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RESUMO 

Silva, Geison Carlos Xisto da. Alterações da qualidade da água durante enchimento de 

reservatório Pós-Fragmentação do Escoamento Livre. Macapá, 2015. Dissertação (Mestre em 

Biodiversidade Tropical) – Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Tropical – Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Universidade Federal do Amapá.  geison@unifap.br 

 

A mitigação de impactos ambientais causados por barragem de hidrelétrica tem sido um 

desafio em todo o mundo. Entretanto, poucos estudos enfatizam a importância da fase de 

enchimento de reservatório. O objetivo desta investigação é quantificar variações de 

parâmetros-chave da qualidade da água durante o enchimento do reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Ferreira Gomes (UHEFG). A UHEFG localiza-se na bacia hidrográfica do Rio 

Araguari, Estado do Amapá - Brasil e é considerada como de grande porte (Pot ≈ 252 MW, A 

≈ 17,7 km2, Vol. = 137,31 km3, e operada a “fio d´água”). A metodologia consistiu em 

procedimento amostral da qualidade da água em intervalos irregulares, segundo a evolução 

hidráulica de enchimento. Cinco campanhas de campo (Julho/2014 a Agosto/2015) foram 

conduzidas em nove sítios amostrais dentro do reservatório (P1 a P9) e um a jusante (P10). As 

variáveis-chave monitoradas foram: Índice de Estado Trófico (IET), Coliformes Totais (CT), 

Escherichia Coli (E. Coli) e Clorofila-α (Clorof), em simultaneidade com variáveis físico-

químicas (Temperatura, Sólidos Suspensos, Sólidos Dissolvidos Totais, Condutividade 

Elétrica, Turbidez, Cor, pH, OD, Al, NH3, Cl, Mg, Ca, P, NH3, NO3 e SO4) e hidráulico- 

operacionais: vazões afluentes (Qa), defluentes (Qd) e variação de volume do reservatório 

(Vol.%). Análises de Regressões Múltiplas (ARM) mostraram significativa influência da 

variação dos parâmetros-chave explicadas por variáveis físico-químicas e hidráulicas 

(0,46≤R2
aj≤0,99, p<0,05). Observou-se variação espacial significativa do OD influenciado por 

turbulência das barragens Coaracy Nunes (UHECN) a montante e UHEFG a jusante. Vol.% 

influenciou o IET, o qual variou de oligotrófico, hipereutrófico, estabilizando-se em 

mesotrófico. Houve também redução de IET, CT e Clorofila-α e elevação de E. Coli (p<0,05) 

com Vol.%. Uma Análise de Clusters (AA) mostrou a formação de três grupos espaciais, dois 

no reservatório e um a jusante (P10), sugerindo que, no período chuvoso ou transição, o tempo 

de residência hidráulico (trh) do reservatório é muito baixo (16 ≤ trh ≤ 36 h) quando processos 

hidrodinâmicos são dominantes. No período seco (trh ≈ 1mês) os processos biogeoquímicos se 

equivalem aos hidrodinâmicos, controlando a concentração microbiológica e de nutrientes. 

Confirma-se a hipótese de significativos impactos da fase de enchimento sobre os parâmetros-



 

 

chave (p<0,05). Concluímos que a fase de enchimento do reservatório da UHEFG gerou 

impactos ambientais significativos tais como alteração nas características hidráulicas e 

limnológicas da área estudada, bem como provável mortandade de peixes, os quais 

apresentam repercussões durante e a posteriori ao enchimento do reservatório. 

 

Palavras-chave: parâmetros físico-químicos, microbiológicos; variabilidade espaço-

temporal; estado trófico; hidrodinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Silva, Geison Carlos Xisto da. Changes of Water Quality for Post-Fragmentation of Free 

Flow reservoir filling. Macapa, 2015. Dissertação. (Master in Tropical Biodiversity) - 

Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Tropical – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação – Universidade Federal do Amapá. geison@unifap.br. 

 

Mitigating the environmental impacts caused by hydroelectric dams has been a worldwide 

challenge. However, few studies emphasize the importance of the reservoir-filling phase. The 

objective of this research is to quantify variations of key water quality parameters during the 

filling of the Ferreira Gomes Hydroelectric Power Plant reservoir (UHEFG). UHEFG is 

located in the Araguari River basin in the state of Amapá, Brazil. It is considered a large 

power plant (Pot ≈ 252 MW, A ≈ 17.7 km2, Vol = 137.31 km3, and operated “at a trickle"). 

The methodology consisted of sampling the water quality in irregular intervals, according to 

the hydraulic evolution of the filling process. Ten field campaigns were performed (from July 

2014 to August 2015) in nine sample sites within the reservoir (P1 to P9) as well as one 

downstream site (P10). The following key variables were monitored: Trophic State Index 

(TSI), Total Coliforms (CT), Escherichia Coli (E. Coli) and Chlorophyll-α (Clorof), along 

with physical and chemical variables (Temperature, Suspended Solids, Total Dissolved 

Solids, Electrical Conductivity, Turbidity, Color, pH, OD, Al, Cl, Mg, Ca, P, NH3, NO3 and 

SO4) and hydraulic-operational variables: inflows (Qa), outflows (Qd), and variation in 

reservoir volume (Vol%). Multiple Regression Analyses (MRA) showed that the key 

parameters were significantly influenced by physical-chemical and hydraulic variables 

(0.46≤R2
aj≤0.99, p<0.05). The OD showed significant spatial variation, being influenced by 

the turbulence from the Coaracy Nunes dam (UHECN) upstream and the UHEFG dam 

downstream. The Vol% influenced TSI, which ranged from oligotrophic to hypertrophic and 

eventually stabilized at mesotrophic. The levels of TSI, CT, and Chlorophyll-α fell and the 

level of  E.coli rose (p<0.05) as a function of Vol%. A Cluster Analysis (AA) showed the 

formation of three spatial groups – two inside the reservoir and one downstream (P10). This 

suggests that in the rainy season or transition season, the hydraulic residence (thr) time of the 

reservoir is very low (16 ≤ thr ≤ 36 h) when hydrodynamic processes are dominant. In the dry 

season (thr ≈ 1 month), the bio-geo-chemical processes are equivalent to the hydrodynamic 

processes, thus controlling the nutrients and microbial concentration. The data confirm the 



 

 

hypothesis that the filling phase has significant impacts on the key parameters (p<0.05). We 

conclude that the filling phase of the hydroelectric plant's reservoir has generated significant 

environmental impacts such as changes in hydraulic and limnological characteristics of the 

study area as well as fish kills, which presented repercussions even retrospectively. 

 

Keywords: physical-chemical parameters, microbiology; space and seasonal variability, 

trophic state, hydrodynamics 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

O presente estudo analisou as variações espaço-temporais de parâmetros hidráulicos e suas 

influências sobre os parâmetros da qualidade da água, as quais ocorreram durante a fase 

crítica de enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ferreira Gomes (UHEFG-

Amapá/Brasil). A UHEFG é considerada como de grande porte (Potência ≈ 252 MW, Área 

alagada ≈ 17,7 km2, Volume = 137,31 km3, Comprimento Máximo ≈ 10 km, Largura 

Máxima ≈ 1,2 km, Profundidade Média ≈ 13,5 m), e está localizada na bacia hidrográfica do 

Rio Araguari, Município de Ferreira Gomes-AP, a qual insere-se na nova fronteira 

expansionista da hidroenergia no Brasil.  

Esta investigação, basicamente, resume-se em monitoramento de variáveis hidráulicas e de 

qualidade da água de forma sistemática, cujas campanhas ocorreram em intervalos irregulares 

pelo período de um ano de campanha, no qual foi observado a evolução hidráulica de 

enchimento. Isto que permitiu acompanhar a curva de enchimento (fase hidráulico transiente) 

do reservatório da UHEFG no intervalo entre 15% a 100% do seu volume total.  

A metodologia deste trabalho consistiu em monitorar, quantificar e analisar parâmetros da 

qualidade da água, principalmente a estimativa do Índice do Estado Trófico (IET) em 05 

campanhas (Julho/2014 a Agosto/2015) em 10 sítios amostrais (P1 a P9, no reservatório, e P10, 

a jusante da UHEFG). Durante o enchimento do reservatório os sítios amostrais foram 

distribuídos ao longo de ≈10 km, partindo-se  da barragem da Usina Hidrelétrica Coaracy 

Nunes (UHECN), até as proximidades da cidade de Ferreira Gomes. Neste trecho foram 

incluídos nas análises os principais impactos antrópicos, como a influência de 

empreendimentos minerais instalados no Alto Araguari, a Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes 

(UHECN) e o empreendimento em construção da futura Usina Hidrelétrica Cachoeira 

Caldeirão (UHECC). Nas análises foram avaliadas as variações da qualidade da água em 

relação aos referidos empreendimento, mas também em relação aos despejos de esgoto urbano 

da cidade de Ferreira Gomes. Os resultados dos parâmetros analisados foram comparados 

com os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357 (2005), segundo a categoria de 

corpos d´água classe 2.  

Após a fase de armazenamento e organização dos dados, estes foram submetidos às análises 

estatísticas com uso do software estatístico “R-project” (R DEVELOPMENT CORE TEAM 

2015). O tratamento estatístico dos dados consta de análise descritiva das variáveis, análise do 

padrão de distribuição das variáveis (curva de distribuição em relação a normalidade - teste de 

Shapiro-Wilk), testes de hipótese não-paramétricos de Friedman (múltiplas comparações), 
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análises de correlações múltiplas (Spearman, não paramétrica), regressões lineares simples e 

múltiplas, e análise de Clusters (AC) para teste de similaridade entre as diferentes Unidades 

Amostrais (UA) ou períodos amostrais.  

O cálculo do IET utilizado neste trabalho levou em consideração o método desenvolvido por 

Lamparelli (2004), onde a autora considera os níveis de nutrientes como o fósforo total e 

Clorofila-a, para determinar o nível de eutrofização de um corpo hídrico lótico e, assim, 

classificar o estado trófico do trecho em questão, aqui representado especialmente pelo 

reservatório da UHEFG. 

Os resultados indicaram alta capacidade de diluição e reaeração neste trecho do Rio Araguari, 

sugerindo elevado nível de resiliência do corpo hídrico em termos de qualidade da água, 

apesar de ali se encontrar uma barragem de grandes dimensões. Contudo, vale lembrar que 

um dos fatores mais preponderantes em favor da resiliência da qualidade da água do 

reservatório da UHEFG é sua elevada capacidade de renovação ou tempo de residência, 

altamente dependente do clima e da hidrologia regional. Isto é, este tempo de residência pode 

variar em um período anual entre 16 h, no período chuvoso, ate um mês, no período seco. Esta 

dimensão hidráulica é relevante para qualquer análise referente à qualidade da água neste 

novo ambiente construído pelo homem. 

Estas informações foram geradas para servir não somente como suporte à tomada de decisão 

com vistas à conservação de ecossistemas aquáticos, favorecendo inclusive a segurança do 

sistema de abastecimento público de água e esgotamento sanitário, além de atividades de 

lazer, pesca, aquicultura, etc, mas também para garantir os múltiplos usos deste precioso 

recurso natural.  

Trata-se de uma abordagem inédita no Estado do Amapá, e talvez da Amazônia, não-

reprodutível para este mesmo ecossistema, sendo considerada uma “única oportunidade” para 

o monitoramento da qualidade da água em uma fase muito específica, que é a etapa final da 

construção e início da operação de reservatório de uma barragem de hidrelétrica. Isto é, esta 

fase de enchimento é única e de curtíssimo prazo, se considerado a longo da vida útil de um 

empreendimento desta natureza (> 50 anos). Portanto, a fase de enchimento é 

significativamente distinta das fases de instalação (anterior à barragem) e operacional 

(posterior à barragem), finalizada um pouco antes de outubro de 2014. Neste horizonte, a 

presente análise tem como objetivo também servir como ponto de partida referencial, a 

partir do qual o ambiente se modificará de forma praticamente "irreversível". 

A utilidade destas informações é a contribuição referencial para o atual e futuro sistema de 

gestão de ecossistemas aquáticos artificialmente criados por barragens de UHEs na 
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Amazônia, mostrando que os impactos ambientais da fase de enchimento têm sido 

sistematicamente subestimados em relação às demais etapas de implantação desses 

empreendimentos hidráulicos. Além disso, o presente estudo é uma contribuição para o 

sistema de monitoramento ambiental para a própria UHEFG, bem como para os gestores 

preocupados com o planejamento e gestão de bacias e análises de riscos de barragens.  
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2. HIPÓTESE 

Com o início do enchimento, ocorreram significativas variações espaço-temporais da 

qualidade da água (etapa ambiental crítica) que comprometeram sua conformidade legal. 

Estas alterações podem ser explicadas por parâmetros independentes da qualidade da água: 

físicos (Temperatura, SS, Condutividade Elétrica, etc.), químicos (DBO, OD, pH, Fósforo 

Total, NO3, NH4+, Cl-, Ca+2 e Mg+1) e biológicos (CT, E. Coli, Clorof. e IET), além dos 

hidráulicos (vazão afluente e defluente, vazão turbinada e vertida, variação de nível de 

montante e jusante, estágio percentual de enchimento do reservatório – Vol.%).  
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3. OBJETIVOS  

3.1 GERAL 

Quantificar variações de parâmetros-chave da qualidade da água durante o enchimento do 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Ferreira Gomes (UHEFG). 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

Identificar e quantificar as principais mudanças espaço-temporais de parâmetros da qualidade 

da água antes, durante e após o enchimento do reservatório da UHEFG; 

Analisar a influência limnológica e hidráulico-operacional da UHEFG sobre os parâmetros-

chave CT, E. Coli, Clorofila-α e IET, durante a fase de enchimento. 
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Resumo 

A mitigação de impactos ambientais causados por barragem de hidrelétrica tem sido um 

desafio em todo o mundo. Entretanto, poucos estudos enfatizam a importância da fase de 

enchimento de reservatório. O objetivo desta investigação é quantificar variações de 

parâmetros-chave da qualidade da água durante o enchimento do reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Ferreira Gomes (UHEFG). A UHEFG localiza-se na bacia hidrográfica do Rio 

Araguari, Estado do Amapá – Brasil e é considerada como de grande porte (Pot ≈ 252 MW, A 

≈ 17,7 km2, Vol. = 137,31 km3, e operada a “fio d´água”). A metodologia consistiu em 

procedimento amostral da qualidade da água em intervalos irregulares, segundo a evolução 

hidráulica de enchimento. Cinco campanhas de campo (Julho/2014 a Agosto/2015) foram 

conduzidas em nove sítios amostrais dentro do reservatório (P1 a P9) e um a jusante (P10). As 

variáveis-chave monitoradas foram: Índice de Estado Trófico (IET), Coliformes Totais (CT), 

Escherichia Coli (E. Coli) e Clorofila-α (Clorof), em simultaneidade com variáveis físico-

químicas (Temperatura, Sólidos Suspensos, Sólidos Dissolvidos Totais, Condutividade 

Elétrica, Turbidez, Cor, pH, OD, Al, NH3, Cl, Mg, Ca, P, NH3, NO3 e SO4) e hidráulico 

operacionais: Vazões afluentes (Qa), defluentes (Qd) e variação de volume do reservatório 

(Vol.%). Análises de Regressões Múltiplas (ARM) mostraram significativa influência da 

variação dos parâmetros-chave explicadas por variáveis físico-químicas e hidráulicas (0,46≤ 

R2
aj≤0,99, p<0,05). Observou-se variação espacial significativa do OD influenciado por 

turbulência das barragens Coaracy Nunes (UHECN) a montante e UHEFG a jusante. Vol.% 

influenciou o IET, que variou de oligotrófico, hipereutrófico, estabilizando-se em 

mesotrófico. Houve também redução de IET, CT e Clorofila-α e elevação de E. coli (p<0,05) 
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com Vol.%. Uma Análise de Clusters (AA) mostrou a formação de três grupos espaciais, dois 

no reservatório e um a jusante (P10), sugerindo que, no período chuvoso ou transição, o tempo 

de residência hidráulico (trh) do reservatório é muito baixo (16 ≤ trh ≤ 36 h) quando processos 

hidrodinâmicos são dominantes. No período seco (trh ≈ 1mês) os processos biogeoquímicos se 

equivalem aos hidrodinâmicos, controlando a concentração microbiológica e nutrientes. 

Confirma-se a hipótese de significativos impactos da fase de enchimento sobre os parâmetros-

chave (p<0,05). Concluímos que a fase de enchimento do reservatório da UHEFG gerou 

impactos ambientais significativos tais como alteração nas características hidráulicas e 

limnológicas da área estudada, bem como mortandade de peixes, os quais apresentam 

repercussões inclusive a posteriori. 

 

Palavras-chave: parâmetros físico-químicos, microbiológicos; variabilidade espaço-

temporal; estado trófico; hidrodinâmica. 
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4.1 INTRODUÇÃO  

É necessário avaliar e mitigar as ramificações sociais, econômicas e ecológicas resultante dos 

atuais níveis expansionistas de construção de barragens, não somente na Amazônia, mas em 

todo o globo. Mas, segundo Zarfl et al. (2015), do ponto de vista do crescimento populacional 

humano, desenvolvimento econômico, mudanças climáticas, a necessidade de acesso à 

energia elétrica tem estimulado a pesquisa de novas fontes de energia, principalmente 

hidráulica. Mas, por estes motivos e em resposta a estas necessidades, uma multiplicidade de 

iniciativas de construção de usinas hidrelétricas estão sendo conduzidas. Por exemplo, os 

referidos autores descrevem que, no mínimo, 3.700 grandes barragens, cada uma com 

capacidade maior do que 1MW estão sendo planejadas ou em construção no mundo.  

Este fenômeno ocorre principalmente nos países de economias emergentes, como o Brasil 

(West et al. 2014), com previsão da expansão desta capacidade global de hidroeletricidade em 

73%. Isto é, até um limite próximo de 1.700 GW. Além disso, os referidos autores asseveram 

que, mesmo que esta dramática expansão da capacidade de hidroeletricidade ocorra, será 

ainda insuficiente para compensar a atual e futura demanda energética do planeta. Isso porque 

esta tendência não incorrerá na redução das emissões de gases de efeito estufa (CO2 e 

Metano). E pode não suprimir as interdependências e conflitos socioambientais, e ao mesmo 

tempo poderá reduzir em 21% os grandes rios escoando livremente em todo o planeta.  

As grandes barragens, exceto quando elaboradas dentro de normas ambientais e sociais 

estritas, resultam em elevados custos social e ambiental em todo o planeta. Segundo Labadie 

(2004), com a construção de novos projetos de grande escala para armazenamento de água, 

atenção deve ser dada na efetividade e eficiência das melhorias operacionais existentes no 

reservatório para maximizar benefícios desses projetos, gerando conhecimento sobre o 

funcionamento do sistema do novo reservatório. Estes requisitos possibilitam a coordenação 

eficiente das suas múltiplas facetas. Mas também requerem a assistência e o suporte de 

parâmetros ambientais in loco, de modo a fornecer informação ao racional gerenciamento dos 

ecossistemas e consequentemente resultando em ótimas decisões operacionais 

(Weissemberger et al. 2010, Wildi 2010).  

Segundo Vörösmarty et al. (2003) cerca de 40% de toda água descarregada pelos rios são 

interceptadas por barragens e 25% do fluxo de sedimentos das margens para os oceanos são 

retidos pelas mesmas. Isso mostra a dimensão do impacto que a construção de barragens pode 

causar no ecossistema da bacia em que foram construídas e a importância de se estudar 

diferentes aspectos ambientais e ecológicos de suas influências. 
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Consequentemente, os rios represados por barragens tornam-se físico química e 

biologicamente alterados devido aos significativos impactos negativos causados pelas 

mudanças do regime hidráulico fluvial, geometria do canal, e principalmente dos processos de 

troca de nutrientes e energia entre ecossistemas terrestres e aquáticos, antes, durante e pós 

fase de enchimento. As consequências mais relevantes são a perda de vínculos de habitats em 

equilíbrio e interdependentes, mudanças de estruturas tróficas e respostas imprevisíveis dos 

habitats alterados ambientalmente (Westin et al. 2014, Cunha 2013, Cunha et al. 2013b).  

Apesar das hidrelétricas serem consideradas uma boa alternativa para o Brasil, fornecendo 

energia a custo relativamente baixo (em relação aos combustíveis fósseis), seus impactos 

social e ambiental deveriam ser reduzidos, evitando-se a construção de barragens em ou 

próximas de áreas de conservação, ou ocupadas por famílias, priorizando alternativas entre 

outras fontes de energias renováveis, isto é, priorizadas em planejamento de desenvolvimento 

sustentável (Westin et al. 2014). 

Neste conflito a biodiversidade da água doce está em risco, como consequência de décadas de 

exploração dos rios em todo o mundo, principalmente onde existem as grandes barragens com 

Potência > 100 MW, uso recreativo intensivo da água e poluição descontrolada. Nesta 

perspectiva, as espécies de água doce encontram-se em maior risco e ameaçadas do que 

aquelas presentes nos biomas terrestres (International Rivers 2014).  

Westin et al. (2014) afirmam ainda que o potencial hidroenergético da região amazônica tem 

causado certa apreensão e preocupação ambiental, principalmente devido a sua 

megabiodiversidade, com imensas áreas de preservação florestais e reservas indígenas, o que 

tem levado a conflitos pelo uso e ocupação da terra, envolvendo ambientalistas e gestores de 

recursos hídricos.  

As grandes barragens prejudicam não somente a diversidade biológica, mas provocam o 

alagamento de terras, fragmentação de habitats, isolamento de espécies, interrupção das trocas 

de nutrientes entre ecossistemas e bloqueio de rotas migratórias. As causas são a redução das 

descargas líquidas e do fluxo de sedimentos para os habitats nas correntes de jusante, e a 

natureza dos rios de estuários (Santos and Cunha 2015), onde muitas das espécies de peixes se 

reproduzem.  

Numa escala global, a atual infraestrutura hidráulica disponível (barragens e sistemas de 

irrigação) é um extensivo e significativo degradador dos ecossistemas aquáticos em que, 

historicamente, há  evidências claras indicando que as decisões humanas sobre a concepção, 

localização e operação (ou re-operação) de projetos dessas infraestruturas terão, tanto efeitos 

imediatos quanto de longo prazos. E estes efeitos ocorrerão diretamente sobre a saúde e 
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resiliência das funções ecossistêmicas e sobre a biodiversidade da água doce em geral (Poff et 

al. 2015). 

Zarfl et al. (2015) afirmam que, apesar dos impactos ambientais registrados na literatura, 

outros decorrerão em novos processos de re-aceleração de construção de hidrelétricas 

globalmente, o que levará a fragmentação de 25 dos 120 grandes rios, atualmente 

classificados como de escoamento livre. Deste modo, os impactos causados por barragens 

aumentam a vulnerabilidade de todo o ecossistema e podem ainda ser intensificados por 

outros problemas, tais como as mudanças climáticas (International Rivers 2014, Cunha et al. 

2014).  

Tundisi (2003) afirma que os mais importantes impactos de barragens surgem devido à 

mudança irreversível da dinâmica dos ecossistemas aquáticos, poluição e contaminação dos 

corpos hídricos que causam significativa perda da qualidade e disponibilidade da água. Dentre 

os interesses da gestão de ecossistemas aquáticos, destacam-se os múltiplos usos da água, 

como a conservação e recuperação, bem como seu uso compatível com o desenvolvimento 

social e econômico sustentável (Barbosa et al. 2003). 

Na Amazônia a diversificação dos usos múltiplos da água de ecossistemas aquáticos tropicais, 

como a construção de UHEs de regularização, tem promovido impactos ambientais 

significativos em muitos ambientes aquáticos alagados por reservatórios de geração de 

energia (Westin et al. 2014, Cunha et al. 2013a). Mas, mesmo no caso de UHEs consideradas 

como de "baixo impacto", definidas como operacionalmente a “fio d´água” (UHEFG) (IO-

FGO-502 2014), há significativas mudanças das características físicas, químicas e biológicas 

da água, especialmente as hidráulicas (ou hidrodinâmicas), que promovem a redução da 

capacidade de dispersão de constituintes e autodepuração das águas (renovação das águas), 

como é o caso no Rio Araguari-AP (Bárbara et al. 2010, Cunha et al. 2011, Cunha et al. 

2013a, Santos et al. 2014).  

Neste contexto, a primeira justificativa da presente investigação é a necessidade de se 

apresentar uma referência específica sobre os impactos da construção e operação de 

reservatórios na Amazônia, em sua fase crítica de enchimento, pouco registrado na literatura 

da área. As falhas ou “gaps” de conhecimento são consideráveis, como por exemplo, o caso 

da UHE Coaracy Nunes (UHECN), localizada a montante da UHEFG. A UHECN entrou em 

operação em 1976 e não existe registro sobre impactos ambientais na fase de enchimento. 

Uma segunda contribuição é que, oportunamente, será possível avaliar os efeitos sinérgicos 

cumulativos de pós-fragmentação do escoamento natural livre do Rio Araguari, sendo este 

extremamente relevante como referência da literatura como análise das etapas críticas de 
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início de funcionamento de UHEs na Amazônia.  

Uma terceira contribuição é avaliar a fase crítica de enchimento propriamente dita em um 

novo reservatório, pois é uma etapa única e irreprodutível. Portanto, constitui-se numa “linha 

de base” científica para o futuro da UHEFG e gestão de ecossistemas no Estado do Amapá, a 

partir da qual é possível estimar o grau de “perturbação” e o novo equilíbrio limnológico e 

hidrodinâmico alcançado pós-enchimento. A importância desse registro é que os impactos 

cumulativos de longo prazo podem ser monitorados e comparados com estudos futuros. 

Dentre as ações mitigadoras dos impactos ambientais é necessário entender o funcionamento 

dos ecossistemas alterados e traçar estratégias de monitoramento que auxiliem a manutenção 

da qualidade ecossistêmica e a sua conformidade legal CONAMA 357 (2005). 

O problema científico da presente pesquisa é compreender como os impactos de enchimento 

do reservatório da UHEFG afetaram a qualidade da água e quais seriam os efeitos ecológicos 

e ambientais causados neste novo reservatório formado e em seu entorno. A principal 

hipótese (Ho) da pesquisa é que, com o início do enchimento, ocorreram significativas 

variações espaço-temporais da qualidade da água (etapa ambiental crítica) que 

comprometeram sua conformidade legal. Estas alterações podem ser explicadas por 

parâmetros independentes da qualidade da água: físicos (Temperatura, SS, Condutividade 

Elétrica, etc), químicos (DBO, OD, pH, Fósforo Total, NO3, NH4+, Cl-, Ca+2 e Mg+1) e 

biológicos (CT, EC, Clorof e IET), além dos hidráulicos (vazão afluente e defluente, vazão 

turbinada e vertida, variação de nível de montante e jusante, estágio percentual de enchimento 

do reservatório – Vol.%).  

Para testar a hipótese (Ho), consideram-se os seguintes objetivos: a) identificar e quantificar 

as principais mudanças espaço-temporais de parâmetros da qualidade da água antes, durante e 

após o enchimento do reservatório da UHEFG; b) analisar a influência limnológica e 

hidráulico-operacional da UHEFG sobre os parâmetros-chave CT, E. Coli, Clorofila-α e IET, 

durante a fase de enchimento. 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 ÁREA DE ESTUDO  

De acordo com Brito (2008), hidrologicamente, o Rio Araguari apresenta extensa rede hídrica 

configurando-se como o principal e maior rio do Estado do Amapá, com aproximadamente 

617 km de comprimento e índice de drenagem de 0,955/km. Sua nascente ocorre na região 

noroeste para leste da bacia hidrográfica, ao longo de topografias mais elevadas, cerca de 450 

m acima do nível do mar, notadamente em áreas de conservação ambiental. No Alto e Médio 

Rio Araguari, regiões topograficamente mais elevadas e com maior potencial hidrelétrico, 

encontram-se o segundo maior parque ambiental do mundo e o maior do Brasil, o Parque 

Nacional das Montanhas do Tumucumaque (PARNA-MT) com 3.867.000 ha. Além do 

PARNA-MT, o Rio Araguari banha a Floresta Nacional do Amapá (FLONA-AP) com 

412.000 ha e a Floresta Estadual do Amapá (FLOTA-AP) com 2.369.400 ha.  A bacia 

hidrográfica do Rio Araguari, local da UHEFG, apresenta 42 mil km² de área (IO-FGO-502 

2014) e divide-se em três trechos: a) Superior: entre a localidade de Porto Grande e a 

confluência do Rio Tajauí, próximo do trecho de interesse. Geologicamente senil, apresenta 

um desnível de 40,5 m em 191 km, com o gradiente de 0,212 m/km; b) Médio: entre as 

cidades de Ferreira Gomes e Porto Grande (drenagem de 30.850 km2). É um trecho juvenil, 

com diversas corredeiras, cujo desnível total é de 54,40 m em 42 km, com gradiente médio de 

1,297 m/km; c) Inferior: entre a cidade de Ferreira Gomes e a foz do Rio Araguari, sob 

influência de marés na região flúvio-marinha próxima da foz, com desnível de somente 1,0 m 

em 224 km, isto é, gradiente de 0,0004 m/km  (Cunha 2013). 

A Figura 1 mostra a localização da bacia hidrográfica do Rio Araguari, e o reservatório da 

UHEFG, localizado no Município de Ferreira Gomes-AP. No trecho, observa-se nove sítios 

amostrais da qualidade da água no reservatório (P1, P2,...P9) e um a jusante, em frente à cidade 

de Ferreira Gomes (P10), a 2 km da UHEFG e aproximadamente 12 km da UHECN.  

A UHEFG é considerada como de grande porte na Amazônia (Pot ≈ 252 MW, Aalagada ≈ 17,7 

km2, Vol. = 137,31 km3, Cmáximo ≈ 10 km, Lmáxima ≈ 1,2 km, hmédia ≈ 13,5 m). No Alto 

Araguari estão instalados: empreendimentos minerais, a UHECN e o empreendimento de 

construção da futura Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão (UHECC) (Cunha 2013). 
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Figura 1:Área do Reservatório da UHEFG com 9 sítios de amostragem no reservatório (P1 a P9) e a jusante, em 
frente da cidade de Ferreira Gomes (P10) 
 
A precipitação de chuvas para o estado do Amapá apresenta sazonalidade climática local 

marcante, dividindo-se em duas estações: a chuvosa (≈ 400 mm/mês) e a menos chuvosa (≈ 

70 mm/mês) (Cunha et al. 2014). Na bacia hidrográfica do Rio Araguari (centro-leste do 

estado) as precipitações, em média, são maiores que no restante do seu território pela 

proximidade com o Oceano Atlântico, caracterizando-se como clima tropical chuvoso. A 

temperatura média é de 26,7°C, e máximas e mínimas normalmente entre 20,0°C e 40,1°C, 

respectivamente (Cunha et al. 2011). Assim como a precipitação e temperatura (menor), nesta 

bacia ocorrem elevadas variações hidrológicas e altas taxas de evapotranspiração (Souza 

2010). 

4.2.2 PERÍODO DE MONITORAMENTO 

Como a dinâmica de escoamento do novo reservatório era a priori desconhecida, foram então 

definidos dez Sítios amostrais para registrar com maior detalhe a variação da qualidade da 

água nos curtos períodos de tempo do impacto da fase de enchimento. Isto é, no presente caso, 

adotou-se distâncias entre pontos amostrais ≈ 1/8 do comprimento longitudinal do 

reservatório (Cmaximo≈10km), o que conferiu maior resolução espacial, intensidade e 

frequência amostral durante a curta fase crítica de enchimento. Os dez Sítios de amostragem 
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da qualidade da água foram divididos em nove pontos distribuídos ao longo do eixo 

longitudinal central do reservatório (P1 a P9, equidistantes ≈ 800m) e um a jusante (P10) 

localizado em frente a Cidade de Ferreira Gomes (Figura 1). 

No total, foram realizadas cinco campanhas amostrais com tempos de coletas variáveis: 

Julho/Agosto (2014), Setembro (2014), Dezembro (2014), Março (2015) e Agosto (2015). 

Durante o período de Julho/Agosto 2014, o procedimento amostral foi mais intenso, com 

duração de até 12 dias com intervalos de dois dias entre cada coleta, conferindo frequência 

amostral mais intensa nesse período. Neste intervalo de tempo, o volume do reservatório se 

manteve ≈ 20% do volume total. Logo após esta fase, a frequência amostral assumiu uma 

constância trimestral. Isso permitiu prolongar as análises das influências sazonais do ciclo 

hidrológico em consonância com a dinâmica operacional da UHEFG. 

4.2.3 PARÂMETROS HIDRÁULICOS E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA 

Os parâmetros hidráulicos foram monitorados simultaneamente e foram fundamentais para 

avaliar o impacto da dinâmica de enchimento do reservatório na qualidade da água na 

UHEFG. Esses dados foram obtidos no Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento 

Territorial (IMAP 2015). Os parâmetros definidos foram: Distância (Dist) em relação à 

barragem de montante (UHECN), Vazões afluentes (Qa - UHECN), defluentes (Qd - Total 

UHEFG), vertidas (Qv - UHEFG) e turbinadas (Qt - UHEFG), níveis das cotas operacionais 

do reservatório a montante (Nam - UHEFG) e jusante (Naj - UHEFG), além de todas suas 

variações máximas, mínimas, médias e instantâneas (sendo estas últimas definidas como as do 

momento exato da coleta de amostra de água, conforme indicado pela tabela 1, devido às 

variações diárias). Assim, também foram monitorados os níveis do volume de enchimento 

(Vol.%) em relação ao volume máximo do reservatório cheio (Vol. ≈137,71 km3).  
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Tabela 1: Parâmetros hidráulicos relevantes do reservatório da UHEFG durante o período de enchimento.  
Fonte: IMAP (2015) e IO-FGO (2014) (Elaborado pelo autor). 

Data % VolMédio  

 (diária) 
Vol Inst. 

% 
Q Deflu 

(m
3

/s) 
Q Aflu 

(m
3

/s) 
Q Vert 

(m
3

/s) 
NA Mont 

(m) 
NA.Jus 

(m) 
Fase Enchimento 

 
29/Jul/14 18,96 18,81 1017 1009 1017 12,0 3,2 Início do 

Enchimento 31/Jul/14 19,07 19,10 1130 1127 1130 12,0 3,3 

02/Ago/14 19,90 19,87 1353 1364 1353 12,1 3,6 

 
Enchimento 

Crítico 

04/Ago/14 19,84 19,77 1412 1400 1412 12,0 3,7 

06/Ago/14 19,79 19,55 1402 1380 1402 12,0 3,5 

09/Ago/14 19,74 19,89 1092 1092 1092 12,1 3,1 

19/Set/14 84,33 84 547 509 547 20,0 2,9 

05/Dez/14 87,33 91 159 42 10 20,6 2,0 
 

Fim ou Pós-Enchimento 04/Mar/15 95,61 95 1836 1804 711 20,8 4,0 
21/Ago/15 100,00 N.D N.D. N.D. N.D. N.D N.D. 

Média 42.7 43.0 1105.3 1080.8 963.8 14.8 3.3  

Desv. Pad 34.9 35.4 499.1 525.4 466.2 4.2 0.6  

   ND: Não Disponibilizado 

Segundo IO-FG-502 (2014), os parâmetros hidráulicos são: vazões naturais, vazão 

regularizada ≈ 948 m³/s (Média ao Longo do Tempo de Jan/1928 a Dez/2012), vazão firme 

regularizada (95%) ≈ 1.049 m³/s, vazão máxima média mensal registrada (Maio/2000) ≈ 

3.142 m³/s, vazão de projeto, com tempo de retorno (TR) =10.000 anos ≈ 7.431 m³/s, vazão 

mínima média mensal (Jan/1970) ≈ 25 m³/s, vazão máxima registrada (13/Abr/2011) ≈ 4.222 

m³/s, vazão sanitária ≈ 52,1 m³/s, vazão média por centímetro acumulado ≈ 48,3 m³/s, 

precipitação média anual  ≈ 2.399 mm e evaporação total média anual ≈ 1.772 mm. A razão 

média entre a precipitação média e a evaporação total média anual é de ≈ 1,35. Isto é, 76% do 

que precipita evapora, e o restante infiltra e escoa pelo Rio Araguari.  

O procedimento de amostragem da qualidade da água foi realizado na subsuperfície da água, 

cerca de 0,50 m de profundidade. Os parâmetros pH, oxigênio dissolvido (OD), turbidez e 

temperatura foram analisados in situ com equipamentos de medida em campo. Para os demais 

parâmetros, como os íons e os microbiológicos, as amostras foram lacradas, armazenadas em 

cuba térmica e transferidas para o Laboratório de Química e Saneamento Ambiental da 

Universidade Federal do Amapá (LQSMA/UNIFAP) onde posteriormente foram analisadas 

por espectrofotometria (APHA 2005). Os resultados das análises foram comparados com 

valores limites, máximos ou mínimos permitidos pela Resolução CONAMA 357 (2005). A 

referida comparação foi definida para corpos d´água classe II, conforme critérios e limites 

para esta categoria (Tabela 2). 
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Tabela 2: Unidades de medida dos parâmetros utilizados, seus respectivos métodos e equipamentos de análise e 
valores máximos e mínimos estipulados pela Resolução nº 357/2005 do CONAMA para rios de classe II. * 
Limites para consumo humano. 
  Parâmetro Unidade Método/ Equipamento CONAMA, 2005 Validade 

Fí
sic

o 

Cor mg Pt L-1 Padrão de Platina-Cobalto Máximo 75 mg Pt/L  
Turbidez ² NTU Turbidímetro HACH 100 NTU 24 Horas 
TSS ¹ mg L-1 Fotométrico - 7 Dias 
TDS ² mg L-1 Fotométrico Máximo 500 mg/L 2 Dias 
Temperatura °C Sonda multiparâmetro YSI 556 MPS -  
Condutividade Elétrica ² µScm-1 Sonda multiparâmetro YSI 556 MPS - 24 Horas 

 Alumínio mg L-1 Aluver/Espectrofotômetro 0,200 mg/L 6 Meses 

 Ferro ¹ mg L-1 Ferrover/ Espectrofotômetro 0,300 mg/L 6 Meses 

Q
uí

m
ic

o 

Oxigênio Dissolvido (OD) mg L-1 Sonda multiparâmetro YSI 556 MPS Mínimo 5 mg/L 24 Horas 
DBO5, 20 ºC mg L-1 DBO5, 20º DBO até 5 mg/L 24 Horas 
NO3 ¹ mg L-1 N Redução de Cádmio/ Espectrofot. Máximo 10 mg/L 24 Horas 
NH3 ¹ mg L-1 N Nessler/ Espectrofotômetro Máximo 3,7 mg/L 28 Dias 
Ph pH pHmetro  Entre 6 e 9  
Ptotal ¹ mg L-1 Phosver3/ Espectrofotômetro 0,100 mg/L 28 Dias 
Magnésio mg L-1 Calmagita Colorimétrica -  
Cálcio mg L-1 Calmagita Colorimétrica -  
Sulfato mg L-1 Método Sulfaver/ Espectrofotôm. < 250 mg/L  
Cloreto ¹ mg L-1 Tiocianato Mercúrico/ Espectrofot. < 250 mg/L 28 Dias 

M
ic

ro
bi

ol
. CT* CT/100 

mL Substrato Cromogênico Máx. 1000/100 ml  

E-Coli E.Coli 
/100 mL Substrato Cromogênico Ausente em 100ml  

Clorofila- α  ug/L Espectrofotométrico 30 ug/L   
 

Os parâmetros físicos determinados foram: condutividade, cor, sólidos suspensos, sólidos 

totais dissolvidos, temperatura da água e turbidez, como indicadores das características das 

águas superficiais. Os parâmetros químicos foram: pH: como indicador de poluição de 

qualquer espécie; DBO5, OD, NH4
+, NO3 como indicadores de poluição orgânica. O cloreto e 

os metais são considerados indicadores de poluição inorgânica. Os parâmetros 

microbiológicos foram: Coliformes Termotolerantes (CT) e Escherichia Coli (E. Coli) e o 

método utilizado para determinar o número mais provável (NMP) destes parâmetros é o 

COLILERT, que após selagem e incubação das amostras por 24 horas a uma temperatura de 

35 ºC consiste na contagem seletiva (amarelos para CT e fluorescente com o auxílio de uma 

luz ultravioleta de 365nm, para E.Coli). Ambos indicam o número aproximado de 

microrganismos específicos numa amostra de água. Esta contagem é realizada por meio de 

uma tabela de probabilidade com limite de confiança de 95%. 

Para a análise de Clorofila-α foram coletados 300 mL de água e armazenados em uma cuba 

térmica com gelo. Em laboratório, esse conteúdo foi filtrado com o auxílio de bomba a vácuo 
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e filtro de fibra de vidro com 0,45 μm. Os filtros com o conteúdo de clorofila foram inseridos 

em tubos de ensaio contendo 10 mL de acetona a 90% para extração do pigmento, e 

posteriormente envolvidos em papel alumínio por um período de 24 horas. O material 

extrativo foi centrifugado por 10 min em uma velocidade de 4500 RPM, para que o 

sobrenadante pudesse ser retirado e encaminhado para análise espectrofotométrica, nos 

seguintes comprimentos de onda: 630, 645, 665 e 750 nm, conforme a metodologia proposta 

por Parsons and Strickland (1963).  

O IET, considerada uma variável chave, pode ser determinado utilizando tanto valores das 

concentrações de Clorofila-α quanto a concentração de Fósforo Total (Ptotal), além de medidas 

do disco de Secchi (índice de transparência), porém a mensuração do IET é uma medida 

direta da concentração de Clorofila-α e Ptotal, em vez do uso de valores de transparência, que 

frequentemente não representam o estado de trofia, pois pode ser afetada pela elevada 

turbidez decorrente de material mineral em suspensão e pela densidade de organismos 

planctônicos. O cálculo de IET é uma otimização realizada por Lamparelli 2004, cujo objetivo 

tem sido estimar o estado de eutrofização de corpos d´água, segundo uma classificação 

específica para efeito comparativo. O IET então foi calculado de acordo com procedimentos 

citados pela Agência Nacional de Águas (ANA 2014), a partir das concentrações de Clorofila-

α (Eq.1) e Ptotal  (Eq.2), e posteriormente avaliado conforme as faixas de classificação descrito 

na Tabela 3. 
 

퐼퐸푇(퐶퐿) = 10푥 6
0,92− 0,34. (푙푛퐶퐿)

푙푛2
(퐸푞. 1) 

 
 

퐼퐸푇(푃푇) = 10푥 6
1,77− 0,42. (푙푛푃푇)

푙푛2
(퐸푞. 2) 

onde:  
 
CL: Concentração de clorofila- α medida à superfície da água, em μg.L-1; 
  
PT: Concentração de Ptotal medida à superfície da água, em μg.L-1; 
  
ln: Logaritmo natural. 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

  Tabela 3- Classificação do Estado trófico – Reservatórios (Lamparelli 2004) 
Categoria 

 (Estado Trófico) Ponderação Nível de concentração de nutrientes 

Hipereutrófico                > 67 Elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com episódios de 
floração de algas ou mortandades de peixes 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 Alta produtividade em relação às condições naturais, baixa transparência, 
com a ocorrência de episódios de florações de algas. 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 Altas concentrações em relação às condições naturais produzindo alterações 
indesejáveis na água. 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 Concentrações intermediárias, com possíveis implicações sobre a qualidade 
da água. 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 Baixa concentração de nutrientes sem prejudicar os corpos d’água. 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 Concentração insignificante de nutrientes. 

 

4.2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas e posteriormente salvas em formato 

".txt" (data frames). As tabelas foram ordenadas para representar as seções de monitoramento 

da qualidade da água, seguindo um ordenamento das seções de amostragem, P1 até P10 (UA-

Unidades Amostrais). Uma segunda tabela representou os eventos temporais, resultando em 

250 colunas com 10 linhas cada (eixo temporal). O armazenamento e organização dos dados 

foi submetido às análises estatísticas multivariadas utilizando-se o software estatístico “R-

project” (R DEVELOPMENT CORE TEAM 2015), cujo tratamento estatísticos consistiu em 

análise descritiva das variáveis, avaliação de padrão de distribuição das variáveis 

(normalidade, teste de Shapiro-Wilk), testes de hipótese não-paramétricos de Friedman 

(múltiplas comparações), análises de correlações múltiplas (Spearman não paramétrica), 

regressões lineares simples (ARS) e múltiplas (ARM), e finalmente uma Análise de Clusters 

(AA) para testar similaridades entre diferentes unidades amostrais ou variação temporal.  

Os objetivos dos referidos testes estatísticos foram: a) testar a influência espaço-temporal de 

parâmetros físico-químicos e hidráulicos (independentes) sobre a variação dos parâmetros-

chave (Clorofila-α, CT, E.Coli e IET) (dependentes) antes, durante e após a fase de 

enchimento  (Teste de Friedman). O nível de significância adotado foi α ≤ 0,05, n = 10 UA, 

totalizando 29 parâmetros da qualidade da água e hidráulicos; b) analisar globalmente como 

os parâmetros-chave foram influenciados pela variação do volume do reservatório (Vol. %). 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1 EVOLUÇÃO HIDRÁULICA E ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DA UHEFG 

Em 26/Jul/2014 foi considerado pela UHEFG o início de enchimento do reservatório e a partir 

de 28/Ago/2014 foi definida como fase crítica de enchimento (maior taxa de elevação/tempo 

com enchimento constante).  Após 23/Set/2014 foi considerado como período de fim do 

enchimento, quando o volume oscilou entre 86,7 ≤ Vol.(%)≤ 100. A Figura 2 mostra a curva 

de evolução temporal do volume do reservatório da UHEFG desde o início das campanhas 

entre 29/Jul/2014 e 21/Ago/2015. Os pontos azuis indicam o volume médio diário do 

reservatório, e os pontos vermelhos o volume instantâneo no exato momento das Coletas. As 

pequenas diferenças entre ambas são devidos às variações horárias em relação a média diária.  

 
Figura 2:Variação volumétrica (% Vol) de enchimento do reservatório da UHEFG em função do tempo. 

Vol Total ≈ 137, 71 km3. 

 
Em nível operativo normal da UHEFG (N.A ≈ 21,30 m), o Volume total do reservatório 

(Vol.≈100%) é de Vol.≈137,31x106 m3 (IO-FGO-502 2014). Cada ponto vermelho indica o 

momento das 10 coletas executadas no reservatório. Considerando que o início do enchimento 

ocorreu a partir de 26/Jul/2014 ainda com Vol.≈11,00%, a 1ª Campanha de amostragem teve 

início no dia 29/Jul/2014 (primeiro ponto vermelho do gráfico) e finalizada no dia 
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09/Ago/2014. Por outro lado, a fase considerada crítica (Enchimento constante) iniciou- se 

precisamente em 28/Ago/2014, durante forte evolução temporal (evolução quase vertical do 

gráfico), ocorrida em apenas 24 dias quando o volume era de Vol.≈20,00% e no dia 

19/Set/2014 (2º campanha de Coleta) o volume passou para Vol.≈83,67%. A fase final de 

enchimento ocorreu então a partir de 23/Set/2014, quando o volume já era de Vol. ≈ 99,49% 

(restante da curva oscilando próxima de 100%). 

As características hidráulicas da fase de pós-enchimento (operação) definem o funcionamento 

do reservatório como de regime a "fio d´água", com baixa variação do volume do 

reservatório, o que permite pequenas oscilações volumétricas horárias ao longo do dia. Após 

esta última fase, o sistema se submete às normativas operacionais, tanto no período de 

controle de cheias (PCC) quanto no período fora do controle de cheias (PFCC) (IO-FG-502 

2014). 

 

4.3.2 VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PERÍODO 

DE ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO. 

4.3.2.1 PARÂMETROS FÍSICOS  

As Figuras 3a a 3d mostram as variações espaciais dos parâmetros físicos da qualidade da 

água no reservatório. O parâmetro temperatura da água apresentou variação sazonal 

significativa (p<0,05), e foi possível distinguir que, no período chuvoso, a temperatura é 

menor que no de estiagem, respectivamente variando entre 25,80°C e 30,60°C. Esse resultado 

é esperado e são semelhantes aos descritos por outros autores que estudaram a bacia do Rio 

Araguari (Brito 2008, Bárbara et al. 2010, Cunha et al. 2011, Santos 2012, Cunha 2014).  

Na Figura 3a as variações de temperatura da água estão entre 25,5 oC a 32,5 oC, oscilando de 

acordo com o clima e hidrologia locais (Cunha et al. 2014), mas sensivelmente com os altos 

níveis de turbulência causados pelas barragens UHECN (montante) e UHEFG (jusante), com 

aproximadamente 40 m em apenas ≈10 km entre ambas. Como a temperatura da água também 

decorre de efeitos da turbulência, pode interferir na densidade da água, normalmente 

considerada em cálculos hidrodinâmicos, cinética de reação e adaptação da vida aquática e 

absorção do OD (Brito 2008, Bárbara et al. 2010, Cunha et al. 2011, Chapra 1997). Além de 

potencialmente acelerar reações químicas, por outro lado, reduz a solubilidade dos gases, 

acentua o odor e aumenta a solubilidade dos sais. No caso da redução da solubilidade de OD 
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na água, a elevação da temperatura afeta outras reações bioquímicas (ciclo do C, P, N, O, S) 

que se desenvolvem em função desse parâmetro, indiretamente causando altos índices de 

mortalidade da vida aquática, especialmente os peixes. Mas a redução da temperatura da água 

pode proporcionar crescimento de plantas e fungos e estimular problemas de eutrofização e 

nitrificação (Chapra 1997). 

Segundo Robinson et al. (2004), um dos efeitos físicos mais notáveis a jusante de barragens 

sobre o sistema aquáticos são as alterações da temperatura natural e regime de escoamento. 

Tipicamente, as temperaturas se tornam mais constantes, o escoamento normalmente é 

reduzido (no presente caso, isso não ocorreu – operação a "fio d´água"), e a mudança do 

regime de escoamento natural pode causar perdas de vínculos laterais na interface terra-água, 

os quais são também prejudicados pela perda do pulso de cheia,  importante para a 

sustentabilidade da estrutura e função dos sistemas hídricos. No presente caso, observou-se a 

invariabilidade espacial da temperatura (p >0) (Figura 3a). 

Na Figura 3b, de acordo com o CONAMA 357 (2005), para rios de classe II, o Rio Araguari 

enquadra-se dentro de um limite do parâmetro Cor, que é de 75 mg PT/L. No entanto, durante 

o período amostral, os valores variaram entre 44 mg PT/L e 104 mg PT/L, com os mais 

elevados em até 73 mg PT/L, ocorrido durante o período de transição chuvoso e durante a fase 

mais intensa de enchimento (Julho e Agosto de 2014). O elevado valor da Cor pode estar 

associado tanto às influências naturais quanto a processos de lixiviação da matéria orgânica de 

origem florestal (Boyd 2000), e podem ser indesejáveis ao consumo humano (Brito 2008). 

Nesta investigação, de acordo com a Figura 3b, no ponto P7, ocorreu o maior nível de 

variação, oscilando entre 20 a 104 mg PT/L. Durante o período de enchimento houve 

tendência de variação significativa deste parâmetro no tempo (p < 0,05), mas não 

espacialmente (p > 0,05). 

Na Figura 3c a turbidez da água mostra variabilidade temporal significativa no período (p < 

0,05), variando entre 2,06 e 10,50 NTU, bem abaixo do valor máximo de 100 NTU previsto 

pela Resolução CONAMA 357 (2005). No presente estudo, após o enchimento do 

reservatório, observou-se variação decrescente no tempo com média 2,90 NTU (↓47%). A 

redução pode ter sido em função da dinâmica hidráulica do reservatório, tornando os 

processos de diluição/transporte mais acelerados, reduzindo a turbidez (p<0,05). Estudos 

anteriores realizados na região por Brito 2008 e Cunha et al. 2013b indicaram valores entre 30 

NTU (UHECN ou P1) e até 3948 NTU na foz do Rio Araguari, influenciado pelo Rio 

Amazonas (Brito 2013, Santos et al. 2013). 
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Na Figura 3d os valores maiores de Sólidos Suspenso (SS) analisados no início do alagamento 

podem ser justificados em função da movimentação de sedimentos em locais rasos próximos 

às margens (Santos and Cunha 2015). Material em degradação, como folhagens e galhos de 

árvores transportados para dentro do reservatório, conferem turbidez à água. Mas a ação dos 

ventos e da correnteza, junto com o processo de alagamento das áreas de seu entorno, podem 

também contribuir com sua elevação. Detritos orgânicos, algas, bactérias, dentre outros, 

também interferem na turbidez (por biogênese) da água (Weissemberger et al. 2010). Assim 

como desmatamento, despejo de esgoto sanitário, efluentes industriais, agropecuários e 

mineração, contribuem com o aumento da carga oriunda do escoamento superficial, e 

resultando em alterações físicas no ecossistema aquático (Madoux-Humery et al. 2013). Altos 

valores de turbidez reduzem as taxas fotossintéticas e prejudica a busca por alimento de 

espécies que se utilizam da visão para predação, causando desequilíbrios na cadeia alimentar 

(Cunha et al. 2013b, Santos et al. 2014). 
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Figura 3: Variação espacial dos parâmetros físicos no reservatório da UHEFG e jusante: a) Temperatura da 
Água, b) Cor, c) Turbidez e d) Sólidos Suspensos. Box = medianas, Pontos = valores experimentais; linha verde 
= tendência da regressão simples; linha vermelha contínua = tendência média móvel; linhas pontilhadas 
vermelhas = intervalo de confiança, IC (95%); valores numéricos representam outliers (extremos). 
 

Na Figura 3d não houve variação espacial significativa de SS (p>0,05), mas significativo 

sazonalmente (p<0,05). A sazonalidade hidrológica influencia diretamente esse parâmetro. 

Por um curto período de tempo (Agosto/2014), o valor foi elevado, SS≈12 mg.L-1), ocorrido 

4000 6000 8000 10000 12000

26

27

28

29

30

Dist

Te
m

p

90

80

r2  7.246e-05

4000 6000 8000 10000 12000

50

60

70

80

90

100

Dist

C
or

80

47
r2  0.0036

4000 6000 8000 10000 12000

2

4

6

8

10

Dist

Tu
rb

90

100

r2
 0.00333

4000 6000 8000 10000 12000

0

2

4

6

8

10

12

Dist

S
S

34

54

r2
 0.00013



42 

 

durante o início do enchimento do reservatório, com média SS≈4 mg.L-1 ao longo do período 

estudado. Como SS varia diretamente com a turbidez e a transparência da água, quanto maior 

seu valor, maior é a turbidez e menor a transparência (Chapra 1997). Material coloidal não 

dissolvido e material em suspensão são consequências deste parâmetro, os quais aumentam 

com o grau de poluição, e por este motivo, é indicador de poluição hídrica. É importante 

destacar que na área estudada a média foi de SS≈5,88 mgL-1. Uma observação importante 

sobre o baixo nível de variação deste parâmetro é a retenção de sólidos da barragem de 

montante (UHECN), a qual tende a reter os sólidos mais grossos, permitindo apenas 

passagem dos sólidos mais finos pelo vertedouro e turbinas, e este provavelmente é um dos 

mais importantes impactos que as barragens exercem sobre os ecossistemas de jusante no 

mundo inteiro (Boyd 2000, Vörösmarty et al. 2003, Wildi 2010, Cope et al. 2011, Górski et 

al. 2012, Santos 2012, Santos and Cunha 2015). 

Em relação aos sólidos totais dissolvidos (STD) não houve variações espaço-temporais 

significativas (p > 0,05), as quais registraram valores entre 0,008 a 0,017 mg/L, abaixo dos 

encontrados nos estudos realizados na região por Bárbara et al., (2010), que observou 

quantidades diferentes, de até 9,40 mg/L.  

A condutividade elétrica apresentou variação sazonal significativa (p<0,05), mas não variação 

espacial (p>0,05), com amplitude entre 19 μS.cm-1 e 21 μS.cm-1. Bárbara et al. (2010) 

mostraram resultados menores do que os encontrados na presente investigação. Mas o 

aumento da concentração de íons foi provavelmente ocasionado por transporte de sais do solo 

lixiviados durante o enchimento do reservatório. A Resolução CONAMA 357 (2005) não 

estabelece padrões para condutividade, porém valores acima de 1000 μScm-1 são 

considerados indesejáveis para águas superficiais. Com efeito, apresenta conformidade 

aceitável para corpos d´água da Classe 2. 

4.3.2.2 PARÂMETROS QUÍMICOS 

O oxigênio dissolvido (OD) foi o único parâmetro que apresentou variações espaço-temporais 

significativas (p <0,05). É um dos indicadores mais importantes da qualidade da água. Na 

Figura 4a observa-se excelente nível de concentração, normalmente superiores ao padrão 

mínimo do CONAMA 357 (2005), OD≈5 mgL-1. A variação espacial é facilmente justificada 

(CUNHA et al. 2011) em função da influência das duas barragens (IO-FGO-502 2014). Os 

valores medidos a jusante da barragem (P10) são muito próximos da saturação ou 
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supersaturação (T≈28,10 oC) e este comportamento é semelhante em todo o período e demais 

pontos amostrais. Contudo, observa-se na Figura 4a que a distância explica apenas 7,2% da 

variação do OD, mas esta variação é significativa (p = 0,0063). Mas frisa-se que este 

comportamento não é linear e a variação de OD torna-se altamente saturado (≈8,4 mg/L), 

próximo da UHECN (próximo de P1), reduzindo sua concentração ao longo do canal 

longitudinal do reservatório, até a meia distância Dist ≈ 7 km da UHECN, com OD= 8,05 

(entre P6 e P7) e, finalmente, OD= 9,4 mg/L, no ponto P10, em frente a cidade de Ferreira 

Gomes. Por outro lado, esta supersaturação pode ser um dos principais que pode provocar 

mortandade de peixes pelo conhecido fenômeno da "embolia" dos peixes. 

De acordo com a Figura 4b, as concentrações do parâmetro Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO5) foram bastante inferiores aos limites exigidos pelo CONAMA 357 (2005) 

para rios de classe 2 que é de DBO= 5 mg/L mesmo no período crítico de enchimento. Houve 

variação sazonal significativa (p<0,01), mas não espacialmente (p>0,05). A variação da DBO 

foi de 0,12 a 1,34 mg/L. Esses valores sugerem que, apesar da carga de matéria orgânica do 

enchimento do reservatório, observa-se alta capacidade autodepurativa (diluição de poluentes, 

alta taxa de degradação da matéria orgânica, turbulência e reaeração) (Cunha et al. 2011, 

Cunha et al. 2013a). Por outro lado, sugere também influências termodinâmicas, como a 

variação da temperatura devido a sazonalidade climática. Em síntese, enquanto a elevação da 

temperatura tende a reduzir o OD, o aumento da turbulência inverte esta tendência pela 

intensificação da reaeração atmosférica (Cunha et al. 2011), o que induz ao rápido consumo 

da DBO. Além disso, processos de diluição são favorecidos pelos períodos de altas vazões 

(Julho e Agosto), que reduzem as cargas orgânicas difusas do processo de enchimento. Assim 

também houve baixo impacto da DBO no consumo de OD, dentro e jusante do reservatório, 

pois o balanço de massa de OD não sofreu interferência significativa (p=0,11).  

Segundo Wildi (2010), em áreas circunvizinhas e a jusante de reservatórios de barragem, os 

níveis de água subterrânea tendem a se elevar devido ao represamento, provocando aumento 

da infiltração de modo que, durante o enchimento, surge a tendência de aumento do conteúdo 

de carbono orgânico dissolvido do infiltrado, o que pode levar à depleção do oxigênio 

dissolvido. Por sua vez, este processo pode causar aumento da concentração de Amônia (NH3) 

e remobilização do Fe e outras substâncias, incluindo contaminantes como o Alumínio (Al). 

Na Figura 4c o parâmetro Cloreto (Cl) apresentou apenas variações sazonais significativas 

(p<0,05), mas não espaciais (p=0,24). A concentração variou no intervalo entre 1,2 e 3,9 

mg/L, indicando que a qualidade das águas do reservatório está adequada. Segundo a 

CONAMA 357 (2005), o limite máximo da concentração do Cl nas águas é de 250 mg/L. 
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Figura 4: Variação espaço-temporal dos parâmetros físico-químicos no reservatório da UHEFG e jusante: a) SS; b) DBO(5,20
o

C); c) Cl; 
d) Ca; e) Mg; f) P; g) NH3; h) NO3 e i) pH. Box = medianas, Pontos = valores experimentais; linha verde = tendência da regressão 
simples; linha vermelha contínua = tendência média móvel; linhas pontilhadas vermelhas = intervalo de confiança, IC (95%); valores 
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Na Figura 4d, o valor da concentração de Magnésio (Mg) variou entre 1,54 e 2,80 mg/L. Sua 

concentração pode atuar na formação da molécula de Clorofila-α e, juntamente com o Cálcio 

(Ca), determina a dureza da água, um indicador relacionado à potabilidade da água (Gupta 

2010). Segundo Oliveira and Martinez (2011), os metais podem indicar poluentes oriundos de 

plumas de chorume, como matéria orgânica dissolvida, macrocomponentes orgânicos (Ca, 

Mg, K, NH3, e Fe), elementos traço (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zi), compostos orgânicos 

xenobióticos (hidrocarbonetos aromáticos, fenóis, compostos alifáticos clorados) e outros 

componentes em baixas concentrações como Bo, As, Ba, Se.  

Na Figura 4e, o Ca não apresentou variação espaço-temporal. As concentrações de Ca 

variaram entre 0,84 a 1,82 mg/L que, segundo a resolução CONAMA 357 (2005), apresenta 

limite máximo de dureza da água potável Ca≈500 mg/L e no presente estudo a somatória dos 

cátions Ca e Mg sempre apresentaram valores abaixo de 50 mg/L, indicando conformidade 

com a Resolução. 

Na Figura 4f, os níveis de concentração de NH3 ficaram abaixo dos padrões estabelecidos 

pelo CONAMA 357 (2005), cujo limite máximo é 3,7 mg/L. Assim, o maior valor observado 

foi de apenas 0,64 mg/L, e o mínimo de 0,07 mg/L.  Segundo Chapra (1997), o nitrogênio 

amoniacal existe em duas formas na natureza, NH4
+ (íon) e NH3 (gás). Enquanto a primeira é 

inócua nos níveis encontrados na maioria das águas naturais, a segunda forma não-ionizada é 

tóxica para peixes. A relação de equilíbrio entre ambas é governada pelo pH. Elevados pH (e 

em menor extensão em altas temperaturas), a NH3 existe preferencialmente na forma tóxica 

(não-ionizada). Esta hipótese foi testada e confirmada nesta investigação, resultando variação 

altamente significativa (p<0,01, com explicabilidade R2 = 0,15 na variação espacial), mas 

com tendência negativa. Isto é, ocorre redução com o aumento da temperatura. Portanto, a 

elevação da temperatura tende a liberar a componente mais tóxica para o ambiente aquático. 

Brito (2008) e Bárbara et al. (2010) também observaram concentrações relativamente altas 

deste parâmetro químico ao longo do Rio Araguari. No presente caso, apesar da fase de 

enchimento, observou-se conformidade deste parâmetro e bom estado de conservação no 

reservatório e a jusante da barragem da UHEFG, sendo que as maiores concentrações 

ocorreram no período após final do enchimento do reservatório (Março 2015). A jusante da 

barragem observou-se tendência de redução da concentração. Comparativamente, valores 

abaixo de 3,7 mg/L de NH3 foram encontrados nos estudos de Bárbara et al. (2010).  

Na Figura 4g as concentrações de Nitrato (NO3) ficaram abaixo dos padrões estabelecidos 

pelo CONAMA 357 (2005), limitado a 10,0 mg/L. Neste caso, o maior valor foi de apenas 1,5 

mg/L e o mínimo de 0,01 mg/L. Segundo Chapra (1997), o NO3 é resultante do processo de 
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nitrificação na presença de oxigênio. Em concentrações elevadas, o NO3 em água de 

abastecimento pode apresentar sérios e consequentes efeitos letais em crianças. Esses 

problema podem se tornar críticos próximos de regiões agrícolas, por intermédio de fontes 

difusas e pontuais.  Contudo, como observado na análise da NH3 (total), a variação foi 

negativa e sazonalmente significativa (p<0,01, e R2=0,16), mas não espacialmente (p>0,05). 

Segundo Pedroso and Kapustra (2010), as quantidades de fósforo e de nitrogênio disponíveis 

na forma assimilável de fosfatos e nitratos são pequenas na superfície da zona fotossintética. 

Ambos tendem a se acumular na profundidade onde se formam pela decomposição bacteriana 

da matéria orgânica (animais e vegetais) (Weissemberger et al. 2010). 

Na Figura 4h a concentração de Fósforo (Ptotal) foi reduzida com a distância em relação a 

entrada no ponto P1. Mas esta tendência não foi significativa (p<0,05) e o valor de R2=0,01 

também é muito baixo. A concentração de P mostrou-se elevada em relação aos limites 

exigidos pela CONAMA 357 (2005) que é de 0,10 mg/L, o qual variou significativamente no 

eixo sazonal, com a maior média no início do enchimento com 0,62 mg/L e após o 

enchimento do reservatório esse valor diminuiu com média de 0,22 mg/L. Segundo Pedroso e 

Kapusta (2010), os mecanismos bioquímicos em ecossistemas aquáticos, geralmente ocorrem 

em equilíbrio natural entre seres produtores e consumidores (produção e consumo), entre a 

reação da fotossíntese e a reação de respiração. Para que essas reações ocorram, são 

necessários diversos elementos, tais como o N, P, K, Fe, além do C, O e H quando, após sua 

utilização, retornam ao meio e se inserem novamente na cadeia alimentar mediante ação de 

bactérias decompositoras que habitam o lodo do fundo da água. Segundo a CONAMA 357 

(2005), a concentração limite para o (Ptotal) (nutriente) é P ≈ 0.10 mg/L. Contudo, na presente 

investigação, observou-se valores que extrapolaram significativamente este limite, variando 

acima de 1,5 mg/L durante o período de enchimento, sugerindo sérios potenciais de 

eutrofização. E, por ser um nutriente, o P é um dos parâmetros que podem indicar o nível de 

eutrofização (IET) e poluição das águas. De acordo com os dados obtidos na presente 

pesquisa, os elevados picos ocorreram em função do enchimento do reservatório, por 

transporte de nutrientes das terras alagadas e entorno do reservatório (Fig. 4h). Mas, um fato 

curioso a ser analisado é a razão P:N, da ordem de 0,688. Com base nesta razão é possível 

inferir sobre quais nutrientes são preferencialmente absorvidos pelas plantas aquáticas para 

sua nutrição. Segundo Chapra (1997), quando a relação P:N>7,2, sugere-se que o nutriente 

limitante é o N. Contrariamente, mais altos níveis de P:N limitará o crescimento de plantas. 

Na Figura 4i é mostrado a variação espacial do pH, em relação à distância (Dist.) do ponto P1 

até o Ponto P10. Percebe-se relativa invariância espacial deste parâmetro ao longo do 
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reservatório e no período de enchimento. Contudo, de acordo com CONAMA 357 (2005), em 

pelo menos 30% das amostras ocorreram não conformidades em relação ao pH da água, em 

torno de pH ≈ 5,8, com relativamente alta frequência de valores abaixo da mínima permitida 

(6,0<pH<9,0), sugerindo frequente não conformidade em relação aos limites permitidos. 

Segundo Chapra (1997) há uma tendência das águas naturais permanecerem dentro de uma 

relativamente estreita faixa de atividade hidrogeniônica devido a presença de substâncias 

tampões (buffers) que resistem às mudanças de pH. Em águas doces, muitos dos tampões 

estão relacionados às espécies de carbono inorgânicos dissolvidos (CO2), bicarbonatos 

(HCO3
-) e carbonatos (CO3

-2), haja vista que reações heterogêneas com a atmosfera e a cadeia 

alimentar ocorrem em escalas temporais de horas a dias e servem para absorver ou remover 

CO2 da água. Por sua vez, o CO2 toma parte nas rápidas reações entre espécies de carbono 

inorgânicas (Brito 2013) e é multidependente de diversos parâmetros hidráulicos, como a 

vazão e o ciclo hidrológico sazonal, e fortemente relacionada com a respiração/fotossíntese 

nos ecossistemas aquáticos. 

4.3.2.3 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS E ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO (IET) 

As Figuras 5a, 5b, 5c e 5d, respectivamente, resumem as tendências de variação espaço-

temporal dos parâmetros-chave (Clorofila-α, CT, E.Coli e IET). Na Figura 5a observa-se que 

45% dos valores medidos de concentração de CT no período de enchimento não se 

enquadram ao padrão da resolução da CONAMA 357 (2005), variando de 105,4 até >2419,6 

NMP100 mL-1 (águas classe 2), que estipula concentração máxima de até CT= 1.000 

NMP100 mL-1.  

Após o período de enchimento do reservatório, observou-se diminuição destes valores, onde 

todos os pontos amostrais dentro do reservatório atenderam ao padrão da legislação (P1 a P9) e 

apenas o ponto a jusante do reservatório (P10) manteve-se fora do padrão da CONAMA 357 

(2005), por um período maior do que o do período de enchimento crítico 

(Julho/Agosto/2014). Isso pode ser em consequência deste ponto se encontrar em frente da 

cidade de Ferreira Gomes e, provavelmente, apresenta forte influência de fontes de infiltração 

pontuais e difusas de esgotos domésticos não tratados. Contudo, a concentração de CT 

apresentou tendência de redução logo após o período crítico de enchimento (Fig. 5a). Houve 

variações sazonais significativas (p<0,05), mas não espaciais (p>0,05). 
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Figura 5: Variação espaço-temporal das principais variáveis dependentes a) Coliformes Totais, b) E.Coli), c) 
Clorofila-α e d) IET, em relação aos pontos amostrais de qualidade da água (P1 a P9, e P10). 

 

De acordo com Chapra (1997), apesar das medidas de CT (Fig. 5a) serem tradicionalmente 

utilizadas, as bactérias E.Coli (Fig. 5b) são um subgrupo que não se inclui nos organismos do 

solo, e por isso são preferidos em relação ao CT. Sabe-se, contudo, que este grupo inclui 

espécies de origem não exclusivamente fecal, podendo ocorrer naturalmente no solo, na água 
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e em plantas, em regiões de clima tropical. Deste modo, mesmo que originalmente 

introduzidas na água por poluição fecal, essas bactérias podem adaptar-se ao meio aquático. 

Na Figura 5b, em relação à concentração de E.Coli tanto o CONAMA quanto o Ministério da 

Saúde, limitam valores de 0 NMP/100 mL de água para o consumo humano. Na presente 

pesquisa, 38% dos resultados mostram valores acima do recomendado pelos órgãos citados 

durante o enchimento, com média de 1,3. Apesar destes valores serem considerados baixos, a 

presença de E.Coli (patógeno) pode representar risco à saúde humana quando ingeridos ou 

usados na preparação de alimentos. Houve variações sazonais significativas (p<0,05), mas 

não espaciais (p>0,05). 

Observando as Figuras 5a e 5b, para os mesmos trechos medidos no Rio Araguari antes da 

barragem da UHEFG, os valores de CT observados por Bárbara et al. (2010) também 

registraram variação que obedeciam aos padrões estabelecidos pela resolução CONAMA 357 

(2005), próximos de 480 NMP/100mL, com leve tendência a superar o máximo 

1.000NMP/100mL nos períodos mais secos (agosto). Outros autores mostraram uma 

acentuada variação sazonal de coliformes termotolerantes no rio Araguari na faixa entre 

10,00≤CT≤2.200 NMP/100mL (Santos et al. 2013). Na presente pesquisa, principalmente nas 

estações secas, foi observado 400 ≤CT≤1200 NMP/100 mL, isto é, um pouco mais elevado, 

em especial a jusante da UHECN (provavelmente por poluição de esgoto urbano). 

Este comportamento reforça que as fontes de CT no trecho próximo da cidade de Ferreira 

Gomes já apresentava indícios de poluição de esgotos sanitários. Madoux-Humery et al. 

(2013) comentam que, quando águas residuais se misturam com águas pluviais ocorre severa 

degradação da qualidade das águas superficiais receptoras, já que modifica sua função 

ecológica e eleva as concentrações de poluentes minerais, orgânicos e microbiológicos que 

impactam a saúde pública. Um fator adicional é a pressão hidráulica do reservatório sobre as 

águas subterrâneas (freáticas) próximas de Ferreira Gomes, expondo contaminantes no 

ambiente aquático, especialmente refletindo-se em P10. 

As Figuras 5a e 5b mostram os valores relativamente elevados de CT e E.Coli que podem 

indicar tanto influência do processo de enchimento do reservatório da UHEFG (mais 

marcante para CT a jusante, no ponto P10) quanto a existência de fontes potenciais de despejo 

de esgotos sem tratamento potencializados pelo enchimento no período seco. Além disso, esse 

tipo de poluição pode decorrer de aumento das taxas de lixiviação de matéria orgânica do solo 

urbano e de áreas recém-alagadas (Padedda et al. 2015), pois no reservatório da UHEFG é 

possível observar elevação generalizada de CT em todos os pontos entre P1 e P9.  
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É importante considerar o que se convencionou de vazão sanitária (vazão de restrição mínima 

de jusante) citada no relatório da IO-FGO-502 (2014), que é definida como a vazão defluente 

mínima recomendável para manter as mínimas condições necessárias do leito do rio de 

jusante (Qsanitária≈52,1 m³/s), objetivando atender exigências legais dos órgãos ambientais. Em 

novembro de 2015 foi registrado um valor tão baixo quanto. Valores muito baixos 

representam maior risco sanitário em áreas de maior vulnerabilidade social como é o caso da 

cidade de Ferreira Gomes, pois os poluentes urbanos tendem pontualmente a se concentrar em 

locais específicos nos períodos menos chuvosos ou secos (Cunha et al. 2011). Contudo, a 

poluição difusa tende a ser maior nos períodos mais chuvosos (diluição com aporte de altas 

cargas de poluentes). Apesar dos efeitos opostos, ambas as tendências podem explicar o que 

ocorre no reservatório a jusante em outros períodos do ano (Cunha et al. 2014, Cunha, 2013, 

Cunha et al. 2013a, Cunha et al. 2013b, Santos et al. 2013). Contudo, os parâmetros CT e 

E.Coli não apresentaram variação espacial significativa (p>0,05). 

Nas Figuras 5c e 5d são mostradas as variações espaço-temporais da Clorofila-α e IET 

respectivamente. O IET é estimado pela concentração da Clorofila-α, mas também por 

intermédio principalmente da concentração de Ptotal. Em relação ao IET, de acordo com Cunha 

et al. (2013b), no reservatório da UHECN, à montante da UHEFG, tem sido observado 

condições ambientais mais favoráveis ao desenvolvimento de maior diversidade de espécies 

de fitoplâncton do que a montante desta barragem, em ambientes menos alterados. Esta 

tendência de aumento da concentração de Clorofila-a parece apresentar impacto "positivo" em 

relação ao quantitativo de riqueza da biota microbiológica aquática. Entretanto, o problema 

atual é que esse aumento de riqueza, a partir de reservatórios artificiais, inclui aparentemente 

a elevação de concentração de cianobactérias (potencialmente tóxicas) que ainda não tinham 

sido observados anteriormente por Cunha et al. (2013b). Em contrapartida, não houve 

variações espaciais significativas de Clorofila-α ou IET. 

Em síntese, verificou-se estatisticamente variação temporal significativa de todos os 

parâmetros físico-químicos da qualidade da água no período de enchimento (p<0,01), exceto 

sulfato (SO4) (p>0,05). Como comentado anteriormente, a única variação espacial (P1 a P10) 

significativa (p = 0,0028) observada ocorreu somente para o OD (turbulência). 

O Rio Araguari, portanto, apresenta qualidade da água nos trechos Superior e Médio em 

conformidade com a maioria dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água 

(CONAMA-357 2005), caracterizando-se como águas predominantemente Oligotróficas 

(Cunha et al. 2013b), exceto no período de enchimento, apresentando frequentemente não 

conformidades legais, conforme observado pelas Figuras 5a, 5b, 5c e 5d. 
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4.3.2.4 ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO (IET) 

Fragoso Jr. et al. (2009) descrevem que os reservatórios possuem diversos mecanismos 

específicos de funcionamento que sugerem o desenvolvimento de várias atividades e estudos 

para sua implementação. A maior parte dos reservatórios é construída para gerar energia e 

abastecimento de água, mas legalmente, devem ser utilizados para múltiplos usos, tais como 

pesca, irrigação, recreação e aquicultura, evitando-se a todo custo problemas de eutrofização. 

Como um dos principais riscos dos reservatórios estão associados realmente com processos de 

eutrofização, por definição, o IET é considerado um bom indicador, sendo dependente da 

concentração de fósforo (e frequentemente associado à concentração de Clorofila-a) 

disponível na coluna d´água. Um valor elevado de IET significa maior potencial de 

eutrofização. Biologicamente, a eutrofização pode alterar a composição de espécies de um 

ecossistema e, quimicamente, a abundância de P pode afetar o crescimento e a respiração de 

plantas, notadamente a variação da concentração de carbono e oxigênio. Segundo Chapra 

(1997) o fósforo (P) é um elemento essencial para todo o tipo de vida, sendo considerado um 

macronutriente, assim com o carbono, enxofre e nitrogênio. Entre outras funções, tem um 

papel crítico nos sistemas genéticos e no armazenamento e transferência de energia nas 

células e, geralmente é um elemento limitante em relação a outros nutrientes.  

O IET é útil para classificar os corpos d’água em diferentes graus de trofia, objetivando 

avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado 

ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas 

(Affonso et al. 2011). A modificação dos níveis de nutrientes (fósforo e compostos de 

nitrogênio) em rios ocorre normalmente por excesso de despejo de material orgânico ou 

produtos agrícolas, os quais são fatores que afetam esses níveis. Mas também, como se 

percebeu, em decorrência do enchimento de reservatório. Abreu and Cunha (2015) 

observaram que o IET pode variar não só espacialmente como também sazonalmente em 

trechos retilíneos e longos dos rios, mesmo antes do enchimento de um futuro reservatório em 

construção. Os referidos autores indicaram que o IET pode variar inclusive naturalmente, o 

que pode afetar não só a qualidade de vida dos ecossistemas aquáticos, como estimular o 

crescimento excessivo de algas (cianobactérias) elevando seu potencial de toxicidade. 

Como pode ser observado nas Figuras 5a a 5d, além dos problemas de vulnerabilidade 

ecológica e sanitária, os reservatórios também estão relacionados com uma série de outros 

problemas associados já comentados anteriormente, como a sedimentação, toxicidade e 

veiculação de doenças. Em reservatórios esse problema é considerado um dos piores em nível 
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mundial (Zarfl et al. 2015, Poff et al. 2015, Westin et al. 2014, Cunha et al. 2013b, Górski et 

al. 2012, Cope et al. 2011, Wildi 2010, Sanches et al. 2006, Robinson et al. 2004, Labadie 

2004, Vörösmarty et al. 2003, Hofstra et al. 1988, Müller and Mossel 1982). Os referidos 

autores sugerem que um dos problemas ecológicos mais frequentemente observados são a 

mudança da estrutura de comunidades de algas e a sua potencialização de floração, além de 

crescimento de plantas aquáticas e a baixa densidade íctica. Além disso, entre os problemas 

de saúde pública, o aumento da toxidade e a contaminação geral com a presença de toxinas na 

água, podem transmitir tifo e cólera, e estão entre os problemas ambientais mais comuns, mas 

também gerando problemas econômicos frequentes, como a redução de estoque pesqueiro e a 

perda do valor paisagístico (Wildi, 2010, Sanches et al. 2006), e realocação de pessoas 

(Labadie, 2004, Vörösmarty et al. 2003). 

Os resultados de IET conforme tabela 4, úteis na classificação trófica (espaço-temporal) em 

função da  concentração de Ptotal  e de Clorofila-α no corpo d água, mostrou que o processo de 

enchimento do reservatório foi crítico exatamente nesta fase, confirmando a hipótese de 

significativos impactos ambientais em relação ao parâmetro-chave IET, o qual variou de 

Oligotrófico (Cunha et al. 2013b) antes do enchimento, ao estado Hipereutrófico e 

posteriormente tendendo ao estado Mesotrófico, grau de classificação um pouco maior que 

antes do início do enchimento, mostrando que o IET apresenta importância e utilidade na 

avaliação do potencial de florescimento de algas, durante e após as fases operacionais de 

enchimento do reservatório, associando-a com produtividade de biomassa. Este fato confirma 

a hipótese de que, segundo Robinson et al. (2004),  as cheias significativas influenciam as 

comunidades de algas bentônicas e macroinvertebrados, e a magnitude da cheia, bem como 

sua duração, afetam assembleias bentônicas que influenciam a variação do IET e, portanto, do 

ciclo do P.  
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Tabela 4 - IET calculado em função da média de concentração de Clorofila-α e Fósforo total (ug/L).                            
Hipereutrófico, Supereutrófico, Eutrófico, Mesotrófico. 

Estimativas: (*) Eq.2;  (**) média aritmética simples do IET de clorofila-α e Ptotal 
 

Detalhando um pouco mais o IET na fase de enchimento, os picos de concentração de IET 

(Ptotal ou Clorof) ocorreram com maior intensidade em P4 (77,76 ug/L - Hipereutrófico) em 

agosto de 2014. E os menores valores ocorreram em março de 2015 (53,40 ug/L - 

Mesotrófico), quase um ano após o período crítico de enchimento (Julho/Agosto/2014). Em 

contrapartida, o 1º Relatório de Campo da UHEFG (Azurit and Visão ambiental 2015) 

referente ao Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do reservatório da UHEFG, 

publicado em website em Julho de 2015, foi registrado estado trófico de classificação 

Oligotrófica. Isto é, com o mesmo nível de classificação sugerido por Cunha et al. (2013b) no 

UHECN, anterior ao presente enchimento. Esta análise também pode estar correta, mas é 

divergente da presente análise, que indicou estado Mesotrófico até a penúltima campanha 

(Março 2015) e com variação crescente a Eutrófico no momento da última campanha, em 

Agosto de 2015. 

Estes resultados indicam que o nível de eutrofização do reservatório durante o período de 

enchimento apresentou variações de concentrações de fósforo (liberação de cargas de matéria 

orgânica e nutrientes), provocando mudanças da qualidade da água no novo ambiente do 

reservatório. Mas, ao longo do processo de enchimento do presente caso, o IET mostrou 

tendência de redução do potencial de floração de algas no reservatório, contrária ao que 

sugerem outros autores da literatura (Zarfl et al. 2015, Poff et al. 2015, Westin et al. 2014, 

Cunha et al. 2013b, Górski et al. 2012, Cope et al. 2011, Wildi 2010, Kentzer et al. 2010, 

Sanches et al. 2006, Robinson et al. 2004, Labadie 2004, Vörösmarty et al. 2003, Hofstra et 

al. 1988, Müller and Mossel 1982). Porém, esta tendência no reservatório da UHEFG pode ser 

 Pontos/Data 21/ago/15 **

P1 65,51 66,13 71,06 72,98 67,20 65,83 61,50 59,24 55,97 60,51
P2 66,13 67,20 72,72 76,75 67,67 65,62 59,91 59,29 55,61 58,96
P3 63,47 67,03 66,51 75,88 65,72 65,81 59,18 59,09 56,27 58,13
P4 68,39 65,93 65,06 77,05 65,72 60,47 60,41 60,75 56,59 59,62
P5 66,51 66,51 63,47 66,32 65,06 63,94 60,93 59,12 54,87 61,13
P6 65,93 66,51 60,38 75,76 67,97 60,36 60,68 60,89 54,37 59,34
P7 66,13 67,97 67,20 76,99 64,05 65,94 60,68 58,16 56,02 58,76
P8 65,06 67,67 70,33 73,23 65,06 63,28 61,81 58,00 55,31 59,49
P9 69,26 69,38 67,82 72,31 65,29 62,64 59,31 57,45 53,40 57,80
P10 67,03 67,03 66,69 66,69 65,51 66,24 59,57 54,79 53,40 57,94

29/Jul/14* 31/Jul/14* 2/ago/14* 4/ago/14* 6/ago/14* 9/ago/14 ** 19/set/14 ** 5/dez/14 ** 4/mar/15 **
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explicada pelo seu comportamento hidráulico mais semelhante a um canal de perfil 

longitudinal do que um lago propriamente dito. 

Observou-se também que a elevação da concentração de Fósforo e NH3 no início crítico de 

enchimento (Julho/Agosto/ 2014), mostra o caráter sazonalmente variável no tempo, inclusive 

podendo favorecer a mortandade de peixes, o que compromete os múltiplos usos da água, 

sobretudo as atividades de pesca, turismo e saneamento a jusante da UHEFG, devido a 

putrefação de peixes mortos.  

4.3.2.5 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS, IET, NH3 E NO3 NA FASE CRÍTICA DE 

ENCHIMENTO (VOL.%) 

As Figuras 6a, 6b, 6c, 6d, 6e e 6f mostram o comportamento dos parâmetros Clorofila-α, CT, 

E.Coli, IET e outros nutrientes, como NH3 e NO3, variando com Vol.%. Observam-se 

tendências espaço-temporais variadas e significativas para os referidos parâmetros, exceto 

NO3. Na Figura 6a (Clorofila-α), a biomassa de alga variou negativamente com Vol.% (r2=-

0,64, p<0,05), seguida por redução de CT (r2=-0,37, p<0,05) (Figura 6b), e aumento de E.Coli 

(r2=0,23, p<0,05) (Figura 6c). O IET decaiu com Vol.% (r2=-0,65, p<0,05) (Figura 6d). 

Complementarmente, NH3 decaiu com Vol.% [r2=-0,30, p<0,05] (Figura 6e) e, finalmente, 

NO3 não variou significativamente com Vol.% [r2=-0,037, p>0,05] (Figura 6f).  

As regressões lineares representadas por linhas verdes nos gráficos mostram que a fase de 

enchimento (Vol.%) é explicada pela variação média da concentração microbiológica e 

nutrientes (P e N) [-0,65<r2<0,37, p<0,05], com exceção do NO3. Contudo, em relação ao 

NO3, é possível especular que, devido aos processos biogeoquímicos serem controlados pela 

dinâmica hidráulica do reservatório (rápidas), o ciclo do nitrogênio não tenha sido completado 

na reação de transformação da fase nitrogenada NH3 para NO3 (Chapra 1997). 

Em relação aos casos específicos de CT (Figura 6b) e IET (Fig. 6d), os piores indicadores 

ocorreram no intervalo [10%<Vol.%<20%]. Isto é, exatamente durante o início e a fase crítica 

de enchimento (Julho/Agosto/2014). No caso da E.Coli (Figura 6c), observa-se uma elevação 

de concentração somente na fase final do enchimento (Vol.%≈92% ou maior). Por outro lado, 

a concentração da Clorofila-α (Figura 6a) foi reduzida entre 2,5 ug/L, no início do 

enchimento, para próxima de 1,4 ug/L, quando cheio (Vol.%≈100%). Estas análises mostram 

que, dependendo do parâmetro analisado, os processos hidráulicos (barragem) e hidrológicos 

(naturais) têm papéis fundamentais no comportamento da qualidade da água. 
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a)  

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e)   

 

f)  

 
Figura 6: Variação temporal das principais variáveis dependentes (Clorofila-a, Coliformes Totais, E.Coli), e 
Nutrientes IET,  NH3 e NO3 em relação ao percentual do volume de enchimento (Vol.%). 
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Wildi (2010) relata que estas complexas alterações ambientais em reservatórios de barragens 

são esperados. Isto é, "contaminação" do reservatório, aumento da toxidez das águas por 

agentes químicos, algas e cianobactérias, que potencialmente prejudicam a saúde humana, 

inundação, transporte massivo de sedimentos (suspensos) e danos às comunidades ecológicas. 

Um aspecto importante é que, apesar da redução de sedimentos e sólidos suspensos 

aprisionados nos reservatórios (UHECN e EHEFG), diminuindo o potencial de agregados 

patogênicos, pode também ocorrer efeito adverso em relação à erosividade a jusante, 

vinculada ao decréscimo na carga sedimentar (Santos and Cunha 2015, Vörösmarty et al. 

2003). Além disso, há outras implicações, como mudanças nos ciclos geoquímicos pelo 

acúmulo de contaminantes, nutrientes e outros elementos causados pelos processos de 

deposição (metais pesados e biogênese). Os sedimentos do reservatório finamente granulados 

podem também ser compactados, principalmente no fundo (Santos and Cunha 2015), 

reduzindo o teor de matéria orgânica por degradação bacteriana ligada à metanogênese, 

oxidação e produção de CO2, entre outros processos. 

Nutrientes particulados (matéria orgânica, C, P, etc) e contaminantes (metais e substâncias 

orgânicas e elementos principais como Si, Fe, S) são retidos dentro das camadas de 

sedimentos. Dependendo das condições físico-químicas da coluna d´água e dos sedimentos, 

elementos podem ser remobilizados para a coluna d´água e contribuir com a produção 

primária, gerando os seguintes perigos ambientais: a) remobilização de contaminantes dos 

sedimentos e seu retorno à cadeia trófica, ou por erosão do sedimento, ou por absorção pelos 

organismos (peixes e plantas), ou por infiltração de água intersticial do sedimento para as 

águas subterrâneas (Wildi et al. 2010, Weissemberger et al. 2010); b) redução da exportação 

de nutrientes para áreas costeiras (oceanos e mares) (Vörösmarty et al. 2003), resultando em 

reduzida produção primária nestas zonas. Tais efeitos podem afetar o balanço de carbono 

fluviomarinho (por meio da limitação da produção) e, portanto, com feed back positivo e 

potenciais implicações das mudanças climáticas em relação a eventos críticos ambientais 

(Cunha et al. 2014, Vörösmarty et al. 2003). Por outro lado, a depleção de oxigênio dissolvido 

(OD) por oxidação, a partir do carbono orgânico particulado e dissolvido, pode levar a 

desoxigenação ou mesmo provocar condições anóxicas em águas profundas e nos sedimentos: 

c) eutrofização das águas mais profundas do reservatório e água transferida por correntes dos 

níveis inferiores ou infiltradas para as águas subterrâneas; d) infiltração para os poros do solo 

da água carregadas com contaminantes e carbono orgânico dissolvidos para as águas 

subterrâneas (Wildi 2010). Estes exemplos podem explicar razoavelmente os motivos da 
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concentração de E.Coli (Figura 6c - destacando-se P10) ter se elevado mesmo no período seco, 

apesar do comportamento de CT ter um comportamento inverso (Figura 6b). 

Durante os processos de sedimentação ao longo do eixo principal do reservatório, a fração 

grossa (areia e silte mais grossos) diminui na suspensão, enquanto a fração fina (silte fino e 

argila) aumenta como uma proporção da fração total. Como consequência, e principalmente 

por causa de contaminantes, são absorvidos para dentro da fração fina, formadas a partir de 

partículas na saída do reservatório, contém mais elevada concentração de contaminantes e 

apresentam potencialmente mais alta toxicidade do que sedimentos na entrada do 

reservatório.  

4.3.2.6 ANÁLISES INTEGRADAS – ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA (ARM) E 
ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS OU DE CLUSTERS (AA) 

Cope et al. (2011) estudaram o enchimento de dois reservatórios da bacia do Rio Tietê em São 

Paulo, região sudeste do Brasil, e observaram tendência de retenção de nutrientes (Nitrogênio 

Total e Fósforo Total) sugerindo que, naqueles casos, ambos sofriam processos de aportes 

difusos de carga de nutrientes, eventualmente sugerindo tendência de eutrofização. Esta 

hipótese, conforme reportado anteriormente na UHEFG, converge com a tese de eutrofização 

momentânea provocada pela liberação de nutrientes dos sedimentos, além de consumo de 

carbono orgânico dissolvido (DOC) e nitrificação. Esses efeitos podem, inclusive, causar 

estratificação térmica, que ocorrem em reservatórios mais profundos resultando em depleção 

de OD (Chapra 1997, Fragoso jr. 2009). Outros impactos sobre a qualidade da água 

superficial podem ser originados em processos biológicos de contaminação bacteriológica 

causados por efluentes de plantas de tratamento de águas residuárias e escoamento superficial 

difuso (Cunha et al. 2013a). E também durante o enchimento de reservatório, quando persistir 

o nível de contaminação nas águas sobrenadantes, por exemplo, se a turbidez da água 

aumentar devido à alta concentração de plânctons (Kentzer et al. 2010).  

Na presente investigação, a variação de Vol.% durante o enchimento influenciou 

significativamente a Cor (r2=0,18, p<0,01), mas não a turbidez (p>0,05). Contudo, a variação 

da Cor apresenta alta explicabilidade da variação da Clorofila-a (r2=0,29, p<0,01), que 

acompanhou a mesma tendência de redução em função do  Vol.%. A Turbidez também 

explica a variação da Clorofila-α (r2=0,12, p<0,05), mas com menor influência do que a Cor. 

Além disso, estas variações da Clorofila-a podem ser explicadas pela dinâmica hidráulica 
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operacional a "fio d´água" da UHEFG e, parcialmente, pela UHECN que apresenta em menor 

grau este comportamento hidráulico. 

Durante o enchimento do reservatório o aumento do conteúdo de carbono dissolvido do 

infiltrado pode levar a depleção do OD, causando aumento da concentração de NH3, 

remobilização de Fe e outras substâncias, incluindo contaminantes. Consequentemente, a 

qualidade da água subterrânea e de abastecimento, podem ser substancialmente degradadas. 

Tais efeitos parecem ter sido rapidamente "absorvidos" pela elevada capacidade 

autodepurativa do Rio Araguari. Brito (2008), Bárbara et al. (2010) e Cunha et al. (2011) já 

haviam observado esta característica física nestes trechos do Rio Araguari, fato este também 

confirmado por IO-FG-502 (2014). Isso explica também por que o OD foi o único parâmetro 

físico-químico que apresentou variação espacial nos ≈10,0km de comprimento do reservatório 

[7,5≤OD≤10,0 mg/L e 0,1≤DBO≤1,5 mg/L]. Por outro lado, os níveis de DBO e OD, muito 

provavelmente, não seriam as principais causas de mortandade de peixes (anoxia), e sim 

outros fatores fisiológicos como "barotraumas", durante a passagem de peixes pelos 

vertedouros ou turbinas, enfatizando a supersaturação do OD causada pela reaeração. 

Contudo, o aumento potencial da toxicidade ambiental em reservatório, como contaminação 

de sedimentos por micropoluentes em ressuspensão, devido a turbulência, pode provocar 

condições anóxicas e altas concentrações de enxofre. O aumento na concentração de 

contaminantes causado por sedimentação de frações grossas ao longo do reservatório pode 

aumentar sua toxicidade pela ação de organismos bentônicos (WILDI, 2010). Na presente 

pesquisa foi analisada a concentração de SO4, resultando em valores muito baixos, sem 

nenhuma variação espacial nem sazonal (p>0,05). 

É comum também ocorrer impactos cumulativos na qualidade da água, além do simples 

alagamento natural e recomposição de espécies (algas, por exemplo). Mas onde o número de 

barragens situadas sobre o mesmo rio é maior, denominado de fragmentação hidráulica, a 

perda de habitats torna-se barreira física, mudando drasticamente o regime de escoamento, 

mudanças no suprimento de sedimentos grossos e finos, decrescimento da liberação de 

nutrientes, pois o P e N agregam-se a estas partículas de maneiras distintas, além de impedir 

migração de peixes.  

A fragmentação dos rios por barramentos sequenciais, além de interceptarem com mais vigor 

as rotas de peixes migratórios de várias espécies, impactam a capacidade biogênica dos 

ecossistemas e disponibilidade de alimento e abrigo para espécies juvenis (Weissemberger et 

al. 2010). Segundo Sanches et al. 2006, esta combinação altera a intensidade, duração e 

períodos de cheias, reduzindo cargas de nutrientes em áreas sazonalmente alagadas e cria, nos 
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segmentos imediatamente abaixo da barragem, instabilidade térmica e mudanças nas 

condições hidrodinâmicas. Além disso, um efeito imediato a ser considerado é a quebra do 

equilíbrio químico (pH) associada à instabilidade térmica, quando ambos podem intensificar 

processos de formação de NH3, extremamente tóxica aos peixes. 

Górski et al. (2012) afirmam que a diversidade e distribuição de peixes é amplamente 

determinada pelo grau de conectividade hidrológica e pelo fluxo preferencial das espécies, 

especialmente as que apresentam maior número e riqueza. As conexões entre afluentes e canal 

principal influenciam as comunidades de peixes, reforçando a hipótese do pulso de inundação 

como mecanismo de acionamento ecológico do qual dependem os organismos aquáticos.  Esta 

discussão induz à reflexão sobre o conceito de vazão ambiental (Santos and Cunha 2013), que 

parece incidir sobre o problema recorrente do efeito e consequências operacionais de 

reservatório, como tem sido o caso da UHEFG no Rio Araguari.   

Nesta direção, Santos and Cunha (2013) argumentam sobre as incongruências da Legislação 

Brasileira, observando inexistência de consenso quantitativo sobre a Vazão Ecológica ou 

Potencial de Vazão Ambiental (PVA). No presente caso, em novembro de 2015, tem sido 

observado um clima severamente seco que restringiu significativamente as vazões do Rio 

Araguari. Por exemplo, Azurit ltda and Visão ambiental (2015), estipularam um valor de 

"vazão sanitária" de saída da barragem (Qd≈54m3/s). Mas, em outros estudos (Cunha et al. 

2013a) foi sugerido uma vazão adequada de Qd≈104m3/s, já mostrando ser este valor 

extremamente baixo. Portanto, metodologicamente e à luz da legislação, um valor de 54m3/s 

não é razoavelmente justificável para qualquer propósito ecológico. A explicação é que a 

vazão mínima média histórica da série Qmin≈320m3/s, é muito superior a 54 m3/s. Na pior 

das hipóteses, esta "vazão ecológica" deveria ser pelo menos [73-≤Qd≤100 m3/s].  

Portanto, uma combinação de diversos fatores hidráulico-operacionais, convenções legais 

(consenso sobre a vazão ambiental adequada), clima extremamente seco em 2015 (El-Niño 

forte), somados a interesses econômicos difusos, como produção energética (cotas de 

montante e jusante, gestão integrada das águas) interesses ambientais e manutenção 

sustentável de peixes (comunidades do entorno), podem ter induzido a uma redução extrema 

da vazão defluente (Qd). Este comportamento hidrológico é justamente contrário ao que 

ocorreu em Abril/2011, por exemplo, durante a maior vazão da série histórica do Rio 

Araguari (4.222 m3/s), mostrando sua elevada amplitude hidrológica (Cunha et al. 2014). 

Outro fator importante é a escala de monitoramento adotada (reservatório). Por exemplo, a 

precipitação influencia o comportamento hidrológico capaz de mudar a dinâmica de 
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transporte de nutrientes, partículas, resíduos e matéria orgânica diretamente para os rios 

afetando suas características físicas e químicas (Sipauba-Tavares et al. 2007).  

Kentzer et al. (2010) mostram que reservatórios também podem melhorar significativamente a 

maioria das variáveis de qualidade da água, reduzindo a concentração de matéria em 

suspensão, em média, por mais do que 50%, 40% da DBO, e 50-60% da Clorofila-α. Este 

processo de "diluição" parece ter ocorrido no presente estudo, com a redução da DBO, 

Clorofila-α, IET, P, CT e NH3 (Fig. 6a a 6e). 

4.3.2.7 ANÁLISE MULTIVARIADA DOS PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA 

E HIDRÁULICO-OPERACIONAIS - ANÁLISES DE REGRESSÕES MÚLTIPLAS (ARM) 

A Tabela 5 resume e integra as principais análises anteriores, através de resultados de ARM. 

Nas colunas 1 e 2 constam a classificação e os nomes de todas as variáveis estudadas: físico-

químicas e hidráulicas independentes, representadas por Xj-1 (j = 1,..23), e dependentes, 

representadas por Yi (i = 1,..4). Nas colunas 3 a 6 estão destacadas apenas as equações 

resultantes da ARM para cada uma das variáveis-chave dependentes (Clorofila-a, CT, E.Coli 

e IET). Na coluna 7 estão descritas as equações e seus respectivos coeficientes angulares 

resultantes da ARM, bem como os coeficientes de determinação ajustados Raj
2. Raj

2 é o 

parâmetro estatístico utilizado para a explicabilidade das variáveis independentes sobre as 

dependentes (Yi). A coluna 8 representa uma breve interpretação das equações. 

Na Tabela 5 a Clorofila-α (Y1) (3a coluna) é influenciada significativamente por seis  

variáveis da qualidade da água (Cor, pH, Mg, SS, E.Coli) e duas variáveis hidráulico-

operacionais (Qd e Vol.%). Com exceção de pH, SS, E.Coli, os parâmetros Cor, Mg, Qd e 

Vol.% apresentam sinais contrários ao aumento da concentração de Clorofila- α. Por exemplo, 

a redução de pH (acidificação do meio) reflete elevação da produção de Clorofila-a, mas pode 

ser dependente das cargas de DBO5 durante o enchimento do reservatório (Vol.%). Porém, no 

caso da DBO5, não houve significância. Apenas oito variáveis independentes explicam ≈99% 

da variação da Clorofila-α (R2
aj =0,99, p<0,01). Frisa-se que as cores cinzas escuras 

representam alta significância, enquanto que a cor cinza claro representa significância 

próxima do limite p < 0,05. Isto é, podem ou não permanecer nas respectivas ARMs.
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Tabela 5: Resultados da ARM com 24 parâmetros da qualidade da água e hidráulico-operacionais. 
Variáveis  

Independentes (Xi) 

               Equações   Yi = a1+b1Xi + b2X2+...+ bnXn                                   Coeficiente Angular "bi1" de (Yi)* 

Clorof.-α  
Y1 

Colif. Totais 
Y2 

E-Coli   
Y3 

IET            
Y4  

Yi = f (a*+b*
 Xi+ b2

*X2+...+ bn
*Xi)            

Coeficientes Estatísticos Significativos* 
Interpretação 

Q
ua

lid
ad

e 
da

 Á
gu

a 
e 

H
id

rá
ul

ic
o-

O
pe

ra
ci

on
ai

s 

Temp (oC) 8.327e-02 -3.948e+02 -2.881e+00 4.334e-01     Clorof =  -2.224610  - 0.006823Cor + 
0.413092pH +  0.028414SS -0.007602Ecoli 

+0.048665IET  -0.013946Vol% 

Do ponto de vista da qualidade da água, a variação da concentração 
de Clorofila- α  (μg/L) pode ser explicada tanto por parâmetros da 
qualidade da água (Cor, pH, Al, Ca e SS), indicando influência 
biogeoquímica da qualidade da água, quanto por parâmetros 
hidráulico-operacionais (Qd e Vol%).  Considerando-se apenas os 
parâmetros significativos (p < 0,05) o coeficiente de determinação 
ajustado torna-se igual a R2

aj = 0.9867. Uma observação importante 
é que Qa (vazão de montante) não influenciou a Clorofila-a, 
sugerindo que as alterações foram "genuinamente no próprio 
reservatório da UHEFG. 

TDS  (mg/L)   -1.556e+01 -1.133e+05 1.333e+03 -6.218e+01 

Cond µScm-1) -8,819e-03 -8.927e+01 1.158e+00 3.242e-01 

Turb (NTU) -4,304e-03 -1.726e+02 4.855e-01 4.301e-01 

R2
aj =  0.9867,  p < 0,01 Cor (mg Pt L-1) -6,598e-03 2.864e+01 1.272e-01 7.310e-02 

pH 2.139e-01 -6.521e+01 -2.843e+00 -1.112e+00 

OD (mg/L) -9.824e-03 6.442e+02 2.825e-01 1.355e-01  

Coliformes Totais = 1.462e+04  + 6.442e+02OD 
3.689e+02SO4 

Do ponto de vista da influência dos parâmetros da qualidade da 
água, a variação da concentração de Coliformes Totais 
(NMP/100L) pode ser explicada apenas por um parâmetro pela 
variação de OD e: SO4, com alta significância (p < 0,01) e 
coeficiente de determinação ajustado R2

aj = 0.6112.. Contudo, por 
razões observacionais, indiretamente a concentração de CT parece 
estar também associada à turbulência do escoamento.. 

DBO5,20ºC  (mg/L) -7.606e-02 -2.510e+02 4.687e+00 1.839e+00 

Al (mg/L) 1.584e+00 1.100e+03 -4.060e+01 -8.903e-01 

NH3 (mg/L) 7.131e-01 -3.573e+03 -1.993e+01 2.606e+00 
R2

aj =  0.6112,  p < 0,01 Cl   (mg/L) -2.209e-02 -1.809e+01 -1.110e-01 1.781e-01 

Mg (mg/L) -2.939e-01 2.618e+02 1.747e+01 2.961e+00 
Ca  (mg/L) -1.142e-01 1.232e+03 2.606e+00 -1.007e-01 

E. coli = -4.867e+01+ 1.147ee+01Mg  +2.219e+01Clorof 
+ 6.461e-01Vol 

Do ponto de vista da qualidade da água, a variação da concentração 
de E. Coli (NMP/100 mL) pode ser explicada por um parâmetro 
físico-químico, Magnésio e um parâmetro microbiológico, 
Clorofila, com altas significâncias (p < 0,01), além de um parâmetro 
hidráulico-operacional, Vol%, com coeficiente de determinação 
ajustado R2

aj = 0.9185. 

P (µg/L) -2.355e-01 5.781e+02 5.191e+00 4.925e+00 

NO3  (mg/L) -6.886e-02 1.987e+02 2.548e+00 7.409e-01 

SS     (mg/L) 2.432e-02 -6.118e+01 -4.116e-01 -2.163e-01 
R2

aj = 0.9185 ,  p < 0,01 SO4    (mg/L) -1.926e-02 3.689e+02 1.353e+00 -8.673e-05 

Clorof.- α  (µg/L) ----- 1.617e+03 2.219e+01 7.367e+00 

Coli (NMP/100 mL) 4.223e-05 ----- 1.361e-04 -3.880e-04 
IET = 50.45186  + 0.04432Cor + 1.85166DBO -

1.10570Mg + 3.88189P -0.26127SS  +4.26214Clorof 
Do ponto de vista da qualidade da água, a variação da concentração 
do IET (μg/L) pode ser explicada por seis parâmetros:  Cor, DBO, 
Mg, P, SS, Clorof, com alta significância (p < 0,01) e coeficiente de 
determinação ajustado R2

aj = 0.939. Assim como ocorreu com CT, o 
IET não variou significativamente com nenhum parâmetro 
hidráulico-operacional. 

Ecoli (NMP/100/mL) 1.163e-02 2.733e+00 ----- -7.749e-02 

IET   (µg/L) 6.222e-02 -1.255e+02 -1.248e+00 ----- 

Qa     (m3/s) 1.621e-04 -1.344e+00 3.937e-04 -3.319e-05 
R2

aj =  0.939 ,  p <0,01 Qd     (m3/s) -7.065e-04 1.194e+00 2.858e-02 2.003e-03 

  

Vol     (%) -2.021e-02 3.226e+01 6.461e-01 8.018e-02 

Variação Significativa e Variação Pouco Significativa (ou no limite da significância) (p <0,05) 
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No caso de CT (Y2) (4a coluna), dois parâmetros de qualidade da água apresentaram 

influência significativa: OD (negativamente) e SO4 (positivamente), mas sem influência 

explícita significativa de variáveis hidráulicas. Neste caso, aparentemente, o aumento de CT 

está inversamente relacionado com processos hidrodinâmicos, refletidos pela variável OD. 

Isto é, ambientes mais lênticos parecem tender a favorecer o aumento de CT e vice-versa 

(lóticos). Mas, em outros estudos na Bacia do Rio Araguari, ocorreu o inverso (Brito 2008, 

Bárbara et al. 2010). Talvez este resultado tenha sido de fato uma "anomalia específica" 

resultante do enchimento do reservatório da UHEFG. Mas em relação ao SO4, é provável que 

sua presença, durante o enchimento do reservatório, seja devido ao contato com solos 

alagados, onde S tenha sido liberado por comunidades de bactérias (Cunha et al. 2013a).  

No caso do SO4, é comum haver correlações entre propriedades do solo e composição de 

bactérias, indicando que a mudança da composição físico-química da água recém-contactada 

com solos alagados apresentem também maior concentração de bactérias, inclusive CT. Por 

outro lado, segundo Consiliu Meio Ambiente e Projetos (2008), o S em ecossistemas 

aquáticos pode apresentar‐se sob várias formas presentes na água, dentre elas o íon SO4 e o 

gás sulfídrico (H2S) como as mais frequentes. O íon SO4 assume maior importância na 

produtividade do ecossistema porque constitui a principal fonte de enxofre para produtores 

primários. Contudo, como visto anteriormente, não houve correlação significativa entre SO4 e 

Clorofila-α (p>0,05). Talvez, como resultado da influência hidráulica/hidrodinâmica de 

enchimento do reservatório, com maior contato da água com o solo alagado do novo 

reservatório, correlacionado com maior nível de turbulência (re-suspensão de sedimentos de 

fundo em simultaneidade com o aumento de consumo de OD), que pode refletir uma 

associação de favorecimento do aumento de CT e SO4.  

Em relação a E.Coli como variável dependente (Y3) (5a coluna), houve influência significativa 

de variáveis da qualidade da água (Mg) e da variação do volume do reservatório da UHEFG 

(Vol.%), contudo sem influência de montante, Qa (UHECN). Em análises anteriores, 

observou-se que a concentração de E.Coli foi a única variável-chave cuja concentração se 

elevou com Vol.%. Sua importância se torna evidente porque apresenta uma série de 

potenciais consequências sanitárias para a cidade de Ferreira Gomes, elevando o risco de 

doenças de veiculação hídrica (Brito 2008, Bárbara et al. 2010). Contudo, não há explicação 

razoável na literatura para a significância da variação de Mg sobre E.Coli, o que deve ser 

analisado em futuros estudos semelhantes para tal confirmação. 

Em relação ao IET como variável dependente (Y4) (6a coluna), observou-se influência 

significativa apenas das variáveis da qualidade da água: TDS, Cor, DBO5, P, SS e Clorofila-α, 
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com alta significância (p<0,01) e coeficiente de determinação ajustado R2
aj=0.939. Contudo, a 

influência de parâmetros hidráulico-operacionais parecem não estar  diretamente relacionados 

com o IET, mas sim Clorofila- α, P, Cor, Mg e SS. 

Para melhor visualizar os efeitos integrados da Tabela 5, uma Análise de Agrupamentos ou de 

Clusters (AA) é representada pelos dendogramas das Figuras 7a, 7b e 7c. A Figura 7a resulta 

de uma análise global, envolvendo todas as variáveis da qualidade da água e também 

hidráulicas. A Figura 7b resulta de uma análise envolvendo os parâmetros microbiológicos 

chaves e IET versus (somente) parâmetros hidráulicos. E a Figura 7c resulta da análise entre 

parâmetros microbiológicos e IET versus parâmetros físico-químicos da qualidade da água 

(físico-químicos), sem os hidráulicos.  

A análise AA mostra o grau de dissimilaridade espaço-temporal entre os pontos amostrais (P1 

a P10), diferenciados sob a ótica da dinâmica da qualidade da água ou dinâmica hidráulico-

operacional.  Como pode ser observado nas Figuras 7a, 7b e 7c, há similaridades entre seções 

de monitoramento que dependem das variações locais dos parâmetros da qualidade da água e 

também hidráulico-operacionais do reservatório. Observa-se maior similaridade entre os dois 

primeiros dendogramas (Figuras 7a e 7b), ambos apresentando um ordenamento organizado 

pela distância (Dist. - referência inicial na barragem da UHECN) entre os pontos amostrais, 

obedecendo a mesma sequência com três grupos distintos, G1 (P1 a P5) e G2 (P6 a P9), ambos 

dentro do reservatório, e G3 (P10) isolado a jusante. Contudo, P10 distingue- se dos demais 

pontos de monitoramento em todas as três análises (Figuras 7a, 7b e 7c). Com efeito, observa-

se maior similaridade entre os grupos G1 e G2 do que em G1 e G3 ou G2 e G3. Comparações 

entre as Figuras 7a, 7b e 7c mostram a influência hidráulica sobre os parâmetros-chave 

(Clorofila-α, CT, E.Coli e IET). Mas a Figura 7c mostra que, sem os efeitos hidráulicos, o 

ordenamento dos parâmetros-chave torna-se mais aleatório ou mais desorganizado, mas ainda 

mantendo o ponto P10 (G3) diferenciado em relação aos demais.  
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    a)      b)      c) 

 
 
Figura 7: Dissimilaridade a) Global utilizando-se 25 variáveis conjuntas (qualidade da água e hidráulica); b) apenas dissimilaridade hidráulica e c)  apenas dissimilaridade da 
qualidade da água. Nos três casos, verifica-se a formação de pelo menos 3 grupos característicos indicando variações espaciais significativas entre os pontos de amostragem 
P1 a P9 (reservatório) e P10 (jusante da barragem). 
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Nos pontos amostrais do reservatório (P1 a P9) as alterações de IET foram intensas. O IET 

variou antes do inicio do enchimento de Oligotrófico (Brito 2008) a Hipereutrófico logo 

após o início da fase de enchimento. Posteriormente, variou de Supereutrófico, Eutrófico e 

finalmente Mesotrófico com variações crescentes a Eutrófico, até a fase de pós-enchimento 

(Agosto/2015). Esta dinâmica "dispersiva", não foi suficientemente capaz de manter sua 

característica de resiliência, por exemplo, não retornando à sua condição original 

oligotrófica. 

A hipótese de significativa influência hidráulica também pode ser corroborada a partir de 

parâmetros hidrodinâmicos, isto é, com a estimativa do tempo de residência hidráulica (trh) no 

reservatório em função do volume e vazão instantâneos (Qi = Vi/ti). Segundo IO-FG (2014) o 

volume do reservatório em nível operacional é Vol≈137,72 km3. Se o reservatório operar 

neste volume pleno, há possibilidade de três cenários hidráulicos que explicam a similaridade 

entre os dendogramas das Figuras 7a e 7b. O trh, na vazão próxima da máxima média 

(chuvoso ≈ dobro da média), por exemplo, Qi=2400m3/s, seria trh (mínimo)= Qmáximo/Vi≈16h. Se 

a vazão for próxima da média (clima de transição), Q≈1000 m3/s, então trh (média)= 

Qmédia/Vi=36h (≈1,5dia). E, finalmente, se a vazão for próxima da mínima (clima seco), 

Q=100m3/s, então seria trh(máximo)= Qmínima/Vi = 27,8dias (≈1mês).  

Por um lado, as Figuras 7a, 7b e 7c apresentam aparência de similaridades que podem ser 

explicadas pela sazonalidade hidrológica, típicos de períodos chuvosos ou transição. Por outro 

lado, contrariamente, as dissimilaridades observadas pela Figura 7c em relação a 7b e 7a, 

apresenta períodos de menor influência hidrológica (trh maior), típica de clima seco, quando 

os processos limnológicos são mais controlados pela dinâmica biogeoquímica interna no 

próprio reservatório, até mesmo sem muita influência de montante (UHECN, como Qa). 

Neste contexto, Santos and Cunha (2013) afirmam que os problemas com vazões 

"controladas" por barragens (mesmo a fio d água), quando muito baixas, "devem" ser 

consideradas como "vazão ecológica" (ou potencial de vazão ambiental, PVA). Defini-la não 

é tarefa trivial, porque depende de múltiplas interpretações hidrológicas, gerenciais, legais e 

até culturais, e pouco se conhece sobre o quê realmente significa este parâmetro. No presente 

caso, durante o período seco (Novembro de 2015) a Qd≈54 m3/s do reservatório da UHEFG 

gera automaticamente um tempo médio de renovação das águas de 29,5 dias. Tempo 

suficiente para a ocorrência de uma série de transformações físicas (sedimentação, diluição, 

etc), químicas (reações) e microbiológicas (metabolismo) que poderiam induzir inclusive 

mortandade de peixes por insuficiência hídrica no trecho de jusante, ou próximo de P10, 

situações próximas do que representa os dendogramas da Figura 7c. 
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Outro aspecto operacional relacionado à fase de enchimento do reservatório da UHEFG 

(Vol.%) foi o prazo excessivamente curto de enchimento. Entre Julho/Agosto/2014 houve 

elevação do volume de 18% para 96% em apenas 24 dias. Este fato, só foi possível de ser 

registrado pela forma como foi monitorado desde o início do enchimento, por intermédio de 

campanhas de campo consecutivas (Fig. 2). Em última análise, este fato pode ter sido um 

agravante de deterioração da qualidade da água (principalmente IET) neste intervalo de 

tempo, inclusive potencialmente favorecendo mortandade de peixes. Por exemplo, registrou-

se que a mortandade de peixes ocorreu exatamente nos seguintes períodos: 28 a 31/Julho/ 

2014, 30/Agosto a 4/Setembro/2014 e 30/Setembro a 14/Outubro/2014, com uma nova 

reincidência em Novembro/2015. Com base nas análises de OD e DBO, muito provavelmente 

a causa não foi anoxia, pois registrou-se praticamente supersaturação de OD na água. Isto é, o 

OD nunca foi menor do que ODmin≈7,5mg/L, a T≈28,1oC.   

Em Novembro/2015, houve um caso extremo de vazão mínima Qmin≈54m3/s ou menor (50% 

abaixo das mínimas médias históricas (Cunha et al. 2013a), quando os moradores locais 

atribuíram a esse fato a mortandade de peixes. Consequentemente, instituições de fiscalização 

do Estado do Amapá e o Ministério Público questionaram a operação da UHEFG. Santos and 

Cunha (2013) afirmam que o Estado do Amapá não dispõe de uma definição legal sobre o 

valor da vazão ecológica nestes casos (manutenção mínima sustentável para os ecossistemas 

aquáticos). Assim, não há uma solução a curto prazo para o problema. 

Por outro lado, há ainda incertezas sobre as condições físicas, químicas e microbiológicas, 

muito desafiantes, e que exigem a manutenção da integridade dos sistemas ecológicos do 

novo ambiente formado. Westin et al. (2014) sugerem algumas metodologias para a gestão de 

ecossistemas aquáticos: a) analisar os efeitos cumulativos que advém do aumento da 

incidência de impactos localizados e gerados por outros projetos similares na mesma bacia 

(fragmentação do canal natural), intensificando seus efeitos sinérgicos que repercutem além 

dos limites físicos da bacia e que interagem com impactos de outros projetos, produzindo 

efeito distinto daqueles originalmente previstos; b) considerar a necessidade do equilíbrio 

entre a geração energética e a conservação da biodiversidade e a manutenção do fluxo gênico 

de espécies aquáticas e nutrientes, e c) considerar a diversidade social e o desenvolvimento 

econômico da bacia à luz da legislação nacional e internacional,  como a urgente necessidade 

de criação de um Comitê para a Bacia do Rio Araguari. 

As incertezas resultantes desta complexidade socioambiental e ecológica de reservatório, 

podem ser brevemente comentadas com base em apenas três parâmetros da qualidade da água, 

representadas pelas Figuras 8a, 8b e 8c.  
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Na Figura 8a observa-se o comportamento da variação da temperatura e sua influência sobre 

OD. O OD deveria sempre reduzir sua concentração com a temperatura. Mas este 

comportamento não só não ocorreu como variou espacialmente de forma não-linear e inversa. 

Tal comportamento não pode ser explicado apenas pela variação climática anual, mas sim 

pelas condições de turbulência locais (hidrodinâmicas ou hidráulico-operacionais) que 

influenciam as taxas de reaeração e aquecimento da água (Brito 2008, Cunha et al. 2011).  

Assim, na Figura 8b a elevação da temperatura pode resultar em redução do potencial de 

"toxicidade" de NH3, até próximo de 25oC. Mas se elevou a partir de então, formando uma 

nova tendência, sugerindo comportamento ambíguo com a elevação da temperatura e nova 

descendência tendendo para valores extremos (≈30oC), induzindo maior toxidez da água por 

maior liberação da NH3 no meio.  

Na Figura 8c é mostrado a razão P:N, onde se observa uma tendência de N ser mais limitante 

que P, quando se esperava exatamente o oposto nestes casos. Então, uma combinação de 

fatores biogeoquímicos e hidráulicos controlam este comportamento (caso específico da 

UHEFG). As características de operação a fio d´água da UHEFG é mais similar ao 

comportamento hidrodinâmico de rios do que de lagos. Esta peculiaridade do regime dos 

fluxos, obviamente, favorece comportamentos não esperados ou comuns de reservatório de 

barragem (Cunha et al. 2013a).   

Nos três exemplos citados nas Figuras 8a, 8b e 8c, há uma tendência média (linha verde) que 

representa uma variação específica dos parâmetros. Mas é fácil observar o comportamento 

errático desses parâmetros em torno da curva média de regressão. Estes comportamentos 

geram incertezas quanto às faixas de validade de variação para suportar hipóteses conclusivas 

acerca do comportamento dinâmico do novo ambiente do reservatório. 
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  a) b) c) 

   
 
Figura 8: a) variação do OD com a temperatura e influência hidráulica; b) variação da NH3 com a temperatura 
e hidráulica e c) razão P:N ou razão de disponibilidade de nutrientes limitantes na água. 
 

Cope et al. (2011) registraram, em raro estudo da fase de enchimento de reservatório no 

Brasil, os casos de Paraitinga (Areservatório≈6,43km2, com start-up de enchimento de 10 

Jan/2005 e finalização em 6 Mai/2006 (95% do volume pleno, vazão de 2 m3/s, um total de 

185 dias para o enchimento) e Biritiba (Areservatório ≈ 9,24 km2, com start-up de enchimento em 

13/Maio/2005 e finalização em 21/Abril/2006) (100% do volume pleno, vazão de 1,75m3/s, 

durou 383 dias para o enchimento). Ambos os reservatórios fazem parte do Sistema Produtor 

do Alto Tietê, com papéis relevantes em termos sanitários e suprimento de água de 

abastecimento público daquela região. Então, grosseiramente, em termos comparativos ao 

presente caso, o trh pode explicar a forte influência de parâmetros hidráulicos sobre os 

parâmetros-chave associado aos períodos chuvosos (Figuras 7a e 7b) e secos (Figura 7c).  

Mas a complexidade desses processos, como afirmam Poff et al. (2015), sugere um 

gerenciamento integrado de toda a bacia hidrográfica. Mas, no presente caso, dependerá da 

melhoria da comunicação entre operadoras de barragens do mesmo rio, como afirmam 

Weissemberger et al. (2010), onde o fundamental para evitar eventos ambientais indesejáveis, 

incluindo mortandade de peixes, ou surgimento de algas tóxicas (eutrofização) e plantas 

aquáticas, e que podem ser ainda agravadas por efeitos de mudanças climáticas, é a gestão 

integrada de barragens. 

Deve-se reconhecer que os processos ecológicos são realmente complexos e precisam ser 

analisados cuidadosamente para fornecer uma linha de base para futuros estudos na bacia. 

Exemplos: auxiliar conflitos entre o setor de geração de hidroenergia, Política Energética 

Nacional (sistema interligado), com sua rigidez de concepção de projeto de infraestrutura, 
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necessitam de informações quantitativas e transparentes que facilitem tomadas de decisões em 

momentos de crise ambiental, como a perda de biodiversidade e deterioração sanitária.  

Em todos os casos citados, houve sempre necessidade de debate socioambiental e ecológico 

em torno da construção de barragens e seus procedimentos operacionais de curto, médio e 

longo prazos, pois estes impactos continuarão a surgir, tanto regional quanto globalmente 

(Padedda et al. 2015; Wu et al. 2013, Kentzer et al. 2010).  

Padedda et al. (2015) asseveram que as barragens causam não somente mudanças de estado 

ecológico dos corpos d´água, mas levam a perdas de bens e serviços ambientais que eles 

fornecem. De fato, a quantidade e qualidade de nutrientes que entram no corpo d´água podem 

ter profundos efeitos sobre os processos e estrutura dos ecossistemas. Por exemplo, a 

preocupação com a eutrofização primária não é infundada, pois leva a crescimento 

descontrolado da vegetação com resultados desastrosos sobre o equilíbrio dos ecossistemas 

aquáticos, principalmente o mais perigoso, como o potencial crescimento de microalgas e 

cianobactérias tóxicas (Cunha et al. 2013b) que interferem no uso da água, principalmente 

abastecimento público. Padedda et al. (2015) descrevem também que  um "bloom" de algas 

pode contribuir com a elevação de custos ambientais, incluindo morte de peixes, odores 

fétidos, gosto não palatável da água de abastecimento, e formação de tri-halometanos durante 

o processo de cloração da água em plantas de tratamento - ETAs. 

Segundo Zarfl et al. (2015), embora a geração hidráulica seja considerada uma fonte 

renovável de eletricidade, as UHE apresentam mesmo significativos impactos ambientais, 

interferindo no livre escoamento dos rios, fragmentando-os e impedindo o livre movimento de 

nutrientes e organismos, modificando os regimes de escoamento e temperatura, e dramática 

redução no transporte de sedimentos (Vörösmarty et al. 2010). 

Finalmente ficou claro que em P10 é considerado como o local diferenciado para o 

monitoramento, porque apresenta o maior risco ambiental e sanitário entre todos os demais 

pontos analisados (P1 a P9). Isto é, de qualquer ponto de vista (operacional ou hidrológico), é 

significativamente vulnerável. E, como observado ao longo do presente estudo, é onde já 

estão ocorrendo processos ambientais de alto impacto, como os citados anteriormente. 
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5. CONCLUSÃO  

A presente investigação analisou variações espaço-temporais de parâmetros hidráulicos e suas 

influências em parâmetros-chave da qualidade da água durante a fase crítica de enchimento do 

reservatório da UHEFG-Amapá-AP/Brasil. A UHEFG é considerada como de grande porte 

(Pot >100 MW) e representa a nova fronteira expansionista da hidroenergia no Brasil. 

Após um ano de observação e monitoramento da qualidade da água e parâmetros hidráulicos, 

confirma-se a hipótese de significativo impacto ambiental durante esta fase crítica de 

enchimento do reservatório da UHEFG, destacando-se:  

1) O ponto P10 (jusante da barragem) foi o sítio amostral onde ocorreram as mais 

significativas variações espaço-temporais da qualidade da água, como consequência das 

características hidráulicas e limnológicas entre o reservatório (AA) e localização do trecho de 

jusante, encontrando-se em condição ambiental e sanitária vulneráveis.  

2) As variações sazonais físico-químicas das variáveis-chave, foram muito significativas 

(p<0,01), e dependentes do ciclo hidrológico e da condição operacional dos reservatórios 

(UHEFG e UHFCN). Contudo, o único parâmetro que variou espacialmente foi o OD, 

explicado pela influência hidráulica da UHECN (montante do ponto P1) e UHEFG (jusante de 

UHEFG), em P10. 

3) Observou-se não conformidade legal (CONAMA/357 2005) para os parâmetros Cor, CT, 

E.Coli e pH (frequentemente). No caso de CT, houve elevado aumento de concentração logo 

no início do enchimento (fase crítica), com maiores picos, retornando ao estado inicial 

segundo decaimento espacial em direção à barragem UHEFG, variando também com o 

volume de enchimento (Vol%). Enquanto CT e E.coli. foram correlacionadas com impactos 

secundários, provavelmente despejo de esgotos sanitários (impacto do aumento da população 

urbana) a jusante (P10), somados à poluição difusa e provavelmente pela fluxo de águas 

subterrâneas em direção à área do entorno do reservatório. que potencialmente aumentou a 

concentração de E.Coli (esgotos sanitários de origem urbana).  

4) A concentração de Clorofila-α reduziu-se com Vol.%, provavelmente devido ao fator de 

diluição nos períodos chuvoso e transição, o que também reduziu trh nestes períodos. Mas 

somente o fator diluição não explicou a redução da concentração de P ou IET, os quais 

parecem também depender de outros processos limnológicos não mensurados que podem 

contribuir com os hidráulico-operacionais de UHEFG e UHECN. 

5) Os resultados indicaram alta capacidade de autodepuração deste trecho alterado do Rio 

Araguari, apesar da fragmentação hidráulica das duas UHEs, sugerindo elevada resiliência a 
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impactos ambientais desta natureza. Estes são explicados por fatores hidraulicamente 

favoráveis, como o reduzido trh≈16h, na vazão média ou superior, porém altamente 

dependente do comportamento hidrológico local, como no período seco trh≈1mês, quando 

ocorre a vazão mínima ou inferior (ecológica).  

6) Finalmente, a dimensão hidráulica parece ter sido o fator ambiental e ecológico mais 

relevante neste processo de enchimento do reservatório da UHEFG. A AA mostrou 

semelhanças consideráveis entre os pontos amostrais, quando se considera o comportamento 

hidrodinâmico característico de rio (lótico) em detrimento do que ocorre em um lago 

(lêntico). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo é uma contribuição para o sistema de monitoramento ambiental da UHEFG, mas 

também para os gestores preocupados com o planejamento e gestão de bacias e riscos de 

barragens.  

No presente estudo, acredita-se que foi possível verificar quais são os parâmetros-chave que 

mais variam espaço-temporalmente no reservatório da UHEFG. Além disso, estas 

informações foram geradas para servir não somente como suporte à tomada de decisão com 

vistas à conservação de ecossistemas aquáticos, favorecendo inclusive a segurança do sistema 

de abastecimento público água e esgotamento sanitário, mas também, lazer, pesca, 

aquicultura, etc., mas para garantir os múltiplos usos deste precioso recurso natural. 

O presente estudo também é uma abordagem inédita no Estado do Amapá, e talvez da 

Amazônia, não-reprodutível para este mesmo ecossistema. Trata-se de uma "janela de 

oportunidade" para o monitoramento da qualidade da água em uma fase específica que é a 

fase final da construção e início da operação de reservatório de uma barragem. Isto é, a fase 

de enchimento, única e de curtíssimo prazo, quando se considera a vida útil de um 

empreendimento desta natureza (> 50 anos).  

Portanto, a fase de enchimento é muito diferente das fases de instalação (anterior à barragem) 

e operacional (posterior à barragem) que são de longo prazo (a partir de outubro de 2014 em 

diante). A presente análise então deverá servir como ponto de partida a partir do qual o 

ambiente se modifica completa a indefinidamente. 
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Abstract 

Mitigating the environmental impacts caused by hydroelectric dams has been a 

worldwide challenge. However, few studies emphasize the importance of the 

reservoir filling phase. The objective of this research is to quantify variations of key 

water quality parameters during the filling of the Ferreira Gomes Hydroelectric Power 

Plant reservoir (UHEFG). UHEFG is located in the Araguari River basin in the state of 

Amapá, Brazil. It is considered a large power plant (Installed capacity ≈ 252 MW, A ≈ 

17.7 km2, Vol = 137.31 km3, and operated “at a trickle"). The methodology consisted 

of sampling the water quality in irregular intervals, according to the hydraulic 
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evolution of the filling process. Ten field campaigns were performed (from July 2014 

to August 2015) in nine sample sites within the reservoir (P1 to P9) as well as one 

downstream site (P10). The following key variables were monitored: Trophic State 

Index (TSI), Total Coliforms (TC), E. coli (EC) and Chlorophyll-a (Crolof), along with 

physical and chemical variables (Temperature, Suspended Solids, Total Dissolved 

Solids, Electrical Conductivity, Turbidity, Color, pH, DO, Al, NH3, Cl, Mg, Ca, P, NH3, 

NO3 and SO4) and hydraulic-operational variables: inflows (Qa), outflows (Qd), and 

variation in reservoir volume (Vol%). Multiple Regression Analyses (MRA) showed 

that the key parameters were significantly influenced by physical-chemical and 

hydraulic variables (0.46≤R2
adj≤0.99, p<0.05). The DO showed significant spatial 

variation, being influenced by the turbulence from the Coaracy Nunes dam (UHECN) 

upstream and the UHEFG dam downstream. The Vol% influenced the TSI, which 

ranged from oligotrophic to hypertrophic and eventually stabilized at mesotrophic. 

The levels of TSI, TC, and Chlorophyll-a fell and the level of E. coli rose (p<0.05) as 

a function of Vol%. A Cluster Analysis showed the formation of three spatial groups— 

two inside the reservoir and one downstream (P10). This suggests that in the rainy 

season or transition season, the hydraulic residence time in the reservoir is very low 

(16 ≤ thr ≤ 36 h) when hydrodynamic processes are dominant. In the dry season (thr ≈ 

1 month), the bio-geo-chemical processes are equivalent to the hydrodynamic 

processes, thus controlling the nutrients and microbial concentration. The data 

confirm the hypothesis that the filling phase has significant impacts on the key 

parameters (p<0.05). We conclude that the filling phase of the UHEFG reservoir 

generated significant environmental impacts, which have repercussions even 

retrospectively. 
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1. INTRODUCTION 

 It is necessary to evaluate and mitigate the social, economic, and ecological 

ramifications resulting from the current expansionist levels of dam construction—not 

only in the Amazon, but globally. According to Zarfl et al. (2015), the factors of 

human population growth, economic development, climate changes, and the need for 

access to electrical energy have stimulated research into new renewable energy 

sources—especially hydropower. In response to these needs, myriad hydroelectric 

power plant construction initiatives are now underway. For example, the 

aforementioned authors state that at least 3,700 large dams—each with a capacity of 

over 1MW—are currently in the planning or construction stages.  

 This phenomenon occurs mainly in countries with developing economies, such 

as Brazil (WEST et al., 2014). Global hydroelectric capacity is projected to grow 

73%—that is, up to a limit of approximately 1,700 GW. In addition, these authors 

assert that even if this dramatic expansion in hydroelectric capacity occurs, it will still 

be insufficient to meet the planet’s current and future energy demands. This is 

because the trend will not incur reduction of greenhouse gas emissions (CO2 and 

Methane). Even worse, it might not eliminate the social and environmental 

interdependencies and conflicts. It is nearly certain that the number of free-flowing 

rivers on the planet will be reduced by 21%.  

 Large dams—except when they are built in compliance with strict social and 

environmental standards—result in elevated social and environmental costs 

throughout the planet. According to Labadie (2004), the construction of new, large-
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scale water storage projects requires study of the effectiveness and efficiency of the 

existing operational improvements in reservoirs. This would maximize the benefits of 

the existing projects and generate knowledge about the operation of the new 

reservoir systems. These requirements make it possible to coordinate the multiple 

aspects of these systems efficiently. However, environmental parameters are needed 

on site in order to provide information for managing the ecosystems rationally, 

consequently resulting in good operational decisions (WEISSEMBERG et al., 2010; 

WILDI, 2010).  

 According to Vörösmarty et al. (2003), approximately 40% of all water 

discharged by rivers is intercepted by dams, which retain 25% of the sediment flow 

from the riverbanks to the oceans. This shows the size of the impact that dam 

construction can cause in the local ecosystem of the river basin. It also suggests the 

importance of studying different environmental and ecological aspects and their 

influences. 

 Consequently, rivers that are repressed by dams suffer physical, chemical, 

and biological alterations. Significant negative impacts are caused by changes in the 

hydraulic-flow system, in the canal geometry, and especially in the exchange of 

nutrients and energy between terrestrial and aquatic ecosystems. These changes 

occur before, during, and after the reservoir filling phase. The most significant 

consequences are the loss of connections between balanced and interdependent 

habitats, changes in trophic structures, and unpredictable responses from the 

environmentally-altered habitats (WESTIN et al., 2014; CUNHA, 2013; CUNHA et al., 

2013b).  
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 Hydroelectric energy is considered a good alternative for Brazil, since it 

provides energy at a relatively low cost (compared to fossil fuels). However, the 

social and environmental impacts of hydropower should be reduced. Building dams 

within or near populous areas or areas of conservation should be avoided. 

Alternatives among renewable energies should be prioritized; that is, prioritized in the 

planning of sustainable development (WESTIN et al., 2014). 

 Freshwater biodiversity is in crisis due to decades of exploiting rivers 

throughout the world—mainly where there are large dams with installed capacities of 

over 100 MW, intensive recreational use of the water, and uncontrolled pollution. For 

this reason, freshwater species are at greater risk than terrestrial species 

(INTERNATIONAL RIVERS, 2014).  

 Westin et al. (2014) also state that the hydroelectric potential of the Amazon 

has caused a certain environmental apprehension and concern, mainly due to the 

region’s enormous biodiversity. The Amazon contains immense areas of preserved 

forests as well as indigenous reservations—a fact which has led to conflict between 

the various parties interested in using and occupying the land, environmentalists, and 

managers of water resources. The Amazon region is home to 20% of the planet’s 

species, including more than 3,000 fish species, in addition to those which have not 

yet been identified (http://www.fishbase.org).  

 Large dams not only harm the biological diversity, but also cause flooding of 

land, fragmentation of habitats, isolation of species, interruption of nutrient exchange 

between ecosystems, and blockage of migratory routes. These effects are caused by 

the reduction of the liquid discharges and sediment flows to the habitats downstream, 

as well as the nature of the rivers and estuaries (SANTOS and CUNHA, 2015), 
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where many of the fish species reproduce.  

 On a global scale, the current hydraulic infrastructure (dams and irrigation 

systems) represents a significant degrading factor for aquatic ecosystems. 

Historically, there is clear evidence indicating that human decisions about the 

creation, location, and operation (or re-operation) of these infrastructure projects will 

have both immediate and long-term effects. These effects will directly impact the 

health and resilience of the ecosystem functions as well as freshwater biodiversity in 

general (POFF et al., 2015). 

 Zarfl et al. (2015) state that additional environmental impacts, beyond those 

already recorded in the literature, will arise from the new global re-acceleration of 

hydroelectric construction. This process will lead to the fragmentation of 25 of the 

120 large rivers that are currently classified as free flowing. The impacts caused by 

dams thus increase the vulnerability of the entire ecosystem and may even be 

intensified by other problems, such as climate changes (INTERNATIONAL RIVERS, 

2014; CUNHA et al., 2014).  

 Tundisi (2003) states that the most important impacts of dams are from the 

irreversible changes they cause in the dynamics of the aquatic ecosystems—as well 

as pollution and contamination, which cause a significant loss in water quality and 

availability. The interests of aquatic ecosystem management include multiple uses of 

water, such as conservation and recuperation, as well as water use that is 

compatible with sustainable economic and social development (BARBOSA et al., 

2003). 

 In the Amazon region, the diversification of multiple uses of water in tropical 

aquatic ecosystems—such as building regulating hydroelectric power plants—has 
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had significant environmental impacts in many aquatic environments that were 

flooded by reservoirs for energy generation (WESTIN et al., CUNHA et al., 2013a). 

Even in the case of hydroelectric power plants that are considered "low impact"—

defined as operating “at a trickle" (UHEFG)(IO-FG, 014)—there are significant 

changes in the physical, chemical, and biological characteristics of the water. The 

changes are especially prominent in the hydraulic (or hydrodynamic) characteristics, 

leading to reduced capacity for dispersion of constituents and self-purification of the 

waters (renovation of the waters)—especially in the Araguari River in Amapá 

(BÁRBARA, et al., 2010; CUNHA et al.2011, CUNHA et al., 2013a; SANTOS et al., 

2014).  

 In this context, the first reason for the current research is the need for a 

specific reference about the impacts of the construction and operation of reservoirs in 

the Amazon. This study focuses on the crucial filling phase, which is seldom covered 

in the literature of the field. The flaws or “gaps” in knowledge are considerable, as in 

the example of the Coaracy Nunes (UHECN) hydroelectric power plant located 

upstream from UHEFG. UHECN began operating in 1976, and to this day there are 

no records about the environmental impacts of its filling phase. A second contribution 

of this research is that in due course, it will be possible to evaluate the cumulative 

synergetic effects of fragmenting the natural free flow of Araguari River. This will be 

an extremely relevant reference in the literature as an analysis of the critical stages 

of initiating hydroelectric power plant operations in the Amazon.   

 A third contribution is evaluating the critical filling phase of a new reservoir 

itself, as this is a unique and irreproducible stage. The research will therefore provide 

a scientific “baseline” for the future of UHEFG as well as ecosystem management in 

the state of Amapá. Based on this data, it is possible to estimate the degree of 
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"disturbance" and the new limnological and hydrodynamic equilibrium achieved after 

the filling. These records are important because the cumulative long-term impacts 

can be monitored and compared with future studies. 

 Among the actions taken to mitigate environmental impacts, it is necessary to 

understand the operation of the altered ecosystems and create monitoring strategies 

that help maintain ecosystem quality and legal compliance (CONAMA 357/2005).  

 The scientific problem of this research is understanding how the impacts of the 

UHEFG reservoir filling have affected the water quality in the new reservoir, as well 

as identifying the ecological and environmental effects on the reservoir and its 

surroundings. The main hypothesis of the research is that upon beginning the filling, 

there were significant spatial and temporal variations in the water quality (critical 

environmental stage) that compromised its legal compliance. These alterations can 

be explained by independent water quality parameters: physical parameters 

(Temperature, SS, Electrical Conductivity, etc.), chemical parameters (BOD, DO, 

pH, Total Phosphorous, NO3, NH4+, Cl-, Ca+2 and Mg+1), and biological parameters 

(CT, EC, CL-a and  TSI), in addition to hydraulic parameters (inflow and outflow, 

spillway and turbine flow, variation in upstream and downstream levels, percentage 

stage of filling the reservoir - Vol%).  

 In order to test the hypothesis, the research has the following objectives: a) 

identify and quantify the main spatial and temporal changes in water quality 

parameters before, during, and after the filling of the UHEFG reservoir; b) analyze 

the limnological and hydraulic-operational influence of UHEFG on the key 

parameters CT, EC, Chlorophyll-a, and TSI during the filling phase. 

2 MATERIAL AND METHODS 
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2.1 AREA OF STUDY  

According to Brito (2008), the Araguari River possesses an extensive water 

network. It is the largest river in the Brazilian state of Amapá, with a length of 

approximately 617 km and a drainage index of 0.955/km. Its headwaters are located 

in the northwest to east region of the river basin, along elevated topography around 

450m above sea level, notably in areas of environmental conservation.  

Tumucumaque Mountain National Park (PARNA-MT), with an area of 3,867,000 ha., 

is the second-largest environmental park in the world and the largest in Brazil. It is 

located in the region of the Upper and Middle Araguari River—higher-elevation areas 

with greater hydroelectric potential. In addition to PARNA-MT, the Araguari River 

supplies the 412,000-hectare Amapá National Forest (FLONA-AP) as well as the 

2,369,400-hectare Amapá State Forest (FLOTA-AP).  The Araguari River basin, 

where UHEFG is located, has an area of 42,000 km² (IO-FG, 2014) and is divided in 

three sections: a) Upper: between Porto Grande and the confluence of the Tajauí 

River, near the area of interest. This area is geologically old, with an altitude 

difference of 40.5 m over 191 km, implying a gradient of 0.212 m/km; b) Middle: 

between the cities of Ferreira Gomes and Porto Grande (drainage of 30,850 km2). It 

is a geologically young area, with various sections of rapids. It slopes a total of 54.40 

m over 42 km, with an average gradient of 1.297 m/km; c) Lower: between the city of 

Ferreira Gomes and the mouth of the Araguari River. This section is under the 

influence of the marine-river tides near the mouth, and slopes only 1.0 m over 224 

km, resulting in a gradient of 0.0004 m/km (CUNHA, 2013). 

Figure 1 shows the location of the Araguari River basin and the UHEFG 

reservoir, located in the Municipality of Ferreira Gomes, Amapá. There are nine sites 

for sampling the water quality in the reservoir (P1, P2,...P9) and one site downstream, 
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in front of the city of Ferreira Gomes (P10), 2 km from UHEFG and approximately 12 

km from UHECN.  

UHEFG is considered a large dam in the Amazon (installed capacity ≈ 252 

MW, flooded area ≈ 17.7 km2, Volume = 137.31 km3, maximum length ≈ 10 km, 

maximum width ≈ 1.2 km, average depth ≈ 13.5 m). There are mining operations 

located in the Upper Araguari, as well as UHECN and the construction project for the 

Cachoeira Caldeirão power plant (UHECC) (not shown) (CUNHA, 2013). 

 

Figure 1: Ferreira Gomes Hydroelectric Power Plant (UHEFG) Reservoir Area in the 
Middle Araguari River and Sampling Sites (P1 to P10) - Amapá/Brazil. 
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The rainfall in the state of Amapá follows a distinct local seasonal pattern, 

consisting of two seasons: the rainy season (≈ 400 mm/month) and the less rainy 

season (≈ 70 mm/month) (CUNHA et al., 2014). In the Araguari River basin (central-

western region of the state) the precipitation, on average, is heavier than in the rest 

of the state due to its proximity to the Atlantic Ocean. It is characterized as a rainy 

tropical climate (Am). The average temperature is 26.7°C, and minima and maxima 

are normally between 20.0°C and 40.1°C, respectively (CUNHA et al., 2011). The 

basin has elevated hydrological variations and high rates of evapotranspiration 

(SOUZA e CUNHA, 2010; IO-FG, 2014). 

 

2.2 HYDRAULIC AND WATER QUALITY MONITORING PERIOD 

 As shown in Figure 1, the water quality sampling points include nine points 

along the central longitudinal axis of the reservoir (P1 to P9, equidistant ≈ 800m).  

Since the flow dynamics of the new reservoir were unknown (CUNHA et al., 2013a; 

CUNHA et al., 2011 and SANTOS et al., 2014), ten sampling sites were selected in 

order to obtain more detailed records of the water quality variation during the short 

time period of the filling phase. The distances between the sampling points were 

approximately 1/8 of the longitudinal length of the reservoir (Cmaximum≈10km), which 

enabled greater spatial resolution, intensity, and sampling frequency during the short 

critical filling phase. 

In total, five sampling campaigns were performed with variable collection 

times: July/August (2014), September (2014), December (2014), March (2015), and 

August (2015). During the July/August period, the sampling procedure was more 

intense. It lasted ten days with a two-day interval between each campaign, thus 
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giving greater sampling frequency in these months. In this time period, the volume of 

the reservoir grew to ≈ 95% of the total volume. After this phase, sampling was done 

on a trimestral basis. This allowed for extension of the analyses of the seasonal 

influences of the hydrological cycle, in accordance with the operational dynamics of 

UHEFG. 

 The hydraulic parameters were monitored simultaneously. These parameters 

were essential for evaluating the impact of the reservoir filling dynamics on the water 

quality in UHEFG. They were obtained from the Institute for Environmental and 

Territorial Management (IMAP, 2015; IO-FGO, 2014). The parameters consisted of 

the following: distance (Dist) in relation to the upstream dam (UHECN), inflow rate 

(Qa – UHECN), outflow rate (Qd – Total UHEFG), spillway flow rate (Qv – UHEFG), 

and turbine flow rate (Qt – UHEFG), operational quota levels of the reservoir, 

upstream (Nam – UHEFG) and downstream (Naj – UHEFG), as well as all their 

maximum, minimum, average, and instantaneous variations. The instantaneous flow 

rates were defined as those during the exact moment of sample collection, due to the 

daily variations. The filling volume levels (Vol%) in relation to the total volume of the 

full reservoir (≈ 137.71 km3) were also monitored.  

 According to IO-FG (2014), the hydraulic parameters are the natural flow rate, 

regulated flow rate ≈ 948 m³/s (Average over Time – from Jan/1928 to Dec/2012), 

firm regulated flow rate (95%) ≈ 1,049 m³/s, maximum average monthly flow on 

record (May/2000) ≈ 3,142 m³/s, projected flow rate, with a return time RT =10,000 

years ≈ 7,431 m³/s, minimum average monthly flow rate (Jan/1970) ≈ 25 m³/s, 

maximum flow rate on record (13/Apr/2011) ≈ 4,222 m³/s, sanitary flow rate ≈ 52.1 

m³/s, average flow rate per centimeter accumulated ≈ 48.3 m³/s, annual average 

precipitation ≈ 2,399 mm, and average total annual evaporation ≈ 1,772 mm. The 
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average ratio between the average annual precipitation and total evaporation is ≈ 

1.35. In other words, 76% of the precipitation evaporates, and the rest flows through 

the Araguari River.  

The water quality sampling procedure was performed underneath the surface 

of the water, at a depth of around 0.50 m. The parameters of pH, dissolved oxygen 

(DO), turbidity, and temperature were analyzed at the sampling point with field 

measurement equipment. For the other parameters, such as the ions and the 

microbiology, the samples were sealed, stored in a thermal tub, and transferred to 

the LQSMA/UNIFAP laboratory (approximately 130 km from Macapá), where they 

were later analyzed by spectrophotometry (APHA, 2005). The results of the analyses 

were compared with the maximum or minimum values permitted by CONAMA 

Resolution 357/2005. This comparison was based on class II bodies of water and the 

criteria and limits for this category. 

 The physical parameters determined were conductivity, color, suspended 

solids, total dissolved solids, water temperature, and turbidity, as indicators of the 

characteristics of the surface waters. The chemical parameters were pH, as an 

indicator of any type of pollution; and BOD5, DO, NH4
+, and NO3 as indicators of 

organic pollution. The chloride and the metals are considered indicators of inorganic 

pollution. The microbiological parameters consisted of fecal coliforms (TC) and 

Escherichia coli (E. coli). The COLILERT method was used to determine the most 

probable number (MPN) of these parameters. After sealing and incubating the 

samples for 24 hours at a temperature of 35ºC, a selective count is performed (yellow 

for TC and fluorescent with 365nm ultraviolet light for E. coli). Both indicate the 

approximate number of specific microorganisms in a water sample. This count is 

performed by means of a probability table with a 95% confidence limit. 
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 The TSI, which is considered a key variable, was determined utilizing both the 

values of the Chlorophyll-a concentrations and the Total Phosphorous concentration 

(Ptotal), in addition to measurements from the Secchi disk (transparency index). The 

calculation of the TSI is an optimization performed by Lamparelli (2004), whose 

objective has been to estimate the eutrophication state of bodies of water according 

to a specific classification for comparison. The measurement of the TSI is thus a 

direct measure of the concentration of Chlorophyll-a and Ptotal, instead of using 

transparency values, which are often not representative of the state of hypertrophy. 

Transparency values can also be affected by elevated turbidity resulting from 

suspended mineral material, and not only by the density of planktonic organisms. 

   The TSI is thus calculated according to the procedures cited by the National 

Water Agency (ANA, 2014), based on the concentrations of Chlorophyll-a (Eq.1) and 

Ptotal  (Eq.2), and later evaluated according to the classification bands: 

IET	(CL) = 10x(6
0,92− 0,34. (ln퐶퐿)

푙푛2
)													(퐸푞. 1) 

IET	(PT) = 10x(6
1,77− 0,42. (푙푛	푃푇)

푙푛2
)											(퐸푞. 2) 

Where: CL: Chlorophyll-a concentration measured at the water surface, in μg.L-1; 

PT: concentration of Ptotal measured at the water surface, in μg.L-1;  ln: natural 

logarithm. 

  For the Chlorophyll-a analysis, 300 mL of water were collected and stored in a 

thermal tub with ice. In the laboratory, this water was filtered with the help of a 

vacuum pump and a 0.45 μm glass-fiber filter. The filters with the chlorophyll content 

were inserted in test tubes containing 10 mL of 90% acetone to extract the pigment, 

and then wrapped in aluminum foil for a period of 24 hours. The material extracted 
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was centrifuged for 10 minutes at a velocity of 4500 RPM, so that the supernatant 

could be removed and sent for spectrophotometric analysis at the wavelengths of 

630, 645, 665, and 750 nm, according to the methodology proposed by Parsons and 

Strickland (1963).  

 

2.3 STATISTICAL ANALYSES  

 

The data were organized in electronic spreadsheets and later saved in .txt 

format (data frames). The tables were arranged to represent the water quality 

monitoring sections, following the order of the sampling sections, P1 to P10 (Sampling 

Units – SU). A second table represented the temporal events, resulting in 250 

columns of 10 lines each (temporal axis). The storage and organization of the data 

was submitted to multivariate statistical analysis using the “R-project” statistical 

software (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014). The statistical treatment 

consisted of descriptive analysis of the variables, evaluation of their standard of 

distribution (normality, Shapiro-Wilk test), Friedman non-parametric hypothesis tests 

(multiple comparisons), multiple correlation analyses (Spearman non-parametric), 

simple linear regressions and multiple linear regressions, and finally a clusters 

analysis to test similarities between different Sampling Unit values or temporal 

variation.  

The objectives of the aforementioned statistical tests were: a) test the spatial 

and temporal influence of physical, chemical, and hydraulic parameters 

(independent) on the variation of the key parameters (Chlorophyll-a, TC, E. coli, and 
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TSI) (dependent), before, during, and after the filling phase (Friedman test). The level 

of significance adopted was α ≤ 0.05, n = 10 SU, totaling 29 water quality and 

hydraulic parameters; b) perform a global analysis of how the key parameters were 

influenced by the variation in reservoir volume (Vol%). 

 

3 RESULTS AND DISCUSSION   

 

3.1 HYDRAULIC DEVELOPMENT AND FILLING OF THE UHEFG RESERVOIR 

Figure 2 shows the temporal evolution of the UHEFG reservoir volume 

between 20/July/2014 and 21/Aug/2015. The blue points indicate the average daily 

volume of the reservoir, and the red points indicate the instantaneous volume at the 

exact moment of the sampling. The small differences between them are due to the 

hourly variations in relation to the daily average. The beginning of the filling period 

was defined as 20/July/2014. The date of 28/Aug/2014 was defined as the critical 

filling phase (highest rate of elevation over time). After 23/Sept/2015 was 

considered the end of the filling phase, when the volume oscillated between 86.7 ≤ 

Vol(%)≤ 100. 
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Figure 2: Volumetric variation (% Vol) of the UHEFG reservoir filling as a function of 
time.  Total Vol ≈ 137.71 km3. 

Figure 2 shows that at the normal operational level N.A ≈ 21.30m, the Vol ≈ 

137.31x106m3 (%Vol≈100%) (IO-FG, 2014). Each dashed red line indicates the 

moment of the 10 sampling campaigns performed in the reservoir. The initial 

sampling phase occurred just before 26/July/2014 (first blue point on the graph), with 

Vol≈11.00%. The phase considered critical began precisely on 28/Aug/2014, during a 

strong temporal evolution (a nearly vertical rise on the graph) that lasted just 24 days, 

stabilizing on 23/Sept/2014. On that date, Vol≈98%. On 19/Sept/2014 the volume 

was Vol≈83.67%, having begun at Vol≈20.00% on 28/Aug/2014. The final phase 

began on 24/Sept/2014, with Vol≈99.49% (the rest of the curve oscillates near 

100%).   
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The hydraulic characteristics of the post-filling (operational) phase define the 

reservoir as functioning "at a trickle," with low variation in the reservation volume. 

There are only small hourly volume oscillations throughout the day (CUNHA et al., 

2013a; IO-FG, 2014). After this last phase, the system is subject to operational 

regulations, both in the flood control period and the non-flood control period (IO-FG 

2014). 

 

3.2 SPATIAL AND TEMPORAL VARIATION OF THE WATER QUALITY DURING 

THE RESERVOIR FILLING PERIOD  

3.2.1 PHYSICAL PARAMETERS  

Figures 3a to 3d show the spatial variations of the physical parameters of 

water quality in the reservoir. The water temperature showed significant seasonal 

variation (p<0.05). The temperature in the rainy season is lower than in the dry 

season, varying between 25.80°C and 30.60°C, respectively. This result is expected; 

it is similar to the findings described by other authors who studied the Araguari River 

basin (BRITO, 2008; BÁRBARA et al., 2010; CUNHA et al., 2011; SANTOS, 2012; 

CUNHA 2014).  

In Figure 3a the water temperature ranges from 25.5oC to 32.5oC, oscillating in 

accordance with the local climate and hydrology (CUNHA et al, 2014). It is sensitive 

to the high levels of turbulence caused by the UHECN (upstream) and UHEFG 

(downstream) dams, of approximately 40 m with just ≈10 km between the two dams. 

The water temperature is also affected by the turbulence, so it may interfere in the 

water density, which is normally considered in calculations of hydrodynamics, 
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reaction kinetics, adaptation of aquatic life, and absorption of DO (BRITO, 2008; 

BÁRBARA et al., 2010; CUNHA et al., 2011; CHAPRA, 1997). In addition to 

potentially accelerating chemical reactions, on the other hand, it reduces the 

solubility of gases, accentuates the odor, and increases the solubility of salts. 

Regarding the reduction of DO solubility, temperature elevation affects other 

biochemical reactions (C, P, N, O, S cycle) that develop based on this parameter, 

indirectly causing high mortality rates for aquatic life, especially fish. However, 

reduction of the water temperature may encourage plant and fungus growth and lead 

to the problems of eutrophication and nitrification (CHAPRA, 1997). 

According to Robinson et al (2004), one of the most notable downstream 

physical effects of dams on aquatic systems is the alteration of the natural 

temperature and flow system.  The temperatures typically become more constant and 

the flow is normally reduced (which did not occur in this case; operating "at a trickle"). 

The change in the natural flow system may cause the loss of lateral connections 

between the land and the water. These are also damaged by the loss of the flood 

pulse, which is an important factor for sustaining the structure and function of water 

systems.  In this study, the temperature presented no spatial variation (p>0) (Figure 

3a). 

Figure 3b shows that according to CONAMA (2015), the Araguari River falls 

within the limit of the color parameter for class II rivers, which is 75 mg Pt/L. 

However, during the sampling period, the values varied between 44 Pt/L and 104 

Pt/L, with the most elevated by up to 73 Pt/L occurring during the rainy transition 

period and during the most intense filling phase (July and August of 2014). The 

elevated Color may be associated with natural influences as well as the process of 

leaching organic material from the forest (BOYD, 2000), being undesirable for human 
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consumption (BRITO, 2008). Point P7 of Figure 3b shows the greatest degree of 

variation observed in this research, oscillating between 20 and 104 Pt/L. During the 

filling period, this parameter tended to vary significantly in time (p < 0.05), but not in 

space (p > 0.05). 

In Figure 3c, the turbidity of the water shows significant temporal variation 

during the period (p <0.05), varying between 2.06 and 10.50 NTU. This is well below 

the maximum value of 100 NTU prescribed by the CONAMA Resolution (2005). In 

this study, after the filling of the reservoir, a decrease was observed over time with an 

average of 2.90 NTU (47%). The reduction may be due to the hydraulic dynamics of 

the reservoir, accelerating the processes of dilution/diffusion and reducing the 

turbidity (p<0.05). Previous studies performed in the region by Brito (2008) and 

Cunha et al., (2013b) indicate values that range from 30 NTU (UHECN or P1) up to 

3948 NTU at the mouth of the Araguari River, an area that is influenced by the 

Amazon River (BRITO, 2013). 

 In Figure 3d, the highest SS values analyzed at the beginning of the flooding 

may be justified due to the movement of sediments in shallow places near the banks 

(SANTOS and CUNHA, 2015). Decaying material, such as leaves and tree branches 

transported into the reservoir, give the water turbidity. The action of the winds and 

the currents, along with the process of flooding the surrounding areas, can also 

contribute to the elevation of this parameter. Organic debris, algae, and bacteria, 

among other things, also interfere in turbidity through biogenesis (WEISSEMBERG et 

al., 2010). Deforestation, sewage disposal, and effluents from industry, farming, and 

mining are all factors that contribute to the increase of the load from the surface flow, 

resulting in physical alterations in the aquatic system (MADOUX-HUMERY et al., 

2013). High turbidity reduces the photosynthesis rate and harms the search for food 
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among species that utilize their vision for predation. This leads to unbalance in the 

food chain (CUNHA et al., 2013b; SANTOS et al., 2014). 
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Figure 3: Spatial and temporal variation (Distance – m) of the physical parameters in 
the UHEFG reservoir and downstream: a) Water Temperature, b) Color, c) Turbidity, 
and d) Suspended Solids. Box = median, Points = experimental values; green line = 
simple regression trend; continuous red line = moving average trend; dashed red 
lines = confidence interval (95%); numerical values represent outliers.   

 

Figure 3d shows no significant spatial variation of total suspended solids (SS) 

(p>0.05), but significant seasonal variation (p<0.05). The hydrological seasonality 

directly influences this parameter. For a short period of time (August/2014), the value 

was elevated, SS≈12 mg/L-1). This occurred during the beginning of the filling of the 

reservoir, with an average of SS≈4 mg/L-1 throughout the period studied. The SS 

varies directly with the turbidity and transparency of the water. The larger the SS 

value, the greater the turbidity and the less the transparency (CHAPRA, 1997). 

Undissolved colloidal material and suspended material are a consequence of this 

parameter. For this reason, the level of suspended solids is an indicator of water 

pollution. It is important to note that the average was SS≈5.88 mg/L in the area 

studied. One important observation about the low level of variation in this parameter 

is that the upstream dam (UHECN) tends to retain the larger particles and let only the 

smaller particles through the spillway and turbines. This is probably one of the most 

important impacts made by dams on downstream ecosystems throughout the world 

(BOYD, 2000; VÖRÖSMARTY et al., 2003; WILDI, 2010; COPE et al., 2011; 

GÓRSKI et al., 2012; SANTOS, 2012; SANTOS and CUNHA, 2014). 

Regarding the total dissolved solids (TDS), there were no significant variations 

in space or time (p > 0.05). The recorded values were between 0.008 and 0.017 

mg/L. These are below the values in the studies performed in this region by Bárbara 

et al., (2010), which observed levels of up to 9.40 mg/L (graph not shown).  
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The electrical conductivity showed significant seasonal variation (p<0.05), but 

no spatial variation (p>0.05), ranging between 19 μS/cm and 21 μS/cm (graph not 

shown). The studies by Bárbara et al., (2010) showed lower conductivity values than 

those found in this research. The increase in the ion concentration probably resulted 

from the transport of soil salts that were leached during the filling of the reservoir. 

The CONAMA Resolution (2005) does not establish standards for conductivity, 

although values above 1000 μScm-1 are considered undesirable for surface waters. 

The reservoir thus shows acceptable compliance for class II bodies of water. 

3.2.2 CHEMICAL PARAMETERS 

Dissolved oxygen (DO) was the only parameter that showed significant spatial 

and temporal variation (p<0.05). This is one of the most important indicators of water 

quality. Figure 4 shows excellent levels of concentration, normally above the 

CONAMA (2005) minimum of DO≈5 mgL-1. The spatial variation is easily explained 

(CUNHA et al., 2011) by the influence of the two dams (IO-FG, 2014). The values 

measured downstream from the dam (P10) are very close to saturation or 

supersaturation (T≈28,10oC), and this behavior is similar throughout the period and 

the other sampling points. However, it is observed in Figure 4a that the distance 

explains only 7.2% of the variation in DO, but this variation is significant (p = 0.0063). 

It must be stressed that this behavior is not linear and the DO level becomes highly 

saturated (≈8.4mg/L) near UHECN (near P1), with the concentration falling along the 

longitudinal canal of the reservoir, until halfway (Distance≈7km from UHECN), with 

DO=8.05 (between P6 and P7). Finally, DO=9.4 mg/L at point P10, in front of the city 

of Ferreira Gomes.  
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g) h)

 

i)

Figure 4: Spatial and temporal variation of the physical and chemical 
parameters in the UHEFG reservoir and downstream: a) SS, b) BOD(5,20

o
C), c) Cl, d) 

Ca, e) Mg, f) P, g) NH3, h) NO3 and i) pH. Box = median, points = experimental 
values; green line = simple regression trend; continuous red line = moving average 
trend; dashed red line = confidence interval (95%); numerical values represent 
outliers.   

 

 According to Figure 4b, the concentrations of the BOD5 parameter were well 

below the limits required by CONAMA (2005) for class II rivers—that is, BOD=5mg/L. 

There was a significant seasonal variation (p<0.01), but not a spatial variation 

(p>0.05). The average BOD was 0.12 and 1.34 mg/L, even during the critical filling 

period. These values suggest that, despite the load of organic material from the 

reservoir filling, there is a high capacity for self-purification (dilution of pollutants, high 

rate of degradation of organic material, turbulence and reaeration) (CUNHA et al., 

2011; CUNHA et al., 2013a). There are also thermodynamic influences, such as the 

temperature variation due to the seasonality.  In short, while a rise in temperature 

tends to reduce the DO, the increase in turbulence reverses this trend due to the 

intensification of atmospheric reaeration (CUNHA et al., 2011), which induces the 
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rapid consumption of BOD. In addition, dilution processes are favored by periods of 

high flow (July and August), reducing the diffused organic loads from the filling 

process. There was also a low impact of the BOD in the consumption of DO within 

the reservoir and downstream, since the balance of mass of DO showed no 

significant interference (p=0.11).  

 According to Wildi (2010), in areas surrounding dam reservoirs as well as 

downstream, the subterranean water levels tend to rise due to the damming. This 

causes increased infiltration. Subsequently, during the filling, there is a tendency for 

the content of dissolved organic carbon in the infiltrate to increase, which can lead to 

the depletion of dissolved oxygen.  In turn, this process can cause an increase in the 

concentration of NH3 and remobilization of iron and other substances, including 

contaminants such as Al.  

Figure 4c shows that the Chloride parameter showed significant seasonal 

variation (p<0.05), but no significant spatial variation (p=0.24). The concentration 

ranged from 1.2 to 3.9 mg/L, showing that the quality of the reservoir waters is 

adequate. According to CONAMA (2005), the maximum limit for chloride 

concentration in water is 250 mg/L. 

Figure 4c shows that the magnesium concentration ranged from 1.54 to 2.80 

mg/L. This concentration can be active in the formation of the Chlorophyll-a 

molecule. Magnesium, along with calcium, determines the hardness of the water, 

which is an indicator related to its drinkability (GUPTA, 2010). According to Oliveira 

and Martinez (2011), the metals may indicate pollutants coming from slurry plumes, 

such as dissolved organic material, large organic elements (Ca, Mg, K, NH3, and Fe), 

trace elements (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni and Zi), xenobiotic organic compounds (aromatic 
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hydrocarbons, phenols, chlorinated aliphatic compounds), and other elements such 

as Bo, As, Ba, and Se in low concentrations. The metals may be subdivided into two 

categories: transition metals and metalloids. The first category includes the metals 

Cu, Fe, and Mn, which are essential to the metabolism of organisms. However, they 

can be toxic in high concentrations. A large part of the metals found in the water 

comes from the weathering of the rocks and the leaching of soils. The concentrations 

of the metals can vary according to their presence in the drainage area (BRITO, 

2008; BÁRBARA et al., 2010). The entrance of the metals in the aquatic environment 

is also due to human activity, mainly in urban and industrial centers 

(WEISSEMBERG et al., 2010). 

Figure 4a shows that the Ca showed no variation in space or time. The Ca 

concentrations ranged from 0.84 to 1.82. According to CONAMA (2008), the 

maximum hardness limit for drinkable water is Ca≈500 mg/L. In this study, the sum of 

the Ca and Mg cations always remained below 50 mg/L, indicating compliance with 

the law. 

Figure 4f shows that the total NH3 concentration levels remained below the 

maximum limit of 3.7 mg/L established by CONAMA (2005). The highest 

concentration observed was just 0.64 mg/L, and the lowest was 0.07 mg/L.  

According to Chapra (1997), ammonia and ammonium exist in two forms in nature, 

NH4
+ (ion) and NH3 (gas). The first form is harmless at the concentration found in 

most natural waters, but the second, non-ionized form is toxic to fish. The relation of 

equilibrium between the two is governed by the pH. At high pH (and to a lesser 

degree in high temperatures), NH3 exists preferentially in the toxic, non-ionized form. 

This hypothesis was tested and confirmed in this investigation, resulting in highly 

significant variation (p<0.01, with applicability of R2 = 0.15 in the spatial variation), but 
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with a negative trend. That is, there was a reduction of NH3 with an increase in 

temperature. However, elevation of the temperature tends to liberate the more toxic 

compound in the aquatic environment. Brito (2008) and Bárbara et al., (2010) also 

observed relatively high concentrations of this chemical parameter throughout the 

Araguari River. In this case, even during the filling phase, this parameter was in 

compliance in the reservoir as well as downstream from the UHEFG dam. The 

highest concentrations occurred in the final period of the reservoir filling (March 

2015). The concentrations tended to be lower at the point downstream from the dam. 

For comparison, NH3 levels below 3.7 mg/L were also found in the studies performed 

by Bárbara et al., (2010).  

Figure 4g shows that the NO3 concentrations remained below the maximum 

limit of 10.0 mg/L established by CONAMA (2005). The highest concentration 

observed was just 1.5 mg/L, and the lowest was 0.01 mg/L. According to Chapra 

(1997), NO3 results from the process of nitrification in the presence of oxygen. At 

high concentrations, NO3 in drinking water can cause serious and even lethal effects 

in children. These problems can become critical near farming regions, through both 

single and diffuse sources.  However, as noted in the total NH3 analysis, the variation 

was negative and seasonally significant (p<0.01 and R2=0.16), but not spatially 

significant (p>0.05). According to Pedroso and Kapustra (2010), the quantities of 

phosphorous and nitrogen available in the assimilable form of phosphates and 

nitrates are small in the surface of the photosynthetic zone. Both tend to accumulate 

in deep water, where they are formed by bacterial decomposition of organic material 

(animal and vegetable) (WEISSEMBERG et al., 2010). 

Figure 4h shows that the concentration of phosphorous (Ptotal) fell as a function 

of distance in relation to the entrance at point P1. However, this trend was not 
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significant (p<0.05) and the value of R2=0.01 is also very low. The concentration of P 

was elevated compared to the limit of 0.1 mg/L required by CONAMA (2005). This 

varied significantly on the seasonal axis, with the highest average at the beginning 

of the filling (0.62 mg/L). After the filling of the reservoir, this value fell to an average 

of 0.22 mg/L. According to Pedroso and Kapusta (2010), the biochemical 

mechanisms in aquatic ecosystems generally maintain a natural equilibrium between 

consuming and producing entities, between the reaction of photosynthesis and the 

reaction of respiration. Various elements are necessary in order for these reactions to 

occur, such as N, P, K, and Fe, in addition to C, O, and H. After their use, they return 

to the environment and are reinserted in the food chain through the action of 

decomposing bacteria that inhabit the silt at the bottom of the water. According to 

CONAMA (2005), the maximum concentration for P (nutrient) is P≈0.10mg/L. 

However, this study observed values that significantly surpassed this limit, oscillating 

above 1.5 mg/L during the filling period, which suggests serious eutrophication 

potential. As a nutrient, phosphorous is one of the parameters that can indicate the 

level of eutrophication (TSI) and pollution of the water. The research data show that 

the highest peaks were caused by the filling of the reservoir, through the transport of 

nutrients from the wetlands and the land around the reservoir (Figure 4h). One 

unusual fact to be analyzed is the P:N ratio, which was on the order of 0.688. Based 

on this ratio, it is possible to infer which nutrients are preferentially absorbed by the 

aquatic plants for their nutrition. According to Chapra (1997), when the ratio of 

P:N>7.2, it suggests that the limiting nutrient is the N. Higher levels of P:N will limit 

plant growth. 

Figure 4i shows the spatial variation of the pH in relation to the distance (Dist) 

from point P1 to point P10. There is a relative lack of spatial variance in this parameter 
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throughout the reservoir and during the filling period. However, at least 30% of the 

samples had pH levels that were not compliant with the CONAMA (2005) standards. 

These levels were around pH≈5.8, showing a relatively high incidence of pH levels 

below the minimum allowed (6.0<pH<9.0). 

According to Chapra (1997), there is a tendency for natural waters to stay 

within a relatively narrow range of hydrogen ion activity due to the presence of 

buffers that resist pH changes. In fresh water, many of the buffers are related to the 

types of dissolved inorganic carbons (CO2), bicarbonates (HCO3
-), and carbonates 

(CO3
-2). Heterogeneous reactions with the atmosphere and the food chain occur on 

time scales of hours to days, absorbing or removing CO2 from the water. In turn, the 

CO2 takes part in the rapid reactions between inorganic carbon types (BRITO, 2013) 

and is dependent on various hydraulic parameters, such as the flow rate and the 

seasonal hydrological cycle. CO2 is strongly related to respiration/photosynthesis in 

aquatic ecosystems. 

 

3.2.4 MICROBIOLOGICAL PARAMETERS AND TSI 

 

 Figures 5a, 5b, 5c, and 5d, respectively, summarize the spatial and temporal 

trends of the key parameters Chlorophyll-a, TC, E. coli and TSI. Figure 5a shows that 

45% of the TC concentrations measured in the filling period fall outside the standards 

of the CONAMA resolution (2005). They vary from 105.4 to >2419.6 6 NMP100 mL-1 

(class II waters), compared to the maximum regulated concentration of CT=1,000 

NMP100 mL-1.  
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The TC levels fell after the reservoir filling period, and all the sampling points 

P1 a P9 were within the legal standards. Only the point downstream from the reservoir 

(P10) remained outside the CONAMA standards (2005) for a longer period than the 

critical filling period (July/August/2014). This could be due to the location of the 

sampling point in front of the city of Ferreira Gomes; it is probably strongly influenced 

by infiltration from single and diffuse sources of untreated sewage. However the 

concentration of TC trended downwards soon after the critical filling period (Figure 

5a). There were significant seasonal variations (p<0.05), but no significant spatial 

variations (p>0.05). 
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a) b) 

  

c)  

 

d) 

 

Figure 5: Spatial and temporal variation of the main dependent variables a) Total 
Coliforms, b) E. Coli, c) Chlorophyll-a, and d) TSI, in relation to the water quality 
sampling points (P1 to P9, and P10). 
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According to Chapra (1997), although the TC measurements (Figure 5a) are 

traditionally used, the E. Coli bacteria (Figure 5b) are a subgroup that are not 

included in soil organisms, and this is why they are preferred over TC. This group 

includes species of non-fecal origin. They may occur naturally in the soil, in the 

water, and in plants in tropical regions. Although these bacteria were introduced into 

the water through fecal pollution, they can adapt to the aquatic environment. 

Figure 5b shows the concentration of E. coli. Both CONAMA and the Ministry 

of Health limit the maximum value to 0 NMP/100 mL for drinkable water. In this 

research, 38% of the results showed values above the recommended limits during 

the reservoir filling, with an average of 1.3. Although these values are considered 

low, the presence of E. coli (a pathogen) may be dangerous to human health when 

ingested or used in food preparation. There were significant seasonal variations 

(p<0.05), but no significant spatial variations (p>0.05). 

In the same places measured in the Araguari River before the UHEFG dam, 

the TC values observed by Bárbara et al., (2010) also showed a variation that 

obeyed the standards established by the CONAMA resolution (2005). They were 

near 480 NMP100 mL-1, with a light tendency to surpass the maximum 

1.000NMP/100mL in the driest periods (August). Studies by other authors have 

shown a marked seasonal variation in the levels of fecal coliforms in the Araguari 

River, ranging from 10.00≤TC≤2,200.00NMP/100mL (SANTOS et al., 2013). In this 

research, mainly in the dry seasons, levels of 1200≤TC≤400 NMP/100 mL were 

observed. They were slightly more elevated, especially downstream from UHECN. 

This finding indicates that the sources of TC in the section near the city of 

Ferreira Gomes already showed indications of pollution from sewage.  Madoux-
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Humery et al. (2013) comment that when waste water mixes with river water, it 

causes severe degradation in the receiving surface waters. Their ecological functions 

change and there is an increase of mineral, organic, and microbiological pollutants, 

which impact public health. An additional factor is the hydraulic pressure of the 

reservoir on the subterranean (phreatic) waters near Ferreira Gomes, exposing 

contaminants in the aquatic environment. This is especially reflected in point P10. 

Figures 5a and 5b show the relatively elevated values of TC and E. Coli, which 

can indicate both the influence of the UHEFG reservoir filling process (stronger for 

TC downstream, at point P10) and the existence of potential sources of untreated 

sewage disposal that have been enhanced by the filling. This type of pollution can 

also come from increased leaching rates of organic material from the urban soil and 

recently-flooded areas (PADEDDA et al., 2015). In the UHEFG reservoir, it is 

possible to observe generalized elevation of the TC levels in all the points from P1 to 

P10. The sampling point with the greatest variation in E. coli levels was P1, whereas 

for TC levels it was P2.  

It is important to consider the sanitary flow rate (minimum downstream flow 

rate) cited in the report from IO-FGO (2014). This is defined as the minimum outflow 

recommended for maintaining the minimal conditions necessary in the downstream 

river bed, Qsanitary≈52.1 m³/s, aiming to meet the legal requirements of the 

environmental agencies. In November 2015, this low level was recorded. Very low 

flow rates represent a larger sanitary risk in areas of greater social vulnerability. This 

is the case for the city of Ferreira Gomes, since the urban pollutants tend to be 

concentrated punctually in the dry periods (CUNHA et al., 2011). However, pollution 

from diffuse sources tends to be greater during the rainier periods (dilution with high 

load intake). Despite the opposite effects, both trends can explain what happens in 
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the reservoir and downstream in other periods of the year (CUNHA et al., 2014; 

CUNHA, 2013, CUNHA et al., 2013a, CUNHA et al., 2013b; SANTOS et al., 2013). 

Neither TC nor E. coli showed significant spatial variation (p>0.05). 

Figures 5c and 5d show the spatial and temporal variations in Chlorophyll-a 

and TSI. The TSI is also estimated from the concentration of Chlorophyll-a, but 

mainly through the concentration of P. According to Cunha et al., (2013b), in the 

UHECN reservoir upstream from UHEFG, more favorable environmental conditions 

have been observed for the development of greater diversity of phytoplankton 

species than in less altered environments upstream from this dam. This trend of 

increased Chlorophyll-a concentration appears to be a tendency of “positive” impact 

of aquatic microbiological biota. However, the current problem is that in artificial 

reservoirs, this increase apparently includes an increased concentration of 

cyanobacteria (potentially toxic), which had not been observed previously by Cunha 

et al., (2013b). In contrast, there were no significant spatial variations in Chlorophyll-a 

or TSI. 

In summary, this study statistically verified a significant temporal variation in all 

the physical and chemical water quality parameters during the filling period (p<0.01), 

except sulfate (SO4)(p>0.05). As previously mentioned, the only significant spatial 

variation observed (p=0.0028) was in the DO. 

 The Upper and Middle sections of the Araguari River therefore show 

compliance with the majority of the physical, chemical, and microbiological water 

parameters (Class II, CONAMA, 2005). The waters are characterized as 

predominantly oligotrophic (CUNHA et al., 2013b), except during the filling period, 
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when the levels frequently fell outside the legal limits, as observed in Figures 5a, 5b, 

5c, and 5d. 

 

3.2.5 TROPHIC STATE INDEX (TSI) 

 

Fragoso Jr and et al., (2009) describe how reservoirs possess various specific 

operational mechanisms that encourage the development of various activities and 

studies for their implementation. The majority of reservoirs are built to generate 

energy and water supply. Legally, they must have multiple uses such as fishing, 

irrigation, recreation, and aquaculture—but eutrophication problems must be avoided 

at all costs.  

One of the main risks for reservoirs is associated with eutrophication 

processes. The TSI is considered a good indicator, being dependent on the 

concentration of phosphorous (and often associated with the concentration of 

Chlorophyll-a) available in the water. An elevated TSI level indicates greater 

eutrophication potential. Biologically, eutrophication can alter the composition of 

species in an ecosystem. Chemically, an abundance of P may affect plant growth 

and respiration, notably the variation in the carbon and oxygen concentrations. 

According to Chapra (1997), phosphorous (P) is an essential element for all types of 

life. It is considered a macronutrient, like carbon, sulfur, and nitrogen. It plays a 

critical role in genetic systems as well as in energy storage and transfer inside cells. 

It is generally a limiting element in relation to other nutrients.  
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 The TSI is useful for classifying bodies of water in different degrees of 

hypertrophy. It aims to evaluate the water quality in terms of its nutrient enrichment 

and the subsequent effect on excessive algae growth or an increase in aquatic weed 

infestation (AFFONSO et al., 2011). Modification of the nutrient levels (phosphorous 

and nitrogen compounds) in rivers normally results from excess disposal of organic 

material or agricultural products. Nutrient levels can also be affected by the filling of 

the reservoir, as was seen. Abreu and Cunha (2015) observed that the TSI can vary 

not only spatially, but also seasonally in long and straight river sections—even before 

the filling of a future reservoir in construction (UHE Santo Antônio do Jari - UHESAJ). 

The aforementioned authors indicated that the TSI can also vary naturally, which can 

affect the quality of life in aquatic ecosystems and stimulate excessive algae growth 

(cyanobacteria), elevating the potential for toxicity. 

As observed in Figures 5a to 5d, in addition to the problems of ecological and 

sanitary vulnerability, reservoirs are also related to another series of associated 

problems mentioned previously, such as sedimentation, toxicity, and spread of 

disease. In reservoirs, this problem is considered one of the worst on a global level 

(ZARFL, et al., 2015; POFF et al., 2015; WESTIN et al., 2014; CUNHA et al., 2013b; 

GÓRSKI et al., 2012; COPE et al., 2011; WILDI, 2010; SANCHES et al., 2006; 

ROBINSON et al., 2004; LABADIE, 2004; VÖRÖSMARTY et al., 2003; HOFSTRA et 

al., 1988; MÜLLER and MOSSEL, 1982). The aforementioned authors suggest that 

one of the most frequent ecological problems observed is a change in the structure of 

algae communities and their flowering, in addition to aquatic plant growth and low 

ichthyic density. In addition, an increase in toxicity and general contamination can 

transmit typhus and cholera. These are among the most common environmental 

problems, but they also generate frequent economic problems such as reduction of 
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fish stocks, loss of scenic value (WILDI, 2010; SANCHES et al., 2006), and 

relocation of people (LABADIE, 2004; VÖRÖSMARTY et al., 2003). 

The TSI results, which are useful in trophic classification (spatial-temporal) in 

function of the P and Chlorophyll-a in the body of water, showed that the reservoir 

filling process was critical in precisely this phase. This confirms the hypothesis of 

significant environmental impacts in relation to the key parameter of TSI. The values 

ranged from oligotrophic (CUNHA et al., 2013b) before the filling, to the 

hypertrophic state and later tending towards the mesotrophic state, a degree of 

classification that is slightly higher than before beginning the filling. This shows that 

the TSI is important and useful in evaluating the flowering potential of algae, during 

and after the operational phases of reservoir filling, associating it with biomass 

productivity. This fact confirms the hypothesis that, according to Robinson et al., 

(2004), significant floods influence the benthic algae communities and 

macroinvertebrates. The magnitude and duration of the flooding affect benthic 

assemblies, which influence the TSI variation and therefore the P cycle.  

The peaks in the TSI concentration (P or CL-a) occurred with greatest intensity 

at (80.15 ug/L – Hypertrophic) in August 2014. The lowest values were registered in 

March 2015 (54.95 ug/L - Mesotrophic), almost a year after the critical filling period 

(July/August/2014). In contrast, in the 1st Field Report from UHEFG (AZURIT LDTA 

and VISÃO AMBIENTAL, 2015), published in July 2014 and referring to the Water 

Quality Monitoring Program for the UHEFG reservoir, the trophic state was recorded 

as oligotrophic. That is the same classification level suggested by Cunha et al., 

(2013b) in UHECN before the current filling. That analysis may also be correct, but it 

differs from the findings of this research, which indicated a permanently mesotrophic 

state up to the moment of the final sampling campaign in August 2015. 
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 These results indicate that the level of eutrophication in the reservoir during 

the filling period showed variation in the concentrations of phosphorous (liberation of 

organic material and nutrient loads), causing changes in the water quality in the new 

environment of the reservoir. Throughout the filling process in this case, the TSI 

showed a tendency to reduce algae flowering potential in the reservoir, in contrast to 

the suggestions of other authors in the literature (ZARFL, et al., 2015; POFF et al., 

2015; WESTIN et al., 2014; CUNHA et al., 2013b; GÓRSKI et al., 2012; COPE et al., 

2011; WILDI, 2010; KENTZER et al., 2010; SANCHES et al., 2006; ROBINSON et 

al., 2004; LABADIE, 2004; VÖRÖSMARTY et al., 2003; HOFSTRA et al., 1988; 

MÜLLER e MOSSEL, 1982). However, this tendency in the UHEFG reservoir may be 

explained by its hydraulic behavior, which is more similar to a canal with a 

longitudinal profile than a lake. 

 It was also observed that the elevation in the concentration of phosphorous 

and NH3 in the beginning of the critical filling phase (July/August/2014) shows a 

seasonally variable character. This can increase the potential for causing fish death, 

which adversely affects the multiple uses of the water—especially fishing, tourism, 

and sanitation activities downstream from UHEFG—due to the decay of dead fish.   

 

3.2.6 MICROBIOLOGICAL PARAMETERS, TSI, NH3 AND NO3 IN THE CRITICAL 

FILLING PHASE (Vol%) 

 

 Figures 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, and 6f show the behavior of the parameters for 

Chlorophyll-a, TC, E. coli, TSI, and other nutrients, such as NH3 and NO3, varying 
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with Vol%. There are varied and significant spatial and temporal trends for these 

parameters, except for NO3. In Figure 6a (Chlorophyll-a), the algal biomass varied 

negatively with Vol% (r2=-0.64, p<0.05), followed by a reduction in TC (r2=-0.37, 

p<0.05) (Figure 6b), and an increase in E. Coli (r2=0.23, p<0.05)(Figure 6c). The TSI, 

like the P and Chlorophyll-a, declined with Vol% (r2=-0.65, p<0.05)(Figure 6d). In 

addition, NH3 declined with Vol% (r2=-0.30, p<0.05)(Figure 6e) and NO3 showed no 

significant variation as a function of Vol% (r2=-0.037, p>0.05)(Figure 6f).  

 The linear regressions, represented by green lines in the graphs, show that 

the filling phase (Vol%) is related to the average variation in the concentration of 

microbes and nutrients (P and N) (-0.65<r2<0.37, p<0.05), with the exception of NO3. 

Regarding NO3, it is possible that because the biogeochemical processes are 

controlled by the hydraulic dynamics of the reservoir (rapids), the nitrogen cycle has 

not been completed in the transformation reaction of NH3 to NO3 (CHAPARA, 1997). 

 

 

a)  b) 
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e)   

 

f)  

 

Figure 6: Temporal variation of the main dependent variables (Chlorophyll-a, Total 
Coliforms, E. Coli), and the Nutrients TSI, NH3 and NO3 in relation to the percentage 
of volume filled (Vol%). 
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and the critical filling phase (July/August/2014). In the case of E. coli (Figure 6c), a 

higher concentration is observed only in the final phase of the filling (Vol%≈92%, or 

greater). On the other hand, the concentration of Chlorophyll-a (Figure 6a) was 

reduced from 2.5 ug/L at the beginning of the filling to around 0.0 ug/L when the 

reservoir was full (Vol%≈100%). These analyses show that, depending on the 

parameter analyzed, the hydraulic (dam) and hydrological (natural) processes have 

fundamental roles in the behavior of the water quality. 

 Wildi (2010) states that these complex environmental behaviors caused by 

dam reservoirs are expected—namely, “contamination” of the reservoir and increase 

in the water toxicity through chemical agents, algae, and cyanobacteria. These 

elements may harm human health, flooding, and transport of (suspended) sediments 

as well as cause damage to ecological communities. One important aspect is that 

despite the reduction of sediments and suspended solids trapped in the reservoirs 

(UHECN and UHEFG), diminishing the potential for pathogenic aggregates, an 

adverse effect may occur in relation to the erosivity downstream, linked to the 

decrease in the sediment load (SANTOS and CUNHA, 2015; VÖRÖSMARTY et al., 

2003). There are additional implications, such as changes in the geochemical cycles 

from the accumulation of contaminants, nutrients, and other elements caused by the 

deposition processes (heavy metals and biogenesis). The fine-grained sediments of 

the reservoir can also be compacted, mainly at the bottom (SANTOS and CUNHA, 

2015), reducing the levels of organic material by bacterial degradation linked to 

methanogenesis, oxidation, and CO2 production, among other processes. 

 Particulate nutrients (organic material, C, P, etc.) and contaminants (metals 

and organic substances and main elements such as Si, Fe, and S) are retained 

within the layers of sediments. Depending on the physical and chemical conditions of 
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the body of water and its sediments, elements may be remobilized and contribute to 

primary production, generating the following environmental dangers: a) remobilization 

of contaminants from the sediments and their return to the trophic chain. This can 

happen through sediment erosion, or through absorption by organisms (fish, plants, 

and inhabitants of the sediments), or through infiltration of interstitial water from the 

sediment into subterranean waters (WILDI et al., 2003, 2004; WEISSEMBERG et al., 

2010); b) reduction of the export of nutrients to coastal areas (oceans and seas) 

(VÖRÖSMARTY et al., 2003), resulting in reduced primary production in these 

zones. These effects can affect the balance of river and marine carbon (through 

limitation of production), with positive feedback and potential implications on climate 

changes in relation to critical environmental events (CUNHA et al, 2014; 

VÖRÖSMARTY et al., 2003). On the other hand, the depletion of dissolved oxygen 

(DO) through oxidation from the dissolved particulate organic carbon may lead to 

deoxygenation or even cause anoxic conditions in deep waters and sediments; c) 

eutrophication of the deepest waters in the reservoir and the water transferred by 

currents in the lower levels or infiltrating to subterranean waters; d) water loaded with 

dissolved contaminants and organic carbon infiltrating through the soil and into the 

subterranean waters (Wildi et al., 2003, 2004). These examples can reasonably 

explain why the concentration of E. coli (Figure 6c, especially P10) rose even in the 

dry season, although the TC parameter showed the opposite trend (Figure 6b). 

 During the sedimentation processes along the main axis of the reservoir, the 

thick fraction (thicker sand and silt) decreases in the suspension, while the fine 

fraction (fine silt and clay) increases as a proportion of the total fraction. 

Contaminants are absorbed into the fine fraction, so the particles at the reservoir 
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exit have a higher concentration of contaminants and potentially show higher 

toxicity than suspensions and sediments at the reservoir entrance.  

 

3.2.7 INTEGRATED ANALYSES – MRA and Cluster Analysis 

 

 Cope et al., (2011) studied the filling of two reservoirs in the Tietê River basin 

in São Paulo, in southeastern Brazil. They observed the tendency to retain nutrients 

(Total Nitrogen and Total Phosphorous), suggesting that, in these cases, both 

suffered processes of diffuse nutrient load inputs, eventually encouraging a tendency 

towards eutrophication. This hypothesis, as reported previously in UHEFG, 

converges with the theory of momentary eutrophication provoked by the liberation of 

nutrients from the sediments, in addition to the consumption of dissolved organic 

carbon (DOC) and nitrification. These effects may even cause thermal stratification, 

which occurs in deeper reservoirs, resulting in depletion of DO (CHAPRA, 1997; 

FRAGOSO Jr, 2009). Other impacts on the surface water quality may originate in 

biological processes of bacterial contamination caused by outflows from wastewater 

treatment plants (POTÉ et al., 2008) and diffuse runoff (CUNHA et al., 2013a).  

Another factor affecting the water quality is during the filling of the reservoir, when the 

contamination level of the supernatant waters persists, for example, if the turbidity 

increases due to the high plankton concentration (KENTZER et al., 2010).  

 In this study, the variation in Vol% during the filling significantly influenced the 

Color (r2=0.18, p<0.01), but not the turbidity (p>0.05). However, the variation of Color 

can be explained by the variation of Chlorophyll-a (r2=0.29, p<0.01), which showed 
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the same downward trend as a function of the Vol%. The Turbidity also explains the 

variation of Chlorophyll-a (r2=0.12, p<0.05), but with less influence than the Color. 

These variations in Chlorophyll-a can be explained by the hydraulic dynamics 

operating "at a trickle." 

 During the filling of the reservoir, the increase in the amount of dissolved 

carbon from the infiltrate may lead to the depletion of DO. This causes an increase in 

the concentration of NH3, remobilizing Fe and other substances, including 

contaminants. Consequently, the quality of the subterranean and supply water may 

be substantially degraded (POTÉ et al., 2008).  

 These effects appear to have been quickly “absorbed” by the high self-

purification capability of the Araguari River. Brito (2008), Bárbara et al (2010) and 

Cunha et al., (2011) had already observed this physical characteristic in these 

sections of the Araguari River. It was also confirmed by IO-FG (2014). This explains 

why the DO was the only physical or chemical parameter that showed spatial 

variation along the ≈10.0km length of the reservoir [7.5≤OD≤10.0mg/L and 

0.1≤BOD≤1.5 mg/L]. The BOD and DO levels are probably not the main causes of 

fish morbidity (anoxia), which is more likely caused by other physiological factors 

such as "barotrauma" during the passage of fish through the spillways or turbines. 

 However, the potential increase in the environmental toxicity in the reservoir— 

such as sediment contamination by micro-pollutants and resuspension due to 

turbulence—can cause anoxic conditions and high sulfur concentrations. The 

increase in the concentration of contaminants caused by sedimentation of thick 

fractions throughout the reservoir may increase its toxicity due to the action of 

benthic organisms (WILDI, 2010). However, this study analyzed the SO4 
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concentration (not shown), which showed very low levels with neither spatial nor 

seasonal variation (p>0.05). 

 It is also common for cumulative impacts on the water quality to occur, beyond 

the simple natural flooding and restoration of species (algae, for example). When 

there is a greater number of dams on the same river (known as hydraulic 

fragmentation), the loss of habitats becomes a physical barrier. It drastically 

changes the flow system and the supply of thick and fine sediments—decreasing the 

liberation of nutrients since the P and N attach to these particles in a different way—

in addition to impeding fish migrations.  

 The fragmentation of rivers by sequential dams, in addition to blocking the 

migratory routes of various fish species, also impact the biogenic capacity of the 

ecosystems and the availability of food and shelter for young species 

(WEISSEMBERG, et al., 2010). According to Sanches et al., (2006), this combination 

alters the intensity, duration, and periods of flooding. It reduces nutrient loads in 

seasonally-flooded areas and creates thermal instability as well as changes in the 

hydrodynamic conditions in the areas immediately below the dam. In addition, one 

immediate effect to be considered is the chemical imbalance (pH) associated with 

thermal instability. Both can intensify processes for the formation of NH3, which is 

extremely toxic to fish. 

 Górski et al, (2012) state that the diversity and distribution of fish are widely 

determined by the degree of hydrological connectivity and by the preferential flow of 

species, especially those that show greater number and diversity. The connections 

between tributaries and the main canal influence the communities of fish, 

strengthening the hypothesis of the flood pulse as a mechanism of ecological 
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triggering upon which aquatic organisms depend. This leads to reflection on the 

concept of environmental flow rate (SANTOS and CUNHA, 2013), which seems to be 

relevant to the recurring problems and operational consequences of reservoirs, as in 

the case of UHEFG on the Araguari River.   

 Regarding this concept, Santos and Cunha (2013) argue that Brazilian 

legislation contains incongruities and lacks a qualitative consensus about Ecological 

Flow or Environmental Flow. As of November 2015, there has been severely dry 

weather that has significantly restricted the flow of the Araguari River. AZURIT LTDA 

and VISÃO AMBIENTAL (2015) determined a sanitary flow rate for the dam exit 

(Qd≈54m3/s). However, other studies (CUNHA et al., 2013a) show that the 

appropriate flow would be Qd≈104m3/s, revealing the former figure to be extremely 

low. Methodologically and in light of the legislation, a level of 54m3/s is not 

reasonably justifiable. The historical average minimum flow is on the order of 

Qmin≈320m3/s, which is much greater than 54 m3/s. Therefore, the “ecological flow” 

should be at least [73-≤Qd≤100 m3/s].  

 Therefore, a combination of various hydraulic operational factors, legal 

conventions (consensus about the appropriate environmental flow rate), extremely 

dry weather in 2015 (strong El Niño)—in addition to various economic interests, such 

as energy production (upstream and downstream quotas, integrated water 

management), environmental interests, and sustainable maintenance of fish 

populations—may have contributed to the extreme reduction in the outflow Qd. This 

hydrological behavior is exactly the opposite of what happened in April 2011, when 

the highest flow rate in the history of the Araguari River was measured (4,222 m3/s), 

showing extremely high hydrological amplitude (CUNHA et al., 2014). 
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 Another important factor is the reservoir monitoring scale that is adopted. For 

example, precipitation influences the hydrological behavior and is capable of 

changing the transport activity of nutrients, particles, residues, and organic material 

directly to the rivers, thus affecting their physical and chemical characteristics 

(SIPAUBA-TAVARES et al., 2007).  

 Kentzer et al., (2010) show that reservoirs can also significantly improve the 

majority of their water quality variables by reducing the concentration of suspended 

material, on average, by more than 50%, 40% of BOD5, and 50-60% of Chlorophyll-a. 

This “dilution” process appears to have occurred in this study, with the reduction of 

BOD, Chlorophyll-a, TSI, P, TC, and NH3 (Figures 6a to 6e). 

 

3.2.8 MULTIVARIATE ANALYSIS OF THE WATER QUALITY AND HYDRAULIC-

OPERATIONAL PARAMETERS 

 

Table 1 summarizes and integrates the main analyses that were previously 

mentioned, through MRA results. Columns 1 and 2 show the names and 

classification of all the variables studied: independent physical-chemical variables 

and hydraulic variables represented by Xj-1 (j = 1,..23), and dependent variables 

represented by Yi (i = 1,..4). Column 7 describes the equations and their 

corresponding angular coefficients resulting from the MRA, as well as the 

determination coefficients, Radj
2. Radj

2 is the statistical parameter used for the 

explicability of the independent variables on the dependent variables (Yi). Column 8 

shows a brief interpretation of the equations. 
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 Table 1 shows that Chlorophyll-a (Y1)(3rd column) is significantly influenced by 

six water quality variables (Color, pH, Mg, SS, E. Coli) and two hydraulic-operational 

variables (Qd and Vol%). With the exception of pH, SS, and E. coli, the Color, Mg, 

Qd, and Vol% parameters show signs contrary to the increase in concentration of 

Chlorophyll-a.  For example, a reduction in pH (acidification of the environment) 

reflects an elevation in the production of Chlorophyll-a, but may be dependent on the 

BOD5 loads during the filling of the reservoir (Vol%). However, in the case of BOD5, it 

was not significant. Thus, only eight independent variables explain ≈99% of the 

variation in Chlorophyll-a (R2
adj =0.99, p<0.01).  
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Table 1: MRA Results with 24 water quality and hydraulic-operational parameters 

Independent  

Variables (Xi) 

               Equations Yi = a1+b1Xi + b2X2+...+ bnXn                                                 Angular Coefficient "bi1" of (Yi)* 

Chlorophyll-
a 

Total Colif. 
Y  

E. Coli TSI Yi = f (a*+b*
 Xi+ b2

*X2+...+ bn
*Xi)  Interpretation 

W
at

er
 Q

ua
lit

y 
an

d 
H

yr
au

lic
-O

pe
ra

tio
na

l 

Temp (oC)  1.142e-01   -4.66e+05  -3.206e+00   7.392e-01  Chloroph =  -3.464e+00 - 6.224e-03Color + 2.508e-

01pH 

- 2.49e-01Mg  + 2.51 e-02SS   1.16e+01Ecoli + 4.516e-

02TSI  

The variation in the concentration of Chlorophyll-a (μg/L) can be 
explained by just 6 water quality parameters: Color, pH, Mg, SS, 
Ecoli, and TSI, and two hydraulic-operational parameters: Qd and 
Vol%, with high significance (p < 0.01) and an adjusted coefficient 
of determination R2

adj = 0.99. Chlorophyll-a is strongly influenced 
by physical, chemical, and hydraulic-operational parameters. 

TDS  (mg/L)   6.556e+00   -1.166e+05   1.06e+06   -7.184e+02   

Cond µScm-1)  9.197e-03   -1.35e+05   8.875e-01  1.29e+02 

Turb (NTU) 3.429e-02   -2.380e+02    -1.095e-01   -9.362e-02  

R2
adj = 0.99,  p < 0.01 Color (mg Pt L-1)  -6.224e-03  2.11e+04  8.619e-02  7.71e+01 

pH 2.508e-01   -5.489e+02     -2.338e+00   -1.268e+00   

DO (mg/L) 7.318e-03   -4.81e+05   9.614e-05   -2.035e-01  
Total Coliforms =  -1.807e+01 - 4.81e+05DO + 

3.89e+05 SO4 
The variation in the concentration of Total Coliforms 
(NMP/100L) can be explained by just two water quality 
parameters: DO and SO4, with no hydraulic-operational influence. 
There is a high significance (p < 0.01) and the adjusted coefficient 
of determination is R2

adj = 0.61. However, in this case, the DO has 
greater influence on the TC than the SO4. The TC is strongly 
influenced only by physical and chemical parameters. 

BOD5,20ºC  (mg/L)  -8.189e-02  6.59e+05   4.385e+00   2.958e+00  

Al (mg/L) 1.576e+00    1.359e+03    -3.584e+01   1.024e+01  

NH3 (mg/L) 9.400e-01  -4.05e+06   -2.163e+01 5.02e+03 

R2
adj = 0.61 ,  p < 0.01 Cl   (mg/L) 2.440e-03   1.846e+02    -5.908e-01   -3.83e+02 

Mg (mg/L)  -2.490e-01  -9.50e+04  1.613e+01     2.257e+00 

Ca  (mg/L)  -1.998e-01   1.314e+03    3.445e+00     8.685e-01  E. Coli = -1.807e+01 + 1.613e+01Mg  

+  6.146e-01 Vol% 
The variation in the concentration of E. Coli (NMP/100 mL) can 
be explained bu only one of the water quality parameters: Mg, and 
only one hydraulic-operational parameter: Vol%, with high 
significance (p < 0.01) and an adjusted coefficient of determination 
of R2

adj = 0.46. E. Coli is strongly influenced by the physical, 
chemical, and hydraulic-operational variables. 

P (µg/L)  -1.068e-01  1.834e+00   1.615e+00    3.622e+00  

NO3  (mg/L)  -8.403e-02  1.211e+02     2.471e+00   1.191e+00   

SS     (mg/L)   2.510e-02    -3.808e+01    -2.976e-01  -2.35e+02 

R2
adj =0.46 ,  p < 0.01 SO4    (mg/L)  -3.278e-02 3.89e+05   1.541e+00   1.576e-01  

Chlorophyll-a  (µg/L) ------  7.825e+02  6.39e-01 -3.77e-02 

Colif (NMP/100 mL) 2.60E-02 ------  1.768e+01   -5.49e+01 TSI = 2.832e+01 - 7.184e+02TDS + 7.71e+01Color 

+  2.958e+00 BOD5 + 3.622e+00 P -2.35e+02SS 

-3.77e-02Clorof 

The variation in the concentration of TSI (μg/L) can be explained 
by four parameters: TDS, Color, BOD5, P, SS, and Chlorophyll-
a, with high significance (p < 0.01) and an adjusted coefficient of 
determination of R2

adj = 0.83. In this specific analysis, TDS and SS 
showed the greatest influence, followed by P, Color, and 
Chlorophyll-a, and finally BOD5, with less influence on TSI. The 
TSI was strongly influenced by the physical and chemical 
parameters, but not the hydraulic-operational parameters. 

Ecoli(NMP/100/mL) 1.16e+01  1.260e+01  ------  6.114e+00   

TSI   (µg/L)  4.516e-02   -8.379e+00    -6.185e-01   ------ 
Qa     (m3/s) 1.837e-04    -1.400e+00  8.931e-04   6.854e-04  

R2
adj =  0.83 ,  p < 0.01 Qd     (m3/s) -7.10e-01 9.743e-01    2.695e-02    -1.477e-03  

  

Vol     (%) -2.26Ee+01 2.377e+01   6.146e-01  4.977e-02   

 Significant Variation
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 In the case of TC (Y2)(4th column), two water quality parameters show 

significant influence: DO (negatively) and SO4 (positively), but without explicit 

significant influence from the hydraulic variables. The increase in TC is apparently 

inversely related to the hydrodynamic processes, which are reflected by the DO 

variable. That is, more lentic environments tend to favor an increase in TC, and lotic 

environments tend to favor a decrease in TC. However, other studies in the Araguari 

River basin showed the opposite effect (BRITO, 2008; BÁRBARA et al., 2010). This 

result may have been a “specific anomaly” resulting from the filling of the UHEFG 

reservoir. Regarding the SO4, it is probable that its presence during the filling of the 

reservoir is due to contact with flooded soils, where sulfur has been liberated by 

communities of bacteria (HU et al., 2013).  

 In the case of SO4, it is common to see correlations between the properties of 

the soil and the composition of bacteria. This indicates that the change in the 

physical and chemical composition of the water which has had recent contact with 

flooded soils also shows a greater concentration of bacteria, including TC. On the 

other hand, according to Consiliu e Systema Naturae Consultoria Ambiental Ltda 

(2008), the sulfur in aquatic ecosystems may be present in various forms in the 

water, including the SO4 ion and hydrogen sulfide (H2S) as the most frequent forms. 

The SO4 ion has greater importance in the productivity of the ecosystem because it is 

the main source of sulfur for primary producers. However, as seen previously, there 

was no significant correlation between SO4 and Chlorophyll-a (p>0.05). Perhaps the 

dynamics of the reservoir filling process gave the water more contact with the flooded 

soil. The greater level of turbulence (re-suspension of sediments from the bottom, as 

well as an increase in DO consumption) may reflect an association favoring the 

increase of TC and SO4.  
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 Table 1 shows that E. coli as a dependent variable (Y3)(5th column), was 

significantly influenced by water quality variables (Mg) and by the variation in the 

UHEFG reservoir volume. There was no influence from inflow, Qa (UHECN), 

however. Previous analyses observed that the concentration of E. coli was the only 

key variable whose concentration increased with Vol%. The importance of this 

becomes clear because it presents a series of potential sanitary consequences for 

the city of Ferreira Gomes, elevating the risk of water-borne diseases (BRITO, 2008; 

BÁRBARA et al., 2010). However, the literature contains no logical explanation for 

the significance of Mg variation on E. coli. Future studies should be performed to 

confirm this phenomenon. 

 The TSI as a dependent variable (Y4)(6th column) was significantly influenced 

only by the water quality variables: TDS, Color, BOD5, P, SS, and Chlorophyll-a, with 

high significance (p<0.01) and R2
adj=0.83. However, the hydraulic-operational 

parameters are indirectly influencing the TSI, especially Chlorophyll-a and P. 

 In order to better visualize the effects that are described in Table 1, a Cluster 

Analysis is represented by the dendrograms in Figures 7a, 7b, and 7c. Figure 7a is 

the result of a global analysis, involving all the water quality and hydraulic variables. 

Figure 7b results from an analysis of the microbiological parameters and TSI versus 

only hydraulic parameters. Figure 7c results from the analysis of microbiological 

parameters and TSI versus physical and chemical water quality parameters.  

 The Cluster Analysis shows the degree of spatial and temporal dissimilarity 

between the sampling points (P1 to P10), differentiated from the perspective of the 

water quality dynamics or the hydraulic-operational dynamics.  As observed in 

Figures 7a, 7b, and 7c, there are similarities between monitoring sections that 
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depend on the local variations of the water quality parameters and hydraulic-

operational parameters of the reservoir. There is a greater similarity between the first 

two dendrograms (Figures 7a and 7b). Both represent an order organized by 

distance (Dist) between the sampling points, obeying the same sequence with three 

distinct groups, G1 (P1 to P5) and G2 (P6 to P9), both within the reservoir, and G3 (P10) 

downstream. P10 is distinct from the other monitoring points in all the analyses 

(Figures 7a, 7b, and 7c). In effect, there is a greater similarity between the groups (all 

the dendrograms) G1 and G2 than between G1 and G3 or G2 and G3. 

 Comparisons between Figures 7a, 7b, and 7c show the hydraulic influence on 

the key parameters (Chlorophyll-a, TC, E. coli and TSI). Figure 7c shows that without 

the hydraulic effects, the ordering of the key parameters becomes more random or 

more disorganized, but point P10 (G3) is still differentiated in relation to the other 

points.  
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    a)      b)      c) 

 

Figure 7: Key variables: dissimilarity a) Global using all 24 variables (water quality and hydraulic parameters); b) only key variables 
and hydraulic parameters; and c) only key variables and water quality parameters. In all three cases, the formation of three 
characteristic groups can be observed, indicating significant spatial variations between the sampling points P1 to P9 (reservoir) and 
P10 (downstream from the dam). 
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 In the sampling points inside the reservoir (P1 to P9), the TSI changes were 

intense. The TSI ranged from oligotrophic to hypertrophic soon after the beginning 

of the filling phase. Later, it ranged from supereutrophic to eutrophic and finally 

settled at mesotrophic, remaining in this latter condition until the post-filling phase 

(August 2015). It was not resilient enough to return to its natural previous 

oligotrophic condition. 

 The hypothesis of significant hydraulic influence is also corroborated by 

hydrodynamic parameters; that is, the estimate of hydraulic residence time (thr) in the 

reservoir in function of the volume and instant flow (Qi = Vi/ti). According to IO-FG 

(2014), the reservoir volume at an operational level is Vol≈137.72 km3. If the 

reservoir operates at this full volume, there is the possibility of three hydraulic 

scenarios that explain the similarity between the dendrograms in Figures 7a and 7b. 

The thr when the flow rate is near the maximum average (rainy ≈ double the 

average), for example Q=2400m3/s, would be thr(minimum)= Qmaximum/Vi≈16h. If the flow 

rate is near average (transition weather), Q≈1000 m3/s, then thr(average)= 

Qaverage/Vi=36h (≈1.5 days). Finally, if the flow is near the minimum (dry weather), 

Q=100m3/s, so thr(maximum)= Qminimum/Vi = 27.8 days (≈1 month).  

 On one hand, Figures 7a, 7b, and 7c appear to show similarities that can be 

explained by the hydrological seasonality, which is typical of rainy or transition 

periods. On the other hand, the dissimilarities observed in Figure 7c in relation to 7b 

and 7a, show periods of lesser hydrological influence (greater thr), typical of the dry 

season, when the limnological processes are more controlled by the internal bio-geo-

chemical dynamics in the reservoir itself.  
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 In this context, Santos and Cunha (2013) state that the problems with flow 

rates that are “controlled” by dams (even operating “at a trickle”), when very low, 

“should” be considered as "ecological flow" (or potential environmental flow). Defining 

it is not a trivial task, because it depends on multiple hydrological, management, and 

legal interpretations, and little is known about what this parameter really means. In 

this case, during the dry period (November 2015), the Qd≈54 m3/s of the UHEFG 

reservoir automatically generates an average water renovation time of 29.5 days. 

This is enough time for a series of physical transformations to occur (sedimentation, 

dilution, etc.) as well as chemical changes (reactions) and microbiological changes 

(metabolism). These alterations can even induce fish death due to insufficient water 

in the downstream flow (near P10), situations close to what the dendrogram in Figure 

7c represents. 

 Another operational aspect related to the reservoir filling phase for UHEFG 

(Vol%) was the excessively short time period for filling. Between July and August 

of 2014 the volume rose from 18% to 86% in only 24 days. This fact could only be 

recorded by the monitoring strategy during the beginning of the filling, with 10 

consecutive sampling campaigns (Figure 2). Ultimately, the speed of the filling may 

have aggravated the deterioration in the water quality (mainly TSI) in this time period, 

including favoring fish death. For example, fish death was observed to have occurred 

precisely in the following periods: July 28-31, 2014; August 30 to September 4, 2014; 

and September 30 to October 14, 2014, with a new incidence in November 2015. 

Based on the DO and BOD analyses, the cause was probably not anoxia, since the 

water was practically supersaturated with DO. The DO was never less than 

DOmin≈7.5mg/L, with T≈28.1oC.   
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 In November 2015, there was an extreme case of low flow, Qmin≈54m3/s or 

less (50% less than the historical average minimum; CUNHA et al., 2013a). The local 

residents attributed the fish death to this fact. The Amapá State supervisory 

institutions and the Public Ministry consequently questioned the operations of 

UHEFG. However, as stated by Santos and Cunha (2013), since the state of Amapá 

does not have a legal definition of the ecological flow level for these cases (to 

maintain the minimum sustainable flow for the aquatic ecosystems), a short-term 

solution to this problem is very difficult. 

 On the other hand, there are still very challenging uncertainties about the 

physical, chemical, and microbiological conditions, which necessitate maintaining the 

integrity of the ecological systems in the new environment formed. Westin et al., 

(2014) suggest some methods for the management of aquatic ecosystems: a) 

analyze the cumulative effects arising from the increase in the incidence of localized 

impacts generated by other similar projects in the same river basin (fragmentation of 

the natural canal). These have intensified synergetic effects, with repercussions 

beyond the physical limits of the river basin. They interact with the impacts of other 

projects, producing effects that are distinct from those that were originally predicted; 

b) consider the necessity of the equilibrium between generating energy and 

preserving biodiversity as well as maintaining the gene flow of aquatic species and 

nutrients; and c) consider the social diversity and economic development of the river 

basin in light of national and international legislation. The creation of a River Basin 

Committee for the Araguari River basin is urgently needed. 

 The uncertainties resulting from this socio-environmental and ecological 

complexity surrounding the reservoir may be briefly illustrated based on only three 

water quality parameters, represented by Figures 8a, 8b, and 8c.  
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 Figure 8 shows the behavior of the temperature variation and its influence on 

DO. The DO should always reduce its concentration with the temperature. However, 

this behavior not only did not occur, but also varied spatially in a non-linear way. This 

behavior cannot be explained only by the annual climate variation, but also by the 

local turbulent conditions (hydrodynamic or hydraulic-operational conditions) that 

influence the reaeration rates (BRITO, 2008; CUNHA et al., 2011).   

 Figure 8b shows that the elevation in temperature may result in reduction of 

the “toxicity” potential of NH3, up to around 25oC. If the temperature rises further, it 

forms a new trend, suggesting ambiguous behavior with the elevation of temperature 

and a new result tending towards extreme values (≈30oC), inducing greater water 

toxicity through greater liberation of NH3 in the environment.  

 Figure 8c shows the P:N ratio, in which the N tends to be more limiting than P, 

whereas precisely the opposite is expected in these cases. A combination of bio-geo-

chemical and hydraulic factors control this behavior (in the specific case of UHEFG). 

UHEFG’s characteristic of operating “at a trickle” is more similar to the hydrodynamic 

behavior of rivers than of lakes. This peculiar detail of the flow system obviously 

favors unexpected behaviors which are common in dam reservoirs (CUNHA et al., 

2013a).   
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 a) b) c) 

Figure 8: a) variation of DO with temperature and hydraulic influence; b) variation 
of NH3 with temperature and hydraulics; and c) P:N ratio or ratio of the availability of 
limiting nutrients in the water. 

 

 In the three examples cited in Figures 8a, 8b, and 8c, there is an average 

trend (green line) that represents a specific variation of the parameters. However, it is 

easy to observe erratic behavior of these parameters around the average regression 

curve. This generates uncertainties regarding the range of valid variations to support 

conclusive hypotheses about the dynamic behavior of the new reservoir environment. 

 In a rare study of a reservoir filling phase in Brazil, Cope et al., (2011) 

recorded the cases of Paraitinga (Areservoir≈6.43km2, with the filling beginning on 

January 10, 2005 and ending on May 6, 2006 at 95% of the full volume, flow rate of 2 

m3/s, a total of 185 days for filling) and Biritiba (Arreservoir ≈ 9.24 km2, with the filling 

beginning on 13/May/2005 and ending on 21/April/2006 at 100% of the full volume, 

flow rate of 1.75m3/s, a total of 383 days for filling). Both the reservoirs are part of the 
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High Tietê Producer System, with important roles in sanitation and public water 

supply in that region. Roughly, in comparative terms with the current case, the thr can 

explain the strong influence of hydraulic parameters on the key parameters 

associated with the rainy periods (Figures 7a and 7b) and the dry periods (Figure 7c).  

 The complexity of these processes, as stated by Poff et al., (2015), points to 

the need for integrated management of the entire river basin. In the case studied, this 

will depend on improving communication between dam operators on the same river, 

as stated by Weissemberg, et al., (2010). The integrated management of dams is 

essential for avoiding undesirable environmental events, including fish death and 

growth of toxic algae (eutrophication) and aquatic plants. These effects may also be 

aggravated by climate changes. 

 It must be recognized that ecological processes are truly complex, and must 

be analyzed carefully in order to provide a baseline for future studies in the river 

basin. This information could help resolve conflicts between the hydroelectric power 

sector and National Energy Policy (interlinked system), with its rigid concepts for 

infrastructure design. There is a lack of quantitative and transparent information that 

can facilitate decisions in times of environmental crises, such as the loss of 

biodiversity and sanitary deterioration.  

 In all the cases mentioned, there was always a need for socio-environmental 

and ecological debate around the construction of dams and their operational 

procedures in the short, medium, and long term. These impacts will continue to arise, 

both regionally and globally (PADEDDA et al., 2015; WU et al., 2013; KENTZER et 

al., 2010).  
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 PADEDDA et al., (2015) assert that dams cause not only changes in the 

ecological state of bodies of water, but also lead to the loss of environmental goods 

and services that they provide. For example, more ecologically-sensitive regions of 

the globe are currently strongly impacted by dams—as is the case for the Amazon, 

which contains a total of 18% of the diversity in the global freshwater fish populations 

(http://www.fishbase.org).  The quantity and quality of nutrients that enter the water 

can truly have profound effects on the ecosystems’ structure and processes. For 

example, the concern about primary eutrophication is not unfounded, since it leads to 

the uncontrolled growth of vegetation with disastrous results on the balance of 

aquatic ecosystems. An especially dangerous aspect is the potential growth of toxic 

microalgae and cyanobacteria (CUNHA et al., 2013b), which interfere in the use of 

water for public supply. PADEDDA et al., (2015) also describe how a "bloom" of 

algae can contribute to increased environmental costs. This includes fish death, fetid 

odors, unpleasant-tasting drinking water, and formation of trihalomethane during the 

chlorination process in water treatment plants. 

 According to Zarfl et al., (2015), although hydropower is considered a 

renewable energy source, power plants show significant environmental impacts. 

They interfere with the free flow of rivers, fragmenting them and impeding the free 

movement of organisms. They also change the flow and temperature systems, and 

dramatically reduce sediment transport (VOROSMARTY et al. 2010; LIERMANN et 

al. 2012). 

 Finally, it is clear that P10 should be considered a differentiated site for 

monitoring, since it shows the greatest environmental and sanitary risk among all 

the points analyzed. In other words, from any point of view (whether operational or 

hydrological), it is significantly vulnerable. As observed throughout this study, this 
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site is where the high-impact environmental processes described earlier are already 

happening. 

 

4 CONCLUSION  

 

This study analyzed spatial and temporal variations of hydraulic parameters 

and their influence on key water quality parameters during the critical filling phase 

of the UHEFG reservoir in Amapá, AP, Brazil. UHEFG is considered a large power 

plant (installed capacity > 100 MW) and represents the new hydropower 

expansionist frontier in Brazil.  

After a year of observing and monitoring the water quality and hydraulic 

parameters, the data confirm the hypothesis of a significant environmental impact 

during the critical filling phase of the UHEFG reservoir. The following results are 

notable:  

1) Point P10 (downstream from the dam) was the sampling site with the most 

significant spatial and temporal variations in the water quality. This is a 

consequence of the hydraulic and limnological characteristics between the reservoir 

and the location of the downstream section. The area is in an environmentally- and 

sanitarily-vulnerable condition.  

2) The seasonal variations in the key variables, in addition to the physical-

chemical variables, were very significant (p<0.01) and dependent on the 

hydrological cycle and operational condition of the reservoirs (UHEFG and 



142 

 

UHECN). However, the only parameter that varied in space was the DO. This can be 

explained by the hydraulic influence of UHECN (upstream from point P1) and UHEFG 

(downstream) on P10. 

3) Lack of legal compliance (CONAMA/357-2005) was observed in the 

parameters of Color, TC, E. coli, and pH (frequently). There was a strong spike in TC 

concentration immediately at the beginning of the filling (critical phase). TC levels 

returned to the initial state, following a spatial decline in the direction of the UHEFG 

dam. They also varied with the filling volume (Vol%). The levels of TC and E. coli 

were related to secondary effects, probably sewage disposal downstream at P10 (an 

effect of urban population growth), along with pollution from various sources and 

probably by the flow of subterranean waters towards the area around the reservoir. 

Urban sewage disposal potentially increased the concentration of E. coli.  

4) The concentration of Chlorophyll-a went down as Vol% increased, probably 

due to the dilution factor in the rainy and transition periods. This also reduced thr 

during these periods. However, the dilution factor alone did not explain the P 

concentration or the TSI, which seem to depend on other limnological processes that 

contribute to the hydraulic operations of UHEFG and UHECN. 

5) The results indicate a high capacity for self-purification in this altered 

section of the Araguari River, despite the hydraulic fragmentation caused by the two 

power plants. This shows high resilience in the face of environmental impacts of this 

nature. These are explained by hydraulically favorable factors, such as the reduced 

thr≈16h when there is high or average flow. However, they are highly dependent on 

the local hydrological behavior, since in the dry season thr≈1 month, with low or 

minimal (ecological) flow.  
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6) Finally, the hydraulic dimension appears to have been the most relevant 

environmental and ecological factor in the UHEFG reservoir filling process, which 

shows hydrodynamic behavior more typical of a river (lotic) than a lake (lentic). 
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