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Introdução 

Em decorrência da intensificação de atividades 

antrópicas, como produção de energia e alimentos, 

ocorrida no último século, vivenciamos atualmente 

contexto de analogamente intensa interferência nos 

ciclos biogeoquímicos de macronutrientes, 

principalmente de nitrogênio, que resulta em sérias 

implicações de ordem ecológica e sócio econômica. 

Neste contexto, a atmosfera figura como importante 

compartimento ambiental de dispersão e 

disponibilização de nutrientes por deposição, tanto 

em abrangência local como regional e global. Assim 

sendo, este trabalho tem como objetivo avaliar a 

contribuição da deposição atmosférica seca na 

disponibilização de espécies químicas solúveis de 

macronutrientes para águas superficiais interiores e 

na indução do fenômeno de eutrofização em 

reservatório de água localizado no interior do Estado 

de São Paulo, sob influência das características 

climáticas e da cultura agrícola peculiares à região. 

Inicialmente foi proposto um modelo de fluxos de 

aporte de nutrientes para o ecossistema estudado, 

cujos fluxos mensais de janeiro a novembro de 2012 

foram determinados após coletas e análises de 

amostras de água do reservatório, do ribeirão de 

alimentação, de água subterrânea e de sedimento 

do reservatório. Paralelamente monitorou-se vazão 

do reservatório, precipitação acumulada e turbidez 

da água na superfície, esta como um indicador de 

possível aumento de biomassa alga. 

Resultados e Discussão 

O balanço de massa do modelo de fluxos mostrou 

que a deposição atmosférica seca de espécies 

solúveis de nitrogênio, fósforo e enxofre 

contribuíram significativamente para o aporte de 

nutrientes para o reservatório quando comparados 

com os principais fluxos de aporte: Pela entrada de 

água do reservatório e a partir do sedimento. 

A deposição atmosférica seca contribuiu com 2,7 % 

do aporte de amônio e, de maneira mais relevante, 

com 12 % do aporte de fosfato, sendo que o 

sedimento do reservatório representou a maior e 

principal fonte de destas espécies químicas para o 

corpo de água estudado. Já a contribuição 

atmosférica na disponibilização das espécies nitrato 

e sulfato para o corpo de água foi de 2,57 e 1,94 % 

respectivamente, enquanto o aporte pelo ribeirão de 

alimentação representou a principal fonte destes 

íons. A deposição atmosférica das espécies iônicas 

de potássio, magnésio e cálcio, oriundas de fontes 

minerais ou biogênicas abundantes, foi menos 

significativa, contribuindo com menos de 0,4 % na 

disponibilização destas espécies. 

Para avaliar o efeito de indução de eutrofização 

causado pela deposição seca, foram estabelecidas 

correlações entre os fluxos de aporte de nutrientes 

medidos durante todo o período de estudo 

(deposição e alimentação pelo ribeirão) e 

precipitação acumulada com os valores de turbidez 

encontrados. 

Duas observações principais foram possíveis: 

Primeiro que a precipitação acumulada não 

influenciou de maneira significativa a variação de 

turbidez na superfície do reservatório, sugerindo que 

a presença de sólidos em suspensão decorrentes de 

processos de erosão e lixiviação do solo seja menos 

influente na turbidez do que o aumento de 

densidade fitoplanctônica. Além disso, a deposição 

atmosférica foi o aporte de macronutrientes que 

mais significativamente influenciou a variação da 

turbidez na superfície do reservatório, sugerindo que 

tenha sido mais fortemente associada ao aumento 

de biomassa algal. 

Conclusões 

Os resultados obtidos evidenciam quantitativamente 

a relevância da contribuição da deposição 

atmosférica seca no aporte de macronutrientes no 

ecossistema aquático estudado e permitem associar 

significativamente a deposição atmosférica à 

indução do fenômeno de eutrofização neste 

ecossistema pela sua correlação com variação da 

turbidez no reservatório. 
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