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RESUMO
PADUA, L. S. Metaanálise sobre a aplicação de técnicas de recuperação de
ecossistemas aquáticos com déficit de oxigênio. 2021. 65 p. TCC (Graduação
em Engenharia Ambiental), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina,
2021.
A degradação hídrica é um dos impactos mais severos que os ecossistemas
aquáticos têm sofrido, e a poluição ambiental é um dos principais problemas
enfrentados pela sociedade moderna. Dentre os indicadores de qualidade da água,
o oxigênio dissolvido (OD) é um dos mais importantes para a dinâmica dos
ecossistemas aquáticos e também para a sobrevivência de espécies aquáticas que
estão diretamente ligadas à presença de oxigênio dissolvido na água. O tratamento
dos impactos ambientais é mais eficaz quando realizados antecipadamente a
consequência negativa do impacto, com o intuito de resolver o problema de baixos
valores de oxigênio dissolvido, propõese a aplicação da técnica da aeração. O
propósito básico deste método é a melhoria, direta ou indireta, das características
físicas, químicas e biológicas da água para utilização pública e outras destinações.
O presente trabalho aplicou o método metaanalítico de pesquisa, que consiste, em
comparar um ou mais aspectos de um determinado tema de interesse a fim de
facilitar a busca dos trabalhos. O principal site de busca utilizado para a pesquisa foi
o “Portal de Periódicos CAPES”, pois se trata de um portal do governo brasileiro que
concede acesso gratuito às instituições públicas a artigos científicos, outros sites
também foram usados na metaanálise foram o banco de dados “Scopus”; o da
editora “Wiley Online Library” e o da revista “EcologicalRestoration”, todos com
artigos escritos publicados na língua inglesa com resultados de trabalhos científicos
desenvolvidos ao redor do mundo. Foram selecionados 40 trabalhos no total, e
como resultado todos os continentes, menos a África, fizeram publicações deste
assunto, sendo o Brasil, a China e os Estados Unidos os países que mais
apresentaram artigos. As técnicas foram mais desenvolvidas em ecossistemas
lênticos e semilênticos, 25% dos trabalhos foram desenvolvidos em lagos, 22,5%
em tanques de aquicultura e 20% em reservatórios. A aeração mecânica ainda é o
método mais usado para recuperação dos ecossistemas aquáticos continentais
seguida da aeração difusa, porém outras técnicas como a aeração hipolimnética e
aeração pulverizadora vêm se destacando nesse campo de atuação. As estratégias
de recuperação do déficit de oxigênio na água estão cada vez mais crescentes, e
utilizam processos cada vez mais modernos e menos poluidores.
Palavraschave: Restauração. Aeração. Eutrofização.

ABSTRACT
PADUA, L. S. Metaanalysis on the application of recovery techniques for
aquatic ecosystems with oxygen deficit. 2021. 65 p. (Undergraduate degree in
Environmental Engineering), Federal Technological University of Paraná, Londrina,
2021.
Water degradation is one of most severe impacts that aquatic ecosystems have
suffered, and environmental pollution is one of main problems faced by modern
society. Among the water quality indicators, dissolved oxygen (DO) is one of the most
important for the dynamics of aquatic ecosystems and also for the survival of aquatic
species that are directly linked to the presence of dissolved oxygen in the water. The
treatment of environmental impacts is more effective when carried out in advance of
the negative consequence of the impact, in order to solve the problem of low
dissolved oxygen values, it is proposed to apply the aeration technique. The basic
purpose of this method is to improve, directly or indirectly, the physical, chemical and
biological characteristics of the water for public use and other purposes. The present
work applied the metaanalytical research method, which consists of comparing one
or more aspects of a given topic of interest in order to facilitate the search for works.
The main search site used for the research was the "CAPES Journal Portal", as it is a
Brazilian government portal that grants free access to public institutions scientific
articles, other sites were also used in the metaanalysis were the bank of “Scopus”
data; the publisher “Wiley Online Library” and the magazine “Ecological Restoration”,
all with written articles published in the English language with results of scientific
works developed around the world. A total of 40 works were selected, and as a result
all continents, except Africa, made publications on this subject, with Brazil, China and
the United States being the countries that presented the most articles. The
techniques were more developed in lentic and semilentic ecosystems, 25% of the
works were developed in lakes, 22.5% in aquaculture tanks and 20% in reservoirs.
Mechanical aeration is still the most used method for the recovery of continental
aquatic ecosystems followed by diffuse aeration; however other techniques such as
hypolimnetic aeration and spray aeration have been standing out in this field. The
strategies for recovering the oxygen deficit in the water are increasingly increasing,
and use increasingly modern and less polluting processes.
Keywords: Restoration. Aeration. Eutrophication.
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1 INTRODUÇÃO
Os ecossistemas naturais estão sempre expostos a uma variedade de
impactos, cujos mecanismos e efeitos acumulativos ainda não são completamente
entendidos (CAIRNS et al., 1993). Nesse contexto, os ecossistemas aquáticos vêm
sofrendo significativas intervenções ambientais, como por exemplo, despejo de
material residual, introdução de espécies aquáticas exóticas e desmatamento,
comumente associadas a alterações na paisagem decorrentes das atividades
humanas, principalmente em razão da urbanização, industrialização e agropecuária
(MINATTI FERREIRA; BEAUMORD, 2006).
A degradação hídrica é um dos impactos mais severos que os ecossistemas
aquáticos têm sofrido, confrontando diretamente a Política Nacional de Recursos
Hídricos, Lei Federal nº 9.433 de 1997 (BRASIL, 1997), que certifica a
disponibilidade de água em padrões adequados de qualidade para as atuais e
futuras gerações, além de prever a utilização racional, defendendo o uso adequado
dos recursos hídricos. A poluição ambiental é um dos principais problemas
enfrentados pela sociedade. Com o crescimento da população humana, o advento
da urbanização e o rápido desenvolvimento econômico, alterações no meio
ambiente podem ocorrer, afetando direta e indiretamente o ambiente como um todo
e a própria saúde do homem (RASTANDEH et al., 2020).
Dentre os indicadores de qualidade da água, o oxigênio dissolvido (OD) é
um dos mais importantes para a dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Sua
densidade na água (1,429 kg/m3) é levemente superior a do ar (1,225 kg/m3), se
apresentando incolor e inodoro em temperatura ambiente. A sua forma alotrópica
compõe 21% do ar atmosférico, característica fundamental para a sobrevivência de
diversos seres vivos, pois participa na reação de combustão celular e produção de
energia nas células (EMSLEY, 2011).
Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), a sobrevivência de espécies
aquáticas está diretamente ligada à presença de oxigênio dissolvido na água. As
águas ricas em nutrientes podem apresentar altas concentrações de oxigênio, isto
ocorre principalmente em lagos e represas em que o excessivo crescimento das
algas faz com que durante o dia, devido à fotossíntese, os valores de oxigênio
fiquem bastante elevados. Por outro lado, durante a noite não ocorre a fotossíntese,
e a respiração dos organismos faz com que as concentrações de oxigênio diminuam
bastante, podendo causar hipoxia ou anoxia e consequente mortandades de peixes.

Além da fotossíntese, o oxigênio também é introduzido nas águas por meio de
processos físicos, que dependem das características hidráulicas dos corpos d’água,
ou pela ação do vento, fetch, formando ondas na zona próxima à superfície
(TUNDISI, 2008), promovendo a difusão do oxigênio na coluna de água.
A ecologia da conservação e da restauração dos corpos d’água tem uma
função muito importante, visto que pesquisas nessas áreas podem ajudar o homem
a utilizar a água de maneira racional, tornar viável o controle da qualidade desses
ambientes e na recuperação dos ecossistemas aquáticos degradados. A
restauração de ecossistemas aquáticos é definida como o retorno de um
ecossistema as condições próximas antes de um distúrbio (CAIRNS et al., 1993).
Em suma, de acordo com este autor, a restauração ecológica é um processo
holístico não alcançável através da manipulação isolada de elementos individuais,
na prática a restauração raramente significa o retorno do ecossistema a sua
condição original.
A restauração de ecossistemas aquáticos tem como objetivo recriar ou
simular um sistema natural e autoregulado ecologicamente integrado com a
paisagem. Na maioria das vezes, para atingir esse objetivo é preciso seguir um ou
mais passos, tais como a reconstrução das condições físicas; ajuste químico do solo
e da água; e manipulação biológica, incluindo a reintrodução de espécies da flora e
fauna nativas (USEPA, 2008).
De acordo com Silva (2006), a compreensão a respeito da estrutura e
funcionamento dos ambientes aquáticos continentais deve ser considerada no
gerenciamento e conservação desses ecossistemas. Por outro lado, considerando a
intensificação recente dos processos de degradação dos ambientes aquáticos, tem
sido cada vez mais importante o desenvolvimento de ferramentas para avaliar,
monitorar e recuperar as condições ecológicas desses sistemas sempre que
submetidos a algum stress ambiental (HERMOSO et al., 2010).
Nesse contexto, o presente trabalho analisou as recentes aplicações de
técnicas de recuperação de ecossistemas aquáticos com carência de oxigênio
dissolvido. Além disso, buscouse reconhecer e comparar os trabalhos selecionados
quanto à região geográfica onde os ambientes estão inseridos, tipos de
ecossistemas

analisados,

técnicas

aplicadas

e

motivação

da

aplicação.

Complementarmente, avaliaramse as tendências globais atuais quanto à aplicação
de técnicas de recuperação de ambientes aquáticos continentais hipóxicos e

anóxicos, com o intuito de avaliar as perspectivas sobre os protocolos de
recuperação desses ecossistemas.

2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Realizar uma metaanálise sobre o desenvolvimento e a aplicação de
técnicas de recuperação de ecossistemas aquáticos com déficit de oxigênio.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Avaliar os principais fatores causais de hipoxia e anoxia em ecossistemas
aquáticos continentais;

●

Analisar quantitativa e qualitativamente as técnicas de recuperação de
ambientes aquáticos continentais com falta de oxigênio;

●

Investigar as variações na aplicação das técnicas de aeração para recuperar
ecossistemas

aquáticos

continentais

com

déficit

de

oxigênio

entre

continentes, países, tipos de ecossistemas aquáticos e motivação da
aplicação;
● Diagnosticar as tendências globais atuais na aplicação de técnicas de
aeração na recuperação de ambientes aquáticos continentais com déficit de
oxigênio;
●

Explicar as perspectivas futuras sobre a aplicação de técnicas de recuperação
de ecossistemas aquáticos continentais com carência de oxigênio.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO GÁS OXIGÊNIO
O oxigênio é um elemento químico não metal reativo do grupo dos
calcogênios. Tratase de um forte agente oxidante que facilmente forma compostos
com a maioria de outros elementos, principalmente óxidos, condição que representa
praticamente metade da sua massa. É um gás incolor, inodoro e insípido,
comburente, mas não combustível, correspondendo ao elemento mais abundante da
crosta terrestre (EMSLEY, 2011).
Em condições normais de pressão e temperatura, dois átomos do elemento
ligamse para formar o gás diatômico O2. Este gás constitui 20,8% da atmosfera e é
fundamental para suportar a vida no planeta Terra (COOK et al., 1968). Segundo a
Scripps Institution of Oceanography (2009), vários estudos dos níveis de oxigênio
atmosférico indicam uma progressão global descendente na proporção deste
elemento, entre os períodos de 1990 a 2015, principalmente por causa das
emissões procedentes da queima de combustíveis fósseis, entre outras poluições
atmosféricas, o CO2 absorve parte da radiação emitida pela superfície da terra,
retendo o calor, resultando em um aumento da temperatura e assim diminuindo a
concentração do oxigênio.
O oxigênio é mais solúvel em água do que o nitrogênio, por exemplo. A água
em equilíbrio com ar contém aproximadamente uma molécula de O 2 para cada duas
moléculas de N2. Em comparação com a proporção atmosférica, por exemplo, para
cada molécula de O2 há aproximadamente quatro de N2 (EMSLEY, 2011). Segundo
Evans (2006), a solubilidade do oxigênio na água depende da temperatura e da
pressão atmosférica, dissolvendose em 1 atmosfera padrão (atm) cerca de 14,6
mg/L a 0 °C e 7,6 mg/L a 20 °C.
A 25 °C e 1 atm (101,3 kPa), a água doce contém cerca de 6,04 mL de
oxigênio por litro, enquanto que a água do mar contém cerca de 4,95 mL/L. A 5 °C a
solubilidade aumenta até 9,0 mL por litro na água doce e 7,2 mL na água do mar, já
que há diferenças de pressão entre os dois ambientes, há salinidade presente na
água marinha que influencia na concentração de oxigênio dissolvido (ESTEVES,
2011), e podendose confirmar que o oxigênio se solubiliza a baixas temperaturas
(EVANS, 2006).
O oxigênio livre ocorre em soluções nas massas de água do planeta. A
maior solubilidade do O2 a baixas temperaturas tem importantes implicações para a

vida marinha, uma vez que as águas frias sustentam uma densidade de vida maior
devido ao seu elevado teor de oxigênio. A quantidade de O 2 na água pode ser
diminuída pela contaminação hídrica, devido à poluição e ação da decomposição
microbiana da biomassa vegetal morta e outros biomateriais gerados a partir do
processo chamado eutrofização (COFFIN, 2018). Esse aspecto da qualidade da
água é considerado como um dos mais importantes para o metabolismo do sistema,
principalmente quando permite estimar e prever carência de oxigênio, possibilitando
a intervenção com o objetivo de restaurar o corpo hídrico para níveis de
concentração de oxigênio normais (EMSLEY, 2011).

3.2 FONTES E PROCESSOS DE PERDA DO OXIGÊNIO NOS ECOSSISTEMAS
AQUÁTICOS
As fontes de contaminação dos ecossistemas aquáticos podem aparecer de
várias maneiras, sendo elas: a poluição térmica, que é a descarga de efluentes com
temperaturas extremas; poluição física, que ocorre por entrada de material em
suspensão no corpo hídrico; poluição biológica, que é dada por bactérias
patogênicas; e poluição química, que pode ocorrer por despejos que causam toxidez
e eutrofização, sendo todas elas comprometedoras para a concentração de oxigênio
na água (VON SPERLING, 2014).
Além disso, de acordo com Esteves (2011), a oxidação da matéria orgânica,
resultado da atividade dos microrganismos, perdas para a atmosfera, respiração de
organismos aquáticos e oxidação de íons metálicos, como, por exemplo, o ferro e o
manganês, contribuem para a redução da concentração do oxigênio na água.
O esgoto doméstico descartado de forma incorreta em um sistema aquático
devido à falta de saneamento básico constitui um dos principais problemas que
interfere na qualidade de vida da população aquática. Quando é liberado in natura
diretamente no corpo hídrico causa a eutrofização, que pode ser caracterizada pelo
aumento exagerado de nutrientes, principalmente o fósforo e nitrogênio, provocando
o surgimento excessivo de algas, como também de cianobactérias, produzindo uma
quantidade elevada de matéria orgânica morta, a qual é consumida pelos
decompositores que causam deficiência de oxigênio. Além disso, a biomassa vegetal
gerada ao longo da eutrofização forma uma camada que impede as trocas gasosas
com a atmosfera e reduz a passagem de radiação solar, fazendo com que as plantas
bentônicas não realizem a fotossíntese e, consequentemente, apodreçam. Quando o

ambiente atinge a anoxia as bactérias iniciam a decomposição anaeróbia, sem uso
de oxigênio, que desencadeia a liberação de gases que causam forte odor e
prejudicam os outros organismos presentes no meio que dependem do oxigênio
(VON SPERLING, 2005).
Um dos mais notórios impactos que podemos observar dos rios e riachos e
que afeta de maneira significativa os ecossistemas aquáticos é a poluição urbana,
caracterizada pelos resíduos e suas diferentes origens, como pode ser visto na
Figura 1. Os resíduos gerados pelas indústrias, cidades e atividades agrícolas
podem ser sólidos ou líquidos, tendo um grande potencial poluidor. O descarte
irregular e falta de tratamento destes resíduos podem gerar um líquido denominado
chorume, oriundo da decomposição de matéria orgânica que, quando lixiviado até os
corpos d'água, aumentam a DBO, diminuindo a disponibilidade de oxigênio no
sistema aquático. A redução de seus níveis provoca hipoxemia, e a falta total dele
ocasiona a anoxia, podendo provocar a morte dos organismos aquáticos aeróbicos
(GUERRA; CUNHA, 2000).
Figura 1  Fontes de nutrientes e consequências do processo de eutrofização artificial em
ecossistemas aquáticos.

Fonte: Esteves (2011).

3.3 DINÂMICA VERTICAL DO OXIGÊNIO EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS
CONTINENTAIS TROPICAIS E TEMPERADOS
A concentração de oxigênio em diferentes profundidades está relacionada
com os processos de estratificação e desestratificação térmica, circulação vertical, e
a distribuição de organismos. Em relação à zonação de um sistema lótico, a
distribuição de oxigênio tende a ser desigual nas três principais zonas dos rios ao
longo do gradiente longitudinal. Na cabeceira a concentração de oxigênio dissolvido
é relativamente mais baixa em razão da tendência da respiração nesse trecho tender
a ser maior do que a produção fotossintética, pois se trata de uma região
comumente sombreada em função da presença da vegetação ripária (ESTEVES,
2011).
Segundo o autor supracitado, no trecho intermediário, a síntese de oxigênio
é maior que na nascente, pois há entrada de luz na zona limnética fazendo com que
as algas realizem fotossíntese, portanto há maior produção primária que respiração
neste ambiente. Por outro lado, na foz ou trecho inferior há considerável turbidez
devido à mistura de águas e turbulência da correnteza e ao aumento da
concentração de nutrientes, limitando a fotossíntese e fazendo com que a disposição
de oxigênio dissolvido caia novamente.
De acordo com Bubel (2001), o efeito da correnteza, as variações do volume
de água, a turbulência, a troca de material entre o rio, o ar e o terreno circundante e
a morfologia da bacia de drenagem são fatores que por curto ou a longo prazo,
geram perdas,pelo consumo e decomposição de matéria orgânica, para a atmosfera,
respiração de organismos aquáticos e pela oxidação de íons metálicos, ou ganho
pela atmosfera e fotossíntese. A solubilidade do oxigênio na água, como a de todos
os gases, está associada à temperatura e pressão, como mostrado na Tabela 1.
Assim, com a elevação da temperatura e diminuição da pressão, ocorre a redução
da solubilidade do oxigênio na água.
Tabela 1  Solubilidade do oxigênio na água (mg/L).

Temperatura
°C

Pressão Atmosférica (mm de Hg)
680

700

720

740

760

7

10,5

11

11

11,5

11,5

8

10,5

10,5

11

11

11,5

9

10

10,5

10,5

11

11

10

9,8

10

10,5

10,5

11

12

9,4

9,6

9,9

10

10,5

14

8,9

9,2

9,5

9,7

10

15

8,7

9

9,2

9,5

9,8

16

8,6

8,8

9,1

9,3

9,6

18

8,2

8,5

8,7

8,9

9,2

20

7,9

8,1

8,4

8,8

8,8

21

7,8

8

8,2

8,6

8,7

22

7,6

7,9

8,1

8,5

8,5

23

7,5

7,7

7,9

8,3

8,3

Fonte: Agência paulista de tecnologia dos agronegócios (2000).

A introdução de águas oriundas de trechos de nascentes tende a reduzir a
concentração do oxigênio no trecho médio e foz. Além disso, a respiração de
organismos e oxidação da matéria orgânica são processos que utilizam o oxigênio
dissolvido na água dos rios, semelhante às reações inorgânicas presentes em rios
poluídos, as quais favorecem a diminuição do teor de oxigênio segundo Bubel
(2001), por conta do aumento da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e
demanda química de oxigênio (DQO).
Em rios caracterizados pela baixa turbidez, a quantidade de oxigênio
dissolvido pode ser controlada pela fotossíntese realizada pelas algas que se
desenvolvem em substratos como rochas e galhos, flutuam livres ou ficam
submersas, sendo responsáveis pela produção de consideráveis quantidades de
oxigênio. A falta de oxigênio, por sua vez, contribui para a morte dos organismos
dependentes, fazendo com que haja aumento da matéria orgânica disponível no
ambiente, consequente decomposição e anaerobismo levando à eutrofização do
corpo hídrico (ESTEVES, 2011). Ainda assim, há alguns peixes que se adaptaram à
falta ou pouca disponibilidade de oxigênio no meio aquático, explorando a superfície
da água quando necessitam assimilálo.
Segundo a teoria do contínuo fluvial (VANNOTE et al.,1980), mostrada na
Figura 2, os componentes e processos biológicos dos rios apresentam mudanças ao

longo da nascente até a foz, sendo que ao longo destes há mudança de largura,
volume de água, temperatura, profundidade e quantidade de material suspenso a
ser transportado. Em geral, as cabeceiras são pequenas e íngremes, com água
rápida e fria que é sombreada pela vegetação ribeirinha. Esses riachos têm
principalmente entradas de energia alóctone de folhas e galhos que caem no seu
percurso, a comunidade de invertebrados é composta principalmente de trituradores
e coletores já que pouco alimento está disponível, assim caracterizando o ambiente
como heterotrófico, com a produção sendo menor que a respiração.
Vannote et al. (1980) descreve o trecho intermediário do sistema como
autotrófico, que tem o leito exposto à luz solar e substratos que permitem o
crescimento do perifíton. A comunidade de invertebrados é composta principalmente
de herbívoros filtradores e coletores, pois há menos matéria orgânica particulada
grossa disponível para trituradores e mais energia na forma de insumos autóctones,
a produção é maior que a respiração devido ao alto nível de fotossíntese do
perifíton.
Figura 2  Mudanças na importância das fontes de energia com o aumento da largura e da ordem do
rio.

Fonte: Vannote et al. (1980).

Nos trechos mais baixos próximos à foz, o rio tem baixo gradiente e os
substratos geralmente são compostos de cascalho, areia e silte que não permitem o
crescimento do perifíton. As entradas de energia geralmente vêm de fontes a
montante de material orgânico de partículas finas que sustentam uma comunidade
de invertebrados, principalmente coletores, o fluxo sendo mais lento e a alta
turbidez, devido ao turbilhonamento da água, podem limitar a produtividade primária,
resultando na produção menor que a respiração (VANNOTE, et al., 1980).
Em ecossistemas lênticos, o padrão de distribuição de oxigênio é o inverso
ao do gás carbônico. Enquanto na zona eufótica ocorre um intenso consumo de gás
carbônico devido à fotossíntese, ao mesmo tempo ocorre uma produção
considerável de oxigênio. Por outro lado, na zona afótica, devido à atividade
microbiana e decomposição da matéria orgânica, há produção de gás carbônico e
consumo de oxigênio (ESTEVES, 2011).
Segundo este autor, para a caracterização de lagos temperados como
eutrófico e oligotrófico, as condições morfológicas do lago são importantes, visto que
estas determinam o volume do epilímnio e do hipolímnio, como mostrado na Figura
3. Quando o volume do epilímnio é menor que o volume do hipolímnio, o lago é
classificado como oligotrófico, pois o último apresenta tamanho suficientemente
capaz de armazenar grandes quantidades de oxigênio. Já quando o volume do
epilímnio é maior que o volume do hipolímnio, o lago é eutrófico, visto que apresenta
este último com volume pequeno, onde a quantidade de oxigênio dissolvido não é
suficiente para manter o metabolismo da comunidade sem causar déficit ao
ecossistema aquático.

Figura 3  Influência da morfometria na distribuição de oxigênio em lagos oligotróficos e eutróficos de
regiões de clima temperado.

Fonte: Esteves (2011).

Segundo Geraldes (2005), em lagos rasos de regiões temperadas, com
elevados valores de produção primária, o hipolímnio possui alto déficit de oxigênio
durante o verão. Para decompor a matéria orgânica morta acumulada no sedimento,
microrganismos consomem grande parte ou a totalidade do oxigênio dissolvido no
hipolímnio, caracterizando estes ecossistemas como eutróficos. Lagos temperados
profundos, com produção primária baixa, a decomposição da pouca matéria
orgânica acumulada no hipolímnio não chega a interferir significativamente nos
níveis de oxigênio da água, observandoo em toda a coluna d'água. Dessa forma,
mesmo com a acentuada estratificação térmica no verão, esses ecossistemas
podem ser caracterizados como oligotróficos.
Durante a primavera e outono, períodos de circulação total da coluna d'água,
os lagos temperados eutróficos e oligotróficos apresentam perfil de oxigênio
constante. Já no inverno, ocorre pequena redução da concentração de oxigênio na
superfície de lagos oligotróficos, enquanto que em lagos eutróficos pode ocorrer
uma forte redução nas camadas mais profundas (ESTEVES, 2011).
A temperatura do hipolímnio de lagos tropicais é pelo menos 20ºC mais
elevada do que a do hipolímnio de lagos temperados, enquanto a decomposição da
matéria orgânica morta no hipolímnio de um lago tropical é de quatro a nove vezes

mais rápida do que no hipolímnio de um lago temperado, impossibilitando a
utilização do perfil vertical de oxigênio para caracterização trófica de lagos tropicais
devido a sua complexidade de determinação de trofia, a elevada temperatura do
hipolímnio de lagos tropicais proporciona condições favoráveis para que ocorram
elevadas taxas de decomposição, liberando grande parte de sua energia para o
ecossistema, por exemplo (TUNDISI, 2008).
Ainda segundo Tundisi (2008), em lagos tropicais o perfil vertical da
concentração de oxigênio é determinado, principalmente, pela alta temperatura e
pela profundidade do lago. Esta última favorece ou dificulta a ação do vento, que
tem importante papel na distribuição do oxigênio, tanto aumentando sua
concentração, especialmente nas camadas superiores, como na sua distribuição no
interior do ecossistema. Em consequência destes fenômenos, os lagos tropicais
apresentam, na maioria dos casos, fortes déficits de oxigênio na coluna d'água,
especialmente na sua camada inferior.
Esteves (2011) afirma que baseado nestas propriedades os organismos
aquáticos tropicais têm, em princípio, muito menos oxigênio disponível do que os de
lagos temperados. Contudo, devese considerar que a maioria dos lagos tropicais
são rasos, e com isso a circulação da água causada pelo vento tende a mover a
água oxigenada para outras regiões e afeta a estratificação química devido à
eficiência de transferência de oxigênio.
3.4 DINÂMICA TEMPORAL DO OXIGÊNIO EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS
CONTINENTAIS TROPICAIS E TEMPERADOS
A duração do período de estratificação térmica é muito importante em todos
os tipos de ecossistemas aquáticos, este pode ser considerado o principal fator
determinante do déficit de oxigênio, especialmente no hipolímnio. Com a
desestratificação da coluna d'água ocorre a mistura entre o epilímnio, com maior
concentração de oxigênio, e o hipolímnio pobre em oxigênio, ocorrendo a
oxigenação de toda a coluna d'água (TUNDISI, 2008).
Conforme os estudos de Esteves (2011), os lagos profundos de regiões
tropicais maiores que 20 metros, quando protegidos da ação do vento, permanecem
estratificados na maior parte do ano, desestratificandose somente no inverno por
curtos períodos de 1 a 2 meses. Nestes ecossistemas lacustres, durante o período
de estratificação térmica o oxigênio produzido no epilímnio que geralmente está na

zona eufótica não atinge o hipolímnio. Quando eventualmente ocorrem fortes ventos,
estes podem provocar injeções de oxigênio no hipolímnio. Este fenômeno é
resultado do efeito de ondas horizontais, que muitas vezes invadem o metalímnio,
podendo alcançar a parte mais funda, oxigenandoa.
As flutuações apresentadas pelas variáveis limnológicas no período de 24
horas assumem papel fundamental na caracterização dos corpos d'água,
especialmente daqueles localizados em regiões tropicais, por possuírem maior
amplitude térmica diária. Dentre as variáveis limnológicas que apresentam maiores
variações diárias destacase o oxigênio dissolvido. Segundo Tundisi (2008), as
grandes variações diárias de oxigênio ocorrem por este gás estar diretamente
envolvido com o processo de fotossíntese, respiração e decomposição, que por sua
vez estão relacionados com a intensidade luminosa e a temperatura. Assim, podese
dizer que as variações diárias de oxigênio estão diretamente ligadas a estas
variáveis, no entanto, outros fatores como os ventos e as chuvas podem ter
importância esporádica.
Os maiores valores de oxigênio no epilímnio são encontrados na parte da
tarde e os menores durante a madrugada, como pode ser visto na Figura 4. Uma
das principais características do ciclo diário de oxigênio em ecossistemas tropicais é
a ausência de padrões constantes de variação, tanto durante o dia como à noite.
Figura 4  Variação diária (24 horas) da concentração de oxigênio e temperatura na superfície (0,0 m)
e no fundo (1,5 m) da lagoa do lnfernão – SP.

Fonte: Esteves (2011)

As maiores amplitudes de variação do oxigênio dissolvido nos ecossistemas
aquáticos rasos são observadas nas camadas superficiais. Nessa região da coluna
d'água, especialmente no período de cheias quando há grande quantidade de
matéria orgânica e revolvimento do sedimento, a concentração de oxigênio atinge
valores muito baixos. Estes valores são atingidos no período da madrugada, horário
em que não há realização da fotossíntese e ocorre apenas consumo de oxigênio, o
que torna a coluna d'água hipóxica ou anóxica (ESTEVES, 2011).
O padrão de variação sazonal, típico para ecossistemas aquáticos
temperados, assume menor importância em regiões tropicais, por não haver brusca
variação da temperatura entre as estações do ano, assim como não há significativa
variação ao longo do dia em regiões temperadas devido à pouca modificação da
temperatura em 24 horas.

3.5 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA REDUÇÃO OU AUSÊNCIA DO
OXIGÊNIO NOS AMBIENTES AQUÁTICOS CONTINENTAIS
Impacto ambiental pode ser considerado como toda e qualquer alteração
das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma que afetem, direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem
estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade dos recursos ambientais
(BRASIL, 1986).
A ausência de oxigênio na água provoca a morte de todos os seres vivos
aeróbicos, provocando assim o desencadeamento de processos anaeróbicos no
ambiente, ocasionando mau odor causado pelo gás sulfídrico e gerando também
gás metano, hidrocarboneto altamente nocivo para atmosfera, sendo um dos
causadores do efeito estufa (BARROS, 2014). De acordo com a autora, a
eutrofização artificial pode ser considerada como uma reação em cadeia de causas
e efeitos evidentes, cuja característica principal é a quebra relativa de estabilidade
do ecossistema, com o rompimento do estado de equilíbrio. Devido à eutrofização, o
ecossistema passa a produzir mais matéria orgânica do que é capaz de consumir e
decompor. Este desequilíbrio ecológico é acompanhado de profundas mudanças no
metabolismo de todo o sistema.
Como consequência de uma reação em cadeia, o aumento na concentração
de nutrientes tem efeitos diretos sobre a densidade de organismos aquáticos, como

o fitoplâncton, e, consequentemente, sobre a produção primária do sistema. A
eutrofização artificial leva inicialmente ao aumento no número de espécies e no
número de indivíduos. Na região limnética, em consequência do aumento da
densidade do fitoplâncton, observase, além de mudança na cor, de azul para
amareloesverdeado, forte redução na transparência da água, cuja redução traz
sérias alterações à comunidade fitoplanctônica e tem como consequência a limitação
da produção primária nas camadas inferiores devido às precárias condições de
luminosidade. Este mecanismo contribui para a redução das concentrações de
oxigênio nas camadas inferiores da coluna d’água, especialmente na interface
sedimentoágua (ESTEVES, 2011).
Segundo o autor, ocorre drástica alteração na composição específica de
comunidades de peixes e zooplâncton ao longo da eutrofização e redução do
oxigênio na água. As mudanças mais evidentes ocorrem com as espécies que
necessitam de altas concentrações de oxigênio, as quais são geralmente
substituídas por aquelas que suportam concentrações de oxigênio mais baixas.
Apenas algumas espécies de organismos bem adaptados conseguem suportar a
anoxia, e por um determinado período de tempo. Aqueles que morrem devido a falta
total de oxigênio para manutenção de sua vida, começam a se decompor e
aumentar ainda mais a carga de matéria orgânica no ambiente piorando ainda mais
seu estado.
Consequentemente, o impacto em cadeia ocasionado pela redução do
oxigênio nos corpos d’água afetará o ecossistema como um todo, primeiramente
com o desaparecimento da biodiversidade e dos ecossistemas aquáticos, e
posteriormente com a alteração na cadeia alimentar e na potabilidade da água.

3.6 TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS COM
DÉFICIT DE OXIGÊNIO
O diagnóstico e o monitoramento de áreas degradadas são muito
importantes, pois, como afirmam Guerra e Marçal (2010), a identificação de uma
área deteriorada é o primeiro passo para iniciar sua recuperação de maneira efetiva,
como também disponibilizar informações à sociedade como um todo a fim de
pressupor a ocorrência de danos ambientais e evitálos.
O tratamento dos impactos ambientais é mais eficaz quando realizados
antecipadamente a consequência negativa do impacto, como o assoreamento, por

exemplo, é o efeito final do processo de erosão e degradação generalizada na bacia,
os melhores e mais duradouros resultados, são obtidos por meio de ações de
conservação das bacias, antes mesmo dos impactos surgirem.
A realização do processo de dragagem (Figura 5), para retirada dos
sedimentos no leito fluvial também pode ser uma alternativa para o controle do
assoreamento e eutrofização nos corpos d’água, já que realiza a limpeza,
desobstrução e escavação de material do fundo de rios, removendo rochas e
sedimentos para lançamento em local de despejo (BRASIL, 2007). Segundo Lima
(2008), dentre os tipos existentes na literatura, a dragagem de manutenção, que
remove o material assoreado depositado no leito do rio, é utilizada a fim de manter a
profundidade dos corpos hídricos pequenos, até 3 metros, médios, próximos a 15
metros, e de grande porte, até 25 metros, e sua oxigenação. A retirada do sedimento
é um mecanismo eficiente para reduzir a liberação de fosfato e outros nutrientes
presentes nele que ajudam na eutrofização e redução do oxigênio no hipolímnio.
Como a escolha dos equipamentos de dragagem é bastante complexa,
devese analisar individualmente cada caso para promover as soluções adequadas,
sendo que para dragagens ambientais, o equipamento mais indicado seria a draga
pneumática, por retirar os sedimentos com o mínimo de ressuspensão. Para a
realização da dragagem é necessária a elaboração do projeto e alguns cuidados
como, a quantificação do material a ser dragado, identificação de alternativas de
deposição do material, elaboração do plano de dragagem e escolha do tipo de
equipamento que será usado (LIMA, 2008).

Figura 5  Método de dragagem mecânica em rios.

Fonte: Blog 2 Engenheiros.1

Para remediar ambientes eutrofizados e melhorar o déficit de oxigênio,
podem ser usadas tecnologias in situ, com o uso de argilas modificadas, sulfato de
alumínio, e injeção de nitrato de cálcio no sedimento. O uso de sulfato de alumínio
tem como objetivo promover a precipitação do fósforo presente na coluna de água a
partir da formação de fosfato de alumínio insolúvel e também hidróxido de alumínio,
porém, esta técnica apresenta uma dependência do pH do meio, pois a adição de
sulfato de alumínio diminui o pH, fazendo com que substâncias solúveis de alumínio
tóxicas predominem no corpo hídrico (COOKE et al., 1993).
Uma técnica de remediação ainda pouco utilizada e de baixo custo é o uso
de serragem como biossorvente na adsorção de fósforo. Consiste na propriedade
adsorvente da serragem, devendo ser colocadas na zona óxida e o mais próximo
possível da interface sedimentocoluna de água. Entretanto, não há experimentos
com a aplicação dessa técnica de remediação em grande escala, podendo ser
inviável (PANTANO, 2016).
De acordo com Von Sperling (2005), entre as técnicas de prevenção e
controle da contaminação por despejo in natura do esgoto sanitário e a falta de
oxigênio do corpo hídrico, destacamse o tratamento dos esgotos, a regularização da
vazão do curso d’água, a aeração do curso d’água e dos esgotos tratados.
1
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A capacidade de autodepuração de um curso d’água poluído a certa
temperatura (20oC), assim como o tratamento aeróbio de esgotos, estão diretamente
relacionados com a capacidade que o sistema possui de transferir oxigênio do ar
para o interior da massa líquida. Por essa razão, rios turbulentos e acidentados têm
maior capacidade de autodepurarse do que os rios de planícies e lagos (VON
SPERLING, 2005).
Com o intuito de resolver o problema de baixos valores de oxigênio
dissolvido, propõese a aplicação da técnica da aeração. Historicamente, podese
citar que a primeira aeração artificial foi através de injeção de ar comprimido nos
Estados Unidos em aplicação no rio Flambeau, estado de Wisconsin (IMHOFF,
1966). No Brasil a primeira experiência dessa técnica foi feita em escala piloto e com
sucesso satisfatório em São Paulo, no rio Pinheiros (PERA, 1965).
O propósito básico da aeração é a melhoria, direta ou indireta, das
características físicas, químicas e biológicas da água para utilização pública, entre
outras destinações. Aplicado em rios e lagos, o processo de introduzir oxigênio
dissolvido, também chamado de reoxigenação, é fundamentalmente o processo de
aeração usado em estações de tratamento, em águas poluídas, o mecanismo é um
pouco mais complexo, pois é acompanhado de uma demanda de oxigênio por
microrganismos (RAJENDREN, 2000).
Segundo Esteves (2011), a aeração é mais comumente utilizada em rios e
lagos de larga escala e profundidade com o uso de mangueiras para introdução de
ar comprimido e aeração de toda coluna d’água por meio de aeradores industriais
mecânicos. Além disso, segundo esse mesmo autor, essa técnica é aplicada para
aeração forçada em efluentes, no sistema de lodo ativado, por meio de bombas
insufladoras ou por agitação dos efluentes por turbinas e escovas rotativas.
A escolha do tipo do aerador e seu dimensionamento requer informações
sobre os módulos de produção (superfície e profundidade), da taxa de transferência
de oxigênio do aerador (kgO2/h), da eficiência do aerador (kgO2/kWh) e da dinâmica
do oxigênio dissolvido no ambiente. Além destes, outros aspectos devem ser
considerados na escolha dos equipamentos, tais como: mobilidade, durabilidade,
custo de aquisição, manutenção e peças de reposição (CAVERO, 2009).
Outra técnica mais antiga e de menor custo para ecossistemas com déficit
de oxigênio, é a retirada de massa d'água no hipolímnio. Esta por sua vez, é feita
por mangueiras que têm uma de suas extremidades colocadas pouco acima do

sedimento e a outra fora do lago, para o emprego deste método, duas exigências
devem ser atendidas, a existência de condições morfológicas para que se possa
estabelecer o princípio dos vasos comunicantes e a alta taxa de renovação da água.
Esta última é importante, pois a quantidade de água retirada do hipolímnio deve ser
no máximo, igual ao aporte de água através de chuvas e afluentes, caso contrário
pode ocorrer redução do nível d'água do lago (ESTEVES, 2011).
Segundo o autor supracitado, os principais resultados do tratamento através
deste método são a redução do tempo de permanência da água no hipolímnio, com
redução da taxa de decomposição; o estabelecimento de menor gradiente de
temperatura entre o hipolímnio e o epilímnio, com consequente redução do período
de estratificação térmica; a redução da concentração de íons de fósforo e nitrogênio,
o que também reduz o efeito de transferência de nutriente para a água; o aumento
da concentração do oxigênio no hipolímnio; e o estabelecimento das condições
oxidativas na interface águasedimento.
Além de rios, lagos e reservatórios, as técnicas de recuperação de
ecossistemas com déficit de oxigênio também podem ser reproduzidas em escala
laboratorial. Neste caso, estes ensaios são denominados microcosmos, ou seja,
utilizam pequenos volumes de amostra e são desenvolvidos em condições
controladas de laboratório. Este tipo de experimento permite avaliar resultados
específicos de interesse, variáveis como a temperatura são controladas a fim de
garantir a reprodutibilidade dos ensaios, obtendo assim resultados mais confiáveis
(ODUM, 2013). Segundo este autor, embora amplamente utilizados, os ensaios em
escala de microcosmo não possuem o compromisso de reproduzir a complexidade
do ambiente natural, mas sim, fornecer informações rápidas e necessárias para a
tomada de medidas que possam auxiliar agências fiscalizadoras no controle do
oxigênio no ambiente.
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A Tabela 2 relaciona a quantidade de oxigênio apresentado por um
segmento de corpo d'água, em termos dos usos possíveis com segurança
adequada, frente às Classes de Qualidade determinadas pela Resolução do
CONAMA 357 de 2005.
Tabela 2  Oxigênio dissolvido para a classificação de qualidade da água.

Parâmetro

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Oxigênio Dissolvido

6 mg/L

5 mg/L

4 mg/L

Fonte: Resolução CONAMA 357 (2005).

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, uma das
agências governamentais mais importantes do país, também utiliza estes
parâmetros padrões de qualidade da CONAMA 357/05 para as estações de
monitoramento de água doce do estado (CETESB, 2014).
Segundo a USEPA (1986), a abordagem mais simplista dos critérios de
oxigênio dissolvido foi apoiada pelas conclusões de um seleto comitê de cientistas
especificamente estabelecidos pelo Reserch Advisory Board of International Joint
Comission para revisar o critério de oxigênio dissolvido para ecossitemas aquáticos
estadunidenses. O comitê concluiu um critério simples, um média de 6,5 mg/L a no
mínimo 5,5 mg/L de O2 é preferível, baseado na porcentagem de saturação do
oxigênio nos cursos hídricos. Ainda de acordo com a USEPA (1986), geralmente, os
níveis de OD abaixo de 3 mg/L são preocupantes e as águas com níveis abaixo de 1
mg/L são considerados hipóxicas e geralmente desprovidas de vida.
A Tabela 3 está de acordo com a legislação da European Environmental
Agency, para a classificação do oxigênio dissolvido em ecossitemas aquáticos
europeus.
Tabela 3  Classificação de cursos d’água europeus de acordo com o oxigênio dissolvido.

Parâmetro

ÓtimoBom

Moderado

Ruim

Oxigênio Dissolvido

7,5 a 6,1 mg/L

6,0 mg/L

>6 mg/L

Fonte: EEA (2009).

4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 PROTOCOLO METAANALÍTICO DE BUSCA
O presente trabalho aplicou o método metaanalítico de pesquisa, que
consiste, em comparar um ou mais aspectos de um determinado tema de interesse.
A fim de facilitar a busca dos trabalhos, inicialmente foram definidos os descritores
de busca em português: déficit de oxigênio em ambientes aquáticos, hipoxia em
ambientes aquáticos, anoxia em ambientes aquáticos e recuperação de ambientes
aquáticos com déficit de oxigênio.
O principal site de busca utilizado para a pesquisa foi o “Portal de Periódicos
CAPES” 2, pois se trata de um portal do Governo Federal brasileiro que concede
acesso gratuito às instituições públicas a artigos científicos com o intuito de fornecer
subsídios para o desenvolvimento de atividades científicas. Outros sites também
foram usados na metaanálise: a) o banco de dados “Scopus” 3; o da editora “Wiley
Online Library” 4; e o da revista “Ecological Restoration” 5; todos com artigos escritos
publicados na língua inglesa com resultados de trabalhos científicos desenvolvidos
ao redor do mundo.
As averiguações no site da CAPES foram realizadas por meio de buscas
simples e avançadas de trabalhos (artigos, monografias, dissertações e teses)
publicados nos principais idiomas português e inglês. No campo de busca avançada
do site da CAPES foi selecionada a opção “qualquer” artigo que “contém” a palavra
chave combinada aos pares e associadas com “and” a partir dos conjuntos (1o
Conjunto e 2o Conjunto) descritos abaixo, sendo que as palavras sempre foram
adicionadas entre aspas. A Figura 6 exemplifica como a busca foi realizada no site
da CAPES.
1o Conjunto: “aquatic ecosystem”, “aquatic habitat”, “lotic”, “lentic”, “stream”,
“river”, “lagoon”, “lake”, “reservoir”;
2o Conjunto: “hypoxia restoration”, “anoxia restoration”, “oxygen deficit
restoration”, “aeration”, “aerator”.

2

https://wwwperiodicoscapesgovbr.ezl.periodicos.capes.gov.br/
https://www.scopus.com/home.uri
4
https://onlinelibrary.wiley.com/
5
http://er.uwpress.org/
3

Figura 6  Cópia da tela de busca do site da CAPES utilizada durante a metaanálise.

Fonte: Portal de Periódicos Capes/MEC (2021).

Para a pesquisa nos outros sites, foi utilizada a busca simples das palavras
chave dos dois conjuntos, com publicações na língua inglesa.

4.2 SELEÇÃO DOS ARTIGOS
Após a consulta nos sites, foram analisados os títulos e resumos para
avaliação de enquadramento nos descritores de busca. As dissertações e artigos,
cujos abstracts apresentavam resultados e propostas para recuperação de
ambientes aquáticos com déficit de oxigênio, foram mais profundamente analisados
por meio da leitura de seus objetivos, metodologia, resultados, discussão e
conclusão, para assim definir se eles seriam utilizados na metaanálise.
A Figura 7 retrata os processos de busca e seleção dos trabalhos aplicados
na metaanálise, demonstrando cada etapa da pesquisa.

Figura 7  Fluxograma dos processos de busca e seleção dos trabalhos aplicados na metaanálise.

Fonte: Autoria Própria (2021).

Os resultados das pesquisas foram dispostos em gráficos de barra e pizza
elaboradas no programa Microsoft Office Excel e Microsoft Power BI, apresentando
os números de trabalhos selecionados para leitura de acordo com os critérios de
busca estabelecidos pelo tema de investigação. Foram considerados os seguintes
temas referentes às variações na aplicação das técnicas de recuperação de
ecossistemas aquáticos continentais com déficit de oxigênio entre:
● Distribuição geográfica: continentes;
● Distribuição geográfica: países;
● Tipos de ecossistemas aquáticos;
● Técnicas de recuperação aplicadas;
● Motivação da aplicação das técnicas de recuperação.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a busca de artigos foram selecionados 40 trabalhos a partir dos
critérios de inclusão estabelecidos e dos descritores de busca. Nos Quadros 1 e 2 há
informações a respeito dos títulos em ordem alfabética, autores, ano de publicação e
tipo de trabalho (artigo ou dissertação) e seu respectivo Qualis/CAPES de 2020,
publicados em língua portuguesa e inglesa, respectivamente.
Quadro 1  Artigos e dissertações em português que aplicaram técnicas de recuperação em
ecossistemas aquáticos com déficit de oxigênio.

Fonte: Autoria Própria (2021).

Quadro 2  Artigos em inglês que aplicaram técnicas de recuperação em ecossistemas aquáticos com déficit de
oxigênio.

Fonte: Autoria Própria (2021).

A partir do total de trabalhos selecionados, 90% são artigos, sendo quatro
em português publicados em periódicos nacionais e 32 em inglês publicados em
revistas e jornais internacionais da área de engenharia e meio ambiente, envolvendo
temas como aquicultura, energias renováveis, gestão, proteção e qualidade
ambiental, hidrobiologia, desenvolvimento de solo e água, engenharia ecológica e
hidráulica, fitorremediação, saúde e gestão do ecossistema aquático e pesquisas de
recursos hídricos. Além dos artigos, 10% dos trabalhos eram Dissertações de
Mestrado disponíveis em português.
Alguns trabalhos com mais de 10 anos foram selecionados no intuito de
demonstrar que os estudos de remediação em ecossistemas com déficit de oxigênio
vêm sendo desenvolvidos há algumas décadas. Contudo, as primeiras pesquisas
regulares com aplicações práticas são datadas de 1965, com aplicação de aeração
artificial no Brasil em escala piloto em São Paulo, no rio Pinheiros, de acordo com
Pera (1965) e a partir de injeção de ar comprimido nos Estados Unidos no rio
Flambeau (IMHOFF, 1966). No período de 1999 a 2010 foram selecionados oito
trabalhos que atuaram na recuperação de ambientes aquáticos com déficit de
oxigênio, principalmente aplicando a técnica de aeração da massa de água, tais
como: (1) hipolimnética artificial; (2) difusa e por hélice; (3) por transporte aéreo; (4)
por injeção de ar por tubos Venturini; (5) por vertedouros e cascatas escalonadas;
(6) e mecânica por bombas de ar e tubos perfurados. Houve seleção de artigos ao
longo de todos os entre 2011 a 2020 conforme Figura 8, com uma média de 3,2/ano,
sendo 2 publicações de 2016, 2018, 2019 e 2020; 3 publicações de 2013; 4
publicações do ano de 2011, 2012, 2015 e 2017 e 5 publicações de 2014.
Figura 8  Distribuição dos artigos ao longo dos últimos 10 anos.

Fonte: Autoria Própria (2021).
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As Figuras 9 e 11 retratam a distribuição dos trabalhos selecionados nos
diferentes países e continentes do mundo, respectivamente, a partir do universo
analisado. Na medida em que foram apenas 40 trabalhos selecionados pela
amostragem realizada, naturalmente é esperado que um número maior de países
tenha implementado experiências com aplicação de técnicas de recuperação em
sistemas aquáticos com déficit de oxigênio.
A Figura 9 mostra que o Brasil é o país com maior quantidade de trabalhos
na área (22,5%), ficando à frente da China e Estados Unidos (ambos 17,5%),
correspondendo a três dos países com maiores áreas territoriais do planeta, por isso
dispondo de diversas bacias hidrográficas. Países com maiores áreas geográficas
também tendem a apresentar um número maior de ecossistemas aquáticos
continentais sob pressão ambiental e susceptíveis à recuperação, principalmente em
países populosos, tanto tropicais, como no caso do Brasil, como temperados, no
caso da China e Estados Unidos (Figura 10).
Figura 9  Países que desenvolveram trabalhos na área de recuperação de ecossistemas aquáticos
por meio da aeração.

Fonte: Autoria Própria (2021).

Figura 10  Relação entre área territorial dos países e números de artigos selecionados que aplicam
técnicas de recuperação de ambientes aquáticos com déficit de oxigênio.

Fonte: Autoria Própria (2021).

Apesar de não estar entre os maiores países da Europa, a Polônia tem
desenvolvido pesquisas importantes com a temática apresentada devido ao seu
clima temperado e a necessidade de recompor o oxigênio em seus ecossistemas
aquáticos principalmente no inverno, por conta da estratificação térmica e
congelamento superficial da água. No total, 10% dos artigos analisados são de
origem polonesa. Ainda considerando a zona temperada, outros países também
apresentaram pesquisas com o desenvolvimento de técnicas de restauração de
ecossistemas aquáticos, como a Finlândia e a Turquia (5%), a Alemanha, França,
Itália, Suíça e o País de Gales (2,5% cada).
Embora possua clima tropical e território consideravelmente grande (sexto
maior em área do mundo), a Austrália, portanto apresenta grande parte de sua área
composta por desertos (PERLOV, 2012), o que pode explicar o fato de não dispor
relativa de um número expressivo de ambientes aquáticos que possam estar
susceptíveis à degradação e, consequentemente, a ações de recuperação.
Independente disso, 5 % dos trabalhos selecionados foram desenvolvidos nesse
país.
A principal bacia hidrográfica da Índia é constituída pelo rio Ganges, sendo a
mais densamente povoada do mundo. Além de seu papel como fonte de água, é

também local de recebimento constante de cinzas de mortos, corpos insepultos e
despejo de esgoto (ANDRADE, 2010). Essa pressão poluidora demanda urgência no
tratamento desse ecossistema, contudo, apenas 2,5% dos artigos selecionados
foram implementados nesse país asiático.
A Figura 11 retrata dados referentes aos trabalhos selecionados divididos
por continentes e seus respectivos percentuais de aplicação das técnicas de
recuperação de ecossistemas aquáticos. A América como um todo, atualmente, é o
continente que mais publica trabalhos voltados para a área de recuperação de
ecossistemas com déficit de oxigênio, com cerca de 40% dos artigos selecionados,
no intuito de restaurar a biogeocenose e seus componentes locais. Essa demanda é
urgente e necessária, pois vários países subdesenvolvidos populosos da América
não possuem cidades com saneamento básico, o que é fundamental para que não
haja despejo de efluente bruto nos corpos d'água (TAUIL, 2001). Da mesma forma,
países desenvolvidos como Estados Unidos e Canadá também buscam manter o
bom funcionamento de seus habitats aquáticos, que por sua vez tendem a ser
pressionados devido ao amplo crescimento urbano e industrial.
Figura 11  Continentes com maior quantidade de aplicações de técnicas de recuperação de
ecossistemas com déficit de oxigênio.

Fonte: Autoria Própria (2021).

Como é possível observar, 27,5% dos artigos selecionados relatam
experiências desenvolvidas no continente europeu, o que pode estar relacionado às
pressões ambientais exercidas pelo rápido crescimento econômico revelado pelo
continente no pós II Guerra, principalmente pelos seus países temperados e
desenvolvidos. Segundo Su (2021), mais da metade das bacias hidrográficas a nível
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especialmente na Europa e América. Os resultados de sua pesquisa mostraram que
mais de 50% de todas as bacias hidrográficas do mundo sofreram enorme impacto
da atividade humana. Ainda segundo a UNESCO (2017), a Bélgica, país europeu,
ficou em último lugar, atrás de países pobres como Índia e Ruanda em relação à
qualidade de seus mananciais. O ranking da UNESCO destacou a Bélgica pela
redução do nível de seus lençóis freáticos, intensa poluição industrial e sistema de
tratamento de resíduos industriais que necessitam de melhorias. Em contrapartida,
segundo a pesquisa, a Finlândia, presente nesse levantamento de dados, possui os
corpos hídricos menos poluídos do continente.
Grandes rios e lagos na Europa e América foram afetados com a revolução
industrial, sendo classificados como seriamente poluídos (SU, 2021). De acordo com
esse autor, os rios de climas temperados, como o rio Tamisa no Reino Unido, por
exemplo, foram considerados os mais perturbados, onde as alterações na
biodiversidade que tem apresentado têm sido atribuídas à sua fragmentação. A
fragmentação dos rios é frequentemente o resultado de modificações causadas pela
atividade humana, eventualmente ocorridas devido a barragens ou modificações que
podem interromper o fluxo natural de um rio (MARTELETO, 2015).
Assim como a Europa, a Ásia também dispõe de 27,5% dos artigos sobre
métodos de recuperação de ambientes com déficit de oxigênio selecionados. De
acordo com o relatório da UNESCO (2017), os rios asiáticos são os mais poluídos do
mundo, sendo constantemente expostos à contaminação por esgoto e resíduos
industriais decorrentes de forte pressão sócioeconômica. Segundo a ONU (2016), a
poluição dos rios aumentou mais de 50% na África, América Latina e,
principalmente, na Ásia desde 1990. Como exemplo de extrema poluição na Ásia
pode ser citado o lago Bellandur, na Índia, que devido à sua contaminação produz
cinzas que são levadas a quilômetros de distância.
Na China, responsável por 63,6% dos artigos asiáticos, as poluições do ar e
da água resultam em problemas ambientais mais sérios, tais como: diminuição da
qualidade de recursos hídricos, desmatamento acelerado e ameaças à saúde
humana que surgem a partir das mudanças climáticas. Dessa forma, o tamanho do
país e da população somados à velocidade do seu desenvolvimento econômico e
industrial tornam os problemas ambientais chineses relevantes para todo o planeta
(FERREIRA, 2012). A partir disso, esse mesmo autor descreve que este país

promulgou Leis que tratam questões específicas sobre o meio ambiente, tais como o
ar e a água. Nesse contexto, a política ambiental chinesa, por exemplo, tem dado
mais atenção às questões da água e da poluição atmosférica, o que justifica a maior
quantidade de trabalhos na área de recuperação do déficit de oxigênio aquático
revelados nessa metaanálise.
Não foram detectadas publicações de artigos desenvolvidos no continente
africano. Uma possível explicação para isso é o fato da reduzida atividade de
pesquisas realizadas pelas Instituições locais e também por a África possuir
distribuição irregular da população pelo espaço geográfico, não sendo possível
diagnosticar os impactos ambientais em todos os recursos hídricos espalhados pelo
continente. O vale do Nilo, por exemplo, possui densidade demográfica de 500
habitantes por quilômetro quadrado, enquanto os desertos e as florestas são
praticamente despovoadas, outros pontos de alta densidade são o Golfo da Guiné,
as áreas férteis em torno do Lago Vitória e alguns trechos nos extremos norte e sul
do continente (RODA, 2019).
Segundo Roda (2019), a falta ou a má utilização dos recursos hídricos
africanos é um dos principais problemas locais, agravado em virtude da
desigualdade social, principalmente na África subsaariana, região mais pobre do
planeta e que apresenta os piores indicadores socioeconômicos conhecidos. Essa
problemática constitui um imenso desafio a ser superado para o atendimento das
necessidades básicas da população, dentre as quais está o uso da água. Neste
contexto, o desenvolvimento de pesquisas e técnicas de recuperação dos ambientes
aquáticos africanos se torna fundamental para a conservação desse recurso natural
de primeira ordem nas suas diferentes bacias hidrográficas.
Por outro lado, os artigos com atividades de pesquisa desenvolvidas na
Austrália permitiram a participação da Oceania dentre os continentes com exemplos
de trabalhos de recuperação de ambientes degradados pelo déficit de oxigênio. O
governo e as Universidades australianas têm optado pela manutenção e restauração
de seus recursos ambientais, dentre eles os hídricos, pois de acordo com a Australia
State of the Environment (2016), é o segundo continente mais seco do mundo,
depois da Antártida, porém tem grande capacidade per capita de armazenamento de
água (LINS, 2018), se fazendo imprescindível a boa qualidade da água disponível.
Os grandes centros urbanos australianos se destacam como principais
poluidores dos sistemas aquáticos, especialmente devido à descarga de esgotos

efluentes, causando à poluição por nutrientes e, consequentemente, provocando
eutrofização, reduzindo a disponibilidade de oxigênio dissolvido e degradando o
habitat da flora e fauna nativas (LAUREN, 2009).
Todavia, como dito anteriormente, na Austrália há fortes incentivos para
gestão e proteção de ecossistemas aquáticos urbanos, sobretudo, por que grandes
benefícios podem ser obtidos com a reparação de um território hídrico relativamente
pequeno e por que muitas ações de restauração, como a aeração e revegetação da
mata ciliar, são simples e acessíveis. Os trabalhos desenvolvidos pelas
Universidades de reconhecimento dos processos ecológicos que típicos dos
ecossistemas aquáticos, sobre como esses processos são influenciados pela
urbanização e como eles podem ser recuperados, são atividades de extrema
importância para auxiliar os gestores em seu processo de tomada de decisão,
considerando a configuração natural e urbana do local de restauro (BEESLEY et al.,
2017).
Poucos rios globais são considerados poucos afetados, boa parte dos quais
estão em regiões subdesenvolvidas e menos povoadas na África e em partes
remotas da Austrália, atestando a necessidade de desenvolvimento de métodos
para a remediação dos corpos hídricos continentais (SU, 2021).
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5.2.1 Aplicação de técnicas por tipo de ecossistema aquático continental
Os artigos selecionados, em sua grande maioria, referiamse à aplicação de
técnicas de recuperação do déficit de oxigênio em ecossistemas lênticos (lagos e
tanques), porém houve também pesquisas desenvolvidas tanto em sistemas lóticos
(rios), como semilênticos (reservatórios), como pode ser observado na Figura 12.

Figura 12  Tipo de ecossistemas aquáticos continentais em que foram aplicadas as técnicas de
recuperação de ambientes com déficit de oxigênio.

Fonte: Autoria Própria (2021).

Os 40 artigos selecionados foram agrupados de acordo com o ecossistema
de aplicação, bem como dos procedimentos adotados visando a melhoria das
condições do oxigênio dissolvido na água e, por fim, também foram classificados de
acordo com a motivação da aplicação.
Com relação à identificação dos ecossistemas, os trabalhos que abordaram
a utilização de rios e córregos para aplicação das técnicas de recuperação foram
responsáveis por 17,5% e 2,5% das pesquisas, respectivamente (Figura 12). A
quantidade mediana de estudos nesses sistemas pode ser explicada pela sua
hidrodinâmica caracterizada por um sistema com correnteza e turbilhonamento, o
que acarreta a dissolução do oxigênio na água.
De acordo com Von Sperling (2005), essa hidrodinâmica promove a
autodepuração do sistema, que consiste em um balanço entre as fontes de consumo
e de produção de oxigênio decorrente da associação de vários processos de
natureza física (diluição, sedimentação e aeração atmosférica), química e biológica
(oxidação e decomposição). Dentre os principais processos responsáveis pelo
consumo de oxigênio estão a oxidação da matéria orgânica, a nitrificação e
demanda bentônica, enquanto pela produção de oxigênio estão a aeração
atmosférica e a fotossíntese (VON SPERLING, 2014).
No universo amostral, quatro artigos (10%) trataram de experimentos
realizados em escala laboratorial, definida na presente metaanálise como escala de

microcosmo, pois foram desenvolvidas em condições controladas de laboratório
simulando aspectos de um ecossistema lêntico real. Os testes em microcosmos
também são importantes para a avaliação da recuperação do déficit de oxigênio,
pois envolvem poucas variáveis e, por isso, são menos difíceis de manipular. São
considerados relevantes porque fornecem informações rápidas, conclusivas e
decisivas sobre o uso de determinada técnica em determinadas condições,
auxiliando no manejo e gestão dos recursos hídricos (ALBARANO et al., 2019).
Foram analisados 10 trabalhos (25%) realizados em lagos, oito em
reservatórios (20%), e 1 simultaneamente (2,5%) em lago e reservatório. Contudo,
um número expressivo dentro do universo amostrado foi realizado em tanques de
aquicultura (nove artigos; 22,5%), segunda maior quantidade de trabalhos
encontrados na área de recuperação de ambientes aquáticos com déficit de
oxigênio. Esse fato se dá pela necessidade da manutenção dos habitats produtivos
de espécies aquáticas, considerando que em ecossistemas aquáticos tropicais, a
concentração de oxigênio dissolvido apresenta considerável variação, chegando à
supersaturação, hipoxia e até anoxia no período noturno (ESTEVES, 2011).
Como resultado disso pode ocorrer a mortandade expressiva de muitos
organismos, em especial de peixes, mesmo em lagos não poluídos, como aqueles
localizados na Região Amazônica. Este fenômeno pode persistir por cerca de três
dias e é suficiente para também provocar a redução acentuada das populações de
fitoplâncton, zooplâncton e comunidades bentônicas.

5.2.2 Motivação para aplicação das técnicas
A Figura 13 expõe quais foram as principais motivações que levaram os
pesquisadores a aplicarem as diferentes técnicas de recuperação de ecossistemas
aquáticos com déficit de oxigênio, ressaltando as circunstâncias que levaram à
degradação.
Segundo Esteves (2011), a restauração de ecossistemas aquáticos pode ser
motivada por diferentes razões, tais como a melhoria da paisagem; a utilização do
ecossistema como área de lazer; obtenção de água potável; fins de aquicultura; fins
políticos (para administradores, de níveis regionais e nacionais, mostrarem as
melhorias do ambiente); e atender à legislação ambiental do país.

Figura 13  Motivação da aplicação das técnicas de recuperação de ecossistemas aquáticos
continentais com déficit de oxigênio.

Fonte: Autoria Própria (2021).

Podese observar que a queda na qualidade da água e a anoxia
hipolimnética foram as principais motivações que levaram ou autores à aplicação de
técnicas para recuperação desses ecossistemas (cada uma citada como motivação
principal em 19% dos trabalhos selecionados). A necessidade de restauração da
qualidade da água se dá devido à aplicação das Leis, Normas e Resoluções que
regem cada país e seus estados, bem como ao retorno dos padrões e propriedades
da água condizentes com o seu uso adequado.
Os resultados demonstraram que também é importante prevenir a redução e
falta de oxigênio (9% e 2% das pesquisas, respectivamente), mitigar a hipoxia (2%),
e reverter a anoxia hipolimnética, principalmente aquela gerada pela decomposição
da matéria orgânica provocada pela atividade de bacteriana, pois como produto
desse processo ocorre liberação de gases tóxicos como gás sulfídrico e metano,
deletérios para a fauna aquática (ESTEVES, 2011).
O recebimento de efluentes pelo corpo hídrico foi um dos motivos citados
para a utilização dos métodos de recomposição do oxigênio desses ecossistemas
(por 7% dos artigos), como resultado do despejo de efluentes não tratados no corpo
receptor, o qual aumenta a concentração de nutrientes e proliferação de algas,
repercutindo na eutrofização antrópica. A eutrofização acelerada é um dos impactos
mais negativos no ambiente aquático e compôs 14% dos trabalhos selecionados

para avaliação, assim como a poluição em geral (9% das pesquisas). Esses
problemas ambientais constituem um grande desafio no manejo e gerenciamento de
recursos hídricos. Dentre suas principais consequências, segundo Esteves (2011),
está o comprometimento da qualidade da água para o abastecimento da população,
diminuição do seu valor recreativo e depleção significativa do oxigênio, podendo
causar a mortandade da biota aquática.
As altas concentrações de íons de ferro e manganês solubilizados em lagos
e reservatórios advém da infiltração natural pelas rochas, do carreamento de solos
em períodos chuvosos e da ocorrência de processos de erosão das margens. A
contribuição artificial é comumente devido ao despejo de efluentes industriais de
indústrias metalúrgicas que desenvolvem atividades de remoção da camada oxidada
(ferrugem) das peças antes de seu uso (ALMEIDA et al., 2019).
Os íons de Fe+2 e Mn+2 não devem ser utilizados após serem retirados da
água. Esses metais podem gerar coloração e sabor desagradáveis à água, além de
promover, por exemplo, perda de desempenho dos sistemas de irrigação e o
entupimento de tubulações pelo ferro solúvel (FILHO, 2004). Por esse motivo, 2%
dos trabalhos selecionados controlaram os problemas de entupimento com a
oxidação dos íons solúveis, utilizando a aeração artificial para retirar o precipitado
retido no fundo do reservatório e, com isso, promover a recuperação do
ecossistema.
A aquicultura, que foi a motivação para 12% dos trabalhos analisados,
corresponde ao cultivo de organismos aquáticos para fins de comercialização. Trata
se de um forte motivo para a pesquisa e aplicação de técnicas de aeração,
principalmente

no

campo

da

zootecnia,

responsável

por

aprimorar

as

potencialidades dos animais e sua produtividade, a partir do aperfeiçoamento da sua
nutrição e reprodução (JÚNIOR, 2012), por exemplo.
Há inevitabilidade da conservação do habitat de espécies aquáticas
produzidas para fins comerciais, já que a sua atividade apresenta contribuição
relevante para geração de emprego e renda, bem como redução da pobreza e da
fome em várias partes do mundo (SIQUEIRA, 2017). A eventual morte dos
exemplares de água doce continentais tenderia a diminuir drasticamente essa
atividade produtiva, reduzindo importante fonte de renda e de proteína animal
relevante para a segurança alimentar de diversas comunidades humanas ao longo
do planeta (FAO, 2011).

Prevenir a estratificação térmica foi um mecanismo utilizado por 5% dos
trabalhos

selecionados.

Corpos

hídricos

lênticos

normalmente

apresentam

estratificação da coluna d’água no verão, em virtude da variação vertical na
temperatura da água e, consequentemente, da sua densidade (FERREIRA &
CUNHA, 2013). Essa estratificação resulta na formação de duas camadas: o
epilímnio (com boa oxigenação) e o hipolímnio (estagnado e pouco oxigenado;
NETO, 2017).
Por mais que a duração do período de estratificação térmica seja importante
em todos os tipos de ecossistema lêntico, nos lagos mais profundos, que geralmente
sofrem pouca variação de nível de água, esse episódio pode ser considerado como
o principal fator determinante do déficit de oxigênio. Isso tende a ocorrer de forma
mais marcante no hipolímnio, uma vez que com a desestratificação da coluna d'água
por meio da aeração, há a mistura entre o epilímnio, com maior concentração de
oxigênio obtido da produção primária através da fotossíntese ou pela difusão a partir
da atmosfera, e o hipolímnio pobre em oxigênio. Como consequência da aeração,
observase o enriquecimento de toda a coluna d'água (ESTEVES, 2011).
5.2.3 Principais técnicas de recuperação de ecossistemas aquáticos com
déficit de oxigênio aplicadas
Para que um dado ecossistema retome a sua estabilidade ecológica natural,
é necessário o estabelecimento de um programa de pesquisa individualizado e
específico para cada local. Segundo Esteves (2011), para a escolha do método mais
apropriado para a restauração de um determinado corpo hídrico é necessário que
este seja submetido, primeiramente, a um intenso programa de análises limnológicas
básicas, visando um diagnóstico preciso. O método a ser utilizado deve ser
escolhido em função dos resultados obtidos nessas pesquisas preliminares, e em
muitos casos se torna necessária a combinação de mais de um método de
restauração para que o ambiente aquático seja recuperado.
Há três conjuntos de métodos básicos para serem aplicados na recuperação
de ecossistemas aquáticos: físicos, químicos e biológicos. Como pode ser
observado na Figura 14, o conjunto de técnicas aplicado pelos 40 artigos
selecionados na presente metaanálise.

Figura 14  Métodos que foram usados para recuperação dos ecossistemas aquáticos continentais.

Fonte: Autoria Própria (2021).

Os nove métodos mostrados na Figura 13 e utilizados pelos pesquisadores
foram físicos. A aeração mecânica foi a mais operada para a oxigenação e
incorporação do corpo hídrico, constituindo 48% do total de trabalhos. Isso pode ser
explicado pelo fato da aeração mecânica ter sido uma das primeiras alternativas
propostas para a reaeração de rios com o objetivo de aumentar sua capacidade
autodepuradora, após o uso das técnicas de retirada de massa d'água
(RODRIGUES, 1965). De acordo com Rodrigues (1965), com a adaptação de
equipamentos e instalações das hidrelétricas já existentes, por exemplo, foi possível
usar a aeração de vazão turbinada, verificandose que este modo de aeração
tornavase interessante quando a taxa de oxigênio dissolvido era menor que 4 mg/L.
A aeração mecânica é bastante utilizada, inclusive nos sistemas de
tratamento de efluentes. A otimização do desempenho dos aeradores não está só na
oxigenação da água, mas também na agitação responsável direta pela mistura,
fundamental nesse processo. Dessa forma, um aerador mecânico superficial, como
mostrado na Figura 15, só é completo se a oxigenação e a mistura forem eficientes,
isso reduz custos e faz com que a maior parte dos profissionais da área optem por
esse produto no lugar da aeração por ar difuso. Além de o aerador ser de fácil
montagem, rápido, econômico e não há necessidade de parar o processo para sua
limpeza (AQUINO, 2013).

Figura 15  Método de aeração mecânica.

Fonte: Site panorama da aquicultura (2018).6

Os sistemas de aeração por difusão fornecem oxigênio de forma homogênea
e contínua ao ecossistema em que é aplicado. Eles fornecem oxidação de cargas
orgânicas dos mais variados tipos, processos de mistura e digestão aeróbia.
Também são utilizados nos processos de tratamento de efluentes, sejam eles
biológicos, químicos ou físicos (AQUINO, 2013). Segundo o autor supramencionado,
com sua vasta aplicação, aliada ao fato de ser mais moderno e eficiente do que
outros sistemas, a aeração por ar difuso (Figura 16), é o mais utilizado pela indústria
mundial, explicando os 11% de aplicações nos trabalhos encontrados para
recuperação do déficit de oxigênio.
Algumas vantagens tornam os aeradores de difusão mais interessantes para
seu uso tais como: menor consumo de energia elétrica, maior transferência de
oxigênio, não produção aerossóis e baixa poluição sonora, esta última, importante
para a região onde será instalado o sistema. Entretanto, o aerador difusor é muito
caro e complexo, requerendo semanas para ser montado e de um local apropriado
para a realização da manutenção, sendo indicado apenas para ambientes lacustres
(AQUINO, 2013).

6

Disponível em: <https://panoramadaaquicultura.com.br/aeracaomecanica/> Acesso em: 18 de mai
de 2021.

Figura 16  Aeradores difusores.

Fonte: Site TreeBio (2015).7

A desestratificação de lagos e reservatórios via aeração hipolimnética
artificial é uma das medidas corretivas mais utilizadas para melhorar a qualidade da
água de ecossistemas lênticos (NETO, 2017), sendo considerada em 9% das
pesquisas analisadas.
De acordo com Neto (2017), a oxigenação da camada mais profunda do lago
ou reservatório consiste na injeção de vazões relativamente baixas de ar ou oxigênio
apenas para reduzir a liberação de fósforo do sedimento e inibir o crescimento de
algas, sem necessariamente quebrar a estratificação térmica. Este procedimento é
de fundamental importância, especialmente em lagos estratificados, pois a mistura
das diferentes camadas d’água teria resultados negativos, favorecendo ainda mais a
eutrofização do ecossistema (ESTEVES, 2011).
O uso da aeração hipolimnética artificial promove a distribuição vertical de
O2 e mantém as, condições óxicas nesses ecossistemas, inclusive próximo ao
aerador e no meio do reservatório durante a oxigenação contínua. A aeração
hipolimnética pode facilitar a formação de uma zona óxida sobre os sedimentos em
todo o ecossistema. Estudos atuais relacionam a dinâmica de O 2 no sedimentoágua
a estudos de aeração na coluna de água, mostrando que a oxigenação pode resultar
em melhora significativa da qualidade da água (BRYANT et al., 2010).
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Os aeradores pulverizadores também têm sido consideravelmente aplicados
para a recuperação de concentrações limitadas de oxigênio dissolvido nos
ecossistemas (7% dos trabalhos encontrados usaram esta técnica para a melhora da
oxigenação do corpo hídrico). Segundo Podsiadłowski (2017), este tipo de aerador
usa a energia do rotor Savonius para pulverizar a água, causando a liberação de
gases como o sulfeto de hidrogênio ou metano, o que geralmente resulta na
saturação completa da água e os substituem por oxigênio, sendo capaz de oxigenar
também as camadas inferiores de lagos profundos. As especificações técnicas do
aerador permitem que o aparelho utilize apenas energia do vento, sendo a principal
vantagem de todo o sistema.
Mesmo os primeiros estudos sobre a aplicação deste método já mostraram
que o dispositivo construído é altamente eficiente na melhoria das condições de
oxigênio no fundo. Além disso, as pesquisas deixaram claro que o dispositivo
deveria ser equipado com um sistema autônomo projetado para inativar o fósforo,
um dos principais fatores que determinam a taxa de degradação dos ecossistemas
aquáticos (PODSIADŁOWSKI, 2017).
Unidades de aeração em cascata podem constituir uma alternativa
apropriada para a recuperação de oxigênio dissolvido na água em regiões cujos
terrenos apresentam grandes declividades, já que apresentam, como principais
vantagens, o baixo custo de implantação e operação e possibilitam o aproveitamento
das condições naturais do local (MATOS et al., 2007). Observouse que 7% das
pesquisas utilizaram esse método para a restauração dos corpos hídricos. De
acordo com Metcalf e Eddy (2003), o princípio da aeração em cascata consiste na
utilização da energia potencial gravitacional da água, proporcionando a criação de
interfaces de exposição, por meio das quais podem ser obtidas eficiente
transferência de gases. Em razão do movimento turbulento a ela proporcionado, há
a incorporação de oxigênio ao meio líquido. Os autores ainda apontam que pode
ocorrer a rápida perda do oxigênio incorporado, limitando os processos de oxidação
da matéria orgânica contida na água poluída e melhorando o aproveitamento da
massa de gás incorporada em lances sucessivos da cascata, aumentando a
eficiência do sistema, mas ainda sendo necessário a complementação com outra
técnica.
A aeração por injeção de ar utilizando tubos Venturini (Figura 17), foi
utilizada por 7% dos pesquisadores em seus trabalhos; ela é usada para o

fornecimento da oxigenação da água utilizando ejetor como mecanismo para
misturar o oxigênio do ar com a água. Tais ejetores possibilitam a transformação da
energia de pressão do fluido em energia de velocidade que impulsiona a geração de
vácuo na seção de contração do Venturi, permitindo a sucção do ar atmosférico por
meio de um vaso paralelo ao escoamento. Nesse tipo de aeração, a oxigenação da
água é criada pelos processos de ar dissolvidos e ar disperso, sem limitações da
quantidade de ar que tem chance de ser acrescentada sem precisar do uso de
compressores de ar. Dessa forma, temse uma ótima eficiência com baixo
investimento, bem como um baixo consumo energético (PICCIN, 2010).
Brandão (2015) relata que a construção de um aerador Venturini é realizada
com material de baixo custo e produzida com materiais comumente utilizados na
construção civil e que não necessita de equipamentos específicos como difusores,
compressores ou bombas, o que o difere dos encontrados no mercado, uma vez que
não faz uso de energia elétrica. Entretanto, o aerador precisa ter um desvio mínimo
de cinco metros em relação à fonte de água para funcionar, aproveitando assim a
energia gravitacional para fornecer o esforço necessário para o deslocamento da
água. Segundo Baylar et al. (2007), a utilização de tubos Venturi é um método de
aeração que se tornou popular nos últimos anos. Como resultado dos recentes
estudos, os tubos Venturi podem ser usados como aeradores altamente eficazes em
sistemas de aeração de água com um custo menor em relação a outros aeradores
mecanizados.
Figura 17  Aerador de tubos Venturini montado (a) e aerador implantado e em funcionamento (b).

Fonte: Rocha (2019).

Apenas 4% dos trabalhos utilizaram injeção de ar com metodologia diferente
dos tubos Venturini para o tratamento e recuperação do déficit de oxigênio. Estes
sistemas de aeração consistem em difusores que liberam o oxigênio associado aos
gases nobres nas águas profundas de lagos e reservatórios.
Para entender melhor, Holzner et al. (2012) exemplifica como o mecanismo
funciona: o gás de aeração é comprimido e direcionado para os difusores através de
tubos no fundo do lago, o qual visa aumentar as concentrações de O 2 no
ecossistema lacustre. A injeção de ar força uma nuvem de bolhas a subir, resultando
na ressurgência de águas profundas com baixas concentrações de oxigênio. O
transporte destas águas com esgotamento de O 2 para a superfície aumenta a
oxigenação pela participação do gás "natural" até a atmosfera.
O sistema interno (difusor) e externo (redução de entrada de nutrientes)
resultam em uma melhora significativa na qualidade da água do lago desde o início
da remediação programada. Além da capacidade de recuperar reservatórios e lagos,
e de manter a qualidade da água, a injeção de ar na água também pode ser aplicada
para reduzir as taxas de evaporação nestes ecossistemas aquáticos por conta da
geração de padrões de circulação (VAN DIJK & VAN VUUREN, 2009).
A retirada de massa d’água hipolimnética compôs 5% do total de trabalhos
selecionados. Este processo é um dos mais antigos e de também de menor custo,
baseandose na remoção da massa d’água na interface sedimentoágua. Porém, os
dados da literatura demonstram que a restauração eficaz dos ecossistemas límnicos
não é frequente. O processo de reverter as mudanças negativas que ocorreram em
lagos e reservatórios requer muitos anos e inúmeras ações organizacionais e
tecnológicas a serem realizadas na área bacia de drenagem (ARUM, 2008).
Segundo Kostecki (2014), a reação dos diferentes ecossistemas lacustres ao
processo de restauração difere em cada caso devido à complexidade das condições
variáveis, pois cada ecossistema responde de sua maneira específica aos
tratamentos.
A aplicação do método de retirada do hipolímnio é exitoso, ressaltando que o
constante funcionamento de um dispositivo de saída para drenagem de água não
melhora apenas a presente condição ecológica, mas também cria um dispositivo de
defesa que protege o ecossistema aquático contra efeitos eutróficos negativos
(KOSTECKI, 2014).

Equações de aeração preditivas servem para prever o comportamento de
plumas de bolhas no processo de aeração e verificar sua eficiência. Poucos
trabalhos (2%) utilizaram um modelo matemático para prognosticar o espalhamento
linear das bolhas semelhante aos jatos formados pela injeção de ar nos
ecossistemas lênticos (PARENTE, 2014). De acordo com essa autora, além de
minimizar os impactos da eutrofização, sistemas de plumas de bolhas de O 2 têm
sido utilizados para muitos outros propósitos, tais como aeração artificial, tratamento
de efluentes, contenção do espalhamento de óleo e contaminantes na superfície da
água, e sequestro de CO2 no epilímnio. Em sistemas de aeração, elevadas vazões
são utilizadas para produzir bolhas grandes que podem penetrar na termoclina, ao
contrário do que ocorre nos sistemas de oxigênio puro, em que bolhas menores são
produzidas para se dissolver no hipolímnio (MCGINNIS et al. 2004).
No entanto, devese ter cuidado ao se utilizar vazões elevadas, para que se
evite perturbar os sedimentos no fundo, os quais podem comprometer a qualidade
da água. O estudo matemático por equações preditivas tem a função de ajudar nos
controles de vazão e para análise da hidrodinâmica e transferência de massa em
plumas de bolhas, para que possa ser usado como ferramenta avaliativa do impacto
desses sistemas na qualidade da água de lagos e reservatórios (PARENTE, 2014).
Portanto, podese constatar que as perspectivas futuras sobre a aplicação
de técnicas de recuperação de ecossistemas aquáticos continentais com déficit de
oxigênio são promissoras. As técnicas de aeração mecânica continuam sendo
aprimoradas e permanecem sendo usadas para a maioria dos reestabelecimentos
das concentrações de oxigênio nos corpos hídricos.
Por mais cara que seja, em relação aos outros métodos de aeração, a
difusão do ar no meio aquático também tende a ter um aumento no seu uso ao longo
dos próximos anos, visto que é mais eficiente e possibilita uma grande variedade de
arranjos e aplicações quando comparado aos sistemas convencionais por aeração
mecânica (AQUINO, 2013).
Os usos da aeração hipolimnética artificial, aeração por injeção de ar
utilizando tubos Venturini e modelagem matemática de equações de aeração
preditivas, também estão sendo encaminhados para o crescimento de sua utilização,
uma vez que também se mostram eficientes, e economicamente mais viáveis do que
outras. Observouse que os aeradores pulverizadores estão começando a serem

estudados e já estão sendo empregados nos países europeus, possivelmente
venham a se difundir em outros países nos próximos anos.
A aplicação das cascatas escalonadas para a oxigenação dos ecossistemas
tende a se estabilizar por conta da necessidade de instalação em relevos mais
íngremes, assim como a pouca aplicabilidade do método de retirada da camada
hipolimnética, que mostra não ser eficiente a longo prazo e necessitar da
conservação da bacia de drenagem em questão (ARUM, 2008).

6 CONCLUSÕES
A utilização de técnicas de recuperação de ecossistemas aquáticos
continentais com déficit de oxigênio estão presentes no mundo todo e bem
distribuídos pelos continentes. A partir da divisão em países, ficou claro que aqueles
que possuem maior área territorial e maior desenvolvimento econômico em torno
dos recursos hídricos, aplicam mais técnicas que remediem seus ecossistemas
aquáticos degradados.
Apesar da África não ter apresentado resultados, não fica esclarecido se há
aplicação de técnicas de recuperação dos ecossistemas aquáticos nos países
africanos, ou talvez não realizem as restaurações de seus recursos hídricos através
da aeração ou simplesmente apresentam reduzidos investimentos em atividade de
pesquisa o que se reflete na produtividade científica do continente.
Dentre as tendências globais, os ecossistemas lacustres ainda são os que
mais necessitam de recuperação, por não possuírem sistema de autodepuração
suficiente para restaurarem suas condições naturais sem o uso de atividades
antrópicas. Como visto, tanques de aquicultura também têm a indispensabilidade de
implantação de técnicas de aeração, pois a respiração e decomposição da matéria
orgânica presentes superam a produção de oxigênio para o meio, além da
aquicultura ser importante fonte de renda e proteína animal relevante na segurança
alimentar.
As estratégias de recuperação de ecossistemas aquáticos continentais com
déficit de oxigênio estão cada vez mais se desenvolvendo, e utilizam processos cada
vez mais modernos e menos poluidores, visando a melhoria não somente do
ecossistema aquático a ser beneficiado, mas também de toda a biogeocenose
afetada pela degradação antropogênica.
Logo, esta metaanálise pode contribuir e incentivar outros acadêmicos a
continuarem o estudo sobre o uso das técnicas de aeração, e com isso tornar a
investigação teórica mais profunda, dando a comunidade científica subsídio para a
melhoria da aplicação dos métodos de preservação e recuperação de recursos
hídricos com déficit de oxigênio e ecossistemas aquáticos degradados.
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