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ABSTRACT 
This editorial discusses the Ambiente & Agua journal’s efforts to adjust to new criteria in 

order to remain in the SciELO Brazil collection. Special emphasis is given to efforts intended 

to meet the anticipated levels of internationalization, professionalization, and sustainable 

funding models in order to maintain the journal’s high quality and increasing impact. The 

Editorial Board identified the need to raise publication fees beginning on July 15, 2015. 

However, since we have a hybrid approach that includes public support and publication fees 

to cover article processing charges (APC), the new rates will be much lower than the average 

international APC. 

Keywords: APC, environment, publication cost, water resources. 

Editorial da 30ª edição da Revista Ambiente & Água 

RESUMO 
Neste editorial são discutidas ações tomadas pela Revista Ambiente & Água para 

satisfazer os novos critérios para permanência na coleção SciELO Brasil. Especialmente para 

atender aos níveis esperados de internacionalização, profissionalização e de financiamento 

sustentável para manter a revista com qualidade e aumentar o fator de impacto, o Conselho 

Editorial identificou a necessidade de aumentar as taxas de publicação a partir de 15 de julho 

de 2015. No entanto, como temos uma abordagem híbrida para cobrir o custo de 

processamento de artigos (do Inglês APC), que inclui apoio público e taxas para publicação, 

as novas taxas serão muito menores do que a média internacional de APC. 

Palavras-chave: APC, ambiente, custo de publicação, recursos hídricos. 

1. DISCUSSION 

Now in its tenth year of continuous and timely publication, the Ambiente & Agua journal 

has continuously gained the confidence of the scientific community, as reflected by the 

increasing number of article submissions, insertions in several indexing agencies including 

SciELO and Scopus, and the increased number of international members on the Editorial 

Committee. The journal now faces fresh challenges as it seeks to comply with the new 

SciELO criteria for inclusion and permanence in its collection that we expect will further 

foster the journal’s growth. The new SciELO rules require, among other things, that indexed 

journals strive to make improvements in professionalization, internationalization and 

http://www.ambi-agua.net/seer/index.php/ambi-agua/index
http://dx.doi.org/10.4136/1980-993X
http://dx.doi.org/10.4136/1980-993X
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sustainable funding models. These goals imply increased operational costs in order to meet 

internationalization goals, which include supplementing the editorial board with international 

members and increasing the number of submissions and peer reviewers from abroad. They 

also require that increasing number of articles be written in English, which raises the article 

processing charge (APC) for English review and editing. In fact, SciELO has established 

minimum percentages of active foreign associate editors based on thematic areas; these will 

take effect in January 2016 (SciELO, 2014). 

Since the beginning of 2015, SciELO has also required that all indexed journals have full 

texts of articles structured in XML according to the SciELO Publishing. The XML format of 

various types of documents sent to the SciELO must accompany the high-definition images 

associated with the article’s graphics and the PDF file. The generation of a XML file requires 

a great deal of hands-on-work which in turn increases cost. 

In addition to publishing predominantly original and review articles, which are defined as 

scientific research articles in the thematic area, the journals are required to publish an 

established minimum number of items. This required us to increase the journal’s staff in order 

to process additional articles for publication. Ranking in the SciELO Citation Index is based 

upon the number of citations in the previous two years divided by the number of articles 

published in the current year. Since the minimum number of articles has increased, under the 

SciELO’s ranking formula our ranking will decline unless we also increase the quality of the 

articles we accept in order to increase the number of citations, based upon the journal’s 

impact on the scientific community. For these same reasons, we will also limit the number of 

case study articles of local or regional concern which, although of localized social importance, 

would not result in citations from the international community. 

SciELO journals are required to have the respective Digital Object Identifier (DOI) 

recorded in the CrossRef Agency, and when the journal registers the DOI, as it is the case of 

Ambiente & Agua journal, it should be specified in text and sent in XML to SciELO. 

As of July 2015, it is also expected that the indexed journals begin disseminating new 

research on the most relevant social networks, such as Twitter, Facebook, and other systems, 

and also in academic networks such as the Academia.edu, Mendeley, ResearchGate, etc. 

Ambiente & Agua journal is currently quite active in these media, except in ResearchGate, 

which is oriented more to individual authors rather than to journals. 

Detailed description of the new SciELO criteria can be seen in SciELO (2014) and in 

posts in the “Blog SciELO em Perspectiva” (http://blog.scielo.org/). We are pleased to state 

that Ambiente & Agua journal is in complete compliance with the SciELO recommendations 

and is strictly following the established criteria. However, in order fully implement the new 

requirements, we will increase APC rates beginning on July 15, 2015. We believe that 

conformity with the new SciELO criteria will put us in a good position to be indexed by the 

WoS in the near future. We are completely committed to the golden open access policy, as 

this seems to be the future of scientific communication. 

2. REFERENCES 

SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE - SCIELO. Critérios, política e 

procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos científicos na 

Coleção SciELO Brasil. São Paulo, Setembro 2014. 30p. Available in: 
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ABSTRACT 
The paper examines the main physico-chemical processes for nitrogen removal from 

wastewaters, considering both those that have been long known and still widely applied at the 

industrial scale, and those that are still at the research level. Special attention is paid to the 

latest technological developments, as well as to operational problems and fields of 

application. The processes considered are briefly summarized as follows: ammonia air and 

steam stripping; ammonia vacuum distillation; ammonia precipitation as struvite; ammonia 

and nitrate removal by selected ion exchange; breakpoint chlorination; chloramine removal by 

selected activated carbon; ammonia adsorption on charcoal; chemical reduction of nitrate; 

advanced oxidation processes to convert ammonia and organic-N into nitrogen gas or nitrate. 

Special attention is given to advanced oxidation processes, as great research efforts are 

currently addressed to their implementation. These specifically include ozonation, peroxon 

oxidation, catalytic wet air oxidation, photo-catalytic oxidation and electrochemical oxidation. 

Keyword: nitrogen removal, physico-chemical technologies, wastewater treatment. 

Tecnologias físico-químicas para a remoção de nitrogênio das águas 

residuais: uma revisão 

RESUMO  
O trabalho examina os processos físico-químicos para a remoção de nitrogênio das águas 

residuais, considerando, tanto os muitos conhecidos e amplamente aplicados em escala 

industrial, como aqueles que ainda estão em fase de pesquisa. Em particular, são enfatizados 

os desenvolvimentos tecnológicos mais recentes, bem como os problemas de operação e 

aplicação. Os processos considerados são resumidos da seguinte forma: extração de amoníaco 

com ar ou com vapor; destilação a vácuo de amoníaco; precipitação de amônia como 

estruvita; remoção de amônia e de nitrato por troca iônica selecionada; cloração ao 

breakpoint; remoção das cloraminas por carvão ativado seletivo; adsorção de amoníaco em 

carvão vegetal; redução química de nitrato; processos oxidativos avançados para converter 
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amônia e N-orgânico em gás nitrogênio ou em nitrato. Deu-se especial atenção aos processos 

oxidativos avançados, tendo em vista que grandes esforços de pesquisa estão atualmente 

dirigidos à sua implementação. Eles incluem, especificamente: ozonização, oxidação com 

peroxono, oxidação catalítica por via úmida, oxidação foto-catalítica e oxidação 

electroquímica. 

Palavras-chave: remoção de nitrogênio, tecnologias físico-químicas, tratamento de águas residuais. 

1. INTRODUCTION 

Human activities (e.g. communities, industrial plants, intensive livestock and farming, 

uncontrolled waste disposal) discharge many pollutants in water, including nitrogen (Urbini et 

al., 2015). Nitrogen is one of the causes of eutrophication, while some N-compounds (e.g., 

ammonia, ammonium, nitrite, nitrate, chloramines) can be harmful for human health. 

Nitrogen removal from wastewater can be achieved by biological or physico-chemical 

processes. 

Biological processes are widely applied to the treatment of both municipal and industrial 

wastewaters. They are based on the action of heterotrophic bacteria that, under anoxic 

conditions, carry out the biochemical reduction of nitrate to nitrogen gas. At present, the 

dominant technology is pre-denitrification in activated sludge systems. Research advances in 

this field are mainly oriented to (i) evaluate the inhibiting effects of dissolved oxygen on 

denitrification rates (Raboni et al., 2014b; Torretta et al., 2014); (ii) limit, as much as 

possible, the presence of dissolved oxygen in the denitrification reactor (Urbini et al., 2015); 

(iii) highlight denitrification efficiency limitations in plants serving small communities due to 

strong fluctuations of the fed loads (Raboni et al., 2013a, Raboni et al., 2014a,c); (iv) evaluate 

the effects of the hydrodynamic behavior of the denitrification reactor (complete-mixing or 

plug-flow) on denitrification performance (Eramo et al., 1994; Farabegoli et al., 2003). With 

reference to industrial wastewaters, studies which highlight the inhibition effect of high 

ammonia concentrations on microbial activity (Li and Zhao, 1999) suggest the use of 

alternative solutions based on physico-chemical processes. 

Currently, a broad spectrum of physico-chemical technologies for the removal of 

nitrogen from wastewater is available: ammonia air and steam stripping; ammonia vacuum 

distillation; ammonia precipitation as struvite; ammonia and nitrate removal by selected ion 

exchange; breakpoint chlorination; chloramine removal by selected activated carbon; 

ammonia adsorption on charcoal; chemical reduction of nitrate; advanced oxidation processes 

to convert ammonia and organic-N into nitrogen gas or nitrate. The above-mentioned 

technologies are individually examined in this study to show both their applicability and 

actual viability in full-scale plants. 

2. TECHNOLOGIES REVIEW 

2.1. Ammonia stripping and distillation 

Ammonia removal from highly concentrated wastewaters can be accomplished by air or 

steam stripping. Ammonia stripping is the best known with the most extensive applications in 

concentrated wastewater treatment (e.g. landfill leachate, supernatants of anaerobic digestion 

processes, specific flows of the petrochemical industry), while very few applications in 

sewage treatment are known. In ammonia stripping, lime or some other caustic substance is 

generally added to the wastewater until pH reaches 10.8-11.5 standard units, converting 

ammonium hydroxide ions to ammonia gas according to equilibrium reaction: 
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NH4
+
 + OH

-
 ⇆ H2O + NH3↑            (1) 

The equilibrium is governed by pH and temperature, according to the equation describing 

the reaction’s ionization constant (Keq) 

5

3

4 108.1
][NH

][OH][NH 


eqK       at 25°C          (2) 

The equilibrium in water of the two nitrogenous forms (ammonia and ammonium ion) is 

well represented in Figure 1. 

 

Figure 1. Free ammonia fraction 

as a function of temperature and 

pH 

Source: Culp and Culp (1971). 

Efficiency of ammonia stripping depends mainly on pH and temperature, in addition to 

the dimensioning criteria of the process (e.g. liquid rate, air/liquid ratio, packing height, 

packing characteristics). 

Air stripping is more common and more often applied than steam stripping, which is a 

quite similar process, with the difference that it requires operating temperatures higher than 

95°C (Tchobanoglous et al., 2003). Steam stripping is usually adopted when ammonia 

recovery is economically attractive.  

It should be considered that the resulting free dispersion of ammonia into the atmosphere 

may be unacceptable in many areas due to air quality concerns or regulations; in such cases, 

air stripping units are coupled with absorption towers which capture the released ammonia. In 

modern facilities, absorption onto sulfuric acid solutions allows the production of ammonium 

sulfate, which could constitute a marketable product (base fertilizer). 

Figure 2 shows typical flow diagrams of the stripping process with air and steam. 

Stripping is a relatively simple operation, as it only requires that pH and temperature 

remain stable enough. Its disadvantages are mainly related to the formation of CaCO3 scale on 

the tower packing, resulting in a progressive loss of stripping performance, with the need of 

frequent chemical cleaning operations (Viotti and Gavasci, 2015). Furthermore, air stripping 

cannot be performed in freezing conditions when icing of the lower packing strata may occur, 

resulting in a dramatic reduction of process performance. Closed loop systems are designed to 
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avoid this risk. Air stripping is often used in the treatment of municipal solid waste (MSW) 

landfill leachate (or groundwater polluted by the same leachate). An example of the process is 

represented in Figure 3. 

 
Figure 2. Typical flow diagrams of the stripping processes with air (a) and steam (b). 

 
Figure 3. Diagram of a physico-chemical process for leachate treatment, with 

wastewater pre-heating and a closed-loop air stripping process. 

Source: adapted from Raboni et al. (2013b). 

The system consists of: coagulation-flocculation at pH > 11; water heating at 38°C; 

ammonia air stripping; ammonia recovery by absorption with a sulfuric acid solution. Raboni 

et al. (2013b) obtained a reduction of ammonia from 199 mg L
-1

 (as N) down to 22.5 mg L
-1

 

(as N). The plant showed severe scaling issues, with an increase in weight of the single filling 

components (Pall rings) up to seven times their original weight. The progressive scaling 

produced an 18% loss of ammonia removal efficiency, caused by the reduction of both the 

packing interfacial surface and the air/water ratio due to head loss increase. Periodical (every 

six months) chemical washing of the stripping towers with a 30% HCl solution was carried 

out to avoid scaling build-up. Closed-loop air recirculation allowed the water temperature 

inside the column to be maintained in the range of 25-38°C, even during winter, but caused a 

gradual decrease of the solution’s pH within the tower. This was due to the acidic 

characteristics of the stripping air coming from the ammonia absorption tower. Subsequent 

experiences proved the actual possibility of achieving high ammonia removal efficiencies 

(greater than 95%) by operating the stripping towers at 38°C with liquid rates below 4.5 m
3 
m

-

2 
h

-1
 and air/water ratios above 1,500 Nm

3 
m

-3
 (Viotti and Gavasci, 2015). 

Vacuum distillation is another viable solution for ammonia recovery (US-EPA, 2013). 

This process can be justified in case of highly concentrated streams and when waste heat is 



 

 

485 Physico-chemical technologies for nitrogen removal … 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

 

available. Vacuum flash distillation processes (Figure 4) have been applied to ammonia 

recovery from centrate of manure digested sludge, using as heat source the biogas generated 

by the anaerobic digestion (Orentlichter et al., 2009). 

 

Figure 4. Diagram of a typical flash distillation 

process for ammonia recovery. 

By operating the process at pH = 9.5 and 60°C under vacuum, an ammonia removal of 

approximately 1,000 mgNH3–N L
-1

 to less than 100 mgNH3–N L
-1

 can be achieved 

(Orentlichter et al., 2009). Other combinations of temperature and pH achieve similar high 

free ammonia fractions, allowing an effective stripping process. The resulting ammonia-rich 

distillate is a marketable product or it can be converted into an ammonium sulfate solution. If 

desired, such a solution can be further concentrated, using multiple vacuum distillation stages. 

According to pilot-scale results obtained with digested sludge liquor and landfill leachate at 

various concentrations, the process behaves according to a first order kinetics with respect to 

ammonia concentration, so it can be expected to provide 90% removal over a wide range of 

influent ammonia concentrations (Orenlichter, 2012). 

2.2. Ammonia precipitation as struvite 

Precipitation of NH4
+
–N as Magnesium Ammonium Phosphate (MAP), also named 

struvite (Figure 5), has been studied and implemented for different types of wastewaters, such 

as tannery effluents of leather industries (Tünay et al., 1997), digester supernatant (Siegrist et 

al., 1994; 1996; Celen and Turker, 2001) and in industrial wastewater treatment plants, from 

coke plants and nitrogen works to pig farms (Zdybiewska and Kula, 1991; Nelson et al., 

2003), sludge liquor (Schulze-Rettmer, 1999) and landfill leachate (Prater, 2014). The 

reaction is as follows: 

Mg
2+

 + PO4
3- 

+ NH4
+
 + 6H2O ⇆ MgNH4PO4 ⋅ 6H2O↓         (3) 

MAP has low water solubility (0.169 g L
-1

 at 25°C) and can be easily separated from the 

water phase. Since the molecular weight of MAP is 245 g mol
-1

, 17.5 g MgNH4PO4·6H2O are 

theoretically formed as precipitate when 1 g of NH4
+
-N is removed. Because MAP has a 

similar composition of Mg, P and N found in guano, it can be used in lieu of commercial 

fertilizers. 

The basic chemical reactions for MAP formation are reported as follows (Li et al., 1999): 
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MgCl2 ⋅ 6 H2O + Na2HPO4 ⋅ 12 H2O + NH4
+
 ⇆ MgNH4PO4 ⋅ 6H2O↓+ 2NaCl     (4) 

MgO + H3PO4 + NH4
+
 → MgNH4PO4 ⋅ 6H2O↓+ H2O          (5) 

Ca(H2PO4)2 ⋅ H2O + MgSO4 ⋅ 7H2O + NH4
+
 → MgNH4PO4 ⋅ 6H2O↓ + CaSO4↓      (6) 

Struvite precipitation is controlled by pH and temperature, and can be influenced by 

impurities (e.g. calcium). Crystal formation proceeds by nucleation from crystal embryos 

followed by their growth, and their precipitation will not occur without nucleation (Kim et al., 

2007). 

 
Figure 5. Electron microscopy imaging of MAP 

precipitates. 

Source: Zhang et al. (2009). 

Zhang et al. (2009) showed that ammonium in landfill leachate could be removed at the 

optimum pH of 9.5. The molar ratio Mg
2+

:NH4
+
:PO4

3−
 was controlled at 1.15:1:1 to remove 

ammonium effectively and avoid higher concentrations of PO4
3−

 in the effluent. 

Magnesium chloride (MgCl2) is the most commonly used reagent in these cases. 

However, Huang et al. (2010) used magnesite as a low-cost magnesium source for the 

treatment of rare-earth elements separation process wastewaters. Since magnesite solubility is 

low, prior to use it was decomposed to magnesia, which has a higher reaction rate.  

The cost of adding magnesium salts is the major economic constraint to the application 

of struvite crystallization for nutrient recovery. Lee et al. (2003) report the removal of 

nitrogen and phosphate from wastewater by addition of bittern, the salt produced by 

evaporation of seawater which is a byproduct of salt manufacture. Bittern is a low-cost source 

of magnesium ions because contains mostly magnesium chloride (approximately 32 g L
-1

, or 

27 times that of seawater) with smaller amounts of other inorganic compounds. The 

effectiveness of bittern as a precipitant, in relation to magnesium chloride and seawater, was 

evaluated at different pH’s, with results slightly lower than those of alternative Mg
2+

 sources. 

The most-used industrial reactor technologies for struvite precipitation are fluidized bulk 

reactors and stirred tanks, the latter being the easiest to set-up and operate. Fluidized bulk 

reactors are harder to control since they need steady flow to keep the bulk fluidized. Some 

proprietary industrial processes are currently being commercialized. Figure 6 shows the 

diagram of a process for struvite precipitation with a fluidized reactor applied in a full scale 

plant in USA (Garcia-Belinchón et al., 2013; Hazen and Sawyer, 2010). 
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Figure 6. Diagram of the process for struvite 

precipitation and recovery. 

Source: adapted from Hazen and Sawyer (2010). 

NaOH and MgCl2 are added to the concentrate liquor (supernatant of a sludge digester 

with high N and P content). The resulting solution is fed to the fluidized reactor. The upper 

part consists of a clarification stage while the lower cylindrical parts are the stages in which 

struvite precipitates. Small MAP particles aggregate progressively up to form large particles 

which drop on the bottom of the reactor, where they are collected and reused as fertilizer. 

2.3. Ion exchange for ammonia and nitrate removal 

Ion exchange using zeolites is a technologically simple process for ammonia removal. 

Zeolites have a porous structure that can accommodate a wide variety of cations (e.g. Na
+
, K

+
, 

Ca
2+

, Mg
2+

 and others). Zeolite minerals differ in Si and Al content. Natural zeolites 

(aluminosilicates) particularly used are clinoptilolite and modernite. Clinoptilolite, the most 

common and abundant high-siliceous zeolite (Si:Al ratio equal to 5.7) is usually employed as 

ion exchange medium. It has a two-dimensional channel system that allows the mineral to act 

as a molecular sieve. For this reason it has high sorption and ion-exchange capacity, ion 

exchange selectivity, catalytic activity and structural temperature stability up to 700-750°C 

(Zabochnicka-Świątek and Malinska, 2010). Synthetic zeolites are also produced and they 

have some key advantages over their natural analogs, as they are manufactured in a uniform, 

phase-pure state. The main raw materials used to manufacture zeolites are silica and alumina, 

which are among the most abundant mineral components on earth; therefore the potential to 

supply synthetic zeolites is virtually unlimited. 

The mechanism of ammonia-nitrogen removal by clinoptilolite is based on cationic 

ion-exchange. But ammonia can be also removed through adsorption in the structural pores of 

the zeolite. The efficiency of ammonia removal is strongly affected by temperature: the higher 

the temperature, the higher the removal efficiency achieved. Regarding pH, the removal 

capacity of clinoptilolite is approximately constant between 4 and 8, diminishing rapidly 

outside this range (US-EPA, 1971a,b). Clinoptilolite and other zeolite minerals easily adsorb 

potassium, ammonia, calcium, sodium, magnesium and other ions. Therefore, high cationic 

concentration of the solution will reduce ammonia removal capability. 

In demonstration studies on municipal wastewaters containing about 20 mgNH3-N L
-1

, an 

average ammonia removal of 95.7% was reached (US-EPA, 1971a,b). Another important 

advantage of zeolite applied to water treatment is its high porosity when compared to other 

minerals: this results in good hydrodynamic properties (head loss through zeolite filters is 

1.5-2.0 times smaller than that in sand filters) and adsorption properties; furthermore its high 

capacity allows for adsorption of other contaminants (e.g. phytoplankton and bacteria). 

Both natural and synthetic zeolites can be regenerated with solutions containing high 

concentrations of calcium ions. The regenerant is a relatively small volume of liquid with high 

ammonia concentrations. Ammonia-rich eluate can be stripped, recovered by chemical 
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absorption or destroyed by electrolysis producing chlorine which reacts with the ammonia to 

produce nitrogen gas (Figure 7). 

 

Figure 7. Simplified diagram of a ion exchange process on a 

zeolite bed for ammonia removal. Ammonia in the eluate is 

decomposed to nitrogen gas by an electrochemical reaction. 

Rozic et al. (2000) investigated the removal of ammonium ions from aqueous solutions 

using a combination of natural clay and zeolite. Clays and zeolites are both hydrated 

aluminosilicates, but they have different crystalline structure. Zeolites consist of 

symmetrically stacked alumina and silica tetrahedra forming an open and stable three 

dimensional honeycomb structure with negative charge, while clays are extremely fine 

alluminosilicates crystals or particles. Because of their fineness, clays exhibit the chemical 

properties of colloids and structurally appear as “sandwiches” of tetrahedral and octahedral 

sheet structures. Rozic et al. found that zeolite removes more than 50% (in weight) of 

ammonia nitrogen, while clay must be added in a liquid colloidal state in order to increase the 

specific surface area and to obtain maximum efficiency. A further process is required to be 

performed on the effluent as a consequence of the adding of colloidal clay. 

Jorgensen and Weatherley (2003) evaluated the effects of organic contaminants in 

synthetic wastewater, showing that in most cases their presence enhances the uptake of 

ammonium onto the ion exchangers. Rahmani et al. (2004) demonstrated successfully 

removal of ammonia from synthetic solutions using Semnan clinoptilolite samples from 

northern Iran. They showed that the total exchange capacity of such zeolite for three different 

mesh sizes was between 17.31 to 18.98 mgNH4
+
 g

-1
 of dry weight. Zeolite particles with mesh 

40 gave an ammonia adsorption capacity higher than other, coarser ones, indicating that 

smaller particle sizes have higher ion-exchange capacity thanks to the greater available 

surface area. They also demonstrated that the ammonia adsorption capacity of the Semnan 

clinoptilolite remained constant after multiple regenerations with NaCl. 

The ion exchange process is also effective at removing nitrates. Applications of this type 

are mainly in the field of water supply using synthetic resin beads. Since conventional anion 

exchange resins have a higher affinity for sulfate and other anions, nitrate-selective strong 

base anion resins with triethylamine or tributylamine functional groups were developed. 

Ethyl groups force nitrate selectivity over sulfate demonstrating to remove over 90% of 

nitrates present in water. Such resins are regenerated with NaCl or KCl. Purolite
TM

 type resins 

have also shown the ability to remove arsenic and nitrate (Wang et al., 2011). A model of the 

process is reported in the literature (Kim and Benjamin, 2004). 
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2.4. Chemical oxidation of ammonia 

2.4.1. Ammonia and chloramines removal by activated carbon 

Activated carbon (AC) is commonly used for the adsorption of ammonia gas, while the 

aqueous phase adsorption is generally considered ineffective due to ammonia’s strong affinity 

with water. Adsorption of aqueous ammonia is obtained with bamboo charcoal carbonized at 

400°C, subsequently treated with diluted sulfuric acid to enhance its adsorption properties 

(Asada et al., 2006). Its adsorption capacity is evaluated through an adsorption isotherm, in 

about 8.5 mg ammonia g
-1

 charcoal in correspondence of an ammonia equilibrium 

concentration of 5 mg L
-1

. 

Formation of chloramines, and their subsequent removal by activated carbon, is well 

known. Chloramines are formed by adding chlorine or its by-products to a water with some 

ammonia content. The reactions are: 

HOCl + NH3 → NH2Cl + H2O (monochloramine)         (7) 

HOCl + NH2Cl → NHCl2 + H2O (dichloramine)         (8) 

HOCl + NHCl2 → NCl3 + H2O (nitrogen trichloride)         (9) 

The formation of the specific chloramines depends on both the pH and the Cl2:NH4
+ 

molar ratio (Tchobanogolous et al., 2003). At pH 7-8 and Cl2:NH4
+ 

> 1.8 dichloramine is 

dominant; viceversa, with Cl2:NH4
+ 

< 0.7 the monochloramine is largely prevalent. 

Chloramines possess disinfectant power, like chlorine, but they have a negative impact 

on the taste and odor of water, and some toxicological impact on human health. Therefore, 

their removal by AC is commonly practiced in drinking water treatment plants and, in a few 

cases, also in sewage treatment plants for the protection of receiving waters’ ecosystems.  

The reactions of AC with residual chlorine and dichloramine can be summarized as 

follows: 

AC + 2 Cl2 + 2 H2O → 4 HCl + CO2         (10) 

AC + 4 NHCl2 → 2N2 + CO2 + 8H
+
 + 8Cl

-
        (11) 

Hence, AC does not really adsorb chloramines but acts as a catalyst for their chemical 

breakdown. This catalytic reaction involves formation of an oxide of carbon intermediate 

(CO*). Fine mesh sizes of AC remove chloramines more efficiently than coarse ones, since 

they have greater surface area, and allow faster access to the catalytic sites. Also, selected AC 

with increased sites for CO* formation improves chloramine removal. When using new AC, 

an initial dosing with chlorine to pre-oxidize the carbon may result in a more effective 

chloramine removal (WQA, 2013). In order to improve AC’s adsorption capacity of 

chloramines and chlorine, new types of surface-enhanced, catalytic AC were manufactured. 

These catalytic carbons are marketed with a peroxide number (rate of hydrogen peroxide 

decomposition), in addition to the traditional iodine number. With these new products the 

minimum empty bed contact time (EBCT) has been reduced to 3 min, while for classical ACs 

the minimum EBCT’s need to be greater than 10 min. 

2.4.2. Breakpoint chlorination for ammonia removal 

Breakpoint chlorination is a widely used process that oxidizes ammonia to nitrogen gas, 

thus removing it from wastewaters. This process is practical only as an effluent polishing 

technique, not for the removal of high levels of nitrogen. When chlorine is added to 
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wastewater containing ammonia-nitrogen, it initially reacts with hypochlorous acid to form 

chloramines. Continued addition of chlorine after "breakpoint" (occurring when free chlorine 

residual is formed) converts chloramines to nitrogen gas. The overall breakpoint reaction is 

given as: 

NH4
+
 + 1.5 HOCl  0.5 N2 ↑+ 1.5 H2O + 2.5 H

+
 + 1.5 Cl

-    
   (12)

 

Stoichiometrically, a Cl2:NH3-N weight ratio of 7.6:1 is required to oxidize ammonia 

to nitrogen gas. Figure 8 shows a theoretical breakpoint curve.  

 

Figure 8. Theoretical breakpoint curve. 

Source: White (1992). 

Zone 1 is associated with the reactions of chlorine and ammonia to form monochloramine; 

Zone 2 is associated with an increase in dichloramine and the disappearance of NH3; Zone 3 is 

associated with the appearance of free chlorine after the breakpoint. Ammonia concentration 

begins to decline at about Cl2:NH3 ratio equal to 5, until it becomes nearly completely absent at 

the breakpoint. It is generally accepted that, as applied chlorine increases from 0 up to the 

“hump” in the curve (Zone 1), monochloramine is being formed. The declining portion of the 

breakpoint curve is where dichloramine is formed, and then decomposes to yield nitrogen gas, 

resulting in a decline of the ammonia nitrogen concentration.  

Design of the mechanical components of a breakpoint chlorination system is quite 

simple. The first reaction between ammonia and chlorine occurs rapidly, and no special 

design features are necessary, except providing for complete, uniform mixing of the chlorine 

with the wastewater. A minimum contact time of 10 minutes is a good practice. Sizing the 

chlorine-producing and feed device depends on the influent ammonia concentration, as well 

as on the degree of treatment that the wastewater has received. As the quality of influent to 

the breakpoint process improves, the required amount of chlorine decreases, and approaches 

the theoretical amount required to oxidize ammonia to nitrogen. If insufficient chlorine to 

reach the breakpoint is added, there is no nitrogen gas formation, and formed chloramines 

have to be destroyed prior to discharge.  

Design should include provisions to continuously monitor the effluent for free chlorine 

residual following its addition, and to pace the rate of chlorine feed to maintain a set-point 

free chlorine residual. When using breakpoint chlorination, attention should be paid to the 

possible formation of excess acid (that some wastewaters do not neutralize), and to the 

elimination from the effluent of the active chlorine residual by dechlorination. Theoretically, 
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14.3 mg L
-1

 of alkalinity as CaCO3 is required to neutralize the acid (HCl) produced by the 

oxidation of 1 mg L
-1

 of ammonia-nitrogen gas. To maintain pH above 6.3, at least twice this 

theoretical alkalinity is needed. Except for wastewaters already possessing high alkalinity, and 

treatment systems using lime coagulation prior to chlorination, design normally includes the 

means to feeding an alkaline chemical to the wastewater stream, to maintain pH in the proper 

range. The pH should be monitored carefully and continuously. In fact, a simple pH increase 

will not correct the problem: if pH rises above 8, breakpoint will be reached only very slowly. 

If NaOCl is used instead of Cl2, the alkalinity requirement is reduced by 75%. Dechlorination 

may be required as a companion process to breakpoint chlorination (WEF, 2009). 

2.4.3. Advanced oxidation processes 

Many advanced chemical oxidation processes for the conversion of ammonia and N-

organic into nitrogen gas or nitrate have been proposed and applied: ozonation, peroxone 

oxidation, catalytic wet air oxidation, photocatalityc oxidation, and electrochemical oxidation. 

Ozonation is one of the methods for the oxidation of low concentration of ammonia into 

nitrate. The reaction can be expressed as: 

NH3 + 4 O3 → H
+
 + NO3

−
 + H2O + 4 O2          (13) 

However, since the persistence of ozone in water is quite short (its half-life is about 15 

min at 298 K, and pH = 7), its rate of reaction with ammonia is slow. 

A more advanced oxidation using ozone and hydrogen peroxide mixtures as combined 

oxidants (known as peroxone oxidation) may also be effective for ammonia removal from 

wastewaters. 

The combined kinetics of traditional ozonation and peroxone (hydrogen peroxide 

mixtures) oxidation of ammonia in alkaline solutions was also studied (Chiang-Hai et al., 

1997). The ozonation reaction is governed by the direct oxidation of ammonia with ozone 

molecules. The overall kinetics is second order, with first order each in ozone and ammonia.  

Khuntia et al. (2012) found that the ozonation using a pilot plant with micro-bubbles 

instead of a traditional system increased the removal efficiency of ammonia thanks to (i) a 

larger gas−liquid interfacial area; (ii) slower bubble rising velocity; (iii) longer persistence; 

(iv) smaller amount of ozone required due to the generation of hydroxyl radicals responsible 

for pollutants oxidation. In fact, the solubility of ozone in water is several times higher than 

that of oxygen. Therefore, when a mixture of ozone and oxygen is passed into water in the 

form of micro-bubbles, ozone preferentially dissolves in water. Li et al. (2009) reported that 

free hydroxyl radicals are generated from collapsing oxygen micro-bubbles under strongly 

acidic conditions. As a consequence, the possibility of ammonia oxidation by these radicals 

increases. The authors also found that aqueous ammonia was effectively oxidized by ozone 

micro-bubbles under alkaline conditions (i.e., pH > 7), even at low concentrations 

(e.g., 1 mgNH3 L
-1

). Micro-bubble-aided ozonation is a fast process and can be used for water 

treatment at large scales, and at a wide pH range. After ozonation is complete, ozone 

self-decomposes to oxygen without introducing any new pollutant into the water, and leaving 

only the products of oxidation. 

Catalytic wet air oxidation (CWAO) consists of oxidizing pollutants with oxygen at high 

pressure (5–200 bar) and temperature (125–320°C) in the presence of a catalyst (e.g. oxides, 

noble metals). This process is applied to the treatment of liquid waste particularly rich in 

complex organic compounds. Several applications to chemical and petrochemical waste 

liquors are known. Among the nitrogenous organic compounds that can be treated by CWAO 

are aniline and its azoic derivatives: nitrotoluenesulfonic acid, nitrobenzene, dinitrotoluene, 

quinoline, nitrophenol, fenuron, acenaphtene, acetonitrile, carbamide, nitromethane, etc. 
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CWAO is able to achieve the complete mineralization of organic pollutants (into CO2, N2 and 

H2O), but in some cases the efficiency of the process is controlled at a lower level, in order to 

simply increase effluent’s biodegradability. In general, also most of the non-catalytic 

techniques (WAO, O3/H2O2, O3/UV) can be applied, but to obtain significant conversions of 

nitrogenous organic products, they need to operate with a large excess of oxidants. CWAO 

processes have been applied to the elimination of ammonia with a good efficiency, 

particularly when associated with the use of cobalt (II) oxide (CoO) as a catalyst at 

temperatures up to 260°C. Aguilar et al. (2003) studied the oxidation of aqueous ammonia to 

nitrogen by CWAO process with AC as catalyst, confirming that ammonia conversion to 

nitrogen is favored by hydrogenated ACs in which the most acidic groups had been 

eliminated. 

Photocatalytic oxidation of aqueous ammonia (into NO2
-
 and NO3

-
) over 

microwave-induced Titanate (NaxH2-xTi3O7) NanoTubes (TNTs) was investigated (Ou et al., 

2008). Photocatalytic oxidation of NH3/NH4
+
 over TiO2 is a promising process due to its 

inherent stability and high photocatalytic potential. TNTs have received much attention due to 

their one-dimensional nanostructure and versatile applications, including solar cell 

photocatalysis, and electroluminescent hybrid devices. Some researchers consider TNTs 

effective photocatalysts for pollutant’ degradation (Tsai and Teng, 2004). A selective 

photocatalytic oxidation of NH3 to N2 on platinized TiO2 in water was also investigated, 

achieving 80% ammonia removal efficiency (Lee et al., 2002). 

Electrochemical oxidation of ammonia has attracted attention in recent years since it 

addresses both clean energy supply (CO2 free) and environmental protection. In general, 

ammonia can be transformed to other nitrogen forms by direct anodic oxidation, or indirect 

oxidation in an electrochemical process. Direct oxidation at a reasonable reaction rate 

according to the chemical reactions 14, 15, and 16 implies many advantages; however, 

large-scale applications have been strongly hindered by insufficient performance, and by the 

high cost of electrodes. In an indirect oxidation process, strong oxidants (HClO and •OH) are 

first produced in the bulk of solution via electrochemical reactions. Subsequently, these 

oxidants destroy the ammonia by oxidation reactions. 

(Anode reaction)  2 NH3(aq) + 6OH
-
 → N2 + 6H2O + 6e

- 
(14) 

(Cathode reaction)  6H2O + 6e
-
 → 3H2 + 6OH

- 
(15) 

(Overall reaction)  2NH3(aq) → N2 + 3H2 (16) 

Active components of electrodes include pure Pt, Pt-based alloys, and Pt-free metal 

oxide, such as Ni/Ni(OH)2, IrO2, etc. Despite the high catalytic activities of Pt and Pt-alloys 

for electrochemical oxidation of ammonia, the high cost of these electrodes limits their 

application at an industrial scale. Hence, Pt-free electrodes provide an alternative for 

accelerating its application. Electrochemical oxidation of ammonia over a Pt-free, Ru−Ir/TiO2 

anode under continuous flow conditions was evaluated (He et al., 2015). The commercial 

anode was effective for ammonia removal by electro-oxidation at neutral pH in a continuous 

electrochemical reactor, and provided 80% removal of ammonia in a packed bed reactor, 

under optimum conditions, proving to be a suitable, economic alternative for the treatment of 

ammonia wastewater with high chloride concentration. 
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2.5. Chemical reduction of nitrate 

Nitrate is a weak oxidizing ion; therefore, in order to react with reducing agents and 

produce nitrogen gas or ammonia, it requires the presence of a catalyst or improved 

thermodynamic conditions (pressure and temperature). For this purpose, reducing agents that 

have been experimentally applied under (i) acidic condition are: formic acid, iron metal, 

methanol and ammonium ion; (ii) alkaline conditions are: aluminum, zinc, iron, iron (II), 

ammonia, hydrazine, glucose, and hydrogen (Fanning, 2000). More recently, a chemical 

process capable of converting nitrate ions into environmentally neutral nitrogen gas was 

proposed. Nitrate-contaminated water is put in contact with sulfamic acid and zinc at pH 

2.0-3.5. Sulfamic acid acts as reducing agent of nitrous ion, while Zn promotes nitrate 

reduction. The advantages of this process are its low cost, the absence of limitations by nitrate 

concentration levels and its lack of sensitivity to other contaminants (Seungmoon et al., 

2006). Thus it may be applied to high strength wastewater from optoelectronic, fertilizer, 

pharmaceutical, food and dairy industries. Chemical denitrification depends on the pH as well 

as the Zn, sulfamic acid and nitrate concentrations (i.e. high Zn concentration increases the 

nitrate removal rate). 

3. CONCLUSIONS 

Physico-chemical processes have long been widely applied for the removal of nitrogen 

from wastewater. Among them, ammonia air stripping is perhaps the most widespread. It is 

typically applied to the treatment of wastewaters with high ammonia concentration 

(i.e. digested sludge liquor; landfill leachate; specific wastewater streams from chemical and 

petrochemical industries). In leachate treatment, ammonia removal efficiencies higher than 

95% can be achieved. Recently, the process is often coupled to ammonia absorption onto 

sulfuric acid, yielding a solution that could constitute a marketable product (base fertilizer). 

Stripping is a relatively simple operation. Its disadvantages are mainly related to the 

formation of calcium carbonate scale in the packing of stripping towers and the icing of the 

lower packing strata in freezing conditions, resulting in the progressive loss of performance. 

Solutions can be the packing chemical cleaning with strong acidic solutions and closed loop 

air recirculation, respectively. In a few cases, ammonia removal and recovery is achieved by 

steam stripping or vacuum distillation processes. Breakpoint chlorination (ammonia converted 

into nitrogen gas) and activated carbon adsorption of chloramines are long known for their 

applications, mainly in the field of surface water potabilization. Currently, great interest is 

attached to ammonia precipitation as struvite (magnesium ammonium phosphate) from 

concentrated wastewater (e.g. digested sludge liquor; landfill leachate). Magnesium chloride 

is the most commonly used reagent, but other low cost magnesium salts can be used with 

some efficiency loss. A few proprietary industrial processes are currently being 

commercialized. Ion exchange processes for ammonia and nitrate removal have certain 

diffusion, but they are mainly confined to (clean) water treatment. Clinoptilolite is often 

applied for ammonia removal, while specifically manufactured strong anion-based resins with 

triethylamine or tributylamine functional groups have proven to be effective in nitrate 

removal, achieving over 90% efficiency. Other resins have demonstrated the ability to 

simultaneously remove arsenic and nitrate. Great attention is currently given to advanced 

chemical oxidation processes for the conversion of ammonia and N-organic into nitrogen gas 

or nitrate. Some of these processes (e.g. ozonation; peroxone oxidation; catalityc wet air 

oxidation) have already been applied in real scale applications, while others 

(e.g. photocatalytic oxidation, electrochemical oxidation; nitrate chemical reduction), 

although very promising, are still confined to the level of applied research. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the quality of fish meat in relation to inorganic 

contaminants (Zn, Pb, Cu, Cr, Ni and Hg), following the Brazilian Health Surveillance 

Agency (ANVISA) standards in five Amazonian fish exposed to untreated urban sewage. 

Trace metal concentrations were evaluated in the muscle tissues of Schizodon fasciatus 

(herbivorous), Potamorhina latior (detritivorous), Triportheus angulatus (omnivorous), 

Plagioscion squamosissimus (carnivorous) and Rhaphiodon vulpinus (piscivorous), sampled 

upstream and downstream of Santo Antônio’s Hydroelectric Dam, Madeira River (Porto 

Velho City, Brazil). An acid chemical digestion was used to extract trace metals from the 

tissues, and atomic absorption spectrometry methods were used to quantify the trace metal 

concentrations. Fish samples showed values above allowed limits for Cr (0.10 mg.kg
-1

), 

except in Plagioscion squamosissimus (0.09 mg.kg
-1

). Potamorhina latior specimens sampled 

downstream showed higher values for Cr (p<0.0001) than specimens sampled upstream. This 

result may indicate that untreated urban sewage discharged into the river downstream is 

influencing the Cr concentrations. As only Cr exceeded the allowed value for consumption, 

the estimated daily intake of Cr in the Brazilian urban and riverine population was calculated 

based on their fish consumption for each species sampled upstream and downstream. 

Estimates of daily intake of Cr were higher in fish sampled downstream than upstream, and 

were 13 times higher in the riverine population than in the Brazilian urban population.
 

Keywords: ANVISA, bioaccumulation, daily intake, fish consumption, Madeira River. 
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Avaliação de metais traços em peixes amazônicos expostos à esgoto 

urbano não tratado: altas concentrações de cromo em tecidos de peixes 

RESUMO 
O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade do peixe em relação a contaminantes 

inorgânicos (Zn, Pb, Cu, Cr, Ni e Hg), seguindo as determinações da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) em cinco espécies de peixes amazônicos expostos à esgoto 

urbano não tratado. As concentrações de metais traços foram avaliadas em tecidos musculares 

de Schizodon fasciatus (herbívoro), Potamorhina latior (detritívoro), Triportheus angulatus 

(onívoro), Plagioscion squamosissimus (carnívoro) e Rhaphiodon vulpinus (piscívoro) 

coletados a montante e a jusante da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, rio Madeira 

(Porto Velho, Brasil). Para a extração dos metais traços dos tecidos musculares, foi utilizada 

uma digestão química ácida. Para quantificar as concentrações dos metais traços, foram 

utilizadas técnicas de espectrometria de absorção atômica. As amostras de peixes 

apresentaram valores acima do permitido somente para Cr (0,10 mg.kg
-1

), exceto em 

P. squamosissimus (0,09 mg.kg
-1

). Espécimes de P. latior coletados a jusante, apresentaram 

maiores concentrações de Cr (p<0,0001) que espécimes coletados a montante. Tal fato, talvez 

indique que os despejos de esgoto urbano não-tratado dentro do rio (jusante), estejam 

influenciando nas concentrações de Cr. Pelo fato do Cr ter ultrapassado o valor permitido para 

consumo, foi calculado a ingestão diária estimada de Cr em população urbana brasileira e 

ribeirinha baseados em seus respectivos consumos de peixe, a partir de cada espécie coletada 

a montante e a jusante. A ingestão diária estimada de cromo apresentou maiores valores a 

partir do consumo de peixes da jusante e os valores foram 13 vezes maiores na população 

ribeirinha do que na população urbana brasileira. 

Palavras-chave: ANVISA, bioacumulação, consumo de peixe, ingestão diária, Rio Madeira. 

1. INTRODUCTION 

Fish is one of the most important sources of animal protein for Amazonian population, 

especially for riverine communities (Bastos et al., 2008). The Madeira River Basin is the main 

source of fish for the population of the state of Rondônia (Brazil), especially the cities of 

Porto Velho and Guajará-Mirim (Doria et al., 2012). According to Oliveira et al. (2010), daily 

fish consumption in Amazonian riverine communities is high (406 g/day) and shows an 

integrated yearly consumption of 148.2 kg/person. In contrast, average Brazilian fish 

consumption is 11.17 kg per year (Brasil, 2013).  

There are many ecological risk assessment studies focused on fish contamination by 

mercury in the Madeira River Basin, due the historical gold rush in the region between 1970s 

and 1990s. It is estimated that 100 t of Hg were released into the atmosphere and the aquatic 

system (Pfeiffer and Lacerda, 1988; Maurice-Bourgoin et al., 2000; Bastos et al., 2006; 2007). 

However, data on contaminants such as lead (Pb), nickel (Ni), chromium (Cr), zinc (Zn) and 

copper (Cu), among others, are scarce or non-existent. Heavy metals are an important class of 

pollutants and have major detrimental impacts on both human and environmental health 

(Boyd, 2010). Environmental contamination by anthropogenic sources raises important 

questions, such as how much of a potential pollutant might be released into the environment 

and under what conditions, and how does the contaminant transform in the environment and 

what are the effects on man and his environment (National Academy of Sciences, 1975). 

Fish are most habitually used as target organisms in developing criteria and setting 

standards for water quality (Welch and Jacoby, 2004). High trace metals concentrations may 

affect local fish biodiversity and stock by decreasing growth rate and reproduction and 
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causing changes in behavioral patterns (Mishra and Mohanty, 2009; Subotic et al., 2013; 

Nagpure et al., 2015).  

Porto Velho City releases untreated urban sewage directly into the Madeira River. Santos 

et al. (2012) demonstrated that domestic effluents discharged into streams and the 

inappropriate disposal of solid waste contributed to an increased concentration of trace 

elements in several water bodies. This contaminant input may affect aquatic biota and 

bioaccumulation in fish (Santos et al., 2012). Other local contaminant sources of the Madeira 

River Basin are fertilizers and soil amendments (Santos et al., 2012).   

This study aims: i) to assess the concentration of copper, nickel, lead, zinc, mercury and 

chromium in muscle tissue of fish from the Madeira River Basin; ii) to verify if the values are 

in agreement with those established by ANVISA regarding food and daily intake; iii) to 

determine whether Porto Velho City urban sewage has a significant influence on trace metal 

concentrations in fish; and iv) to estimate daily chromium intake according to the Brazilian 

Health Surveillance Agency (ANVISA) standards. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Study Area 

The study area (Figure 1) includes eight sampling sites, five sites located upstream and 

three downstream of the Santo Antônio's Hydroelectric Dam. Santo Antônio’s Hydroelectric 

Dam may be considered an artificial barrier that prevents the movement of species between 

the upstream and downstream areas. Although there is a fish passage in the dam, studies have 

shown that fish passages in South America are ineffective in selective species (Pelicice and 

Agostinho, 2008; Pompeu et al., 2012). No studies have proven that the species analyzed in 

our study move freely between upstream and downstream. 

Samples from five sampling sites were collected in the upstream area. These sites were: 

Jaci Paraná River sites JAM (upstream Jaci Paraná District) and RSJ (downstream Jaci Paraná 

District); upper (RSA) and lower (RSB) Santo Antônio’s reservoir (Madeira River) and 

Jatuarana I Stream (RST). Within the downstream area, samples were collected at three 

stations: Jatuarana II Stream (JAD); Belmont Stream’s mouth (BEF) and Cuniã Lake (CUN). 

 

Figure 1. Overview of sampling area and sampling sites. 
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2.2. Fish samples 

Specimen fish were captured from the Madeira River between July 26
th

 and August 5th, 

2012, using resources provided by the Ichthyofauna Monitoring and Conservation Program. 

This period is characterized by a descending water level. However, the collection period was 

not considered an important factor in our study. The specimens were collected using gill nets 

(3 to 20 cm mesh) with standardized effort, exposed for a period of 24 hours, and verified 

every 4 hours. The species Schizodon fasciatus (herbivorous), Potamorhina latior 

(detritivorous), Triportheus angulatus (omnivorous), Plagioscion squamosissimus 

(carnivorous) and Raphiodon vulpinus (piscivorous) were chosen because they were abundant 

in number, have different feeding habits and are often consumed by the riverine population, 

except for Raphiodon vulpinus. The fish sampling was authorized by the System 

Authorization and Information on Biodiversity (SISBIO) n
o
 4155. Voucher specimens were 

deposited in the ichthyologic collection of the Universidade Federal de Rondônia (UFRO-I) 

(Schizodon fasciatus: UFRO-I 18586, Potamorhina latior:  UFRO-I 17204, Triportheus 

angulatus: UFRO-I 15031, Plagioscion squamosissimus: UFRO-I 15063 and Raphiodon 

vulpinus: UFRO-I 15156). 

2.3. Acid chemical digestion and analysis 

2.3.1. Mercury (Hg) 

Mercury (Hg) concentration was determined according to Bastos et al. (1998). Around 

1.0 mL of hydrogen peroxide (H2O2, Tédia, Brazil) and 4.0 mL of sulfonitric solution 1:1 

(HNO3: H2SO4, Tédia, Brazil) were added to approximately 0.4 g of fish muscle (wet weight) 

for non-carnivorous fish and 0.2 g (wet weight) for carnivorous. The samples were then 

heated on the block digester (Tecnal, Mod.007A, Piracicaba, São Paulo, Brazil) at 70 °C for 

30 minutes with a subsequent addition of 5.0 mL of potassium permanganate (KMnO4, 

Merck) 5% (w/v) and then heated on the block digester at 70 °C for 20 minutes. After 12h, 

around 1.0 mL hydroxylamine hydrochloride (NH2OH:HCl, Tédia, Brazil) 12% (w/v) was 

added to the samples. Samples volumes were adjusted to 11.0 mL with ultra pure water 

(Milli-Q Plus, Millipore, Billerica, USA) in polypropylene tubes. The sample analysis of total 

mercury was done by an atomic absorption spectrometer by cold vapor (FIMS-400, 

Perkin-Elmer, Waltham, USA). 

2.3.2. Zinc (Zn), Lead (Pb), Chromium (Cr), Nickel (Ni) and Copper (Cu) 

The Akan et al. (2012) method was adapted for acid chemical digestion and 

determination as follows: After weighting around 10 g (ww) of fish muscle tissue, samples 

were dried (105 °C/48 h) and burnt (400 °C/48 h). Then, 3.0 mL of nitric acid (HNO3, Tédia, 

Brazil) 68% (w/w) was added to ashes and samples were placed on a hot digestion plate 

(Tecnal, Mod.007A, Piracicaba, São Paulo, Brazil) to evaporate (120 °C). Afterwards, 2.0 mL 

of hydrochloric acid (HCl, Tédia, Brazil) 37% (w/w) was added to the samples and which 

were then subjected to a hot digestion plate. After complete hydrochloric acid volatilization 

the samples were suspended by adding 15 mL of HCl 0.1 N, and filtered (cellulose filters, 

0.45 µm, Whatman). Samples analysis was done by a flame atomic absorption spectrometer 

(AAnalyst 400, Perkin-Elmer, Waltham, USA). 

2.4. Analytical control and statistical analysis 

Certified samples DOLT-2 (National Research Council - Canada) was used for Zn, Cu 

and Cr analytical control. SS2 (SCP-Science) was used to certify values for Pb and Ni, and 

AFPX-5130 (Fish Internal Reference Laboratory) for total-Hg.  

Descriptive analysis and statistical tests were performed using XLSTAT version 2014 

(Addinsoft – France) software. The Shapiro-Wilk Test and Kruskal-Wallis Test, supported by 
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Dunn’s multiple comparison procedure, were used to compare the values between the 

specimens collected upstream and downstream (5% significance). 

3. RESULTS 

3.1. Trace metal concentrations 

Table 1 shows the average concentrations of six trace metals in five species of 

Amazonian fish sampled upstream and downstream of Santo Antonio’s Hydroelectric Dam 

(Porto Velho City) in the Madeira River. 

Table 1. Average trace metal concentrations (mg.kg
-1

 - wet weight) in five fish species of the Madeira 

River Basin sampled upstream (U) and downstream (D) of Porto Velho City. n = number of specimens. 

 
Hg  Cu  Zn  Pb   Cr  Ni  n 

Species U D U D U D U D U D U D U D 

P. latior 0.10 0.14 0.25 0.39 4.08 7.21 0.50 0.58 0.16 0.62 0.19 0.14 26 11 

S. fasciatus 0.07 0.11 0.21 0.30 4.59 9.01 0.52 0.68 0.24 0.57 0.14 0.15 11 08 

T. angulatus 0.31 0.19 0.21 0.38 7.32 8.09 0.50 0.68 0.37 0.41 0.18 0.09 13 21 

P. squamosissimus 0.33 - 0.10 - 3.85 - 0.36 - 0.09 - 0.14 - 41 - 

R. vulpinus 0.56 0.72 0.26 0.39 5.29 7.15 0.45 0.79 0.16 0.53 0.16 0.16 22 04 

ANVISA
1
 

0.50
a 

1.00
b 30.00 50.00 2.00 0.10 5.00 

 Recovery (%)
2
 103 94 106 110 107 98 

 1
Maximum limits for inorganic contaminants in non-carnivorous

a 
and carnivorous

b
 fish. 

2
Analytical recoveries. 

Descriptive data shows that only chromium exceeded the permitted value for 

consumption established by ANVISA, being 6.2-times higher than the allowed value in 

P. latior sampled downstream. Only P. squamosissimus shows values below the allowed 

values for all trace metals in this study. Apparently, specimens sampled downstream show 

higher values of trace metals, except nickel, than specimens sampled upstream. Statistical 

tests were performed in P. latior, T. angulatus and S. fasciatus, because these species were 

very representative (n) both upstream and downstream (Table 1). The Shapiro-Wilk Test 

indicated that the groups compared (upstream and downstream of Porto Velho City) among 

species P. latior, S. fasciatus and T. angulatus presented non-normal distribution of the data 

(p < 0.05). Therefore, the nonparametric Kruskal-Wallis Test supported by Dunn’s multiple 

comparison procedure was used to compare groups of each species. The Kruskal-Wallis Test 

indicated a significant difference (p < 0.0001) between the groups only for Cr in P. latior 

(Figure 2). The other trace metals were not significantly different (p > 0.05) among the groups 

analyzed. 

3.2. Estimated daily intake in adults 
As chromium was the only contaminant with values above the established thresholds for 

food, special attention was given to this element. Therefore, we estimated daily adult intake 

for this trace metal. The daily adult intake estimation was arrived at through use of the 

equation presented in D’Amato et al. (2007) as adapted below: 
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where: 

EDI: estimated daily intake (µg.day
-1

);  

CC: chromium concentration in fish (mg.kg
-1

);  

DI: fish daily intake (kg.day
-1

); and BW: body weight (kg). 

 

Figure 2. Median, minimum and maximum concentrations in specimens of species P. 

latior, T. angulatus and S. fasciatus sampled upstream (U) and downstream (D) of Porto 

Velho City. 

Table 2 shows the values obtained regarding estimated daily intake from consumption of 

each species analyzed. The values assume a daily fish intake conforming to the average 

Brazilian fish consumption (Brasil, 2013), the average riverine fish consumption (Oliveira 

et al., 2010) and an adult body weight of 70 kg. The recommended daily intake is based on 

resolution No. 269/2005, established by ANVISA. 
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Table 2. Estimated daily intake of chromium (µg.day
-1

) from consumption of five Amazonian 

fish species based on Brazilian fish consumption (BFC), Amazonian riverine fish consumption 

(RFC) and recommended daily intake (RDI) established by ANVISA (2005). 

 
BFC  RFC  RDI 

Upstream Downstream Upstream Downstream 

P. latior 0.07 0.27 0.93 3.60 

35 

S. fasciatus 0.10 0.25 1.39 3.31 

T. angulatus 0.16 0.18 2.15 2.38 

P. squamosissimus 0.04 - 0.52 - 

R. vulpinus 0.07 0.23 0.93 3.07 

 

4. DISCUSSION 

The Brazilian Health Surveillance Agency (ANVISA) establishes the maximum of 

inorganic contaminants in foods (Table 1) according to Decree No. 55871/65 (ANVISA, 

1965) and Decree No. 685/98 (ANVISA, 1998). The results indicated that national regulatory 

pollution limits were exceeded in the specimens sampled only for Chromium (p < 0.0001), 

especially in P. latior collected downstream. This may reflect anthropogenic influence 

coupled with the ecological behavior of the species. Chromium is water insoluble (mainly in 

Cr III form), being removed from the water column via adsorption-coagulation processes with 

suspended matter and deposited in bottom sediment (Pawlikowski et al., 2006; Szalinska et 

al., 2010). P. latior has a detritivorous feeding habit, foraging on river bottoms (Vari and 

Röpke, 2013), which increases its exposure to higher bio-concentrations of chromium than 

species with different foraging habits.  

Estimated chromium daily intake was higher in fish from downstream than upstream. 

When compared with average Brazilian fish consumption and Amazonian riverine average 

fish consumption, the values are as much as 13 times higher in an Amazonian riverine adult, 

due to his large daily intake of fish. Although the estimated daily intake of chromium is 

greater in riverine populations, the values obtained are below the recommended daily intake 

by ANVISA (2005). However, an increase of sewage or untreated industrial effluents releases 

into rivers can increase the daily chromium intake of riverine populations, thereby affecting 

their health. Cr in a trivalent state (Cr III) is essential for biochemical and physiological 

processes of organisms influencing, for example, the processes of the degradation of sugar by 

the action of insulin (ATSDR, 2012). However, in hexavalent state (Cr VI) chromium is 

potentially carcinogenic; it can easily penetrate cells and bind to DNA molecules (Langerwerf 

et al, 1985; O’Flaherty, 1993). 

Industrial tanneries are other activities that may influence Cr concentration in the 

Madeira River fish. In the leather tanning process, a chemical compound containing Cr is 

used to stiffen the hide and ensure the product’s preservation. During this process, a sludge 

rich in chromium is produced that in most cases is not adequately treated and is then dumped 

directly into the aquatic bodies (Godecke et al., 2012). Currently, Porto Velho City has two 

licensed tanneries in operation, both installed near rivers and creeks that flow into the Madeira 

River, and there are reports of small-scale tanneries working illegally near the river as well. 

All of the other chemical elements studied presented concentrations within the permitted 

values for consumption in the species analyzed. Nevertheless, the ANVISA regulations 

emphasize the importance of periodic reviews of these elements, especially Pb and Hg, 

because while they are not essential, they can still serve as a check on heavy metal 
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contamination in the most consumed fish species originating from the Madeira River Basin. 

The results obtained for Zn, Cu, Ni, Pb and Cr in fish muscles tissues are unprecedented in the 

region where the study was conducted; only Hg biogeochemistry was extensively studied. 

Bastos et al. (2008) verified mercury concentrations in several species with varied feeding 

habits collected in the Madeira River Basin, among them S. fasciatus, P. latior, 

P. squamosissimus and R. vulpinus. The Triportheus genus was represented by T. elongatus in 

their study. The concentrations found were similar to those found in this study (0.12, 0.11, 

0.18, 0.44 and 0.93 mg.kg
-1

 for S. fasciatus, P. latior, T. elongatus, P. squamosissimus and 

R. vulpinus, respectively), indicating that concentrations hardly changed during the studied 

periods.  

While Zn, Cu, Ni, Pb and Hg do not exceed national regulatory thresholds, it is known 

that they may have acute or chronic effects on organisms in aquatic environments even in 

small doses. Serious sub-lethal direct effects can occur, affecting animal behavior at 

concentrations much less than those at which they have lethal effects. For example, metal 

pollutants may influence immune responses of organisms, affecting pathogen-host 

interactions and modifying immune system function, stimulating or reducing it. Indirect 

effects may be found throughout their interactions with the structure of food webs in aquatic 

communities, for example, alterations in predator/prey interaction (Boyd, 2010). 

Madeira River has a great stock of fish that drives the regional economy and is the main 

economic activity of the riverine population. Lately, many events have occurred in the river, 

such as the construction of hydroelectric dams and unusual flooding, which may alter the 

dynamics of trace metals, which may in turn affect the stock of the main economic fish 

species. Therefore, our results suggest future research is necessary regarding about trace 

metals in the fish of the Madeira River and the surrounding area, mainly related to fishes’ 

response to trace metals. 

5. CONCLUSIONS 

Except for chromium, the results demonstrated that heavy metal concentrations are below 

the maximum limits established for human consumption by ANVISA. In the comparison of 

the metal concentrations in specimens sampled upstream and downstream of the Porto Velho 

City, Potamorhina latior showed the highest concentrations in the downstream area for Cr. 

This indicates that Porto Velho City may influence the increase of chromium concentrations 

in fish tissue, due to inadequate treatment of sewage dumped directly into the Madeira River. 

Estimated daily intake of chromium showed higher values in fish sampled downstream than 

upstream and are 13 times higher in an adult riverine than in an adult from other region of 

Brazil. 
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ABSTRACT 
This study evaluated the biosorption of Cd

2+
, Cr

3+
, Pb

2+
 and Cu

2+
 at pHs 3, 4, 5 and 6 for 

Saccharomyces cerevisiae both alive and biologically inactivated by different heating 

procedures (oven, autoclave or spray dry technique originated from alcohol industry). The 

material inactivated by autoclave (IA, at 120°C, 30 min) had the best performance for metals 

uptake: 1.88 ± 0.07 (Cu
2+

), 2.22 ± 0.02 (Cr
3+

) and 1.57 ± 0.08 g kg
-1

 (Pb
2+

). For Cd
2+

; while 

the material inactivated by spray dry (RY) presented the higher sorption capacity, 

2.30 ± 0.08 g kg
-1

. The sorption studies showed that the biosorbent materials presented 

different sorption capacities and an ideal sorption pH.  The sorption sites were investigated by 

potentiometric titration and FT-IR and showed that different heating processes used to 

inactivate biological samples produce materials with different characteristics and with a 

diverse sorption capacity due to modification of the available sorption sites. This suggests that 

inactivation by heating can be an alternative to improve the performance of biosorbents. The 

main sorption sites for each material were phenolic for live yeast (LY) and carboxylic for 

yeast inactivated by heating in an autoclave (IA). 

Keywords: biosorption, metals sorption, modification of the biosorbent, sorption sites. 

Sorção de metais por levedura viva e resíduo de levedura modificado 

por processos de aquecimento 

RESUMO 
Saccharomyces cerevisiae viva e biologicamente inativada por diferentes processos de 

aquecimento (forno, autoclave ou spray dry) foram empregadas para biossorção de Cd
2+

, Cr
3+

, 

Pb
2+

 e Cu
2+

 em pHs 3, 4, 5 e 6. O material inativado por autoclave (IA, a 120°C, 30 min) teve 

o melhor desempenho para a sorção de metais: 1,88 ± 0,07 (Cu
2+

), 2,22 ± 0,02 (Cr
3+

) e 1,57 ± 

0,08 g kg
-1

 (Pb
2+

). Para Cd
2 +

 o material inativado por spray dry (RY) apresentou a maior 

capacidade de sorção, 2,30 ± 0,08 g kg
-1

. Os estudos de sorção mostraram que os materiais 
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biossorvente apresentaram diferentes capacidades de sorção e pH ideal de sorção. Os sítios de 

sorção foram investigados por titulação potenciométrica e FT-IR e denotam que diferentes 

processos de aquecimento empregados para inativação biológica produzem materiais com 

características diversas e com capacidade de sorção distintos devido a modificação dos sítios 

de sorção disponíveis. Isto sugere que a inativação por aquecimento pode ser uma alternativa 

para melhorar o comportamento de biossorventes. Os principais sítios de sorção para cada 

material foram grupos fenólicos para a levedura viva (LY) e grupos carboxílicos para 

levedura inativada em autoclave (IA). 

Palavras-chave: biossorção, modificação do biosorvente, sítios de sorção, sorção de metais. 

1. INTRODUCTION 

Biological materials alive or dead have been used successfully as biosorbent for metals 

or organic compounds since 80’s (Madrid and Cámara, 1997). The main disadvantages of 

using living organisms - which have led to a search for using inactivated organisms - are: a) 

they are unable to regenerate for reuse; b) the pathogenic feature of the material; c) the need 

to know and control the best growing conditions in the presence of the analyte; and d) the 

toxicity of such analytes may affect the biological material leading to the inhibition of its 

development or even its death, stopping the sorption process (Vegliò and Beolchini, 1997). 

On the other hand, the mechanisms not dependent on metabolism are faster, without major 

influences of temperature in the range of 30 to 40ºC, and are directly related to the pH of the 

medium (Vegliò and Beolchini, 1997). The pH dependence favors the use of inactivated 

biological materials. Thermal inactivation is frequently mentioned as a way to interrupt the 

metabolism of biological materials employed in studies of biosorption (Arica et al., 2003; 

Bayramoğlu and Arica, 2008). 

While the mechanisms of change related to macromolecular cell death during heat 

treatment are not fully known, we know that thermal inactivation creates a new material, once 

it has caused the irreversible denaturation of the cell wall (which is composed of lipids, 

phospholipids, polysaccharides and proteins), membranes, ribosomes, and nucleic acids 

(Lee and Kaletunç, 2002). Thermal inactivation is employed to interrupt the metabolism for 

biosorption and also has been used to improve their sorption capacity (Arica et al., 2005; 

GüriĢik et al., 2004; Bayramoğlu and Arica, 2008). However, such items do not discuss how 

biological inactivation by heating processes affects the sorption sites of biosorbents, 

contributing to the improvement of sorption capacity. 

This work reports the influence of heating inactivation (HI) of Saccharomyces cerevisiae 

from the alcohol industry on metals uptake and available sorption sites. S. cerevisiae is a cost-

effective biosorbent because it is largely obtainable as a residue from the ethanol industry 

(c.a. 420,000 tons/year only in Brazil) and is nonpathogenic. The cell wall is composed of 

glucans, mannans, chitin, protein and lipid, all rich in organic functional groups with high 

potential for metals uptake (Volesky, 2004). 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Yeast origin and heating inactivation procedures 

All experiments were conducted with the same initial biomasses that originated from the 

first ethanol fermentation which was stored frozen until ready for use (except for the biomass 

inactivated by spray dry). After thawing, the biomass was filtered with Filter Pro 0.45 µm, 

33 DM (Aprolab, Brasil) then washed with distilled deionized water. The laboratory 

inactivation of yeast was conducted immediately after filtering. 
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Saccharomyces cerevisiae provided from ethanol industry was employed in four forms: 

i) live yeast (LY); ii) inactivated by heating in an oven (IO): 120°C, 2 h; iii) inactivated by 

heating in an autoclave (IA): 30 min, 120°C, afterward dried in oven at 60°C until constant 

weight; and iv) inactivated by the spray dry technique (RY) by the ethanol industry. 

To verify that the material had been inactivated, the inoculations of living matter and 

materials were submitted to the inactivation procedures in Petri dishes containing culture 

medium for yeast (20 g L
-1

) YPD agar (Sigma-Aldrich). The inocula were incubated in a 

microbiological chamber at 30°C for 24 hours. After that, the absence of growth in the plates 

containing yeast submitted to the inactivation procedures was confirmed by comparison with 

the inocula of live yeast obtained from the alcohol industry. The whole procedure of 

preparation of the suspension and inoculation was performed under sterile conditions within a 

laminar flow hood, and disinfected with 70% alcohol and submission to UV radiation for five 

minutes. All solutions and materials used to prepare the suspension for the inoculation and 

were autoclaved for 30 minutes at 120°C. 

2.2. Characterization of biosorbent materials 

Potentiometric titration of sorption sites: Three aliquots of 50 mg of each type of 

biosorbent were suspended in 50 mL of 0.1 mol L
-1

 KNO3 and the initial pH was determined. 

The sorption sites were potentiometrically titrated up to pH 2.0 with standardized HNO3 

solutions, according to (Araújo et al., 2007). Other 3 aliquots were titrated until pH 12.0 with 

standardized KOH solutions. 

The mathematic model assumes that the material contains n binding sites of the main 

metal ions, and treats these sites as discrete monoprotic weak acids, HLn, the consumption of 

H
+
 by these sites can be expressed by the following Equação 1 (Wang et al., 1998): 

 

(1) 

 

where: 

∆V = cumulative volume of acid/base added (mL); 

V0 = initial volume of suspension solution (mL); 

C = concentration of acid/base added (mol L
-1

); 

Cn = concentration of the acid site, Cn= [HLn] + [Ln
-
] (mol L

-1
); 

Cc = total carbonate concentration (mol L
-1

); 

Kan= acidity constant of HLn (mol L
-1

); 

[OH
-
]0, [H

+
]0 = initial concentration of hydroxyl and ions H

+
 (mol L

-1
), respectively; 

10
-6,3

 = first acidity constant (Ka1) of H2CO3; 

10
-16,6

 = overall acidity constant (Ka1 × Ka2) of H2CO3. 

The first factor inside the parenthesis of equation 1 represents the consumption of 

hydrogen ions by the material, taking into account n complexation sites; the second factor 

represents the consumption by water; and the third factor represents the consumption by 

carbonate species. Thus, if pH is the unique dependent variable of the equation, a non-linear 
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regression of the obtained data is run until fitting them to the equation will yield the constant 

values of acidity and the concentration of ligant sites as results (Lemos and Takiyama, 1999). 

The acid-base titration curves were used to estimate the constants of acidity and the 

concentrations of the acidic sites of the biosorbent material through the non-linear regression 

using the equation 1. The non-linear regression of the titration curves, performed with Sigma 

Plot 8.0 software (Statistical Solutions, USA), was used to infer the acid-base sorption site 

characteristics. 

Changes in the main functional groups present in LY, IA, IO and RY biosorbent 

materials were investigated by use of a Fourier transform infrared spectrometer (Bomem 

MB 102, Austria). Portions of each material was added to KBr previously dried in an oven 

and pressed to produce tablets that had been analyzed to obtain infrared spectra. 

2.3. Metals uptake by the yeast biosorbent materials 

A quantity of 100.00 mg of LY, IA, IO and RY were conditioned in 15 mL of 

KNO3 0.5 mol L
-1

 and the pH was set to 3, 4, 5 or 6. The conditioned materials were 

centrifuged and re-suspended in 5 mL of individual metals solutions containing 50 mg L
-1

 of 

each metal Cd
2+

, Cr
3+

, Pb
2+

 or Cu
2+

 in KNO3 0.5 mol L
-1

 and pHs previously set to 3, 4, 5 or 

6. 

The suspensions were shacked (250 rpm, 10 min, 25°C), centrifuged (2 min, 3400 rpm) 

and the supernatants were transferred to different flasks to stop the contact with the metal 

solutions. The work solutions and supernatants of biosorption were analyzed using an 

ICP OES (Varian RD, USA) - spectral lines 226.502 nm Cd(II), 205.560 nm Cr(III), 

213.598 nm Cu(II) and 182.143 nm Pb(II), 1.20 kW power, plasma flow 15 L min
-1

, auxiliary 

gas 1.50 L min
-1

, nebulizer flow 0.9 L min
-1

 and the quantification limits (LOQ) were 

0.25; 0.5, 1.0 e 1.0 mg L
-1

, respectively. 

The metals uptakes were determined by the difference between the metals concentration 

of individual solutions prepared in KNO3 0.5 mol L
-1

 in the four working pHs and the 

supernatants obtained after contact with these biosorbent solutions and these differences were 

used to calculate the mass of each metal biosorbed by the respective biomasses (LY, IA, IO 

and RY). 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Metals uptake by the yeast biosorbent materials 

Changes in metals uptake are expected considering that the characterization of biosorbent 

materials denotes that HI results in different materials, with a diverse sorption sites distribution. 

Overall, all heating processes improved biosorbent capacity (Figure 1 and Table 1). This 

behavior is related in literature by different materials (Arica et al., 2005; Bayramoğlu and 

Arica, 2008). 

The evaluation of the effectiveness of the inactivation methods employed was checked 

by the inoculation of all materials on YPD. The materials submitted to the inactivation 

processes were checked to ensure that they did not present metabolic action on observed 

sorption phenomena, depending only on the interaction of metals and sorption sites available 

on the surfaces of the modified materials. 

In general, IA was the best biosorbent for all analytes in all pHs, with the exception of Cd
2+

 

(Figure 1) for which RY was the best biosorbent. Given that the sorption sites and species of 

metals in solution are Pearson’s acids and bases, it is possible to infer about the probable 

sorption sites involved in metals uptake. The Cd
2+

 is the predominant species in all studied 

pHs (100%) (Baes and Mesmer, 1976), and this fact may explain the small variation of Cd 

uptake for these pHs independent of the evaluated material. 
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Thus, the variation of sorption may be related to three mechanisms: 1) complexation with 

sorption sites; 2) electrostatic attraction; and 3) metabolism dependence, which can be discarded 

since Cd
2+

 is very toxic to cells and promotes apoptosis (Gadarin et al., 2010). The order of 

Cd
2+

 uptake is RY>IA>IO>LY, where IA uptake is around 2.5 times that removed by 

IO (Table 1). Since RY has the higher possibilities of soft bases to complex Cd
2+

 (Pearson’s soft 

acid) the superior analyte uptakes by RY could be related to the sorption sites hydroxyl which 

accounts for about 93.1% of the sites available for this material. 

  

  

Figure 1. Metals removed at different pHs (n = 3). 

Note:  = IA (Inactivated by Autoclave),  = IO (Inactivated by Oven),  = RY (Residue of 

Yeast from ethanol industry) and  = LY (Live Yeast alive). 

The Cu
2+

 is a free cation in pHs from 3 to 5. At pH 6, CuOH
+
 and Cu2(OH)2

2+
 manifest 

(Baes and Mesmer, 1976), which could explain the decreased uptake of the analyte at this pH 

for all inactivated materials, since the probable interaction between them and this analyte is the 

electrostatic interaction. For all pHs the sorption sites of RY are protonated, suggesting that the 

mechanism is related to covalent bonds and not to an electrostatic attraction. Considering that 

Cu
2+

 is a Pearson’s borderline acid, all sorption sites are able to complex with the analyte. 

While Cu
2+

 sorption increased at pH 6 for LY, the opposite behavior was observed for the 

inactivated materials. This behavior can be related to the fact that copper is an essential element 

for mitochondrial respiration, for carbon and nitrogen metabolism, for oxidative stress 

protection, besides being important for cell wall synthesis (Hänsch and Mendel, 2009). 

Furthermore, the best conditions for yeast development are between pH 5-6, which might have 

contributed to the higher sorption capacity presented by LY at this pH. 

The Pb
2+

 is present as a free cation in solution for all pHs studied. Thus, the changes of 

sorption are related to the influence of pH on the available sorption sites. For Pb
2+

, the retention 

rate obtained for LY was 48.34% of available metal in work solutions at pH 4. For RY, the 
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retention was around 55.74% at pH 5.0 and 59% for IO for all pHs from the initial available 

metals in solution, with the highest retention percentage for pH 6.0, on the order of 65.26%. For 

this metal RY, IA and LY presented similar sorption capacities (Table 1), which suggests that 

the uptake for this analyte is not metabolism-dependent even for the LY. In addition, the slight 

increasing of sorption observed for IO at pH 4 could be related to the deprotonation of 

carboxylic sites at this pH. This corroborates the hypothesis that these sorption sites are 

responsible for the retention of the analyte. 

The Cr
3+

 is a Pearson’s hard acid and produces six species in solutions with equilibrium 

varying with pH. The distribution of the Cr
3+

 species in diluted solution according to pH is: 

pH<3 = 100% Cr
3+

; pH 4= Cr
3+

 (72%) and Cr2(OH)2
4+

 (28%); pH 5=Cr
3+

 (14%), 

CrOH2
+
 (30%), Cr3(OH)4

5+
 (50%), Cr2(OH)2

4+
(4%) and Cr(OH)4

-
 (2%) Cr; pH 6=CrOH2

+
 

(15%), Cr(OH)2
+
 (10%) and Cr3(OH)4

+5
 (75%) (Baes and Mesmer, 1976). The Cr

3+
 uptake was 

affected by pH increment for all materials, suggesting that the variation of chemical species can 

be affected by this parameter. Probably, the chromium species present in solution, which 

changes with pH, and their interactions with the available sorption sites are responsible for the 

sorption increasing with pH. 

Inactivation provides a better performance of biosorbent due to the changes promoted by 

the different heating processes on available sorption sites. In general, the material inactivated by 

autoclave (IA) presented the best performance for metals uptakes. The yeast residue (RY) only 

presented a higher sorption for Cd. The solution of inactive materials has advantages, such as 

the need to control the conditions of microorganism growth which involves completely 

knowing its metabolism and life cycle, no danger of the toxicity of the analytes impeding 

biosorbent development, and the simplicity of storage and transportation of the biosorbent in the 

case of commercial uses. 

Sorption site availability depends on other factors, such as the chemical function and 

quantity of sorption sites, accessibility, chemical state and affinity of the analyte (Hänsch and 

Mendel, 2009). In addition, the chemical neighborhood can differentiate the sites of the same 

chemical function, through withdrawing or donating groups that affect the electronic density of 

the sorption sites with the same theoretical uptakes capacity, making them more positive or 

negative (March, 1992). 

Table 1. General data of metals uptake by different biological materials (100.00 mg of biological 

material, 50 mg L
-1

 of different metals in KNO3 0.5 mol L
-1

, n = 3). 

Metal uptakes (g kg
-1

) 

Biosorbent 

Material 
Cd pH Cu pH Pb pH Cr pH 

IA 0.87 ± 0.05 5 1.90 ± 0.09 3 1.57 ± 0.08 6 2.22 ± 0.02 6 

IO 0.41 ± 0.05 5 1.49 ± 0.07 3 0.32 ± 0.04 4 1.22 ± 0.06 5 

RY 2.30 ± 0.08 5 1.05 ± 0.04 4 1.2 ± 0.1 5 0.54 ± 0.01 5 

LY 0.04 ± 0.03 6 0.77 ± 0.03 6 1.01 ± 0.07 4 1.93 ± 0.01 6 

LY = live yeast; IO = inactivated by heating in an oven, 120°C, 2 h; IA =  inactivated by heating in an autoclave, 

30 min, 120°C, afterward dried in oven at 60°C until constant weight, and RY =  inactivated by spray dry 

technique (RY). 

3.2. Characterization of biosorbent materials 

Potentiometric titration of acid sites: The cell wall of S. cerevisiae is composed by 

mannoproteins (30-50%), 1,6-β-Glucan (5-10%), 1,3- β-Glucan (30-45%) and chitin (1,5-6%) 
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(Klis, 1994). According to other authors, the cell wall is also composed of c.a. 6% of lipids, 9% 

of glycoprotein, 25% of mannane and 43% of glycans (Avery and Tobin, 1993; Chaud and 

Sgarbieri, 2006). 

These components present functional groups such as amine, amide, imidazol, thioethers, 

phosphate, carboxylic, thiol, phenolic and hydroxyl which present different affinities by 

metallic species (Shiewer and Volesky, 2000), pKa and acid-base classification according to 

Pearson theory (Pearson, 1968). Heating can cause loss of secondary or tertiary structure of cell 

wall proteins, which affects the sorption capacity of a biosorbent and its behavior by changes in 

functional groups’ availability and exposure. Table 2 shows the differences found between S. 

cerevisiae inactivated by heat applied by different inactivation methods. According to the 

titration approach, the materials are chemically different and have not just different sorption 

sites but also presented a diverse percentual distribution when sorption sites of a same chemical 

function were present. Figure 2 presents the titration curves of sorption sites for the different 

materials and the best-fitting curve to predict the sorption sites. 

The FT-IR spectra (Figure 3) of IA, IO, RY and LY present functional groups in the region 

between 3000-3750 cm
-1

 and 2940-2820 cm
-1

, which were attributed to OH. The peaks at 1730–

1640 cm
-1

 can be related to carbonyl groups (C=O) or aromatic C-C. The peaks at 1499 

and1595 can be attributed to axial strain of aromatic C=C, and are more defined to LY, IA and 

IO, respectively. The band at 1260 and 1000 cm
-1

 was related to the axial strain of C-O bound 

from phenol and OH. It is worthy of mention that there are considerable differences between 

LY and the other bioabsorbents inactivated by heating, which confirms that the inactivation 

methods change the available sorption sites. 

The diverse characteristics of sorption sites presented by the materials submitted to 

different biological inactivation processes could be related to the denaturation of protein and 

carbohydrate chains, disrupting the cell wall, which can expose different sites not previously 

accessible to the Biosorption (Halasz and Lasztity, 1991). 

  
Figure 2. Titration curves of acidic sites for IA = Inactivated by Autoclave, IO = Inactivated by Oven, 

RY = Residue of Yeast from ethanol industry and LY = Live Yeast (n = 3). 
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Table 2. Sorption sites (Sn) characterized by potentiometric titration for S. cerevisiae alive and 

inactivated by diverse processes. 

Sn pKa [Sn] (mol g
-1

) 
Contribution 

of Sn (%) 
Type of Sn Pearson class 

Bound 

atom 

Yeast inactivated by autoclave, 30 min., 120°C (IA) 

S1 1.7 1.9 x 10
-2

 67.8 carboxylic/phosphoric hard/hard bases O 

S2 4.8 1.7 x 10
-5

 0.95 carboxylic hard base O 

S3 9.0 1.1 x 10
-9

 1.46 amine/thiol hard/soft bases N/S 

S4 10.5 3.4 x 10
-11

 3.91 hydroxyl/amine/thiol hard/hard/soft bases O/N/S 

S5 12.0 1.0 x 10
-12

 25.8 hydroxyl hard base O 

Yeast inactivated by oven, 2 h, 120°C (IO) 

S1 2.4 3.7 x 10
-3

 37.3 carboxylic hard base O 

S2 4.4 4.5 x 10
-5

 12.6 carboxylic hard base O 

S3 8.9 1.8 x 10
-9

 12.1 amine/thiol hard/soft bases N/S 

S4 10.7 1.8 x 10
-11

 37.9 hydroxyl/amine/thiol hard/hard/soft bases O/N/S 

Residue of yeast from alcohol industry (RY) 

S1 8.5 3.2 x 10
-9

 5.3 amine/thiol hard/soft bases O/S 

S2 9.28 5.2 x 10
-10

 65.0 amine/thiol hard/soft bases O/S 

S3 9.34 4.5 x 10
-10

 22.2 hydroxyl/amine/thiol hard/hard/soft bases O/N/S 

S4 10.7 2.0 x 10
-11

 7.5 hydroxyl/amine/thiol hard/hard/soft bases O/N/S 

Live Yeast(LY) 

S1 3.1 1.5 x 10
-3

 6.7 carboxylic hard base O 

S2 9.3 1.0 x 10
-9

 0.2 amine/thiol hard base/soft bases N/S 

S3 11.6 2.8 x 10
-12

 93.1 hydroxyl hard base O 

 

Figure 3. Fourier Infrared spectra presenting the main functional groups for A) LY = Live 

Yeast, B) IA = Inactivated by Autoclave, C) IO = Inactivates by Oven, D) RY = Residue of 

Yeast from ethanol industry. Resolution: 4 cm
-1

 at 20 scans min
-1

. 



 

 

518 Geórgia Labuto et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

4. CONCLUSIONS 

Different kinds of heating have been used to inactivate biological material employed as 

biosorbent. The influence of the different kinds of heating should be monitored because these 

procedures can affect the sorption sites and their distribution on the biosorbents, modifying 

sorption capacities and the mathematical models that describe the biosorption phenomena. 

Overall, inactivation in an autoclave promotes the largest uptake of toxic metals. 
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ABSTRACT 
Copper in the aquatic ecosystem may remain adsorbed or be incorporated into the 

biomass and undergo biomagnification causing unwanted effects to aquatic macrophyte 

communities. This study evaluated the biomass reduction of Salvinia molesta (Mitchell) 

exposed to copper sulphate pentahydrate (CuSO4.5H2O) under laboratory conditions. 

Approximately 20.5 g of fresh mass (FM) of S. molesta (0.74 g dry matter, DM) were placed 

in glass tanks with different concentrations (n = 3) of CuSO4.5H2O as follows: 0.0; 2.0; 4.0; 

6.0; and 8.0 mg L
-1

 for 28 days. The dry mass was determined after each seven-day interval 

over 28 days and submitted to repeated ANOVA measures, followed by a Tukey test 

(P<0,05). The results show that macrophyte increased until the seventh day of exposure in all 

treatments. After this period, the biomass of S. molesta decreased; but there was no significant 

difference between treatments with copper, except for the 8.0 mg L
-1

 treatment. The copper 

treatments decreased the S. molesta biomass an average of 43.2% (0.50 g DM) after 28 days. 

At the end of the experiment, copper absorption in the treatments with 6.0 and 8.0 mg L
-1

 was 

on average 77.9% higher than in the treatments with 2 and 4 mg L
-1

.
 
The treatments with 6.0 

and 8.0 mg L
-1

 reached their maximum bioaccumulation capacity after 14 days. The results 

show that contamination of the aquatic environment at concentrations above 2 mg L
-1

 Cu
2+ 

can reduce the S. molesta biomass by approximately 43%. 

Keywords: aquatic macrophytes, heavy metal, phytoremediation.  

Redução da biomassa de Salvinia molesta exposta ao sulfato de cobre 

pentahidratado (CuSO4.5H2O) 

RESUMO 
No ecossistema aquático, o cobre pode permanecer adsorvido ou ser incorporado à 

biomassa e sofrer biomagnificação ocasionando efeitos indesejados às macrófitas aquáticas. 

Este trabalho avaliou a redução da biomassa da Salvinia molesta (Mitchell) exposta ao sulfato 

de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O), em condições de laboratório. Aproximadamente 

20,5 g de massa fresca (MF) de S. molesta (0,74 g de massa seca, MS) foram dispostas em 

aquários de vidro e submetidas (n=3) às concentrações de 0,0; 2,0; 4,0; 6,0; e 8,0 mg L
-1

 por 
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28 dias. A massa seca foi determinada a cada sete dias durante 28 dias e os dados submetidos 

à ANOVA de medidas repetidas, seguida do teste de Tukey (P<0,05). Em todos os 

tratamentos S. molesta cresceu até o sétimo dia de exposição. Após esse período houve 

redução da biomassa de S. molesta, porém não ocorreu diferença significativa entre os 

tratamentos com cobre, exceto para o tratamento com 8.0 mg L
-1

. A redução média da 

biomassa de S. molesta nos tratamentos com cobre foi 43,2% (0,50 g MS) aos 28 dias. Ao 

final do experimento a absorção do cobre nos tratamentos com 6,0 e 8,0 mg L
-1

 foi em média 

77,9% maior em comparação à absorção nos tratamentos com 2 e 4 mg L
-1

. Os tratamentos 

com 6,0 e 8,0 mg L
-1

 atingiram sua capacidade máxima de bioacumulação aos 14 dias. Os 

resultados mostram que contaminação de ambientes aquáticos com concentrações acima de 

2 mg de Cu
2+

 L
-1

 pode ocasionar redução de aproximadamente 43% da biomassa de 

S. molesta.  

Palavras-chave: fitorremediação, macrófitas aquáticas, metal pesado. 

1. INTRODUCTION 

Human activities cause multiple environmental impacts on aquatic environments. Among 

these activities, the incorrect use of fertilizers and increasing industrial activities have led to 

increasing contamination of soil and water bodies by metal ions (Moyo and Phiri, 2002; 

Espinoza-Quiñones et al., 2005; Penning et al., 2008). 

Copper sulfate (CuSO4) can contaminate aquatic ecosystems indirectly during the 

spraying of crops due to entrainment caused by rain and, naturally, by soil erosion. The 

copper ion also reaches aquatic environments directly when industrial effluents are released 

into water bodies and when copper sulfate is used to control algae in reservoirs and irrigation 

equipment (Who, 1998; Boyd, 2015). In Brazil, the use of copper sulphate pentahydrate 

(CuSO4.5H2O) is not allowed; but it is widely used in other countries to control parasitoids in 

aquaculture (e.g. Ichthyophtirius mutifiliis), diseases of bacterial and fungal origin (Cardeilhac 

and Whitaker, 1988) and algae blooms, as well (Boyd and Massaut, 1999). In Brazil, the 

maximum value of copper concentration released in the receiving water bodies is 1.0 mg L
-1

 

(Conama, 2011); however, continuous use on crops and in industrial activities may result in 

the accumulation of ions in aquatic ecosystems. 

Copper is essential for certain cellular activities at low concentrations, but it can be toxic, 

causing mortality or sub-lethal stress in high concentrations (Mazon et al., 2000; Pourahmad 

and O' Brien, 2000). The presence of copper in the environment poses a toxicity threat to 

animals and plants (McBride et al., 1997). In aquatic ecosystems copper can be adsorbed to 

the sediment by ion complexation reactions and influence the bioavailability, transport and 

migration of metallic cations (Bezerra et al., 2009). As a result of its conservative 

characteristics, copper may result in bioconcentration and biomagnification in the food chain 

(Amarante et al., 2010; Marengoni et al., 2013). 

Aquatic macrophytes play a key role in nutrient cycling and primary production of 

aquatic ecosystems, because they promote the exchange of chemical elements of the sediment 

to the water column and are an important food source for aquatic and terrestrial animals (food 

web), organic matter and debris (detritivores web), in addition to providing substrate, shelter 

and refuge for fish, zooplankton and macro-invertebrates (Camargo et al., 2003; Thomaz and 

Cunha, 2010; Mormul et al., 2010; Batista-Silva et al., 2012; Súarez et al., 2013). 

Salvinia molesta (Mitchell) is a small, floating aquatic macrophyte of the Salvinaceae 

family, widely distributed in Brazil. The Salvinia genus is native to the Neotropics, extending 

from Mexico and the Galapagos Islands through Central America and Caribbean and most of 

South America (Sculthorpe, 1967). This macrophyte presents high growth rates, high rates of 

reproduction and the ability to accumulate nutrients (McFarland et al., 2004; Cary and 
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Weerts, 1984). The sensitivity to different substances allows the use of S. molesta as a 

biological indicator of contaminated environments (Suñe et al., 2007) while its high growth 

rate favors its use as phytoremediation agent. In addition to the ability to absorb nutrients, 

Kumar et al. (2008) and Ladislas et al. (2012) reported that some species of macrophytes have 

great potential for removing heavy metals from water and sediments. Although the metal 

removal capacity is a desirable feature in macrophytes used in phytoremediation of 

contaminated aquatic environments, it is important to know the morphological and 

physiological damage caused by heavy metal accumulation on macrophyte tissues (Milan et 

al., 2006). 

The accumulation of metals can reduce plant biomass and, consequently, habitat 

heterogeneity and primary production in aquatic environments. Proença et al. (2012) 

demonstrated that the aquatic macrophytes Lemna minor were able to grow in low copper 

concentrations (0.01, 0.1 and 1.0 mg L
-1

) (i.e., the stimulatory effect), but the biomass was 

reduced when exposed to a concentration of 10 mg L
-1

 (inhibitory effect). Cruz et al. (2009) 

used Pistia stratiotes L. (Araceae) to treat mining effluents containing Mn and Zn and 

reported that the accumulation of heavy metals in plant tissue may cause phytotoxicity and 

reduce plant biomass.  

Floating aquatic macrophytes with large biomass, such as Eichhornia crassipes and 

Pistia stratiotes are often used for phytoremediation because they are more resistant to the 

adverse conditions of the contaminated water (Mondardo et al., 2006; Cruz et al., 2009). In an 

experiment using E. crassipes for 21 days, Mokhtar et al. (2011) reported the removal of 97.3, 

95.6 and 61.6% of the copper present in solution with 1.5, 2.5 and 5.5 mg L
-1

, respectively. 

The effects of copper on floating macrophyte with small biomass such as Salvinia 

molesta (Mitchell) are poorly understood. The wide geographic distribution of S. molesta in 

Brazil, even in environments with low nutrient concentrations (Rubim and Camargo, 2001), 

and the fact that S. molesta may be subjected to possible biomass reduction resulting from 

contamination by copper ions (Cu
2+

) in aquatic environments, led us to evaluate the effects of 

copper sulfate pentahydrate on S. molesta biomass. 

2. MATERIALS AND METHODS 

An experiment was conducted to evaluate how copper affects Salvinia molesta biomass. 

The plants were exposed (in triplicate) to five copper sulphate pentahydrate concentrations 

(0.0, 2.0, 4.0, 6.0 and 8.0 mg L
-1

) in 5.0 liter capacity tanks in laboratory conditions for 28 

days. 

The plants were selected by size and appearance, in good health and nutritional status. 

The tanks were filled with two liters of water and an average 20.5 g of fresh mass (FM) of S. 

molesta, corresponding to approximately 0.74 g dry matter (DM). The fresh weight was 

determined after removing excess water by keeping the plants in the shadow, inside sieves for 

5 minutes and, after that, they were laid on paper to drain for 2 minutes. The initial dry matter 

was estimated by simple linear regression between fresh (FM) and dry matter. The regression 

between FM and DM yielded a correlation value of R²=0.997 (n=15) and the obtained 

equation was DM = 0.0313*(FM) + 0.1019. The dry weight was determined after the plants 

were dried at 105°C for 24 hours, as recommended by Wetzel and Likens (1991). 

The copper sulfate pentahydrate (CuSO4.5H2O, Pro analisis®) was 99.99% pure. The 

water added to the laboratory tanks came from the S. molesta maintenance tanks to reduce the 

impact of the transfer on the plants. Table 1 presents the water physical and chemical 

variables. 
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Table 1. Mean (n=3) and standard deviation values of temperature (temp.), pH, dissolved oxygen 

(DO), electrical conductivity, total Kjeldahl nitrogen (TKN) and total phosphorus (TP) of water in the 

tanks. 

Physical and 

chemical variables 
Temp. (ºC) pH 

DO 

(mg L
-1

) 

Electrical Cond. 

(mS cm
-1

) 

TKN 

(mg L
-1

) 

TP 

(μg L
-1

) 

Macrophytes tanks 

collection 
27.1± 0.6 7.9 ± 0.4 6.0 ± 0.6 0.094±0.023 0.50±0.12 205.0 ± 29.1 

The experiment was conducted in 60 tanks under controlled conditions (26.5 ± 2.0ºC and 

photoperiod of 8 hours). Every seven days, 15 tanks were removed and all macrophyte 

biomass was used to determine fresh mass (FM, g), dry matter (DM, g) and copper content. 

Copper content in the biomass of macrophytes (mg g
-1

) was determined following the B-3120 

method described in APHA (2005). The 15 tanks corresponded to five treatments (0.0; 2.0; 

4.0; 6.0 and 8.0 mg L
-1

) and three repetitions. 

The data regarding dry matter and copper content in the macrophytes biomass at 7, 14, 

21 and 28 days were subjected to descriptive statistics. Subsequently, the dry weight data 

were submitted to the Kolmogorov-Smirnov’ and Bartlett's test to verify the normality and 

homoscedasticity, respectively. If the assumptions were confirmed, the dry weight data were 

submitted to repeated ANOVA measures to verify the effects of copper (0.0; 2.0; 4.0; 6.0 and 

8.0 mg L
-1

) on the S. molesta biomass. Significantly different means (P<0.05) were then 

compared by the Tukey test. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The repeated ANOVA measures pointed to significant effects of treatments (i.e. copper 

concentrations) and time (samplings days). Interactions among the effects of time and copper 

concentrations were also observed (Table 2). In the control treatment, S. molesta biomass was 

significantly higher than in the others. Salvinia molesta exposed to 8.0 mg L
-1

 had lower 

biomass; and no significant difference was observed among 2.0, 4.0 and 6.0 mg L
-1

 treatments 

(Table 2). 

Table 2. Mean (n=12) of Salvinia molesta biomass (g DM) in different copper concentrations 

with results from the repeated measures ANOVA upon the effects of treatment (Treat.), time 

and interaction (Treat. x time). 

 Treatments (Treat.)   Anova P value 

Copper 

concentration 

(mg L
-1

) 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0   Treat. Time 
Treat. x 

Time 

0.98a 0.63b 0.64b 0.64b 0.58c   <0.001 <0.001 <0.001 

The biomass of macrophyte increased until the seventh day of exposure in all treatments. 

After this period S. molesta biomass reduced, although not significantly different (P<0.05) 

between treatments, except compared to the control (Figure 1). In the control treatment, 

biomass increased an average 29.7% throughout the experiment. At the end of the experiment, 

S. molesta biomass (mean 0.50 g DM) reduced on average 43.2% in the treatments with 

copper, compared to 7
th

 day (mean 0.88 g DM). After 28
 
days, biomass (0.50 g DM) reduced 

45.1% for 2.0 mg L
-1

 copper concentration and, 44.4% (0.50 g DM), 40.2% (0.52 g DM) and 

41.7% (0.49 g DM) for 4.0, 6.0 and 8.0 mg L
-1

, respectively (Figure 1). This result suggests 

that the contamination of the aquatic environment with concentrations greater than 2.0 mg L
-1

 

can cause heavy losses to the S. molesta biomass. Exposure of Lemna minor to the 
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concentration of 10 mg L
-1

 Cu
2+

 reduced the biomass macrophyte by 62.1% (Proença et al., 

2012). Salvinia auriculata exposed to zinc (ZnSO4.7H2O) concentrations of 7.5 and 10.0 mg 

L
-1

 decreased by 25 and 38%, respectively (Wolff et al., 2009). 

 

 
Figure 1. Means (n=3) and standard deviation of Salvinia molesta biomass 

in the 0.0 (●), 2.0 (♦), 4.0 (■), 6.0 (▲) and 8.0 mg L
-1

 (х); * denotes 

significantly different (P<0.05) between treatments. 

The biomass decreased with the copper treatment due to leaf necrosis after 14 days of 

trial and, especially, to early root senescence from the 7
th

 day. After this period, senescence 

and detachment from the plant roots could be observed. Several authors reported that heavy 

metals are not accumulated in the roots (Kumar et al., 2008; Mansouri et al., 2012; Rascio and 

Navari-Izzo, 2011); however, the floating aquatic macrophytes absorb most of the nutrients 

by the roots (Tundisi and Tundisi, 2008). This fact suggests that S. molesta biomass reduction 

begins in the root system caused by ion copper absorption. For example, in P. stratiotes 

mercury accumulation was about 4 times higher in roots than in the upper parts (Snow and 

Ghaly, 2008; Ayyasamy et al., 2009). So, although floating aquatic macrophyte with high 

biomass are more resistant to adverse environmental conditions, copper contamination of 

aquatic environments can reduce the biomass of species such as Eichhornia crassipes and 

Pistia stratiotes due to higher ion absorption caused by greater root area. The length of S. 

molesta roots (i.e., root-like structures that are actually modified leaves) ranges from about 

2.4 to 10.5 cm (Room, 1983), whereas E. crassipes root length can reach 30 cm (Meerhoff et 

al., 2003). 

At the end of the experiment, copper absorption in the treatments with 6.0 (4.3 mg g
-1

 

DM) and 8.0 mg L
-1

 (6.2 mg g
-1

 DM) was on average 77.9% higher than in the treatments 

with 2.0 (2.0 mg g
-1

 DM) and 4.0 mg L
-1

 (3.9 mg g
-1

 DM). Salvinia molesta exposed to 

copper concentrations of 6.0 and 8.0 mg L
-1

 absorbed more rapidly and reached maximum 

bioaccumulation capacity at 14 days, when the copper content in the macrophyte biomass 

reached 4.8 and 6.9 mg Cu
2+

 g
-1

 DM, respectively (Figure 2). Probably this result is due to the 

higher initial availability of copper. Wolff et al. (2009) reported that the zinc content in S. 

auriculata biomass showed a positive relationship with the highest concentrations in the 

solution. In this study, a relationship between the initial concentration and the copper content 

in the macrophyte biomass was also observed. However, no positive correlation was observed 

between decreasing biomass and increasing concentration in the solution, because the 
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reduction was similar in all concentrations, except for 8.0 mg L
-1

. In addition to the absorption 

process, the ion adsorption by macrophyte structures (e.g., root structures) favor the reduction 

of copper. In fact, Módenes et al. (2013) related that E. crassipes dry matter reduced about 

50% of Zn, Cu and Cd ions from aqueous solutions.    

The copper content in the S. molesta dry matter also suggests that after 14 days copper 

starts to be transferred to the medium (i.e. solution), especially in the 6.0 and 8.0 mg L
-1

 

treatments (Figure 2). This fact may be related to loss of copper absorption capacity resulting 

from ion saturation in the plant biomass. In the treatments with 2.0 and 4.0 mg L
-1

 copper 

content increased steadily in the macrophyte biomass, indicating that at these concentrations 

S. molesta did not reach maximum bioaccumulation capacity. Heavy metals such as cadmium, 

copper, lead, zinc and nickel can trigger toxic effects on organisms due to bioaccumulation 

and biomagnification in the food chain (Dembitsky and Rezanka, 2003; Ugya et al., 2015). 

 
Figure 2. Copper content in Salvinia molesta biomass for the treatments with 2.0 (♦), 

4.0 (■), 6.0 (▲) and 8.0 mg L
-1

 (x). 

   

4. CONCLUSION 

The exposure of Salvinia molesta to copper sulphate pentahydrate causes the macrophyte 

biomass to decrease; however, this decrease was similar in the 2.0; 4.0 and 6.0 mg L
-1 

treatments, and slightly higher in the 8.0 mg L
-1

 treatment. Thus, no positive correlation was 

observed between copper concentration and biomass reduction. Nevertheless, at higher 

concentrations (6.0 and 8.0 mg L
-1

) accumulation was also higher and possibly reached 

copper saturation due to rapid absorption of the ion. These results also suggest that 

contamination of the aquatic environment at concentrations of 2 mg L
-1

 Cu
2+

 can reduce S. 

molesta biomass by approximately 43%. 
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ABSTRACT 
This study evaluated the quality of water consumed by schoolchildren in the city of 

Uberaba, relying upon chemical analyzes to determine the levels of free-residual chlorine and 

levels of chromium, copper, manganese, lead and cadmium. Microbiological analysis was 

also performed in order to determine total coliforms and Escherichia coli, using the values 

established by Ordinance n
0
. 2914 of 2011 of the Ministry of Health as parameters for safe 

drinking water. Water samples were analyzed from the drinking fountains and kitchen faucets 

of eight public schools that serve children aged 0-5 years. Sampling was conducted quarterly 

from December 2011 to September 2012, resulting in four collections. The results revealed 

the presence of Escherichia coli and total coliforms above the valued permitted by legislation 

in more than 50% of the samples. It was also observed that concentrations of free-residual 

chlorine were below the minimum value required by law in nearly half of the samples 

analyzed. In relation to the concentration of metals, some samples had water contents of 

copper, cadmium, chromium, manganese and lead above the permissible levels. Statistical 

tests revealed that when analyzing the period of sampling, only the values for the 

concentrations of free-residual chlorine, chromium and lead showed no significant difference 

(p> 0.05). The results show the need for corrective actions at the water supply point for the 

school population, in addition to monitoring and controlling the quality of water for human 

consumption. 

Keywords: chemical analysis, drinking water, microbiological analyzes. 

Análise química e microbiológica da água de escolas públicas 

municipais de Uberaba  

RESUMO  
Neste estudo a qualidade da água consumida por escolares na cidade de Uberaba-MG foi 

avaliada levando-se em consideração os resultados das análises químicas para determinação 

dos teores de cloro residual livre e níveis de cromo, cobre, manganês, chumbo e cádmio, além 
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das análises microbiológicas para determinação de coliformes totais e Escherichia coli, 

tomando-se como parâmetro para água potável, os valores estabelecidos pela Portaria nº 2.914 

de 2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011). Foram analisadas amostras de água 

provenientes de bebedouros e torneiras da cozinha de oito instituições de ensino infantil da 

rede pública municipal que atendem crianças com a faixa etária de 0 - 5 anos. As amostragens 

foram realizadas em períodos trimestrais compreendidos entre dezembro de 2011 e setembro 

de 2012, resultando em quatro coletas. Os resultados obtidos revelaram a presença de 

Escherichia coli e coliformes totais, acima dos valores permissíveis pela legislação em mais 

de 50% das amostras analisadas. Foi verificado ainda, teor de cloro residual livre abaixo do 

valor mínimo exigido pela legislação vigente em quase metade das amostras analisadas. No 

que se refere à concentração de metais, algumas amostras de água apresentaram teores de 

cobre, cádmio, cromo, manganês e chumbo acima do permitido. Os testes estatísticos 

revelaram que, quando analisado o período de realização das amostragens, apenas os valores 

referentes à concentração de cloro residual livre, cromo e chumbo não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05). Os resultados obtidos revelam a necessidade de ações corretivas nos 

pontos de fornecimento de água para a população escolar, além do monitoramento e controle 

da qualidade da água para consumo humano, tanto pelos gestores escolares como pelas 

autoridades sanitárias. 

Palavras-chave: água potável, análises microbiológicas, análises químicas. 

1. INTRODUCTION 

Drinking water is vital to the survival of all living organisms and the functioning of 

ecosystems, communities and economies. However, in the last decade, water quality 

worldwide is being threatened due to population increases, agricultural and industrial 

activities (Khan et al., 2013; Baird, 2002). These changes resulted in climate change, directly 

affecting the global hydrological cycle. 

A supply of good quality water that is adequate, reliable and affordable to the population 

is closely linked to human health. However, according to the Environmental Company of São 

Paulo (2008), part of the available fresh water on the planet is in some stage of contamination 

(Cetesb, 2008).  

According to the World Health Organization - WHO, at present, 1.2 billion people do not 

have drinking water, and 80% of diseases and 30% of deaths worldwide are caused by 

contaminated water (Hênio, 2011). Already, as a result of poor water quality, the study by the 

UN shows that at least 1.8 billion children under five years old have died to date 

(Giraldi, 2010). 

In several educational institutions, waterborne diseases have become common. This may 

be related to contamination in water tanks or infiltration in pipes. Therefore, the monitoring 

and further analysis of the quality of waters originating from faucets and drinking fountains 

for school consumption becomes important. 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Collection of water samples for chemical analysis 

Initially, the collection site (faucet or drinking fountain) was held open, permitting the 

outflow of water for at least three minutes. Polypropylene bottles were used previously, for 

acclimating local water, in order to minimize possible interference with the collection and 

storage of water samples for chemical analysis. 
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2.2. Collection of water for microbiological analysis 

The collection site was sanitized with 70% ethanol and then flamed to avoid interference 

with the results due to external contamination. Then, the water samples used for 

microbiological analyzes were collected from the schools’ drinking fountains and kitchen 

faucets in amber bottles, previously autoclaved, containing 0.1 mL of sodium thiosulfate to 

10% for every 100 mL of water collected. 

2.3. Analysis of free residual chlorine 

The determination of free-residual chlorine was taken by the direct method using a hand 

photometer checker chlorine-free, ranging from 0.00 to 2.50 mg L
-1

 - Model HI 701 at the 

collection site. 

2.4. Metals analysis 

The samples passed through the digestion process by Method 3005A of the 

Environmental Protection Agency for the analysis of metals (USEPA, 1992; Nikaido et al., 

2010). Fifty mL aliquots of a water sample tube were added to the digester block to which 

was added 2 mL of HNO3 and 5 mL of HCl. The temperature was then raised to 110ºC and 

maintained until the sample volume was reduced to 15 mL under reflux. After cooling, the 

samples were transferred to a 50 mL volumetric flask, and the volume was then supplemented 

with Mille-Q water. The sample was filtered and kept at 4 
0 

C until further analysis.  

Analyses of BP, Man, Cr, Cu and Cod metals were performed at the Institute of 

Chemistry of São Carlos - IQSC / USP of São Carlos, in an inductively coupled plasma 

spectrometer (ICP-OES). 

2.5. Analysis of bacteria 

Laboratory analyses of water samples collected for the assessment of total and 

thermos-tolerant coliforms were made by the Technical Membrane Filtering in accordance 

with the procedures of "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater'' and 

of the Company of Environmental Sanitation Technology (APHA et al., 2005; Cetesb, 2006). 

Samples were filtered through a suitable membrane filter and sterile with porosity 

(porosity 0.45 µm and 47 mm in diameter). The filtration was performed on a device 

contained in a filter funnel with lid, membrane and receiver flask. 

2.6. Analysis of results 

As a reference guide for analysis of the results, we used the 2914 Ordinance of the 

Ministry of Health, which establishes the procedures and responsibilities relating to the 

control and supervision of water quality for human consumption and its potability standards 

and other provisions (Brasil, 2011). 

2.7. Statistics 

For the statistical analysis of the final results, the resulting values for all analyses were 

copied into a database in Microsoft Excel 2003 version program and transferred to the 

software ASSISTAT 7.6-beta version 2008 for testing normality and homogeneity of data. 

The results obtained for each of the variables analyzed showed no homogeneity among 

themselves checked when the period to measurements, so these values were subjected to 

non-parametric Kruskal-Wallis test (ANOVA), ASSISTAT software - 7.6-beta version in 

2008 with level significance of p> 0.05. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Free residual chlorine  

The values of free residual chlorine obtained in the analysis of water sampled from the 

fountains of the schools in the four stages of data collection ranged from 0.00 to 1.04 mg L
-1

, 

while levels of free residual chlorine in water samples from faucets of the eight schools 

ranged from 0.00 to 1.00 mg L
-1

, as showed in Table 1. 

Table 1. Values of free residual chlorine obtained from the analyses of water 

samples used for consumption by schoolchildren in eight schools in Uberaba, 

Minas Gerais. 

Educational 

Institutions 

Sampling 

sites 

Apparent color (uH) 

1
st
 

collection 

(12/14/11) 

2
nd

 

collection 

(03/19/12) 

3
rd

 

collection 

(06/25/12) 

4
th
 

collection 

(09/26/12) 

A 
Fountain 0.80 0.08 0.83 0.00 

Faucet 0.09 0.10 0.14 0.00 

B 
Fountain 0.30 0.60 0.73 0.30 

Faucet 0.09 0.60 0.84 0.00 

C 
Fountain 1.00 0.70 1.04 0.30 

Faucet 0.80 0.70 0.96 0.30 

D 
Fountain 0.10 0.04 0.14 0.00 

Faucet 0.09 0.14 0.38 0.00 

E 
Fountain 0.80 0.52 0.54 0.10 

Faucet 0.80 0.61 0.84 0.10 

F 
Fountain 0.10 0.16 0.14 0.00 

Faucet 1.00 0.64 0.65 0.10 

G 
Fountain 1.00 0.51 0.84 0.30 

Faucet 1.00 0.63 0.11 0.30 

H 
Fountain 0.22 0.05 0.30 0.30 

Faucet 0.16 0.07 0.37 0.05 

The results obtained in this study revealed that 100% of the water samples collected in 

water fountains and kitchen faucets conformed to the standards required by Ordinance n
o
. 

2914 of 2011 of the Ministry of Health, 2.0 mg L
-1

, for free residual chlorine variable (Brasil, 

2011). However, with respect to the legal minimum value of 0.2 mg L
-1

 regarding the 

concentration of free residual chlorine, 40.62% of the samples from the kitchen taps and 

31.25% of samples from the water fountains failed to meet the recommended standard.  

Also, regarding the concentration of free residual chlorine, no significant difference 

(p> 0.05) was found between the sampling periods for the water fountains and kitchen faucets 

of the eight schools selected for the study; therefore, no statistical analysis was performed for 

this variable. 

3.2. Metals 

Among the various chemical contaminants, the study of heavy metals has been 

considered a priority in health promotion programs worldwide (Nikaido et al., 2010). 

According to Baird (2002), the term “heavy metal” refers to a class of chemical elements; 

many of them are harmful to humans.  
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Humans can be exposed to metals from several sources, and water is a main pathway of 

contamination, so there is a natural concern about the good quality water from the spring to 

the point of consumption (Chakrabarty and Sarma, 2010).  

This study examined the levels of lead (Pb), manganese (Mn), chromium (Cr), copper 

(Cu) and cadmium (Cd) present in the water samples analyzed. The results revealed copper 

concentrations above those permitted by legislation in 3.125% of the samples analyzed. In 

51.56% of the samples analyzed, the levels of cadmium exceeded the recommendations of the 

Ministry of Health. Further, 12.5%, 7.82% and 45.31% of the samples did not conform to the 

recommendations of Ordinance 2914 / MS for concentrations of Mn, Pb and Cr, respectively 

(Brasil, 2011). 

Figure 1 shows the average rating of Mn present in the water samples from drinking 

fountains and kitchen faucets from the schools selected for this research over the four 

collection periods. The values exceed the maximum allowable value (MAV) of 0.1 mg L
-1

 for 

drinking water. 

Figure 1. Variation of Mn concentrations in water samples from drinking 

fountains and kitchen faucets from eight institutions of child education 

throughout the four collections undertaken from December 2011 to 

September 2012. 

It was found that, in relation to samples of water from the drinking fountains and kitchen 

faucets from the eight schools selected for the survey, the values for the concentration of 

manganese in the first collection differed statistically from the other collections, and presented 

a higher average value. The third and fourth collections did not differ significantly from each 

other; however, the first and the second collections found smaller average concentrations 

of Mn than those previously mentioned. In relation to the variation of the concentrations 

of Cu present in water samples from drinking fountains and kitchen faucets from the eight 

schools, it was observed that, when analyzing water samples from drinking fountains, there 

was no significant difference with respect to the sampling period. However, when analyzing 

water samples from the taps in the kitchen, it was observed that the copper concentrations 

differed among them (p <0.05). 

Figure 2 shows the medium values of the concentration of Cu present in water samples 

from kitchen taps from the eight schools selected for the research, beyond the maximum 

allowed value (2 mg L
-1

) established by current legislation for drinking water. 

When analyzing the average variation in Cd concentration in water samples from 

drinking fountains and kitchen faucets from the eight schools, there was a significant variation 

in the concentrations of the metal cited previously, during the four collections undertaken for 

the two collection points mentioned. For the water samples from the drinking fountains of the 

eight schools, it was also observed that the fourth collection showed a mean value higher than 

the other samples, while the first collection presented lower mean concentration of Cd.  
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When analyzing water samples from the kitchen faucets of primary schools selected for 

the survey, it was observed that the third sample showed a significant difference in the 

variation of Cd concentrations from the other samples, with an average value higher than the 

other collections. On the other hand, the first and the second collections did not differ 

significantly from each other, but differed from the other collections, presenting a lower 

average concentration of Cd. 

 

 

Figure 2. Variation of Cu concentration in water samples from faucets from 

eight schools during the four collections. 

Figure 3 shows the values of the variations of Cd concentrations in water samples from 

the drinking fountains and kitchen faucets of the eight schools selected for the research during 

four collections, beyond the default value of 0.005 mg L
-1

 recommended by the Ministry of 

Health for drinking water. 

 

 

Figure 3. Variation of Cd concentration in water samples from drinking fountains 

and kitchen faucets from the eight schools studied during the four collections. 

The concentrations of Pb and Cr in water samples from drinking fountains and taps 

showed no significant difference throughout the different sampling periods. Therefore, no 

statistical analysis of the results is necessary. 
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3.3. Coliforms 

The presence of coliforms in water indicates contamination, pointing to a potential risk of 

the presence of pathogenic organisms. The absence of coliforms is evidence of 

bacteriologically safe drinking water, since coliforms are more resistant in water than the 

pathogenic bacteria of intestinal origin (Oliveira et al., 2012).  

Ordinance n
0
. 518 of the Ministry Health of 2004 suggests that, when verifying the 

presence of total coliforms even in the absence of fecal coliforms, it is necessary to take 

immediate corrective and preventive action, such as cleaning water tanks and cisterns. The 

Ordinance of the Ministry of Health n
0
. 2914 of 2011 considers the maximum value allowed 

for Escherichia coli and total coliforms in water for human consumption in systems that 

analyze 40 or more samples per month to be the absence of Escherichia coli and total 

coliforms in 95% of the 100 mL samples examined in the month. In systems that analyze less 

than 40 samples per month, only one sample can have a positive monthly result 

(Brasil, 2011). 

3.4. Total coliforms 

The values of total coliforms obtained from the analyses of water samples collected in 

the drinking fountains of the eight schools selected for the research were in the range of 0 to 

57 MPN/100 mL, while the values of total coliforms for samples coming from the kitchen 

faucets were in the range of 0 to 68 MPN / 100 mL, as shown in Table 2. 

Table 2. Results of analyses of water samples from drinking fountains and 

kitchen faucets from eight schools selected for research regarding the 

presence of total coliforms. 

Educational 

institutions 

Sampling 

sites 

Total Coliforms (*MPN/100mL) 

1
st
 

sampling 

(12/14/11) 

2
nd

 

sampling 

(03/19/12) 

3
rd

 

sampling 

(06/25/12) 

4
th
 

sampling 

(09/26/12) 

A 
Fountain 22 1 2 2 

Faucet 14 1 3 4 

B 
Fountain 4 1 3 1 

Faucet 0 0 4 0 

C 
Fountain 4 0 0 0 

Faucet 1 1 5 0 

D 
Fountain 10 8 36 0 

Faucet 1 2 23 0 

E 
Fountain 57 27 5 1 

Faucet 0 24 10 0 

F 
Fountain 54 1 4 0 

Faucet 15 1 3 0 

G 
Fountain 3 2 10 0 

Faucet 2 0 8 68 

H 
Fountain 0 0 13 0 

Faucet 0 0 42 1 

*
 MPN/100mL most probable number in 100 mL. 

According to the values presented in Table 2, it was observed that, of the 32 samples 

(100%) of water from drinking fountains, 23 (71.875%) did not meet the standard established 
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by Ordinance No. 2914 of the Ministry of Health, 2011. Of the 32 water samples collected 

from the kitchen faucets, 65.625% (21 samples) did not comply with legislation, with values 

above those established by current legislation for drinking water. 

 It was observed that the water samples taken during the four collections showed 

significant differences (p <0.05) among themselves regarding the presence of total coliforms. 

It was also observed that the samples of water from drinking fountains during the fourth 

collection had a lower average value than the other collections.  

Also, in relation to water samples from the drinking fountains, the first collection 

presented a higher average value for the presence of total coliforms, differing from the other 

collections. The water samples from the third collection differed significantly from the other 

collections, showing a higher average only compared to the second collection’s value with 

regard to the presence of total coliforms. When analyzing samples of water from the kitchen 

faucets, it was found that all of the samples differed among themselves during the sampling 

period. It was observed that the samples from the third collection showed higher average of 

total coliforms than the other collections. The second collection’s samples showed an average 

lower than all of the other collections. The first collection also differed from the other 

collections in that the most probable number of coliforms presented a higher average value 

only in relation to the second collection. It was also found that water samples from the fourth 

collection had a lower average value only when compared to the third collection. 

Figure 4 is illustrated the variation in the number of total coliforms present in the water 

samples from drinking fountains and kitchen faucets in schools selected for the survey during 

the four collection periods. 

 

Figure 4. Variation of total coliforms in samples of water from drinking 

fountains and kitchen faucets from eight schools during the four collections. 

3.5. Escherichia coli 

Ordinance n
o
. 2914 of the Ministry of Health, 2011, establishes the absence of bacteria of 

the thermo tolerant coliforms group, formerly fecal coliforms as a potability standard for 

water intended for human consumption. Waterborne diseases are transmitted through the 

ingestion of water contaminated with pathogenic microorganisms eliminated in the feces of 

humans and / or animals. One can safely say that waterborne diseases are one of the most 

serious threats to the child population, since this group of diseases is among the five leading 

causes of death in individuals between one to four years-old. (Germano and Germano, 2001). 

The results of the analySES of water samples from drinking fountains and faucets in 

schools selected for the research are shown in Table 3. 
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As shown in Table 3, of the 32 water samples (100%) from the fountains, 22 (68.75%) 

did not conform to the standards recommended by Ordinance n
0
 2914 of 2011 of the Ministry 

of Health for drinking water. In relation to the 32 samples of water from the faucets, 18 

(56.250%) did not conform to the parameters established by the current law. The 

Kruskal-Wallis Test was performed with a 5% significance level with the objective of 

identifying a significant difference in relation to the presence of Escherichia coli in different 

water sampling periods. The samples from the kitchen faucets showed no significant 

difference in the presence of E. coli during the different sampling periods. 

Table 3. Results of analySES of water samples from drinking fountains and faucets 

of eight schools selected for the survey, in relation to the number of Escherichia coli. 

Educational 

institutions 

 

Sampling 

sites 

Escherichia coli (NMP/100mL
*
) 

1
st
 

collection 

(12/14/11) 

2
nd

 

collection 

(03/19/12) 

3
rd

 

collection 

(06/25/12) 

4
th
 

collection 

(09/26/12) 

A 
Fountain 20 1 2 4 

Faucet 14 1 2 4 

B 
Fountain 2 1 3 1 

Faucet 1 0 5 0 

C 
Fountain 0 0 0 0 

Faucet 0 1 4 0 

D 
Fountain 9 3 14 1 

Faucet 0 2 0 3 

E 
Fountain 3 11 3 1 

Faucet 2 25 0 0 

F 
Fountain 6 1 4 0 

Faucet 74 1 3 0 

G 
Fountain 10 0 0 0 

Faucet 0 0 0 68 

*
MPN/100mL most probable number in 100 mL. 

However, the water samples collected in the schools’ drinking fountains differed 

significantly with regard to the presence of Escherichia coli depending upon the collection 

period. 

It was also observed that the water samples from the first collection differed significantly 

from the other samples taken and showed a higher average value of the most probable number 

of E. coli when compared with the values from other collections. The water samples from the 

fourth collection showed significant differences in relation to the other collections, showing a 

lower average value with regard to the presence of E. coli. 

The second collection differed significantly from the other collections,  showing a higher 

average value than the fourth collection and lower than all the other collections in relation to 

the most probable number of fecal coliforms in the 100 mL of water sample analyzed. The 

third collection showed a significant difference (p <0.05) compared to the other samples with 

regard to the presence of Escherichia coli coliforms in the water samples,  showing higher 

average value only in relation to the fourth collection. Figure 5 shows the variation in the 
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number of thermo tolerant coliforms in water samples collected in drinking fountains of the 

schools during the different sampling periods. 

 

Figure. 5. Variation of thermo tolerant coliforms present in water samples 

from drinking fountains of eight schools selected for research during the four 

collections. 

4. CONCLUSION 

Public schools use water, among other purposes, for cleaning, personal hygiene and for 

drinking. To ensure the maintenance of quality and purity of water used in schools, it is 

necessary that it be stored in clean containers that are disinfected at least twice a year. 

In several educational institutions, the index of waterborne diseases has become 

increasingly common, in addition to physical changes related to the water’s odor, color and 

taste. This may be due to contamination in water tanks or infiltration in pipes. For this reason, 

it becomes important to monitor and further analyze the quality of waters from faucets and 

drinking fountains and consumed by the school community. 

The results of this study show that, in relation to the concentration of free residual 

chlorine, all the samples were below the maximum value allowed by law (2.0 mg L
-1

). 

However, 40.625% of water samples did not meet the minimum required value of 0.2 mg L
-1

. 

The most worrisome results were found at School A, where all of the samples collected did 

not meet the minimum values recommended by Ordinance 2914, 2011, Ministry of Health. 

When analyzing metal concentration, 68.75% of water samples from the first collection 

(12/14/2011) showed levels of chromium above those permitted by Ordinance n
0
. 2914 of the 

Ministry of Health, 2011. With regard to the second collection (03/19/12), 50% of the 

samples drawn showed concentrations of chromium and manganese above the permissible 

level and 25% had lead content above that recommended for drinking water. During the third 

collection (06/25/12), 31.25% of the water samples were outside of the established standard 

for chromium concentrations. The cadmium results were even more worrisome, as all of the 

samples had values above those recommended by the Ministry of Health. Of the water 

samples from the fourth collection (09/26/12), 50% did not meet the permitted standards for 

concentrations of Cr and all of the samples were above the maximum value allowed for 

concentrations of Cd. 

All of the water samples originating from institution C were at odds with the current 

legislation regarding the maximum concentrations of chromium permissible for drinking 

water. 
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Regarding the microbiological quality of water used by the schools, the presence of total 

coliforms was observed in 68.75% of the water samples analyzed, although all samples of 

water from the drinking fountains and faucets in school A showed unacceptable levels of total 

coliforms that did not conform to the recommendations of the Ministry of Health. 

Another important fact was observed in relation to the variation of the most probable 

number of total coliforms in samples analyzed during the four collections:  75% of the 

samples from the first collection showed the presence of total coliforms. This value changed 

to 93.75% in the second collection, decreased to 68.75% in the third collection, and reached 

37.5% in the fourth. This decrease in the value of the number of total coliforms can be 

explained by the fact that the fourth collection occurred on 09/26/2012, just after the cleaning 

of the water reservoirs which occurred during a school recess period (July/2012). 

Regarding the presence of Escherichia coli, 65.625% of the samples did not conform to 

the recommendations of the legislation for drinking water. In the first collection (12/14/11) 

and the third collection (06/25/12), E. coli were identified in 68.75% of the water samples 

analyzed. The value increased to 75% in the second collection, reducing to 50% in the fourth 

collection. 

Still regarding the presence of thermo tolerant coliforms, it is important to emphasize the 

poor quality of the water samples coming from School A. This can be explained by the fact 

that these samples present values of free residual chlorine below the minimum value required 

by law. 

This study was conducted on children's schools, whose commitment is to provide, in 

addition to education, security for the students through an appropriate infrastructure, with 

proper cleanliness, hygiene and nutrition. 

The evaluation of water quality should be conducted in an integrated manner which 

considers all of the physical, chemical and microbiological information available. The 

different parameters presented here are assessment tools that can be grouped to assess the 

most relevant characteristics of the quality of the public water supply. In general, these studies 

show the need to maintain a system of monitoring and control in order to ensure the 

appropriate oversight of the quality of water intended for school consumption. 
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RESUMO 
No presente trabalho objetivou-se avaliar a influência da carga de nutrientes e da espécie 

cultivada na remoção de K, Na, Cu e Zn da água residuária da suinocultura tratada em 

sistemas alagados construídos (SACs). Os SACs em escala piloto foram constituídos por 

caixas de fibra de vidro, nas dimensões de 0,6 m de altura x 0,5 m de largura x 2,0 m de 

comprimento. Nos SAC3, SAC5, SAC7 e SAC9 foi plantado o capim-tifton 85 (Cynodon spp.) 

e nos SAC2, SAC4, SAC6 e SAC8 foi plantada a taboa (Typha latifolia). A diferenciação na 

carga foi realizada com a aplicação de diferentes vazões afluentes nos SACs, que 

corresponderam a taxas de carregamento de potássio (TCK), sódio (TCNa), cobre (TCCu) e 

zinco (TCZn) de 21,6; 15,2; 0,017 e 0,140 (SAC2 e SAC3), 43,4; 30,6; 0,035 e 0,281 (SAC4 e 

SAC5), 61,1; 43,0; 0,05e 0,395 (SAC6 e SAC7) e 74,4; 52,4; 0,060 e 0,481 kg ha
-1

 d
-1

 (SAC8 e 

SAC9). As variáveis foram avaliadas estatisticamente no esquema fatorial 2 x 4 (2 espécies e 

4 taxas de carga de nutrientes) no delineamento em blocos casualizados (DBC). Verificou-se 

que nem a carga aplicada nem o tipo de espécie cultivada influenciaram significativamente na 

remoção Na, Cu e Zn pelos SACs, exceto para K, no qual a carga aplicada demonstrou 

influência na remoção deste constituinte. 

Palavras-chave: nutrientes, tratamento, wetlands. 

Influence of nutrient loading and species cultivated on the removal of 

K, Na, Cu and Zn from swine wastewater treated in constructed 

wetlands 

ABSTRACT 
This study aimed to evaluate the influence of nutrient loading and species cultivated in 

removing K, Na, Cu and Zn from swine wastewater treated in constructed wetlands (SACs). 

The experiment consisted of eight SACs, built on a pilot scale. SAC3, SAC5, SAC7 and SAC9 
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were planted with Tifton-85 bermudagrass (Cynodon spp.) and SAC2, SAC4, SAC6 and SAC8 

were planted with cattail (Typha latifolia). The difference in load was made by applying 

different inflows to the SACs, corresponding to loading rates of potassium (TCK), sodium 

(TCNA), copper (TCCu) and zinc (TCZn) of 21.6, 15.2, 0.017 and 0.140 (SAC2 and SAC3), 

43.4, 30.6, 0.035 and 0.281 (SAC4 and SAC5), 61.1, 43.0, 0.05 and 0.395 (SAC6 and SAC7), 

and 74.4; 52.4, 0.060 and 0.481 kg ha
-1

 d
-1

 (SAC8 and SAC9). The variables were statistically 

evaluated in a 2 x 4 factorial (2 species and 4 rates of nutrient loading) in a randomized block 

design. It has been found that neither the applied load nor the type of species cultivated 

influenced the removal of Na, Cu and Zn from the SACs, except for K, for which the load 

applied influenced the removal of this constituent. 

Keywords: nutrients, treatment, wetlands. 

1. INTRODUÇÃO 

As águas residuárias da suinocultura (ARS) apresentam em sua composição metais 

alcalinos como o potássio e o sódio, os quais, dependendo da concentração, podem ser 

restritivos quanto ao seu aproveitamento na agricultura e metais pesados, sendo os mais 

expressivos o cobre e o zinco (Scherer et al., 2010; Basso et al., 2012). 

Diferentemente dos elementos nitrogênio e fósforo, que causam impactos ambientais 

negativos quando dispostos excessivamente nas águas superficiais, os metais alcalinos são 

deixados em segundo plano quando da avaliação de sistemas de tratamento de águas 

residuárias (Matos et al., 2009a; 2010b), uma vez que estes constituintes não são variáveis 

normalmente associadas à qualidade do efluente de um sistema de tratamento que, na maioria 

das vezes, visa a sua disposição em corpos de água. Todavia, o potássio e o sódio estão 

incluídos entre os nutrientes absorvidos pelos vegetais e, por esta razão, suas concentrações 

devem ser necessariamente mensuradas (Fia et al., 2008; Matos et al., 2008; 2010a) 

Nas águas residuárias da suinocultura, o cobre e o zinco também têm sido motivo de 

preocupação, uma vez que são importantes componentes do suplemento dietético de rações e 

de formulação de antibióticos (Muniz et al., 2010), aumentando os riscos de contaminação 

ambiental. Sabe-se que a ARS pode ser reutilizada com fins agrícolas ou ainda, depois de 

tratada, lançada em corpos de água, desde que respeitada a legislação vigente. Embora a ARS 

apresente baixas concentrações de Cu e Zn, relativamente aos macronutrientes, e esses serem 

considerados micronutrientes, sua aplicação em doses excessivas pode resultar em acúmulo 

desses elementos no ambiente, o que pode acarretar intoxicação não só às plantas, mas 

também nos diferentes níveis da cadeia alimentar (Dal Bosco et al., 2008; 

Tangbovornthamma e Iwai, 2010; Smanhotto et al., 2010; Nascimento et al., 2014). 

Sendo assim, a escolha da tecnologia de tratamento de águas residuárias empregada nas 

áreas de criação de animais e exploração agrícola vem sendo focada em sistemas que 

conjuguem baixo custo e simplicidade operacional. entre estes estão os sistemas alagados 

construídos (SACs), que vêm sendo implantados com bons resultados na remoção de matéria 

orgânica e nutrientes de diferentes tipos de águas residuárias. A aplicabilidade de SACs de 

escoamento horizontal tem sido relatada com frequência em estudos realizados em países de 

clima temperado (Vymazal, 2010; Vymazal e Kröpfelová, 2011; Vymazal, 2014) e também 

em países de clima tropical (Fia et al., 2008; 2011; Matos et al., 2012; 2010b). 

Assim, neste trabalho objetivou-se estudar o desempenho de sistemas alagados 

construídos de escoamento subsuperficial horizontal (SACs), cultivados com Typha latifolia e 

Cynodon spp., quando submetidos a quatro taxas de carga de nutrientes, no tratamento da 

ARS, no que se refere à remoção de macro e micronutrientes. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento, conduzido na Universidade Federal de Viçosa, foi constituído por oito 

sistemas alagados de escoamento subsuperficial horizontal (SACs), construídos sob casa de 

vegetação para o tratamento das águas residuárias da suinocultura (ARS).  

Os SACs em escala piloto foram constituídos por caixas de fibra de vidro, nas dimensões 

de 0,6 m de altura x 0,5 m de largura x 2,0 m de comprimento, assentadas sobre o solo, em 

declividade de 0,01 m m
-1

. Objetivando-se regularizar a velocidade da ARS, nas seções de 

entrada e saída, preencheu-se 0,10 m com brita nº 2 (diâmetro de 19 a 25 mm) a montante e a 

jusante, respectivamente, enquanto todo o restante do leito do SAC foi preenchido com brita 

zero (diâmetro D-60 = 7,0 mm, coeficiente de uniformidade - CU D60/D10 = 1,6 e volume de 

vazios inicial de 0,494 m
3
 m

-3
) até a altura de 0,55 m, deixando-se uma borda livre de 0,05 m. 

O nível d’água foi mantido a 0,05 m abaixo da superfície do material suporte.  

Nos SAC3, SAC5, SAC7 e SAC9 foi plantado o capim-tifton 85 (Cynodon spp.) e nos 

SAC2, SAC4, SAC6 e SAC8 foi plantada a taboa (Typha latifolia). A densidade de plantio foi 

de 14 propágulos por m
2
 (14 propágulos por SAC) para taboa e de 20 propágulos por m

2
 (20 

propágulos por SAC) para o tifton 85. 

A aplicação da ARS nos SACs foi feita, por meio de bomba dosadora a solenoide da 

marca ProMinent CONCEPT (vazão entre 0,7 L h
-1

 e 23 L h
-1

), de forma diferenciada entre os 

SACs por meio da variação da vazão afluente aplicada. Quatro diferentes vazões foram 

aplicadas aos sistemas, e considerando-se a variação nas características físico-químicas 

apresentadas pela ARS, foram obtidos os valores dos diferentes tempos de detenção hidráulica 

e as taxas de aplicação dos nutrientes nos SACs (Tabela 1). 

Os SACs foram monitorados durante 120 dias, entre os meses de abril e setembro de 

2009. O monitoramento dos SACs foi feito por amostras do afluente e do efluente, 

quantificando-se as variáveis: potássio total (K) e sódio total (Na), por fotometria de chama, 

em 10 amostragens; cálcio (Ca), magnésio (Mg), cobre (Cu) e zinco (Zn), por espectrometria 

de absorção atômica, em 7 amostragens (APHA et al., 2005). 

Tabela 1. Características operacionais e cargas de nutrientes aplicadas aos nove SACs durante 

a condução experimental. 

SACs 
TDH

* 

(d) 

TCK
** 

TCNa
**

 TCCu
**

 TCZn
**

 

kg ha
-1

 d
-1

 g ha
-1

 d
-1

 

SAC2 11,81,1 21,814,9 15,310,0 17,615,3 140,8122,4 

SAC3 12,01,2 21,514,7 15,19,8 17,415,1 138,8120,7 

SAC4 5,90,6 43,529,7 30,619,9 35,230,6 281,1244,4 

SAC5 5,90,6 43,429,7 30,619,9 35,230,6 280,9244,3 

SAC6 4,20,4 61,141,8 43,028,0 49,543,0 395,1343,7 

SAC7 4,20,3 61,241,8 43,128,1 49,643,1 395,7344,1 

SAC8 4,01,1 68,346,7 48,131,3 55,448,2 442,1384,5 

SAC9 3,20,3 80,555,0 56,736,9 65,356,7 520,8453,0 
*
TDH - tempo de detenção hidráulica;  

**
TCK, TCNa, TCCu e TCZn - Taxa de carga de potássio, sódio, cobre e zinco tomada com base na área 

superficial dos SACs. 

Tais variáveis foram avaliadas estatisticamente no esquema fatorial 2 x 4 (2 espécies e 4 

taxas de carga de nutrientes) no delineamento em blocos casualizados (DBC) com o número 

de repetições para cada variável em função do número de amostragens (repetições no tempo). 
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Os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão. Para o fator qualitativo, as 

médias foram comparadas utilizando-se o teste F; e havendo interação significativa entre a 

espécie cultivada e o tratamento aplicado, fez-se o desdobramento da mesma. As análises de 

variância e regressão foram realizadas utilizando-se o programa estatístico SAEG
®
 (Ribeiro 

Jr., 2001). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Condições ambientais e operacionais 

A umidade relativa do ar mínima alcançou valor médio igual a 39,7%, valor este inferior 

aos 76,3% obtido no ambiente externo à casa de vegetação. A temperatura ambiente na casa 

de vegetação alcançou valores máximos elevados comparados aos valores de temperatura 

ambiente para a região do estudo, sendo a média de 33,3ºC, superior à média de 18,2ºC do 

ambiente externo à casa de vegetação, obtida na estação meteorológica automática de Viçosa, 

monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Esta combinação de baixa 

umidade e elevada temperatura do ar, verificada no interior da casa de vegetação, pode ter 

favorecido e intensificado o processo de evapotranspiração das espécies cultivadas nos SACs 

(Fia et al., 2014). Apesar das elevadas temperaturas do ar no interior da casa de vegetação, a 

temperatura média do líquido residente nos SACs, durante a condução experimental, foi de 

22,7ºC, sendo os extremos mínimos e máximos registrados de 20,3 e 25,0ºC. 

A vazão efluente aos SACs foi menor que a vazão afluente, devido às perdas ocasionadas 

pela evaporação do líquido residente, e pela evapotranspiração proporcionada pelas plantas 

cultivadas nos SACs (Tabela 2). Assim, as medições realizadas na vazão efluente do sistema 

evidenciaram variações entre esta e a vazão afluente. O volume escoado dos SACs foi de 8 a 

12% menor que o volume da ARS aplicado aos sistemas. No SAC8 esta variação foi da ordem 

de 15%.  

Tabela 2. Vazões médias afluentes e efluentes dos SACs e estimativa das 

lâminas de água perdidas por evaporação e evapotranspiração nos SACs. 

SACs Qa
*
 (m

3
 d

-1
) Qe

**
 (m

3
 d

-1
) Δ

***
 (mm d

-1
) 

SAC2 0,02137 0,01877 2,60 

SAC3 0,02094 0,01821 2,73 

SAC4 0,04254 0,03874 3,80 

SAC5 0,04204 0,03642 5,61 

SAC6 0,05928 0,05432 4,96 

SAC7 0,05941 0,05279 6,62 

SAC8 0,06463 0,05537 9,26 

SAC9 0,07798 0,07006 7,93 
*
Qa – vazão média afluente aos SACs;  

**
Qe - vazão média efluente aos SACs;  

***
Δ – estimativa de perda de água nos SACs. 

Brasil e Matos (2008) verificaram que a porcentagem de água perdida em relação à 

lâmina afluente variou entre 11 e 27%, o que conduziu a uma perda entre 4 e 14 mm d
-1

, em 

SACs cultivados com taboa e utilizados no tratamento de esgoto doméstico, em Viçosa-MG. 

Os dados observados no presente trabalho ficaram dentro da faixa de valores observados em 

SACs instalados externos à casa de vegetação e mesma condição ambiental (Viçosa-MG). As 

perdas de água observadas no presente trabalho foram inferiores às perdas de 50% obtidas por 

Sousa et al. (2004), sob temperaturas de 30 a 34ºC, em Campina Grande-PB. 
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Em relação ao capim-tifton 85, não se encontrou, na literatura, dados relativos à taxa 

evapotranspirométrica, quando cultivado em ambientes alagados. No entanto, valores entre 

2,5 e 6,5 mm d
-1

, foram obtidos quando do seu cultivo em solo, sob temperatura ambiente 

média do ar entre 17 e 26ºC (Abelleyra et al., 2008). Apesar dos autores não terem informado 

a umidade relativa do ar e a disponibilidade de água no solo, verifica-se que os valores foram 

próximos aos obtidos neste trabalho. 

3.2. Sólidos suspensos totais, condutividade elétrica e potencial hidrogeniônico 

As médias de remoção de SST variaram entre 84 e 90% nos SACs. Apesar de a 

concentração de SST afluente aos SACs ter variado entre 104 e 2.440 mg L
-1

, as 

concentrações efluentes não acompanharam esta instabilidade da concentração afluente 

(Tabela 3), indicando que o sistema foi pouco sensível às variações de carga e que apresentou 

grande capacidade em amortecê-las, semelhante ao observado por Matos et al. (2010b) no 

tratamento de ARS em SACs. 

Observando a Tabela 3, nota-se que houve diferença estatística nas concentrações 

efluentes de CE em função das taxas de carga orgânica aplicadas. Já entre as espécies vegetais 

não houve diferença significativa. Verifica-se também que a magnitude da CE do efluente 

seguiu tendência de aumento na mesma ordem do aumento das taxas de carga orgânica 

aplicadas aos sistemas. No entanto, verificou-se que durante a operação dos SACs, os valores 

de CE do efluente foram menores que a do afluente, tal como observado por Matos et al. 

(2010a), ao avaliarem SACs cultivados com diferentes espécies vegetais no tratamento de 

efluentes da suinocultura. O aumento nos valores de CE dos efluentes era esperado devido à 

degradação do material orgânico presente na ARS, quando são liberados íons para a solução, 

e também às perdas de água por evapotranspiração (Tabela 2), que, dessa forma, 

proporcionariam aumento na concentração iônica no líquido residente. Diante dos resultados, 

acredita-se que a redução nos valores de CE pode ser explicada, provavelmente, pela 

precipitação de sais no meio, como observado nas mangueiras de distribuição do afluente, 

além da absorção de íons (nutrientes) presentes na ARS pelas plantas. 

Tabela 3. Valores médios e desvio padrão de condutividade elétrica 

(CE), pH e sólidos suspensos totais (SST) afluente e efluente dos SACs. 

SACs CE (dS m
-1

) pH SST (mg L
-1

) 

Afluente 4,300,41 7,680,33 953±803 

SAC2 3,650,74b 7,920,09b 52±15 

SAC3 3,570,71ab 7,910,11b 51±19 

SAC4 3,780,78c 7,830,19c 46±34 

SAC5 3,870,61c 7,880,17c 57±24 

SAC6 4,020,55d 7,810,15d 58±25 

SAC7 3,880,75d 7,850,16d 52±28 

SAC8 4,000,50e 7,790,17e 52±25 

SAC9 3,970,62e 7,820,18e 48±23 

Nota: Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem 

significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

Matos et al. (2009b) obtiveram valores inferiores aos verificados no presente trabalho 

para a CE, sendo de 2,1 e 1,4 dS m
-1 

no afluente e no efluente de SACs cultivados com 

diferentes espécies vegetais, incluindo a taboa e o capim-tifton 85, no tratamento da ARS. Os 

valores de CE foram próximos aos obtidos por Pearson (2007), que verificou que a Typha 
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latifolia mostrou-se sensível, quando cultivada em ambientes com CE superior a 4,0 dS m
-1

. 

No entanto, este autor cultivou a taboa em águas salinas e não em águas residuárias. Torna-se 

importante ressaltar que ao se medir a CE quantificam-se os íons em solução, entretanto, 

outros compostos orgânicos em solução e não ionizados podem não contribuir para os valores 

de CE medidos, mas podem proporcionar diminuição no potencial osmótico da solução, 

impedindo a absorção de água e nutrientes pelas plantas (Fia, 2008). 

Nota-se, avaliando os dados apresentados na Tabela 3, que os valores médios efluentes 

de pH foram maiores que o valor médio afluente. Para as demais taxas de carga orgânica 

também se constatou diferença (p<0,05) entre os valores efluentes de pH. 

Apesar da variabilidade dos valores observados de pH entre os tratamentos, estes 

estiveram dentro da faixa na qual são proporcionadas condições ideais para a sobrevivência 

das bactérias responsáveis pela degradação da matéria orgânica, que varia de 6,0 a 9,0 

(Metcalf & Eddy, 2003). Para melhor desempenho de espécies vegetais em relação à absorção 

de nutrientes, os valores de pH devem estar próximos aos da neutralidade (Brix et al., 2002). 

Maior absorção de nutrientes está relacionada à maior produção de biomassa pela espécie 

vegetal, por isso, valores de pH que afetam o crescimento da taboa podem, também, alterar a 

disponibilidade de carbono e nutrientes necessários à fotossíntese. Matos et al. (2009b) 

verificaram valores de pH entre 7,0 e 7,1 no tratamento de efluentes da suinocultura em SACs 

cultivados com capim-tifton 85 e taboa. No presente trabalho, mesmo com a observação de 

tendência de elevação do pH efluente, os valores encontrados podem ser considerados 

adequados ao desenvolvimento das espécies vegetais avaliadas. 

3.3. Desempenho dos SACs na remoção de macronutrientes 

Na Tabela 4 estão apresentadas as concentrações médias e o desvio-padrão das 

concentrações de potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) afluente e efluentes 

dos SACs, bem como as eficiências de remoção de K e Na. 

O potássio e o sódio estão incluídos entre os nutrientes absorvidos pelos vegetais e, por 

esta razão, suas concentrações devem ser avaliadas; além disso, águas residuárias de origem 

agroindustrial, geralmente, possuem elevadas concentrações de potássio e sódio em relação 

àquelas encontradas em efluentes domésticos e esse excesso de sódio e potássio pode ser 

danoso às plantas cultivadas nos SACs, tal como observado por Fia et al. (2008). A 

concentração elevada de potássio e de outros sais na zona radicular resulta em diminuição no 

potencial osmótico da solução e no fluxo de água no sentido solo-planta-atmosfera, com 

consequente redução na transpiração da planta, afetando seu crescimento (Neves et al., 2009) 

e, consequentemente, redução da absorção de nutrientes. Outro fator a ser considerado para a 

quantificação de cátions alcalinos é o potencial aproveitamento agrícola de efluentes. 

Elevadas concentrações de potássio e sódio em relação às de cálcio e magnésio, podem causar 

dispersão da argila, promovendo a desagregação do solo e, por consequência, diminuição de 

sua permeabilidade, além de proporcionar problemas de desbalanço químico no solo (Caovilla 

et al., 2010; Matos et al., 2014a; 2014b).  

Tanto na remoção de potássio como na remoção de sódio, não houve tendência de 

comportamento em relação às eficiências de remoção nos SACs, tendo havido forte oscilação 

durante todo o período de monitoramento do sistema. 

Verifica-se na Tabela 4 que o tipo de espécie cultivada não influenciou na remoção de 

potássio (p>0,05) pelos SACs, tal como observado com o pH e a CE. No entanto, a carga de 

nutrientes aplicada aos SACs influenciou a remoção deste constituinte (p<0,05). Quanto ao 

sódio, verificou-se não haver diferença entre as eficiências de remoção (p>0,05), 

independente da taxa de carga aplicada e as espécies cultivadas nos SACs. 
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Tabela 4. Valores médios e desvio-padrão da concentração afluente e efluente de potássio (K), 

sódio (Na), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) e eficiências médias (%) de remoção de K e Na, obtidos durante 

o período de operação dos SACs. 

SACs 
K  Na  Ca  Mg 

(mg L
-1

) Rem
*
. (%)  (mg L

-1
) Rem

*
. (%)  (mg L

-1
)  (mg L

-1
) 

Afluente 137±116 -  79±55 -  38±14  16,7±5,8 

SAC2 104±66 27±17a  66±43 24±23a  22±16  6,0±1,4 

SAC3 105±66 27±17a  67±40 20±19a  27±15  6,6±1,7 

SAC4 107±69 22±17b  68±40 11±29a  26±17  6,3±2,1 

SAC5 104±63 27±18b  68±38 12±38a  24±17  6,1±2,1 

SAC6 116±70 15±16c  68±37 2±54a  26±18  6,4±2,4 

SAC7 121±74 15±14c  66±36 11±39a  28±20  6,6±2,4 

SAC8 114±79 26±14d  64±37 23±24a  27±16  6,7±3,1 

SAC9 122±108 20±16d  64±37 17±28a  21±15  5,9±2,0 

*
Rem. – Porcentagem de remoção de K e Na tendo como base o balanço de massa realizado. Médias seguidas de 

mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

Matos et al. (2010b) obtiveram eficiências de remoção que variaram de 29 a 46%, para 

uma taxa de aplicação média de 36 kg ha
-1

 d
-1

 de potássio proveniente de ARS. Em relação ao 

sódio, este autor obteve eficiências entre 18 e 28% para uma carga média de 11 kg ha
-1

 dia
-1

, 

sendo que no presente trabalho foi aplicado entre 15 e 56 kg ha
-1

 d
-1

 de Na. Tratando efluentes 

de laticínios em SACs vegetados com capim-tifton 85 e submetidos a diferentes cargas 

orgânicas, Matos et al. (2012) verificaram eficiências entre 1 e 20% para remoção de 

K quando aplicados de 2,4 a 14 kg ha
-1

 d
-1

 de K em efluentes de laticínio, e acúmulo de Na 

nos SACs avaliados quando aplicados de 3,3 a 22,1 kg ha
-1

 d
-1

 Na (dados calculados com base 

nos valores médios apresentados pelos autores). 

Prata et al. (2013) concluíram que os SACs cultivados com lírio amarelo (Hemerocallis 

flava) e submetidos a cargas de 14,2 kg ha
-1

 d
-1

 de K e 59 kg ha
-1

 d
-1

 de Na provenientes do 

esgoto doméstico, foram capazes de remover em média 10,5% do K e 16,7% do Na aportados 

aos sistemas. Com base nos resultados relatados por outros autores, considera-se que as 

eficiências de remoção de potássio e de sódio podem ser consideradas satisfatórias e em 

conformidade com aquelas observadas em outros estudos. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 4, nota-se que houve redução média nas 

concentrações de cálcio (26% a 45%) e magnésio (60 a 65%) efluente aos SACs. Como o 

cálcio e o magnésio são elementos essenciais às plantas, podendo ser diretamente absorvidos 

pelas culturas, poderia se esperar maior remoção nos SACs. Entretanto, não se verificou 

grande diferença entre aqueles cultivados com o capim-tifton 85 e os cultivados com a taboa, 

os quais apresentaram reduzido crescimento vegetativo, por esta razão, acredita-se que as 

plantas tenham tido pequena participação na remoção destes nutrientes. 

3.4. Desempenho dos SACs na remoção de micronutrientes (Cu e Zn)  

Na Tabela 5 estão apresentados os valores médios de concentração de cobre e zinco 

quantificados nas amostras afluentes e efluentes dos SACs, bem como as eficiências médias 

de remoção destes micronutrientes nos sistemas. 

É importante destacar que foi detectada a presença de cobre em todas as amostras 

afluentes e, no que se refere aos efluentes, apenas na terceira amostragem, em todos os SACs, 

e na última amostragem, nos efluentes dos SAC2, SAC4 e SAC5. Nas demais amostras não 

foram detectadas a presença deste micronutriente. Em relação ao Zn, sua presença nos 
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efluentes dos SACs foi detectada em algumas amostragens. Verifica-se, na Tabela 5, que a 

remoção de Cu nos SACs foi elevada, não havendo tendência de aumento ou redução em 

relação à carga aplicada (Tabela 1). Quanto ao Zn, alguns SACs apresentaram menores 

eficiências na sua remoção da ARS, quando comparados ao Cu, e foi verificada maior 

oscilação entre os valores obtidos nos diferentes SACs, não sendo possível perceber tendência 

clara de comportamento. Para os dois micronutrientes, observou-se que não houve diferença 

significativa (p>0,05) das médias de remoção para as diferentes taxas de carregamento 

aplicadas aos SACs, nem mesmo entre as espécies avaliadas. 

Tabela 5. Valores médios de concentração afluente e efluente de cobre (Cu) e zinco (Zn) e 

eficiências médias de sua remoção (%) da ARS, obtidos durante o período de operação dos 

SACs. 

SACs 
Cu  Zn 

(µg L
-1

) Rem
*
. (%)  (µg L

-1
) Rem

*
. (%) 

Afluente 94,0±70,1 -  750±559 - 

SAC2 1,5±3,5 97±08a  52±81 75±59a 

SAC3 1,8±4,9 96±11a  81±167 51±122a 

SAC4 2,8±7,0 94±16a  7±18 98±06a 

SAC5 2,2±4,1 96±08a  36±83 95±09a 

SAC6 1,3±3,5 97±08a  92±190 76±40a 

SAC7 1,5±4,2 96±10a  132±261 69±43a 

SAC8 4,0±11,3 91±24a  88±226 92±20a 

SAC9 1,8±4,9 96±11a  14±39 99±03a 

*Rem. – Porcentagem de remoção de Cu e Zn tendo como base o balanço de massa realizado. ND – 

Não detectado. Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, a 

5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

Mecanismos físicos, químicos e físico-químicos de retenção de metais nos sedimentos 

incluem filtração, imobilização por precipitação oxidativa, sedimentação de metais 

particulados, adsorção por troca catiônica, complexação pela matéria orgânica e redução de 

sulfato (Kadlec e Wallace, 2008). Acredita-se que o principal mecanismo de remoção de Cu e 

Zn neste trabalho esteja relacionado às maiores remoções de SST (Tabela 3). 

Os maiores valores de pH observados nos SACs, também podem ter favorecido a 

precipitação do zinco e do cobre, já que esses cátions ficam menos solúveis em condições de 

pH neutro (Borne et al., 2013). Em condições anaeróbicas e na presença de sulfetos, o zinco 

pode formar complexos com muitos ligantes orgânicos e inorgânicos e, dessa forma, ter sua 

mobilidade reduzida. Em pH mais elevado (pH ~8,0), pode ocorrer a precipitação de zinco na 

forma de sais. Já o cobre é adsorvido mais fortemente que outros cátions bivalentes, sendo 

esta ligação menos influenciada por mudanças no pH que no caso de outros metais. Em 

ambientes com pH acima de 6 a precipitação é o processo dominante (Lamim et al., 2001). 

Neste trabalho, acredita-se que o fator que mais contribuiu para a remoção destes 

micronutrientes tenha sido a sedimentação juntamente com a retenção do material orgânico 

em suspensão, tendo em vista os elevados percentuais de remoção de SST, como observado 

na Tabela 3. Pois a taboa removeu em média menos que 1 kg ha
-1

 de Cu e de Zn, e o 

capim-tifton 85 menos que 4 kg ha
-1

, de um total aportado nos sistemas de 2,0 a 7,8 kg ha
-1

 de 

Cu e de 16,8 a 62,4 kg ha
-1

 de Zn durante os 120 dias de condução do experimento (Fia et al., 

2011). 
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Matos et al. (2010b) observaram tendência em se obter maiores eficiências na remoção 

de Cu no SAC cultivado com capim-tifton 85 (90%). Em relação às remoções de Zn, 

diferentemente do que foi observado neste trabalho, Matos et al. (2010b) obtiveram, em todos 

os SACs, eficiências superiores a 88%, mesmo aplicando cargas (250 e 1.580 g ha
-1

 d
-1

 de Cu 

e Zn) superiores às aplicadas neste trabalho, que variaram entre 17 e 65 g ha
-1

 d
-1

 de Cu, e 140 

e 520 g ha
-1

 d
-1

 de Zn. 

4. CONCLUSÃO 

A taboa não se adaptou às condições impostas pelas elevadas cargas de nutrientes 

aplicadas, e não apresentou bom desempenho agronômico. A partir dos resultados constata-se 

que o capim-tifton 85 foi o mais indicado para o cultivo em SACs utilizados no tratamento da 

ARS em clima tropical. 

Houve diferença entre as cargas de nutrientes aplicadas aos SACs no que se refere à 

remoção de K, sendo que as eficiências médias de remoção variaram entre 15 e 27%. Com 

base no potássio a maior carga a ser aplicada em SACs deve ser inferior a 22 kg ha
-1

 d
-1

. 

As eficiências médias de remoção de Na, Cu e Zn variaram entre 2 e 24%, 91 e 97% e 51 

e 100%, respectivamente, não sendo verificada diferença significativa entre as diferentes 

espécies cultivadas e as taxas de carregamento de nutrientes aplicadas. 

As remoções de K, Na, Cu e Zn foram consideradas satisfatórias pelas características 

destes elementos, que não sofrem transformações quanto ao potencial de oxirredução nos 

SACs, além da elevada carga de nutrientes aplicada aos SACs. As eficiências de remoção se 

assemelharam aos valores observados na literatura. 
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RESUMO 
A nitrificação biológica em meio salino foi investigada em sistema contínuo, a partir de 

um efluente sintético contendo 152,44 mg L
-1

 de nitrogênio amoniacal total. Os testes com 

adição de concentrações crescentes de sal (100, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 10.000 e 

15.000 mg Cl
-
 L

-1
) foram realizados em um biorreator em escala de laboratório de 

5,7 L. Neste estudo, o objetivo foi avaliar a resposta da técnica de respirometria na 

identificação da toxicidade da biomassa nitrificante em diferentes concentrações salinas. 

Durante o período experimental, o biorreator operou com o tempo de retenção hidráulica de 

48h e valores de OD, pH e temperatura foram mantidos em 4,0-5,0 mg L
-1

, 7,5 e 25°-30°C, 

respectivamente. Os ensaios de respirometria foram realizados em triplicata, com a utilização 

da sonda de oxigênio dissolvido. Os resultados da respirometria constataram que ambas as 

taxas de consumo de oxigênio (OUR) e de consumo especifico de oxigênio (SOUR) 

aumentaram até a concentração de 1.000 mg Cl
-
 L

-1
, quando o máximo de eficiência de 

nitrificação de 65,18% foi obtida com aproximadamente 90 dias de operação do sistema. No 

entanto, o aumento gradual a partir de 2.000 mg Cl
- 

L
-1

, resultou na queda dos valores de 

consumo de oxigênio, ocorrendo consequentemente a redução da atividade metabólica da 

biomassa, verificada com a redução dos valores de eficiência de nitrificação. Estes resultados 

evidenciam que a técnica de respirometria apresentou-se como uma ferramenta eficaz e 

segura para avaliação da toxicidade da biomassa do lodo ativado, sendo capaz de detectar a 

queda da atividade celular na presença de inibidores, como elevadas concentrações de 

salinidade. 

Palavras-chave: efluentes salinos, lodos ativados, efeito tóxico. 

Evaluation of salinity toxicity in biological nitrification effluent using 

the respirometry technique 

ABSTRACT 
Biological nitrification in a saline medium was investigated in a continuous system of a 

synthetic effluent containing 152.44 mg L
-1 

of total ammonia nitrogen. Tests were performed 

with the addition of increasing concentrations of salt (100, 250, 500, 1,000, 2,000, 4,000, 
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8,000, 10,000 and 15,000 mg Cl
-
 L

-1
) in a 5.7 L laboratory bioreactor. The objective of the 

study was to evaluate respirometry technique responses in order to identify toxicity in 

nitrifying biomass with varying salt concentrations. During the experiment, the bioreactor was 

operated with a hydraulic retention time of 48 h, and DO, pH and temperature maintained at 

4.0-5.0 mg L
-1

, 7.5 and 25°-30°C, respectively. The respirometric assays were performed in 

triplicate, using a dissolved oxygen probe. The results of respirometry found that both oxygen 

uptake rates (OUR) and specific oxygen consumption (SOUR) increased up to a concentration 

of 1,000 mg Cl
-
 L

-1
, when the nitrification efficiency maximum of 65.18% was obtained after 

approximately 90 days of system operation. However, a gradual increase to 2,000 mg Cl
-
 L

-1
 

resulted in a decrease in oxygen consumption values, reducing the metabolic activity of the 

biomass, as verified by a reduction in nitrification efficiency values. The results show that the 

respirometry technique is an effective and reliable tool for assessing the toxicity of activated 

sludge, and that it is able to detect a decrease in cellular activity in the presence of inhibitors, 

such as high concentrations of salinity. 

Keywords: saline wastewater, sludge activated, toxic effect. 

1. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento das atividades industriais, o interesse sobre efluentes salinos vem 

aumentando nas últimas décadas. Devido às exigências cada vez mais rígidas dos órgãos 

ambientais para o descarte de águas residuárias, o tratamento de efluentes salinos tornou-se 

indispensável. Diversas técnicas de tratamento vêm sendo estudadas, mas a remoção de 

nutrientes, através de tratamento biológico em efluentes com alta concentração de sais, ainda 

é considerada, por muitos, um desafio. 

Os efluentes salinos são produzidos em grandes volumes por diferentes ramos industriais, 

tais como: o processamento de alimentos, a produção de químicos, curtumes e na extração de 

petróleo (Lefebvre e Moletta, 2006). Estes efluentes, além de apresentarem uma alta 

concentração de sais, também possuem um alto teor de matéria orgânica e de nutrientes, como 

o nitrogênio, em sua composição (Sudarno et al., 2011). Caso não tratados, os efluentes 

salinos são capazes de gerar grandes danos ambientais, como a contaminação do solo, da água 

superficial e subterrânea (Lefebvre e Moletta, 2006). 

O processo de remoção biológica de nitrogênio consiste de reações de oxidação-redução, 

conhecidas como: nitrificação e desnitrificação (Von Sperling, 1997). Segundo Van Haandel e 

Marais (1999), o processo de nitrificação consiste na oxidação biológica da amônia a nitrato, 

ocorrendo naturalmente em condições aeróbias e por ação de bactérias autotróficas 

especializadas. 

A nitrificação biológica consiste no processo de duas etapas, denominadas de: nitritação 

e nitratação (Van Haandel e Marais, 1999). A nitritação é a etapa que realiza a oxidação do 

nitrogênio amoniacal a nitrito (Reação 1). As bactérias responsáveis por esta reação 

pertencem aos gêneros: Nitrossomonas, Nitrosospira e Nitrosococcus, conhecidas como 

bactérias oxidantes de amônia (AOB) (Prosser, 1989). 

          (1) 

Na etapa de nitratação (Reação 2) utiliza-se o nitrito formado na etapa anterior de 

nitritação e o oxida a nitrato, por ação de bactérias dos gêneros: Nitrobacter, Nitrococcus e 

Nitrospira, conhecidas como bactérias oxidantes de nitrito (NOB) (Gerardi, 2006).  

            (2) 

          NH4
+
 + 3/2 O2              NO2

-
 + H2O + 2H

+                                                                                                      
(1) 

        NO2
-
 + 1/5 O2                NO3

-
                                                                                          (2) 
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Segundo Van Haandel e Marais (1999), em sistemas de lodos ativados, a eficiência do 

processo de nitrificação é diretamente influenciada pelas variáveis ambientais e a presença de 

compostos tóxicos ou inibitórios. 

A salinidade consiste, em sua maioria, de íons de sódio, cloreto, potássio e magnésio 

(Gerardi, 2006). Em sistemas de lodos ativados, a elevada concentração de sais influencia 

diretamente na comunidade microbiana, reduzindo a atividade celular e afetando a capacidade 

de floculação e sedimentação do lodo (Reid et al., 2006).  Segundo Campos et al. (2002) em 

sistemas de nitrificação biológica, o cloreto tende a funcionar como um inibidor do processo, 

reduzindo a atividade das bactérias nitrificantes. 

Na nitrificação de águas residuárias, o oxigênio possui um papel fundamental para a 

manutenção do metabolismo microbiano, e, consequentemente, na oxidação da amônia 

(Bueno et al., 2012). A utilização de ferramentas para a verificação da toxicidade sobre a 

biomassa nitrificante é de extrema importância, pois o decréscimo da eficiência de nitrificação 

pode ser rapidamente verificado pelo baixo consumo de oxigênio pela biomassa (Kim et al., 

2001). A técnica de respirometria caracteriza-se pela sua simplicidade e pela rapidez de 

obtenção de resultados de toxicidade, sendo utilizada com grande frequência em sistemas de 

lodos ativados.  

O presente estudo tem como objetivo avaliar a atividade da biomassa nitrificante em 

diferentes concentrações salinas e investigar a técnica de respirometria, como uma ferramenta 

para a identificação de efeitos tóxicos sobre a biomassa nitrificante. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Seleção e cultivo da biomassa nitrificante 

A biomassa nitrificante utilizada neste estudo se desenvolveu a partir do lodo secundário 

coletado em uma estação de tratamento operada pela (Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos- CEDAE/RJ). O lodo foi aclimatado em um biorreator contínuo alimentado com 

efluente sintético (Tabela 1), contendo 152,44 mg L
-1

 de nitrogênio amoniacal, 

macronutrientes e micronutrientes necessários ao crescimento celular e ausência de carbono 

orgânico (similar ao utilizado por Smolders et al., 1994). 

Tabela 1. Composição do efluente sintético. 

Macronutrientes 
Concentração 

(mg/L) 
Micronutrientes 

Concentração 

(mg/L) 

NH4Cl 107,0 FeCl3 
.
 6 H2O 0,45 

NaH2PO4 . 2 H2O 75,5 H3BO3 0,045 

MgSO4 . 7 H2O 90,0 CuSO4 
. 
5 H2O 0,009 

KCl 36,0 KI 0,054 

CaCl2. 2 H2O 14,0 MnCl2
. 
4 H2O 0,036 

(NH4)2CO3 426,67 Na2MoO4 
. 
2 H2O 0,018 

 

Fonte: Smolders et al. (1994). 

O biorreator foi construído em material acrílico transparente e consistia de dois 

compartimentos: um tanque de aeração com 4,7 L, onde ocorria a entrada do efluente bruto e 

um decantador de 1 L de volume útil, onde se encontrava a saída do efluente tratado. As 

dimensões do biorreator utilizado podem ser visualizadas na Figura 1. 
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Figura 1. Biorreator contínuo (a) Vista lateral do reator com suas dimensões 

(b) Reator em funcionamento. 

Fonte: Nascentes (2013). 

No tanque de aeração do biorreator foram adicionados 1000 mL de lodo biológico e o 

volume completado com efluente sintético para o cultivo de nitrificantes. Nas primeiras 48h, o 

biorreator não recebeu nenhuma entrada de alimentação. E após este período, a alimentação 

contínua foi realizada por meio de uma bomba peristáltica com vazão controlada para a 

obtenção de um tempo de retenção hidráulica de 48 h. A aeração do tanque foi realizada por 

ar difuso através de uma pedra porosa instalada ao fundo do tanque de aeração para a 

manutenção da biomassa em permanente suspensão. O biorreator operou com idade do lodo 

infinita, sendo a biomassa retornada do decantador ao tanque de aeração diariamente, a fim de 

aumentar a concentração da mesma no licor misto. Os valores de OD, pH e temperatura foram 

monitorados diariamente e mantidos em 4,0-5,0 mg L
-1

, 7,5 e 25°-30°C, respectivamente 

(Moussa et al., 2006). O controle do pH foi realizado com a adição de álcalis ao reator. 

2.2. Adição de íon cloreto (Cl
-
) ao sistema para a avaliação da atividade nitrificante 

Considerando que o efluente sintético utilizado continha 100 mg L
-1

 do íon cloreto, este 

foi considerado o primeiro regime salino, ou seja, o período de aclimatação da biomassa 

nitrificante no sistema, que correspondeu a um período de 45 dias. 

A avaliação da toxicidade gerada pelo íon cloreto (adicionado na forma de NaCl) sobre a 

biomassa nitrificante foi verificada ao longo de 10 regimes com diferentes concentrações 

salinas e com período de tempo distintos para a aclimatação a cada concentração salina, como 

pode ser visualizado na Tabela 2.  

Tabela 2. Concentrações de íon cloreto adicionado ao sistema 

contínuo (TRH= 48 h). 
 

Regimes Concentração de Cl
-
 (mg/L) Tempo de operação (dias) 

1° 100 45 

2° 250 14 

3° 500 14 

4° 1.000 14 

5° 2.000 20 

6° 4.000 25 

7° 8.000 30 

8° 10.000 35 

9° 15.000 45 

10° 8.000 35 
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O 10° regime salino (8.000 mg Cl
-
 L

-1
) foi aplicado como forma de verificar se a 

biomassa nitrificante, após passar por um estresse osmótico na maior concentração testada 

(15.000 mg Cl
-
 L

-1
), seria capaz de retornar à atividade celular obtida no 7° regime, onde a 

mesma concentração salina foi aplicada no sistema. 

2.3. Metodologia analítica 

Os valores de nitrogênio amoniacal foram analisados através de eletrodo seletivo 

(Orion 4 star Thermo pH Ise portable). As concentrações de nitrato e de biomassa em termos 

de sólidos suspensos voláteis (SSV) e sólidos suspensos totais (SST) foram determinadas 

como proposto em Standart Methods (APHA et al., 1995). Os valores de pH foram 

mensurados através do pHmetro (Quimis), os valores de OD através de oxímetro 

(WTW oxi 7310) e a temperatura através de termômetro químico. 

Os valores de nitrito não foram mensurados durante o período experimental, pois 

segundo Campos et al. (2002), em concentrações maiores que 2,0 mg L
-1 

de oxigênio 

dissolvido não ocorre o acúmulo de nitrito, este rapidamente se converte a nitrato. 

2.4. Balanço de Nitrogênio 

O balanço de nitrogênio foi realizado considerando as formas de nitrogênio formadas 

durante o processo, a fração de nitrogênio destinada à biomassa celular e a fração oxidada por 

arraste. O balanço foi calculado segundo a Equação 1. 

[NAT] 
E
 = [NAT] s + [N-NO

2

-

] s + [N-NO
3

-

] s + [NAT]
 C5H7O2N

 + [NAT]
Arraste                       (1) 

em que:  

[NAT] E = corresponde à concentração de nitrogênio amoniacal total de entrada no reator 

(mg L
-1

);  

[NAT]s, [N-NO2
-
]s, [N-NO3

-
]s = correspondem às concentrações de nitrogênio 

amoniacal total, nitrito e nitrato, respectivamente, na saída do reator (mg L
-1

);  

[NAT] C5H7O2N= corresponde à concentração de nitrogênio amoniacal total que será 

destinado a biomassa (mg L
-1

);  

[NAT] arraste= corresponde à concentração de nitrogênio amoniacal total que foi 

oxidado (mg L
-1

), durante o TRH= 48 horas. 

2.5. Testes de respirometria para a avaliação da toxicidade 

Para cada regime salino foi avaliada a toxicidade pelo íon cloreto sobre a biomassa, com 

a utilização da técnica de respirometria. Os ensaios de respirometria foram realizados em 

triplicata. O teste foi conduzido retirando um volume de aproximadamente 280 mL do licor 

do tanque de aeração do reator contínuo para o preenchimento de um frasco de DBO5, 

segundo metodologia proposta por (Ramalho, 1983). 

Para a realização do teste foram necessários uma placa agitadora e um agitador 

magnético para manter a biomassa em suspensão durante o período de teste. O aparelho de 

medição de oxigênio dissolvido (WTW oxi 7310) enviava dados de leitura para o software 

criado especificamente para este aparelho (Multipar), que capturava todos os valores de OD 

durante um determinado período de tempo e criava automaticamente um arquivo em um 

banco de dados com os valores de oxigênio dissolvido do teste. Os valores de OUR foram 

obtidos através da razão entre os valores de oxigênio dissolvido (mg O2 L
-1

) com o tempo de 

reação (∆𝑡 ) em minutos no trecho linear da curva obtida. E os valores de SOUR foram 

obtidos através da razão entre o OUR (mg O2 L
-1

 min
-1

) e a concentração de sólidos suspensos 

voláteis (SSV) no frasco. 
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2.6. Testes estatísticos 

O teste de correlação de Pearson foi realizado através do programa STATISTICA 12 

(licenciado pela Stat Soft). A realização dos testes estatísticos teve como objetivo verificar a 

correlação entre a adição do íon cloreto com a taxa específica de consumo de oxigênio pela 

biomassa. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para cada regime salino, as concentrações de nitrogênio amoniacal e nitrato foram 

monitoradas, a fim de avaliar a oxidação de nitrogênio amoniacal a nitrato, ou seja, a 

atividade da biomassa nitrificante.  

A Figura 2 ilustra os resultados da concentração de nitrogênio amoniacal total (NAT) do 

afluente e efluente no biorreator, durante os regimes salinos. 

 
 

Nota: Regimes (mg Cl
-
 L

-1
): 1

°
=100, 2

°
=250, 3

°
=500, 4

°
=1.000, 5

°
=2.000, 6

°
=4.000, 7

°
=8.000, 

8
°
=10.000, 9

°
=15.000, e 10

°
=8.000. 

Figura 2. Concentração de NAT no efluente de cada regime de operação contínua com 

diferentes concentrações de cloreto. Concentração inicial= 152,44 NAT mg L
-1

, TRH= 

48 h, período experimental= 277 dias. 

A concentração de nitrogênio amoniacal total no efluente variou entre 41,25 a 

117,06 mg L
-1

, sendo que a menor concentração foi obtida no 4° regime salino, ou seja, na 

concentração de 1.000 mg L
-1

 de íon cloreto. 
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A Figura 3 ilustra os resultados da concentração de nitrato no efluente em cada regime 

salino. A concentração de nitrato no efluente variou entre 7,22 a 84,31 mg L
-1

. 

 
 

Nota: Regimes (mg Cl
-
 L

-1
): 1

°
=100, 2

°
=250, 3

°
=500, 4

°
=1.000, 5

°
=2.000, 6

°
=4.000, 

7
°
=8.000, 8

°
=10.000, 9

°
=15.000, e 10

°
=8.000. 

Figura 3. Concentração de N-NO3
- 
no efluente para cada regime salino operando 

em sistema contínuo. Concentração inicial= 152,44 mg NH4
+
 L

-1
, TRH= 48 h, 

período experimental= 277 dias. 

Como pode ser observado, a adição do íon cloreto ao sistema do 1° ao 4° regime 

compreendendo a faixa de (100 a 1.000 mg Cl
-
 L

-1
), favoreceu a oxidação de nitrogênio 

amoniacal, e consequentemente na formação de nitrato. Ou seja, durante estes regimes salinos 

ocorreu um estímulo às atividades das bactérias oxidantes de amônia e nitrito. No 4° regime 

salino (1.000 mg Cl
-
 L

-1
) foram encontradas as maiores concentrações de nitrato, de todos os 

regimes estudados, sendo que a maior concentração de 84,31 N-NO3
- 
mg L

-1
, foi obtida em 

87 dias de operação do biorreator. 

A partir do 5° regime salino, a concentração de nitrogênio amoniacal no efluente 

aumentou até o final da operação, e logo, proporcionalmente a concentração de nitrato 

diminuiu. Ou seja, a concentração salina a partir de 2.000 mg L
-1

 apresentou-se inibidora para 

ambos os grupos bacterianos oxidantes de amônia e nitrito.  

Esta inibição pelo íon cloreto também foi verificada em estudos de Kargi e Dincer 

(1996), que observaram que concentrações maiores que 6.000 mg Cl
- 

L
-1

 foram capazes de 

reduzir a atividade da biomassa nitrificante, levando até a morte celular. Segundo Kargi e 

Dincer (1996) as maiores dificuldades encontradas no sistema de tratamento biológico de 

águas salinas, são: o extenso período para a adaptação da biomassa, a alta sensibilidade às 

rápidas mudanças de carga iônica, a redução da cinética de degradação de componentes 

orgânicos com o aumento da concentração salina e a redução da população de protozoários e 

de micro-organismos filamentosos, resultando na baixa eficiência de sedimentação do lodo. 

No 10° regime foi observado que a redução da concentração de cloreto adicionado ao 

sistema favoreceu a oxidação de NAT, reduzindo a concentração do mesmo no efluente. E 

mesmo após a biomassa ter passado por uma baixa atividade metabólica resultante da inibição 
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em altas concentrações de cloreto, a concentração de nitrato neste regime 

(com 8.000 mg Cl- L
-1

), aproximou-se dos valores obtidos anteriormente. A concentração de 

nitrato obtida no 7° regime (em 158 dias de operação) foi de 27,23 mg L
-1

 e no 10° regime 

(em 263 dias de operação) foi de 18,97 mg L
-1

, ou seja, a produção de nitrato neste último 

regime salino alcançou cerca de 70% do valor obtido no 7° regime. 

Em relação a dados de eficiência do sistema de nitrificação, foi verificado que os valores 

de eficiência variaram entre 5,58% a 65,18%, sendo o maior valor obtido aos 87 dias de 

operação, durante o 4° regime salino. A eficiência de nitrificação do 1° ao 4° regime salino 

aumentou em 35,15%. E com o aumento da concentração salina, menores níveis de eficiência 

foram obtidos, sendo o menor valor obtido aos 227 dias de operação, durante o 9° regime 

salino (15.000 mg Cl
- 
L

-1
).  

Este estímulo verificado em relação a eficiência no sistema até o 4° regime salino, 

confirma o que foi relatado por González et al. (2004). Em seu estudo em sistema contínuo, 

verificaram que o aumento da concentração de cloreto de 0 mg L
-1 

para 3.000 mg L
-1

, 

favoreceu o aumento da eficiência de nitrificação em 30%. Após este estágio, o aumento da 

concentração salina para 6.000 mg Cl
-
 L

-1
 provocou o decréscimo contínuo da atividade da 

biomassa nitrificante, sendo que na concentração de 30.000 mg Cl
-
 L

-1
 a atividade nitrificante 

foi totalmente inibida (González et al., 2004). 

Assim como Gonzaléz et al. (2004), em seus estudos, Chen et al. (2003) avaliaram a 

eficiência da nitrificação na presença de altas concentrações de sais, no entanto, em sistema 

em bateladas. Os resultados demostraram que adição de 5.000 mg Cl
-
 L

-1
 no sistema, levou ao 

estímulo na atividade de nitrificação, e decresceu após esta concentração.  A concentração de 

6.500 mg Cl
- 
L

-1
 foi o máximo da concentração salina que o sistema em bateladas tolerou. O 

nível crítico de cloreto no sistema de bateladas foi de 10.000 mg L
-1

, onde somente as 

bactérias do gênero Nitrobacter estavam presentes, cessando a nitrificação, devido ao 

desaparecimento das Nitrossomonas (Chen et al., 2003). 

Visto diferentes estudos, não há como definir uma concentração de íon cloreto ideal que 

seja capaz de estimular a biomassa de uma maneira geral. Pois, segundo Moussa et al. (2006), 

a comparação de resultados sobre a nitrificação biológica de efluentes salinos é uma tarefa 

difícil, pois, cada estudo utiliza diferentes configurações de reatores e variáveis, como: 

temperatura, pH, adição de sal de forma gradual ou pulsada, uso de culturas nitrificantes puras 

ou mistas, entre outras.  

O balanço de massa do material nitrogenado foi realizado como descrito no (item 2.4). 

Segundo Sant’Anna Junior (2010), estima-se que 2% do nitrogênio amoniacal do afluente são 

convertidos em constituinte celular, ou seja, em biomassa nitrificante. Neste caso, esta fração 

consistiu de 3,05 mg N L
-1

 (2%), considerando a concentração de nitrito desprezível no 

sistema. A perda de amônia por arraste em sistema contínuo foi, em média, 23,1 mg L
-1

 de 

nitrogênio amoniacal total, durante o período de retenção de 48 h.  

Nos testes de respirometria, os valores da taxa de consumo de oxigênio (OUR) e da taxa 

de consumo específico de oxigênio (SOUR) durante os regimes salinos podem ser 

visualizados na Tabela 3. 

Com os resultados obtidos de OUR e SOUR verificou-se que ambas as taxas 

apresentaram maior valor quando a concentração salina no reator apresentava-se em 

1.000 mg L
-1

. E com o aumento da concentração salina, a inibição pelo íon cloreto foi 

evidenciada pelo decréscimo do consumo de oxigênio.  

A fim de verificar se a condição de estímulo verificada no 4° regime para os valores de 

consumo de oxigênio é estatisticamente válida foi realizado o teste de correlação de Pearson, 

como ilustrado na Tabela 4. 
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Tabela 3. Valores da taxa de consumo de oxigênio (OUR) e de consumo 

específico de oxigênio (SOUR), para cada concentração salina testada. 

Concentração de 

cloreto (mg L
-1

) 

SSV média 

(mg L
-1

) 

OUR média 

(mg O2 L
-1

 d
-1

) 

SOUR média 

(mg O2 d
-1

.mg SSV
-1

) 

100 760 416,02 0,55 

250 750 611,76 0,81 

500 730 777,06 1,06 

1.000 750 1.265,14 1,68 

2.000 620 834,43 1,34 

4.000 490 563,47 1,15 

8.000 270 223,82 0,83 

10.000 180 108,86 0,60 

15.000 120 54,29 0,45 

8.000 160 96,06 0,61 
 

Tabela 4. Resultados da Correlação de Pearson entre a adição salina e 

valores de SOUR. Intervalo de Confiança de 95% (p valor= 0,05%). 

Concentração de íon cloreto 

(mg L
-1

) 

SOUR 

(mg O2 d
-1

.mg SSV
-1

) 

Correlação de 

Pearson 

100-250  0,68 +1 

250-500  0,93 +1 

500-1.000  1,37 +1 

1.000-2.000  1,51 -1 

2.000-4.000  1,24 -1 

4.000-8.000  0,99 -1 

8.000-10.000  0,72 -1 

10.000-15.000  0,52 -1 

15.000-8.000  0,53 -1 

A partir dos resultados obtidos com o teste de correlação de Pearson, pode-se confirmar 

que a adição de íon cloreto no biorreator foi favorável até a concentração de 1.000 mg L
-1

. 

Quando o valor de Pearson se apresenta positivo, demonstra que a correlação foi positiva, ou 

seja, o aumento na concentração de cloreto favoreceu o aumento da atividade celular, 

observado através dos resultados de respirometria. No entanto, quando a adição de cloreto 

ultrapassou a concentração de 1.000 mg L
-1

, a correlação apresentou-se negativa, ou seja, 

conforme ocorreu o aumento da concentração salina no reator, o metabolismo da biomassa 

nitrificante reduziu, como efeito da inibição. Quando a concentração de íon cloreto foi 

reduzida de 15.000 mg L
-1

 para 8.000 mg L
-1

 no 9° regime, a correlação de Pearson 

apresentou-se negativa, pois a redução da concentração de cloreto favoreceu a atividade 

celular, ou seja, representando que com a redução de cloreto níveis maiores de atividade 

celular podem ser retomados. 

4. CONCLUSÃO 

A máxima eficiência de nitrificação em sistema contínuo foi de 65,18%, sendo verificada 

em aproximadamente 90 dias de experimento, no biorreator operando com 1.000 mg Cl
-
 L

-1
. 

A adição de íon cloreto até a concentração de 1.000 mg L
-1

 no sistema, não inibiu a biomassa 

nitrificante, no entanto, o estímulo da atividade celular verificado até esta concentração, pode 

está relacionado com a continuação do período de aclimatação da biomassa ao sistema. O 
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aumento gradual da concentração de cloreto a partir de 2.000 mg L
-1

, favoreceu a queda dos 

valores de eficiência, sendo que o menor valor foi 5,58%, quando a concentração de íon 

cloreto encontrava-se em 15.000 mg L
-1

. 

A partir dos testes de respirometria foi verificado que ambas as taxas de consumo de 

oxigênio (OUR) e de consumo especifico de oxigênio (SOUR), aumentaram 

significativamente até a concentração salina de 1.000 mg Cl
-
 L

-1
. E com o aumento da 

concentração salina de 2.000 até 15.000 mg Cl
-
 L

-1
, resultou na queda dos valores do consumo 

de oxigênio, ou seja, ocorrendo a redução da atividade metabólica da biomassa. No entanto, 

quando a concentração de 15.000 mg Cl
-
 L

-1
 foi reduzida para 8.000 mg Cl

-
 L

-1
 foi verificado 

o aumento da taxa de consumo de oxigênio pela biomassa. Este aumento indica que a 

biomassa, mesmo após sofrer uma forte redução da taxa metabólica, ao ser submetida a uma 

menor concentração salina aumenta a sua atividade celular, ou seja, o efeito inibitório 

verificado com a concentração salina de 15.000 mg Cl
- 
L

-1
 apresentou-se reversível. 

Por fim, a técnica de respirometria apresentou-se como uma ferramenta eficaz para a 

avaliação da toxicidade/inibição da biomassa do lodo ativado. Sendo capaz de detectar a 

queda da atividade celular na presença de compostos tóxicos, como o íon cloreto.  
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RESUMO 
Os processos de oxidação avançada (POAs) têm surgido como métodos eficazes para o 

tratamento terciário de efluentes industriais porque eles são capazes de destruir os poluentes e 

não apenas transferí-los de uma fase para outra como ocorre nos processos terciários 

convencionais aplicados em indústrias frigoríficas. O processo biológico, tratamento principal 

utilizado para efluentes frigoríficos, é limitado à degradação de substâncias biodegradáveis e 

que não são tóxicas para a cultura biológica. A utilização de um processo integrado Fenton-

Coagulação para o tratamento terciário desses efluentes aparece como uma alternativa 

promissora e, portanto, o objetivo do presente trabalho foi determinar as condições 

operacionais do processo proposto para o tratamento terciário de efluente frigorífico. As 

variáveis investigadas foram a razão [Fe
+2

]/[H2O2] e pHCOAGULAÇÃO. Os ensaios foram 

conduzidos em triplicata de acordo com um delineamento central composto rotacional 

(DCCR) 2
2
, com três pontos centrais e quatro pontos axiais, que totalizou 11 ensaios. A 

eficiência do processo proposto foi determinada em cada ensaio experimental em função da 

eficiência de remoção da demanda química de oxigênio (DQO). Na faixa investigada, as 

condições operacionais definidas foram razão [Fe
+2

]/[H2O2] de 0,800 e o pHCOAGULAÇÃO de 

5,50. O estudo revelou que o processo integrado Fenton-Coagulação proposto conduzido nas 

condições definidas alcançou uma eficiência de remoção de DQO superior a 71%, e pode, 

portanto, ser usado para o tratamento terciário de efluente frigorífico com o objetivo de 

degradação de matéria orgânica recalcitrante (não biodegradável). 

Palavras-chave: degradação, matéria orgânica, processos de oxidação avançada. 

Determination of operational conditions for tertiary treatment of 

slaughterhouse wastewater by the integrated Fenton-Coagulation 

process 

ABSTRACT 
Advanced oxidation processes (AOPs) appear to be effective methods for tertiary 

wastewater treatment because they are able to destroy pollutants and not only transfer them 

from one phase to another without destroying them as is the case with conventional tertiary 

processes applied in the slaughterhouse industries. Biological processes are the main 
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slaughterhouse wastewater treatments applied, but this process is limited to the degradation of 

biodegradable substances which are not toxic to the biological culture. The 

Fenton-Coagulation integrated process may be a promising alternative for slaughterhouse 

tertiary treatment. This study evaluated the operational conditions for the proposed integrated 

process application to slaughterhouse wastewater tertiary treatment. Investigated parameters 

were [Fe
+2

]/[H2O2] ratio and pHCOAGULATION. The experiments were conducted in triplicate 

according to the rotational central composite design (RCCD) 2
2
, with three center points and 

four axial points, totaling 11 experiments. Chemical oxygen demand (COD) removal was the 

parameter used to evaluate efficiency in each assay. The operational conditions defined in the 

range investigated were [Fe
+2

]/[H2O2] ratio equal to 0.800 and pHCOAGULATION of 5.50. The 

study revealed that the proposed Fenton-Coagulation process performed within the defined 

conditions promoted a COD removal efficiency of 71% and, thus, may be used to degrade 

recalcitrant (non-biodegradable) organic matter during slaughterhouse wastewater tertiary 

treatment. 

Keywords: advanced oxidation processes, degradation, organic matter. 

1. INTRODUÇÃO 

A indústria frigorífica gera uma grande quantidade de efluentes e em média o consumo 

de água no abate e industrialização da carne suína é de 500 á 1500 L/cabeça (IPPC, 2005). 

Cerca de 80 a 95% da água consumida por este setor durante o processo é descartada como 

efluente líquido (UNEP et al., 2000), cuja composição é influenciada por diferentes fatores, 

tais como: processo industrial, produtos fabricados, quantidade e tipo de carne processada, 

equipamentos utilizados, práticas de gestão ambiental, quantidade de água consumida nos 

processos de limpeza/sanitização, dentre outros compostos (Rigo, 2014). 

De forma geral, o efluente da indústria frigorífica apresenta como características: alta 

carga orgânica e inorgânica, alto conteúdo de sólidos suspensos, cor escura e odor 

desagradável (Couillard et al., 1989). 

Ainda, a presença de outros compostos químicos no efluente deve-se ao uso de fármacos 

administrados nos animais, produtos de higiene pessoal, utilizados pelos colaboradores das 

indústrias, produtos utilizados na limpeza e sanitização, bem como, os inseticidas e pesticidas, 

utilizados no controle de pragas (Aquino et al., 2013), o que torna este efluente complexo. Se 

não for tratado devidamente, esse efluente apresenta-se como uma das principais fontes de 

poluição dos corpos receptores de água. 

Os processos biológicos convencionais empregados no tratamento desses efluentes nem 

sempre proporcionam resultados satisfatórios, dado que, muitas das substâncias orgânicas 

presentes no efluente são tóxicas ou resistentes ao tratamento biológico (Oller et al., 2011). A 

resistência de alguns compostos ao tratamento biológico foi relatada no estudo realizado por 

Shao et al. (2009), que identificaram e quantificaram a presença de produtos farmacêuticos na 

entrada da estação de tratamento de efluente frigorífico (efluente bruto), e na saída, após o 

tratamento. 

Os processos de oxidação avançada (POAs) são uma alternativa promissora para o 

polimento do efluente tratado biologicamente, por meio da sua aplicação como tratamento 

terciário. São considerados mais eficientes quando comparados com outras técnicas de 

tratamento terciário, tais como, adsorção em carbono ativado, air stripping (arraste com ar) e 

osmose inversa, pois os poluentes não são transferidos de uma fase para outra, sem que haja a 

degradação desses (Elmolla e Chaudhuri, 2010). 

Os POAs caracterizam-se pela geração do radical hidroxila (•OH), um potente agente 

oxidante, capaz de mineralizar contaminantes a dióxido de carbono e água ou oxidá-los a 

compostos biodegradáveis (Andreozzi e Marotta, 1999). 
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Dentre os vários processos de produção de •OH estudados (Britto e Rangel, 2008), o 

processo Fenton destaca-se em termos de custo/eficácia e facilidade de operação (Tekin et al., 

2006). 

O processo Fenton emprega, sob condições de pH ácido, os íons ferrosos para 

decomposição do peróxido de hidrogênio (H2O2) em um radical •OH (Farhadi et al., 2012). 

Os radicais •OH não são seletivos, sendo capazes de degradar efetivamente numerosas 

substâncias orgânicas. Ainda, os íons Fe
+2

 e Fe
+3

 formam espécies hidrolisadas que atuam 

como coagulantes. Assim, o reagente de Fenton pode ter a dupla função de oxidação e 

coagulação no processo Fenton (De Julio et al., 2009). 

O mecanismo da reação Fenton em meio ácido (Walling e Kato, 1971) é apresentado nas 

Equações de 1 a 4: 

Fe
+2

 + H2O2→ Fe
+3

 + •OH + OH
-
           (1) 

Fe
+2

 + •OH → Fe
+3

 + OH
-
             (2) 

•OH + RH→ H2O + •R             (3) 

•R + Fe
+3

 + → R
+
 + Fe

+2
            (4) 

O presente trabalho permitiu, com base na degradação da matéria orgânica, definir nas 

condições operacionais do processo integrado Fenton-Coagulação para o tratamento terciário 

de efluente frigorífico, visando a máxima remoção de matéria orgânica. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Reagentes 

Os reagentes utilizados para realização dos experimentos foram sulfato ferroso 

heptahidratado PA (FeSO4 7H2O, Êxodo Científica) e peróxido de hidrogênio PA (H2O2 35%, 

Êxodo Científica) e, os demais reagentes utilizados foram de grau analítico. 

2.2. Efluente 

O efluente frigorífico foi submetido (na própria indústria) aos tratamentos primário 

(peneiras estáticas e decantadores) e secundário, o qual compreendeu o tratamento biológico 

em lagoas anaeróbicas e aeróbicas. O efluente de estudo foi coletado, portanto, após o 

tratamento biológico e armazenado à -18ºC até sua utilização no tratamento terciário proposto 

nesse trabalho. O período de armazenamento não excedeu sete dias. 

2.3. Reator químico  

Os estudos foram conduzidos no equipamento tipo “Jar Test” (Poli Control, modelo Floc 

Controll III) composto de seis reatores (béckers de polietileno), com capacidade de 400 mL 

cada, mantidos sob agitação constante (100 rpm). 

2.4. Procedimento experimental  

O processo foi conduzido em temperatura ambiente (23 ± 2°C). Ferro na concentração 

desejada foi adicionado ao efluente e, imediatamente, procedeu-se o ajuste do pH da mistura 

reacional (Affam et al., 2014) para 3,0 ± 0,1 com H2SO4 (0,1 M). Na sequência H2O2 foi 

adicionado na proporção [H2O2]/[DQO] de 3:2. Na primeira etapa do processo Fenton 

(oxidação química) a mistura reacional foi agitada por 1 h (Affam et al., 2014). Após o tempo 

reacional, imediatamente, deu-se início à segunda etapa do processo (coagulação química), na 

qual o pH da solução foi ajustado com NaOH (0,1 M), sob agitação, para a faixa desejada e, 

então, a agitação foi interrompida. A solução permaneceu em repouso por 1 h (El-Gohary et 
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al., 2009), para sedimentação dos flocos formados (lodo). Ao final do processo, o efluente 

tratado (sobrenadante) foi submetido às analises. 

2.5. Planejamento experimental  

Para definição dos ensaios experimentais utilizou-se como ferramenta o Delineamento 

Central Composto Rotacional (DCCR) 2
2
 com 04 (quatro) pontos axiais e 03 (três) pontos 

centrais, a fim de determinar a condição com máxima porcentagem de remoção de DQO. As 

variáveis independentes utilizadas, com suas respectivas faixas investigadas foram: 

pHCOAGULAÇÃO de 5,50 à 8,00 e razão [Fe
+2

]/[H2O2], em termos de proporção Fe
+2

(mg L
-1

): 

H2O2 (mg L
-1

) de 0,300 à 0,800. Ao final, procedeu-se ao tratamento do efluente para 

avaliação da remoção de DQO, nas condições operacionais definidas. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

2.6. Determinações analíticas  

Para determinar os parâmetros físico-químicos das amostras de efluente foram utilizadas 

as metodologias descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA et al., 1999). A cor aparente foi mensurada pelo método platina-cobalto em 

espectrofotômetro HACH (DR 2800) no comprimento de onda de 455 nm. A turbidez foi 

determinada pelo método nefelométrico, utilizando um turbidímetro (Poli Control, Ap 200), 

cujos resultados foram expressos em NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez). O pH foi 

determinado pelo método potenciométrico em pHmetro digital (Hanna pH/mV meter).  

A DQO foi determinada pelo método colorimétrico de refluxo fechado. A determinação 

do H2O2 residual é uma análise importante no estudo realizado, pois o excesso de H2O2 

interfere nas análises de determinação de DQO ao consumir K2Cr2O7 (Talinli e Anderson, 

1992). O H2O2 residual nas amostras de efluente tratadas foi determinado por meio do método 

iodométrico catalisado com molibdato de amônio (Kolthoff, 1920). As correções da 

interferência do H2O2 na DQO foram realizadas de acordo com Kang et al. (1999). 

A determinação da concentração de ferro total no efluente tratado (sobrenadante coletado 

após a etapa de coagulação) foi realizada por espectrometria de absorção atômica com chama 

ar/acetileno, em espectrômetro marca Varian, modelo SpectrAA 240FS (Mulgrave, Victoria, 

Australia). Para as determinações, foram utilizadas as seguintes condições: vazões de ar de 

13,5 L min
-1

 e de acetileno de 2,0 L min
-1

; comprimento de onda de 248,3 nm, fenda espectral 

de 0,2 nm, corrente da lâmpada de cátodo oco de 10 mA. A absorvância foi medida em altura 

de pico, e a concentração de ferro total das amostras foi determinada a partir da equação 

obtida na curva de calibração. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Caracterização do efluente  

Os resultados das análises físico-químicas de caracterização do efluente em estudo, 

tratado biologicamente, estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização do efluente de estudo. 

Parâmetros 
Cor aparente 

(mg PtCo L
-1

) 

DQO  

(mg O2 L
-1

) 

Turbidez  

(NTU) 
pH 

Valor 719,67 ± 1,53 127,24 ± 2,75 50,10 ± 0,50 7,63 ± 0,01 
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3.2. Avaliação dos parâmetros operacionais  

Dentre os parâmetros operacionais do processo Fenton, o pHREAÇÃO foi fixado em 3,0 

com base em dados encontrados na literatura (Pérez et al., 2002; Durigan et al., 2012). Este 

valor de pH é considerado ótimo, em razão de prevenir a precipitação das formas férricas 

geradas no processo. A razão [H2O2]/[DQO] em termos de concentração foi fixada em 1,5, 

com base em ensaios preliminares que indicaram que para uma faixa de 1,5 a 3,0 não houve 

diferença significativa (p˃0,05). Os parâmetros investigados no planejamento DCCR 2
2
 foram 

pHCOAGULAÇÃO e a razão [Fe
+2

]/[H2O2]. 

Os resultados obtidos no planejamento DCCR com 04 pontos axiais e 03 repetições no 

ponto central estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Planejamento DCCR 2
2
 para o estudo da eficiência de remoção da DQO, no 

tratamento Fenton do efluente frigorífico com resultados (níveis codificados e reais). 

Tratamentos 
Variáveis Remoção de 

DQO (%) 

Fetotal  

(mg L
-1

) pHCOAGULAÇÃO [Fe
+2

]/[H2O2] 

T1 -1 (5,86) -1 (0,373) 42,02
acde

 ± 1,73 3,378 ± 0,155 

T2 +1 (7,63) -1 (0,373) 34,93
ac

± 1,051 3,049 ± 0,069 

T3 -1 (5,86) +1 (0,727) 41,25
ace

± 2,41 2,061 ± 0,155 

T4 +1 (7,63) +1 (0,727) 55,98
abc

± 3,54 2,427 ± 0,259 

T5 -1,41 (5,50) 0 (0,550) 66,98
b
± 1,56 2,220 ± 0,103 

T6 +1,41 (8,00) 0 (0,550) 36,90
ac

± 1,93 2,695 ± 0,017 

T7 0 (6,75) -1,41 (0,300) 54,32
abd

± 3,28 3,073 ± 0,138 

T8 0 (6,75) +1,41 (0,800) 67,71
bce

± 2, 38 2,549 ± 0,052 

T9 0 (6,75) 0 (0,550) 58,58
abce

± 1,51 5,951 ± 0,138 

T10 0 (6,75) 0 (0,550) 58,36
abce

± 1,43 2,238 ± 0,101 

T11 0 (6,75) 0 (0,550) 58,62
abce

 ± 1,75 2,571 ± 0,067 

*Valores com letras diferentes, diferem significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05). Médias 

seguidas pelo ± desvio padrão. 

A máxima remoção de DQO (67,71%) foi obtida no pHCOAGULAÇÃO de 6,75 e razão 

[Fe
+2

]/[H2O2] de 0,800. Valor semelhante de 66,98% de remoção de DQO foi observado no 

tratamento com pHCOAGULAÇÃO de 5,50 e razão [Fe
+2

]/[H2O2] de 0,550, não tendo diferença 

significativa (p<0,05) entre as duas condições, como pode ser verificado na Tabela 2.  

A partir da análise dos coeficientes de regressão (Tabela 3) é possível observar que 

nenhuma das condições investigadas para as variáveis apresentaram diferença significativa ao 

nível de 5%.  

Apesar disso, é importante ressaltar que a variável pHCOAGULAÇÃO apresentou efeito 

negativo (Tabela 3), ou seja, um aumento dessa variável resulta em uma redução da remoção 

de DQO. Portanto, definiu-se para o pHCOAGULAÇÃO seu uso no nível inferior investigado (pH 

5,50), possibilitando a realização do processo com menor adição de reagente, considerando 

que o pHREAÇÃO antes desta etapa encontra-se em valor próximo a 3,0 (etapa de oxidação). 

Resultado semelhante foi obtido por Kang e Hwang (2000) no uso do processo Fenton 

como tratamento terciário de chorume, para o qual a maior eficiência ocorreu com 

pHCOAGULAÇÃO de 4,0. 
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Tabela 3. Coeficientes de regressão para % de remoção de DQO obtidos no DCCR.  

Fatores Efeitos 
Coeficiente de 

Regressão 
Erro Padrão Valor t P - valor 

Média 58,573 58,573 6,571 8,915 2,96E-04 

X1 (L) -8,716 -4,358 4,030 -1,081 3,29E-01 

X1(Q) -13,174 -6,587 4,808 -1,370 2,29E-01 

X2(L) 9,817 4,908 4,304 1,218 2,78E-01 

X2(Q) -4,040 -2,020 4,808 0,420 6,92E-01 

X1X2 10,909 5,455 5,690 0,959 3,82E-01 

X1 pHCOAGULAÇÃO; X2 [Fe
+2

]/[H2O2]; p≤0,05; L – termo linear; Q – termo quadrático. 

Em relação à variável referente à razão [Fe
+2

]/[H2O2] o efeito foi predominantemente 

positivo (Tabela 3) devido aos íons Fe
+2

 atuarem como catalisadores acelerando a reação por 

meio da decomposição do H2O2 em •OH, ou seja, quanto maior a concentração de íons 

ferrosos, maior a remoção de DQO. Portanto, considerou-se a melhor condição de operação a 

razão [Fe
+2

]/[H2O2] de 0,800. 

Para que não ocorra um excesso dos íons de ferro e este venha comprometer o resultado 

final da degradação da matéria orgânica presente no efluente, e em função do limite imposto 

pela resolução do CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011 (CONAMA, 2011), 

determinou-se a quantidade de ferro total após os tratamentos.  

Os resultados apresentados na Tabela 2 permitem verificar que, para todos os ensaios, a 

quantidade de ferro presente encontra-se abaixo do valor máximo de 15 mg L
-1

 definido na 

resolução supracitada, para o lançamento de efluentes em corpos hídricos. Portanto, pode-se 

concluir que o valor definido para a concentração de ferro (nível superior para razão 

[Fe
+2

]/[H2O2] de 0,800) pode ser utilizado de acordo com a legislação vigente.  

Os dados experimentais, submetidos à análise de variância (ANOVA), não resultaram em 

um ajuste de modelo matemático válido dentro do intervalo de confiança de 95%, uma vez 

que trata-se de um efluente industrial real, com uma matriz complexa.  

Considerando que o objetivo do planejamento foi aumentar a eficiência da porcentagem 

de remoção da DQO, mesmo que o modelo matemático não tenha se ajustado aos dados 

experimentais, pode-se definir, dentro da faixa investigada, uma melhor condição de 

operação: pHREAÇÃO 3,0; razão [Fe
+2

]/[H2O2] de 0,800; razão [H2O2]/[DQO] de 1,5 e 

pHCOAGULAÇÃO 5,50. 

As análises de caracterização do efluente tratado nas condições definidas acima estão 

apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4. Caracterização do efluente de estudo tratado pelo processo 

integrado Fenton/coagulação, na melhor condição operacional, dentro da 

faixa investigada. 

Parâmetros Valor Remoção (%) 

Cor aparente (mg PtCo L
-1

) 453,95 ± 1,57 36,92 ± 0,22 

DQO (mg O2 L
-1

) 30,47 ± 2,18 71,24 ± 2,05 

Turbidez (NTU) 36,62 ± 1,42 26,91 ± 2,83 

pH 5,55 ± 0,02 - 
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Os parâmetros analisados (Tabela 4) encontram-se dentro do limite estabelecido pela 

resolução do CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011 (CONAMA, 2011). A concentração 

de ferro total no efluente tratado (2,622 ± 0,121 mg Fe.L
-1

) também encontra-se de acordo 

com os padrões estabelecidos na legislação vigente (CONAMA, 2011).  

De acordo com a Tabela 4, o tratamento terciário do efluente frigorífico de estudo nas 

condições determinadas como ideais, dentro da faixa investigada, resultou na redução de 

todos os parâmetros analisados, com uma remoção na DQO de 71,24 ± 2,05%, considerada 

satisfatória visto que o processo proposto foi capaz de remover uma grande parte da matéria 

orgânica que havia persistido ao tratamento anterior. 

4. CONCLUSÃO 

A utilização do planejamento experimental DCCR permitiu verificar a interação entre as 

variáveis estudadas, e determinar os melhores parâmetros operacionais dentro da faixa 

investigada para o tratamento terciário do efluente frigorífico pelo processo integrado 

Fenton-Coagulação, que resultou em uma máxima remoção de DQO de aproximadamente 

71%. Este resultado é considerado satisfatório, uma vez que se trata do tratamento de 

polimento de um efluente para remoção da matéria orgânica persistente ao tratamento 

biológico previamente realizado. 
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RESUMO 
A busca por fontes alternativas de água para a agricultura torna o uso de efluentes de 

esgotos tratados na agricultura uma estratégia importante para atingir a sustentabilidade.  Este 

trabalho avaliou a viabilidade do reuso de efluente de esgoto doméstico tratado, como fonte 

alternativa de água e nutrientes no cultivo hidropônico de alface (Lactuca sativa L). O 

experimento foi realizado no Centro de Ciências Agrárias - UFSCar, no município de Araras 

(SP), em casa de vegetação. O cultivo ocorreu de fevereiro a março de 2014. O sistema 

hidropônico adotado foi a técnica do filme de nutrientes e contou com três tratamentos: 1) uso 

de água de abastecimento e fertilizantes minerais (TA), 2) uso de efluente doméstico tratado, 

complementado com fertilizantes minerais, com base em resultados de análise química prévia 

(TRA) e, 3) uso de efluente doméstico tratado (TR). O delineamento experimental aplicado 

foi o de quatro blocos distribuídos ao acaso. Avaliou-se a massa fresca, o estado nutricional, a 

qualidade microbiológica da cultura e a quantidade de fertilizantes aplicados nos tratamentos. 

Os dados de massa fresca foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Apenas o tratamento TR apresentou 

diferença significativa quanto às variáveis avaliadas, sendo identificados sintomas de 

deficiências nutricionais nas plantas e redução significativa na produção de massa fresca 

(p<0,01). Não foi detectada presença de Escherichia coli em nenhum dos tratamentos, sendo 

possível obter uma economia de alguns fertilizantes no tratamento TRA em comparação ao 

TA.  

Palavras chave: efluente, Lactuca sativa L, hidroponia, solução nutritiva, sustentabilidade.  

Potential of domestic sewage effluent treated as a source of water and 

nutrients in hydroponic lettuce 

ABSTRACT  
The search for alternative sources of water for agriculture makes the use of treated 

sewage sludge an important strategy for achieving sustainability. This study evaluated the 

feasibility of reusing treated sewage effluent as alternative source of water and nutrients for 

the hydroponic cultivation of lettuce (Lactuca sativa L). The experiment was conducted in the 
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greenhouse of the Center for Agricultural Sciences - UFSCar, in Araras, SP. The cultivation 

took place from February to March 2014. The hydroponic system used was the Nutrient Film 

Technique, and included three treatments: 1) water supply and mineral fertilizers (TA); 2) use 

of effluent treated and complemented with mineral fertilizers based on results of previous 

chemical analysis (TRA); and 3) use of treated effluent (TR). The applied experimental 

design was four randomly distributed blocks. We evaluated the fresh weight, nutritional 

status, the microbiological quality of the culture, and the amount of mineral fertilizers used in 

the treatments. The fresh weights were subjected to analysis of variance and means were 

compared by the Tukey test at 5% probability. Only the TR treatment showed a significant 

difference in the evaluated variables, as symptoms of nutritional deficiencies in plants and 

significant reduction in fresh weights (p <0.01) were found. There was no detectable presence 

of Escherichia coli in any treatment, and it was possible to use less of some fertilizers in the 

TRA treatment compared to TA. 

Keywords: Lactuca sativa L, effluent, hydroponic, nutrient solution, sustainability. 

1. INTRODUÇÃO 

A expansão urbana, o crescimento da população e, consequentemente, o 

desenvolvimento da indústria e da agricultura, levaram à degradação dos recursos naturais, 

dentre eles, a água. Durante muitos anos, este recurso foi considerado inesgotável e, somente 

nas últimas décadas, tomou-se consciência da situação de escassez e da necessidade de 

racionalizar seu uso, procurar formas de reuso e recuperação da sua qualidade. A agricultura é 

responsável por cerca de 70% do consumo global de água (WHO, 2013), e em muitas 

situações não permite o seu reuso direto por se tratar de um uso consuntivo, onde a água 

utilizada na irrigação é evapotranspirada pelas plantas e depois incorporada ao vapor d’água 

da atmosfera, não sendo diretamente reaproveitada.  

O interesse em usar água residuária tratada na irrigação e indústria é objetivo de estudos 

mais recentes (Keller et al., 2005; Sousa et al., 2006; Azevedo et al., 2007; Al-Boon e Al-

Ananzeh, 2008; Bonini et al., 2014), e se tornou uma opção atraente, pois reduz a 

contaminação pela descarga direta de esgoto nos corpos hídricos, melhorando as condições de 

potabilidade, permitindo a utilização mais racional dos recursos hídricos, sendo uma fonte 

alternativa de água disponível (Martínez et al., 2013). Assim, o uso de esgotos tratados na 

agricultura pode se tornar importante ferramenta na gestão da água. A decisão crítica da 

elaboração de políticas sobre a aplicação do esgoto tratado pode contribuir para transformar a 

imagem negativa do esgoto em uma prática economicamente e ambientalmente segura, no 

sentido de preservar os recursos hídricos (Hespanhol, 2002). 

A utilização do esgoto tratado pode representar uma fonte de água e nutrientes disponível 

para aplicação na agricultura, mesmo durante os períodos de estiagem (Shaer-Barbosa et al. 

2014). Por outro lado, a segurança da reutilização dessas águas residuárias para fins de 

irrigação é motivo de cautela. Em geral, as normas vigentes para a reutilização de esgoto 

tratado especificam os padrões de qualidade microbiológica, considerando os tratamentos 

mínimos requeridos para os efluentes, o tipo de cultura a ser irrigada e aos métodos de 

irrigação empregados (Perin, 2006). No Brasil, a Resolução 54/2005 (CNRH, 2006), 

estabelece somente os critérios gerais para o reuso de água potável e reuso direto não potável, 

modalidades e diretrizes, porém não são estabelecidos os parâmetros e recomendações 

necessários à está prática. Segundo a FAO (1992), sempre que águas residuárias forem 

consideradas como fonte de água na agricultura, a escolha do sistema apropriado de aplicação 

e uso poderá ser decisivo na produtividade da cultura, na diminuição da contaminação da 

cultura e do ambiente, na segurança humana, na salinidade e nos riscos de toxicidade. 
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A hidroponia, que pode ser definida como o cultivo de plantas sem solo, é uma técnica 

que apresenta potencial para aplicação de águas residuárias, pois somente o sistema radicular 

da planta tem contato direto com a água. O uso da hidroponia, segundo Melo et al. (2002), 

surgiu como uma alternativa a problemas como a baixa disponibilidade de solos aptos à 

agricultura; a incidência de determinadas doenças de solo, dificilmente controladas por 

métodos químicos, sanitários ou de resistência genética; o interesse em incrementar a 

eficiência do uso da água e o desejo de aumentar a produção e melhorar a qualidade dos 

alimentos. 

Dentre as culturas hidropônicas, a alface é a espécie mais cultivada, e segundo Sala e 

Costa (2012) é um setor em franca expansão devido aos avanços tecnológicos, e também pela 

redução dos riscos, previsibilidade e constância da produção neste tipo de sistema. Ainda de 

acordo com Boyden e Rababah (1996), uma cultura de alface hidropônica é capaz de extrair 

aproximadamente 77% do fósforo e 80% do nitrogênio contidos na solução de efluentes de 

tratamento de esgoto sanitário, mostrando que além de presentes na solução, estes nutrientes 

também estão disponíveis para serem absorvidos. 

Além do mais, Rababah e Asbolt (2000) apontam o uso da hidroponia para o tratamento 

de águas residuárias e para incrementar a produção de alimentos como um exemplo de 

economia na gestão da água, afirmando que é possível diminuir o consumo de energia através 

da redução do bombeamento de águas residuais entre cidades, por meio da aplicação 

localizada de tecnologias de recuperação, citando a hidroponia como uma destas. Segundo 

Ottoson et al. (2005) o sistema de cultivo hidropônico é capaz de reduzir a carga microbiana 

do efluente através da adsorção dos mesmos nas raízes e também pelo tempo de detenção 

hidráulica prolongado, uma vez que a água circula em um sistema fechado. Os mesmos 

autores acima citados, afirmam que a hidroponia também contribui para reduzir os teores de 

nitrogênio e fósforo do efluente. Porém, quando se utiliza efluente como solução nutritiva o 

balanço nutricional nem sempre é o mais adequado, pois determinadas culturas necessitam de 

composição estequiométrica de nutrientes (Florencio et al., 2006), havendo obrigatoriamente, 

alguns ajustes no meio. 

No contexto da necessidade de pesquisas e estudos para viabilizar o reuso da água, a 

hidroponia surge como alternativa de aproveitamento dos efluentes, podendo obter como 

vantagens, a redução do lançamento em cursos d’água, a ciclagem dos nutrientes que não 

foram totalmente eliminados no processo de tratamento utilizado, a possibilidade de 

instalação da infraestrutura necessária próxima à estação de tratamento, reduzindo custos com 

transporte  do efluente, bem como, a mitigação adicional de riscos a saúde, ao minimizar o 

contato efluente-planta e o agricultor. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o aproveitamento de um efluente 

doméstico, proveniente de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Centro de 

Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), como alternativa 

para o cultivo hidropônico de alface (Lactuca sativa L). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O cultivo hidropônico de alface foi realizado nas instalações do Departamento de 

Recursos Naturais e Proteção Ambiental (DRNPA) do CCA – UFSCar (Centro de Ciências 

Agrárias - Universidade Federal de São Carlos), localizado no município de Araras, Estado de 

São Paulo, com latitude 22°18’53.23”S e longitude de 47°23’00.91”O. O clima da região é 

caracterizado por duas estações bem definidas, sendo uma seca, de abril a setembro, e outra 

chuvosa, de outubro a março, e enquadra-se no tipo “Cwa” de Köppen (Setzer, 1967), com 

uma precipitação média anual de 1300 mm. 
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O estudo foi desenvolvido em casa de vegetação, composta por estrutura metálica do tipo 

teto em arco, coberta com polietileno transparente, com altura de 3 m e dimensão de 20 m de 

comprimento por 6,40 m de largura, com laterais fechadas por tela, do tipo sombrite. O 

cultivo ocorreu no período de 05 de fevereiro a 11 de março de 2014, sendo que as plantas de 

alface ficaram 14 dias no berçário hidropônico para aclimatação e 21 dias no sistema 

hidropônico definitivo. A cultivar selecionada foi a “Vanda”, que é do segmento crespa, uma 

vez que segundo Sala e Costa (2012), é o tipo que predomina no mercado brasileiro. 

2.1. Descrição do experimento 

A estrutura utilizada foi composta por doze bancadas de cultivo, com três metros de 

comprimento cada uma e quatro perfis hidropônicos de polipropileno (75 mm) por bancada 

(Figura 1). O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com três 

tratamentos, e quatro repetições, que totalizaram doze parcelas.  

O primeiro tratamento foi alimentado com água de abastecimento e fertilizantes minerais 

(TA), o segundo por esgoto doméstico tratado, complementado com fertilizantes minerais, 

com base nos resultados da análise química (TRA) e o terceiro, somente com esgoto 

doméstico tratado (TR), que também foi analisado quanto à composição química. O sistema 

hidropônico adotado foi a Técnica do Filme de Nutriente (NFT) (Martinez, 2006), e cada 

tratamento foi composto por um reservatório com capacidade para armazenar 500 L de 

solução nutritiva, um sistema de bombeamento, quatro parcelas (bancadas) contendo quatro 

perfis hidropônicos e um sistema de retorno da solução nutritiva por gravidade ao 

reservatório. 

 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura hidropônica e da 

distribuição dos tratamentos. 

O espaçamento entre perfis hidropônicos foi de 0,30 m, entre plantas de 0,25 m e a 

distância entre as bancadas de 0,70 m para permitir o manuseio. Desta forma, trabalhou-se 

com 12 plantas por perfil, sendo 48 por parcela e 192 plantas por tratamento. A declividade 

usada foi de 10% para facilitar o escoamento da solução nutritiva por gravidade e também 

para melhorar a sua oxigenação e diminuir o seu aquecimento. A vazão média mantida em 

cada canal foi de 1,5 L min
-1

, conforme proposto por Martinez e Silva Filho (2004). O sistema 
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funcionou por meio de um temporizador, que acionava o conjunto motobomba, fornecendo a 

solução em intervalos regulares, programado para permanecer o fluxo intermitente, com 

ligação a cada 15 minutos no período diurno e de 15 minutos a cada hora no período noturno, 

conforme Furlani (1999). 

2.2. Esgoto doméstico tratado 

O esgoto doméstico tratado foi captado na saída da ETE, que é composta por quatro 

unidades: tanque séptico, tanque de microalgas, filtro anaeróbio de fluxo ascendente e 

wetlands (leitos cultivados). As unidades são estanques, de material impermeabilizado 

(polietileno), para evitar vazamentos e consequente contaminação do solo, lençol freático ou 

aquífero subterrâneo. Essa estação foi dimensionada para receber e tratar 2000 L de esgoto 

diariamente, proveniente do restaurante universitário e sanitários. 

A caracterização do esgoto tratado foi realizada antes de sua aplicação nos tratamentos, e 

após passar por todas as unidades de tratamento da ETE, para calcular a necessidade de 

complementação com fertilizante mineral no tratamento TRA. Para isso, foram coletadas 

amostras semanais do esgoto tratado na saída de ETE, utilizando frascos de 0,5 L esterilizados 

segundo metodologia da CETESB (2011), e conduzidas ao Laboratório de Poluição do Solo 

do CCA- UFSCar, para análise dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos: pH, 

turbidez, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), oxigênio dissolvido (OD), 

condutividade elétrica (CE), fósforo total (P), nitrogênio total Kjeldahl (NTK), coliformes 

totais e Escherichia coli. Os demais parâmetros químicos, como os teores de cálcio (Ca), 

sódio (Na), potássio (K), magnésio (Mg), foram analisados no Laboratório de Fertilidade do 

Solo do CCA- UFSCar, conforme metodologia sugerida por Blum (2003). As metodologias 

adotadas nas avaliações estão de acordo com o Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2012). As análises físico-químicas foram semanais, 

totalizando quatro análises durante o cultivo, e as microbiológicas somente no final do 

cultivo. 

Para as análises microbiológicas, optou-se pelo uso do Método Enzimático (Sistema 

Colilert da IDEXX; referências à marca registrada não constituem endosso por parte dos 

autores), pela facilidade de operação e obtenção dos resultados de Coliformes totais e 

Termotolerantes (Escherichia coli) em 24 horas, em número mais provável (NPM), sendo 

aceito pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). 

2.3. Solução Nutritiva 

O preparo da solução nutritiva para os tratamentos TA e TRA foi realizado com base na 

recomendação para a cultura de alface, proposta por Martinez e Silva Filho (2004). No 

tratamento TRA a complementação com fertilizantes minerais foi realizada considerando o 

resultado das análises químicas. 

Para manter o meio de cultivo favorável ao desenvolvimento das plantas no sistema 

hidropônico, foi realizado o monitoramento diário do pH e da condutividade elétrica das 

soluções. A reposição de água e fertilizantes foram semanais, usando como recomendação a 

redução de 30% da condutividade elétrica do valor inicial, conforme proposto por Martinez e 

Silva Filho (2004). 

2.4. Análises das Plantas de Alface 

As análises dos teores de nutrientes foliares da alface foram realizadas quando a cultura 

apresentava dois terços do seu desenvolvimento, seguindo a metodologia proposta por Raij et 

al. (1997). 

Aos 21 dias após o transplantio no local definitivo as plantas atingiram o 

desenvolvimento adequado para a colheita. Inicialmente foi realizada a coleta ao acaso de 

folhas recém desenvolvidas e folhas próximas as raízes, usando luvas e sacos plásticos 
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estéreis, em cada parcela, para análise microbiológica das plantas, e em seguida foram 

encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia Aplicada do CCA- UFSCar. Foi adotada a 

metodologia das placas Petrifilm da 3M (referências à marca registrada não constituem 

endosso por parte dos autores) para coliformes totais e termotolerantes (Escherichia coli). 

Após a coleta para a análise microbiológica fez-se a colheita de 03 plantas ao acaso de 

cada parcela e realizou-se a pesagem das amostras em balança analítica para determinar a 

massa fresca média por planta de cada tratamento.  

As amostras para a análise microbiológica foram manipuladas em câmara de fluxo 

laminar em solução de peptona 0,1%, sendo posteriormente incubadas por 24 horas a 35°C 

em estufa de germinação e novamente em câmara do fluxo laminar inoculadas nas placas 

Petrifilm. Após o período de incubação de 24 e 48 horas, procedeu-se a contagem de 

Coliformes totais e Termotolerantes (Escherichia coli), respectivamente.  

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa estatístico Instat 

versão 3.6. Calculou-se a média por planta da massa fresca total (raízes e parte aérea) das 

amostras colhidas de cada tratamento, e os resultados médios foram submetidos ao teste 

estatístico de Tukey para verificar se houve diferença significativa (p ≥ 0,05) entre os 

tratamentos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise do efluente 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, verificou-se que o efluente 

estudado apresentou baixos teores de nutrientes para ser usado como solução nutritiva, 

considerando a recomendação de Martinez e Silva Filho (2004) para o cultivo hidropônico da 

alface. 

Tabela 1. Caracterização físico-química e microbiológica das amostras semanais de esgoto doméstico 

tratado proveniente da ETE do CCA da UFSCar, em Araras (SP). 

Parâmetros 

Resultados das análises 

1º 

amostra 

2º 

amostra 

3º 

amostra 

4º 

amostra 
Média 

Desvio 

padrão 

pH 7,83 8,00 8,31 8,24 8,10 0,22 

CE
1
 (dS m

-1
)  0,50 0,40 0,50 0,50 0,48 0,05 

DBO
2
5,20 (mg L

-1
) 18,00 16,50 21,70 18,00 18,55 2,21 

OD
3
 (mg L

-1
) 4,10 4,40 3,80 4,20 4,12 0,25 

NTK
4
 (mg L

-1
) 1,40 50,00 75,00 49,00 43,85 30,75 

P
5
 (mg L

-1
) 2,70 7,40 2,45 9,85 5,60 3,63 

K (mg L
-1

) 33,58 10,00 4,00 5,00 13,15 13,87 

Ca (mg L
-1

) 18,50 6,35 3,73 2,29 7,72 7,38 

Mg (mg L
-1

) 5,68 3,03 1,01 2,90 3,16 1,92 

S (mg L
-1

) 35,30 29,70 28,15 39,40 33,14 5,18 

Na (mg L
-1

) 49,00 53,00 55,00 51,00 52,00 2,58 

RAS
6
 2,39 4,13 6,24 4,84 4,40 1,60 

Coliformes totais (NMP
7
 100 mL

-1
) NR

8
 NR NR 2,42x10

3
 - - 

Termotolerantes (NMP 100 mL
-1

) NR NR NR 1,51x10² - - 

1
 Condutividade elétrica;

 2
 Demanda Bioquímica de Oxigênio; 

3
 Oxigênio Dissolvido; 

4
 Nitrogênio Total Kjeldahl; 

5
 Fósforo Total; 

6
 Razão de adsorção de sódio; 

7
 Número mais provável; 

8
 Não realizado. 
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Os resultados apresentados na Tabela anterior estão relacionados ao processo de 

tratamento utilizado e à origem do efluente. Pulschen et al. (2013), ao realizarem o 

monitoramento desta ETE, concluíram que a eficiência na remoção de nitrogênio e fósforo é 

atribuída ao tanque de microalgas, uma vez que as microalgas clorofíceas, da espécie 

Desmodesmus subspicatus, que predominam no tanque, e durante o processo de fotossíntese, 

consomem parte destes nutrientes, proporcionando o aumento da eficiência da estação. 

A condutividade elétrica em todas as análises permaneceu inferior a 0,75 dS m
-1

, valor 

proposto por Martinez e Silva Filho (2004) como parâmetro de qualidade da água para o 

preparo da solução nutritiva.  

O valor do pH foi superior ao recomendado, pois segundo Castellane e Araújo (1995), a 

faixa de pH entre 6,0 a 6,5 é a melhor para o desenvolvimento vegetal, e valores acima dessa 

faixa podem produzir precipitações na solução, indisponibilizando elementos essenciais da 

solução, principalmente, cálcio, fósforo, ferro e manganês, acarretando crescimento reduzido 

da cultura. Para alcançar valores inferiores, Martinez (2006) recomenda adicionar à solução 

nutritiva, ácido nítrico, sulfúrico ou ortofosfórico, porém salienta a necessidade de considerar 

as quantidades de nutrientes por eles fornecidos. 

Quanto aos teores de cálcio, magnésio, sódio e sulfatos, foram considerados normais 

quando comparados aos resultados das análises necessárias para se avaliar a qualidade da 

água de irrigação, de acordo com Ayers e Westcot (1999). Porém, o teor de potássio 

estabelecido pelos mesmos autores encontra-se acima dos valores normais, mas vale salientar 

que estes são padrões para aplicação no solo, e que para o uso como solução nutritiva este 

valor é considerado baixo. As variações nos teores de nutrientes entre as amostragens, 

principalmente de Nitrogênio Total Kjeldahl, é devido ao fato do esgoto ser doméstico 

originário da universidade e estar sujeito a sazonalidades (período de férias escolares). 

A presença de Termotolerantes (Escherichia coli) no efluente visando o reuso em 

hidroponia é imprescindível, pois indica a contaminação e possibilita afirmar, com segurança, 

a possível presença de outros enteropatógenos (Sant’ana et al., 2003; WHO, 2002). Neste 

aspecto, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2001) determina as 

condições de reuso, permitindo somente aplicação em campos esportivos, parques públicos, 

cereais e ou cultura a ser industrializada, silvicultura, frutíferas, forragens para feno e silagem. 

Desta forma, independente da contagem de coliformes totais e termotolerantes (Escherichia 

coli) ainda não é permitido o uso deste tipo de efluente no cultivo de hortaliças. 

3.2. Solução nutritiva 

O monitoramento do pH e da condutividade elétrica dos três tratamentos realizado 

diariamente possibilitou verificar a ocorrência de oscilação dos valores do pH ao longo do 

cultivo. Porém, essa oscilação é esperada,  considerando que a solução nutritiva não tem 

capacidade tampão (Backes et al., 2004). A média do pH no tratamento TA foi de 6,5; com 

desvio padrão de 0,3, para o tratamento TRA foi de 6,6, com desvio padrão de 0,3 e no 

tratamento TR, o pH médio foi de 8,3, com desvio padrão de 0,3. 

Os valores médios de pH dos tratamentos TA e TRA estão no limite superior da faixa 

considerada ideal para a absorção dos nutrientes, porém mesmo nestas condições, não foram 

observados sintomas visuais de deficiência de nutrientes. No tratamento TR o valor médio do 

pH ficou acima da faixa considerada ideal, sendo possível observar menor crescimento do 

sistema radicular das plantas deste tratamento quando comparado aos demais. Gomes et al. 

(2011) afirmam que o efeito direto sobre o crescimento de plantas cultivadas em solução 

nutritiva com pH acima do recomendado, é resultado da ação dos íons OH
-
 sobre as 

membranas das células das raízes. 

A condutividade elétrica média dos tratamentos TA e TRA foi ligeiramente superior à 

recomendada para o cultivo de alface em sistema hidropônico, de 2,73 dS m
-1

 com desvio 
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padrão de 0,2 e de 2,52 dS m
-1

 com desvio padrão de 0,2, respectivamente. Estes valores 

foram superiores a 2,5 dS m
-1

, recomendado por Martinez e Silva Filho (2004), valor utilizado 

como referência para o preparo da solução nutritiva. 

Apesar da condutividade elétrica e do pH terem alcançado valores superiores aos 

recomendados, nos tratamentos TA e TRA, isso não refletiu em redução da massa fresca. No 

tratamento TR a condutividade elétrica permaneceu estável, com pequenas variações, sendo a 

média de 0,4 dS m
-1

 e desvio padrão de 0,03, reflexo da origem do efluente e do processo de 

tratamento empregado. No período em que o cultivo foi conduzido, no verão, é possível 

apontar que o maior consumo de água pelas plantas seja uma das causas do aumento da 

condutividade elétrica nos tratamentos TA e TRA, relacionando-o aos fatores climáticos e a 

evapotranspiração. Outro fator que também corroborou, foi o manejo da solução nutritiva, 

onde a reposição dos sais foi feita em relação ao volume de solução nutritiva nos 

reservatórios. 

A quantidade de fertilizantes minerais utilizada nos tratamentos TA e TRA estão 

descritas na Tabela 2. Com o uso do efluente como fonte de água e de nutrientes para o 

preparo da solução nutritiva, foi possível uma redução na quantidade de alguns fertilizantes 

aplicados no tratamento TRA, comparado ao tratamento TA, sem prejuízos para a cultura. 

Tabela 2. Comparação da quantidade de fertilizantes minerais 

adicionados no tratamento com água de abastecimento (TA) e no 

tratamento com esgoto doméstico tratado e complementado com 

fertilizantes minerais (TRA). 

Fertilizantes 
Total Aplicado  Porcentagem de 

economia (%)  TA (g) TRA (g) 

Nitrato de cálcio 990,0 882,9 11 

Sulfato de magnésio 544,5 302,3 44 

Cloreto de potássio 151,8 76,6 49 

Fosfato monoamônico 156,2 139,7 11 

3.3. Avaliação agronômica 

Os resultados da análise foliar (Tabela 3) de amostras de alface dos diferentes 

tratamentos foram comparados com a faixa de teores adequados de macronutrientes e 

micronutrientes estabelecida por Raij et al. (1997). 

Tabela 3. Resultados da análise química foliar das amostras das 

plantas de alface dos diferentes tratamentos. 

Tratamentos 
Macronutrientes (g kg

-1
) 

N P K Ca Mg S 

TA 41,25 5,91 38,45 2,58 1,13 1,69 

TRA 47,25 5,66 36,4 2,63 1,18 1,63 

TR 23,13 2,4 14,58 1,81 0,88 0,87 

 

Micronutrientes (g kg
-1

) 

 B Cu Fe Mn Zn 

TA  0,03 0,006 0,1 0,09 0,01 

TRA  0,03 0,004 0,1 0,05 0,01 

TR  0,007 0,002 0,03 0,03 0,007 
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Para os tratamentos TA e TRA os teores de potássio, cálcio, magnésio, cobre e zinco 

encontraram-se abaixo da faixa recomendada para a cultura do alface, de acordo com Raij et 

al. (1997), mas as plantas não apresentaram sintoma de deficiência destes nutrientes. A 

ocorrência destas deficiências identificada somente por meio da análise foliar pode estar 

relacionada ao valor do pH das soluções nutritivas destes tratamentos, uma vez que o pH mais 

elevado pode causar a precipitação de alguns nutrientes. Para os demais macronutrientes e 

micronutrientes os valores permaneceram na faixa adequada. 

No tratamento TR, os sintomas de deficiência nutricional foram verificados visualmente, 

consequência da baixa quantidade de nutrientes do esgoto tratado usado como solução 

nutritiva, e também do pH inadequado, e o resultado da análise do tecido foliar também 

apontou deficiência de todos os nutrientes, comparado ao recomendado por Raij et al. (1997). 

Neste tratamento, as plantas aos cinco dias após o transplante, já apresentavam os primeiros 

sinais de deficiência de nitrogênio, com amarelecimento das folhas. A partir da metade do 

ciclo da cultura, notou-se deficiência de cálcio, com o aparecimento de necrose dos 

meristemas foliares, conhecido como “tip burn”, necrose dos ápices radiculares, e um aspecto 

de roseta na gema apical. No final do ciclo surgiram pequenas pontuações de coloração 

marrom, observadas nas bordas das folhas mais velhas, sintoma condizente com de 

deficiência de potássio.  

A análise de variância da massa fresca das amostras de plantas de alface coletadas, nos 

diferentes tratamentos não indicou diferença significativa entre os blocos, porém entre os 

tratamentos a diferença foi altamente significativa (Tabela 4). 

Tabela 4. Análise de variância da massa fresca das amostras de plantas de alface de 

cada tratamento (g planta
-1

) do cultivo de verão. 

Causas de Variação GL SQ QM F 

Blocos 3 189,52 63,17 0,3377 ns 

Tratamentos 2 115653,73 57826,86 309,1024
**

 

Resíduo 6 1122,48 187,08 
 

Total 11 116965,74 
  

**
 significativo ao nível de 1% de probabilidade (p>0,01); ns: não significativo (p≥0,05); 

GL: grau liberdade; SQ: soma de quadrados; QM: quadrado médio; F: estatística do teste F. 

O teste de Tukey a 5% de probabilidade foi aplicado às médias da massa fresca das 

plantas de alface da área útil de cada parcela (Tabela 5) e os resultados não indicaram 

diferença significativa entre as médias dos tratamentos TA e TRA, porém a diferença destes 

com o tratamento TR foi significativa (p< 0,01). Este resultado confirma o efeito negativo da 

deficiência de nutrientes e do pH alcalino verificado no tratamento TR sobre o crescimento 

das plantas. 

Tabela 5. Valores médios da massa fresca de plantas de alface (g planta
-1

) dos 

tratamentos do cultivo de verão. 

Massa fresca TA TRA TR CV % dms P 

Média (g planta
-1

) 330,68a 322,73a 118,57b 5,32 29,68 <0,01 

Nota: As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi 

aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV%: coeficiente de variação 

entre os resultados de cada tratamento; dms: diferença mínima significativa. 

  



 

 

583 Potencial de efluente de esgoto doméstico tratado como fonte … 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

 

3.4. Análise microbiológica 

A análise microbiológica indica as condições de higiene durante o cultivo e a 

manipulação das plantas de alface. No Brasil, pelo fato da prática do reuso de efluentes para o 

cultivo de hortaliças em sistema hidropônico não ser permitida, não existem limites para estes 

parâmetros microbiológicos. Portanto, para efeito de comparação, foi usado como referência a 

Resolução RDC nº 12 de 02 de Janeiro de 2001, que estipula como padrões microbiológicos 

para hortaliças frescas, in natura, preparadas, sanificadas, refrigeradas ou congeladas, para o 

consumo direto, limite máximo de 10² coliformes termotolerantes (ANVISA, 2001). 

Os resultados obtidos em todos os tratamentos (Tabela 6) atendem ao padrão 

estabelecido pela RDC nº 12 de 02/01/2001 (ANVISA, 2001), que foram ausentes para a 

termotolerantes (Escherichia coli). Apesar de todas as amostras apresentarem coliformes 

totais, a contagem foi baixa. Resultado semelhante foi encontrado por Perin (2006) ao cultivar 

alface em sistema hidropônico com efluente oriundo de uma lagoa de polimento, porém 

Rababah (2007) ao utilizar este sistema de cultivo como tratamento primário para esgoto 

bruto municipal obteve plantas contaminadas e impróprias para o consumo. 

Apesar da presença da bactéria Escherichia coli no efluente usado nos tratamentos TRA 

e TR, esta não foi encontrada nas análises microbiológicas realizadas nas plantas de alface. 

Isso provavelmente se deve ao fato de não ter ocorrido o contato direto das folhas com o 

efluente durante o cultivo, assim como, aos cuidados durante a coleta das raízes, de forma a 

não permitir o contato com a parte aérea das plantas de alface. 

Tabela 6. Análise microbiológica das plantas de 

alface cultivadas com efluente de esgoto doméstico 

tratado na ETE do CCA da UFSCar, em Araras 

(SP). 

Tratamento Coliformes totais 

(UFC¹ mL
-1

) 

Escherichia coli 

(UFC mL
-1

) 

TA 12,50 AU² 

TRA 87,50 AU 

TR 93,75 AU 

¹UFC: Unidades formadoras de colônias; ² AU: Ausente. 

4. CONCLUSÃO 

Nas condições experimentais foi possível concluir que a aplicação do efluente gerado na 

ETE do CCA da UFSCar, em Araras (SP) como fonte alternativa de água para o cultivo 

hidropônico de alface, mostrou-se satisfatória, com uma economia de alguns fertilizantes em 

relação à solução nutritiva recomendada, não havendo prejuízos da produtividade da cultura, 

desde que este efluente seja complementado com fertilizantes minerais para atender a 

demanda nutricional da cultura. 

A análise microbiológica das plantas indicou que os perfis hidropônicos podem impedir o 

contato da parte comestível das plantas com o efluente usado na solução nutritiva. 
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RESUMO 
A progressiva demanda por água tem feito do tratamento e reutilização de efluentes um 

tema de relevância mundial. Considerando tal situação, este trabalho visa monitorar e avaliar 

a eficiência de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) que atua por meio de processos 

físicos e biológicos mensurando a redução do teor de matéria orgânica do efluente durante o 

processo de tratamento e a disposição de nutrientes de importância agrícola no efluente 

tratado. A ETE foi dimensionada para tratar 2500 litros de esgoto por dia e consiste em 

04 unidades discriminadas da seguinte forma: tanque séptico, tanque de microalgas, filtro 

anaeróbio de fluxo ascendente e wetlands com cultivo de Zantedeschia aethiopica L. A 

eficiência da ETE atingiu, aproximadamente, 90% na remoção de matéria orgânica 

proporcionando um efluente adequado para a fertirrigação, mesmo para os elementos Na e Ca 

que tiveram seus teores aumentados devido ao maior acúmulo de matéria orgânica no filtro 

anaeróbio de fluxo ascendente e wetlands. A ETE apresenta remoção de nitrogênio e fósforo 

pela ação das microalgas e das macrófitas utilizadas no processo. O efluente final é composto 

por elementos de importância agrícola tais como nitrogênio, fósforo, cálcio e potássio e, 

juntamente com a carga de matéria orgânica e sais, enquadra-se, nas determinações da 

NBR 13.969/1997 (Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas) para reutilização na 

agricultura, porém sem descartar monitoramentos periódicos da salinidade do solo. 

Palavras-chave: anaeróbio, Desmodesmus subspicatus, microalgas, wetlands, Zantedeschia 

aethiopica L. 

Efficiency of domestic wastewater treatment plant for agricultural 

reuse 

ABSTRACT 
The increasing demand for water has made the treatment and reuse of wastewater a topic 

of global importance. This work aims to monitor and evaluate the efficiency of a wastewater 

treatment plant’s (WWTP) physical and biological treatment of wastewater by measuring the 

reduction of organic matter content of the effluent during the treatment and the disposal of 

nutrients in the treated residue. The WWTP has been designed to treat 2500 liters of 
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wastewater per day in four compartments: a septic tank, a microalgae tank, an upflow 

anaerobic filter and wetlands with cultivation of Zantedeschia aethiopica L. A plant efficiency 

of 90% of organic matter removal was obtained, resulting in a suitable effluent for fertigation, 

including Na and Ca elements that showed high levels due to the accumulation of organic 

matter in the upflow anaerobic filter and wetlands. The WWTP removes nitrogen and 

phosphorus by the action of microalgae and macrophytes used in the process. The final 

effluent includes important agricultural elements such as nitrogen, phosphorus, calcium and 

potassium and, together with the load of organic matter and salts, meets the determination of 

NBR 13,969/1997 (Standard of the Brazilian Technical Standards Association) for reuse in 

agriculture, but periodic monitoring of soil salinity is necessary. 

Keywords: anaerobic, Desmodesmus subspicatus, microalgae, wetlands, Zantedeschia aethiopica L. 

1. INTRODUÇÃO 

O desordenamento na gestão e utilização dos recursos hídricos, sejam eles superficiais ou 

subterrâneos, tornou-se, nos dias atuais, se não o mais preocupante tema de discussões sociais 

requerendo da comunidade científica e dos órgãos gestores e fiscalizadores, além de soluções, 

direcionamento técnico e científico para amenização da escassez e todo desequilíbrio que ela 

acarreta. 

Mesmo possuindo grandes mananciais hídricos utilizáveis, nosso país com sua ampla 

extensão territorial e “generosidade” no que concerne à disposição dos recursos naturais, 

podem sofrer com a diminuição da oferta de água, principalmente nas regiões com vastas 

áreas irrigadas e nos grandes centros urbanos como já discorrido por Trentin (2005). Também, 

na atualidade, o mesmo quadro de risco deve ser citado nas regiões onde as práticas 

sustentáveis de captação, utilização, reutilização e descarte são ignorados pela população e 

poder público. 

Uma noção desta problemática, discutida por Melo (2011), mostra que a região Nordeste 

do Brasil que corresponde, aproximadamente, a 30% da população nacional, possui cobertura 

de redes de esgotamento sanitário na ordem de 60% nas áreas urbanas. Não eximindo o fato 

que, nem sempre tais redes de esgotamento sanitário destinam-se para um sistema ou estação 

de tratamento de efluentes. 

Ainda sobre a questão da escassez, nas localidades que apresentam expressivo 

adensamento urbano, como a região metropolitana de São Paulo, a oferta de água torna-se 

cada vez menor e, em alguns casos, sua distribuição entre a população ostenta disparidades 

beneficiando áreas industriais, comerciais e bairros nobres, fato este que contraria a 

Constituição de 1988 cujo papel foi, também, de estabelecer a água como bem da União 

ressaltando que seu aproveitamento deve buscar a mitigação nas desigualdades. 

Indubitavelmente, o desregramento da utilização dos recursos hídricos culmina no 

comprometimento da qualidade da água utilizável, sobretudo, aliado à descontrolada 

ocupação industrial urbana, à ausência de infraestrutura nas regiões periféricas e também nas 

zonas rurais onde, em sua maioria, os sistemas de tratamento de água e esgotos são de 

responsabilidade do próprio usuário que, contraditoriamente, lança seus resíduos para a 

depuração nos cursos d’água que serão captados para o consumo a jusante, sendo esta última 

a maior área consumidora de água. 

Pela Constituição Nacional Brasileira, a ordem de prioridade do uso da água é estipulada 

da seguinte forma: consumo humano, industrial e por fim, agricultura; de forma que as águas 

utilizadas em irrigação serão cada vez mais escassas e de qualidade comprometida. 

Para Hespanhol (2003), a substituição de fontes de água é a alternativa plausível para 

satisfazer as demandas menos restritivas e liberar águas de melhor qualidade para o 

abastecimento populacional. Esta realidade demanda uma busca de adaptação das atuais 
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técnicas de irrigação às condições futuras de escassez de água. A reutilização é uma das 

alternativas apontadas para o enfrentamento deste problema consagrando-se importante 

instrumento de gestão ambiental conforme Santos e Mancuso (2003). 

Enfatizando os malefícios do despejo dos efluentes, correlacionado ao seu grande 

potencial em matéria orgânica e outros elementos que nele contém, a utilização destes 

resíduos pode e deve ser alvo de estudos e práticas que fomentem o reaproveitamento como 

expressiva possibilidade de economia de recursos. 

Considerando este cenário de escassez e desigualdades na oferta dos recursos hídricos, da 

utilização insustentável e suas consequências danosas; este trabalho possuiu o objetivo de 

monitorar e avaliar a eficiência da estação piloto de tratamento de esgoto mensurando a 

redução do teor de matéria orgânica do efluente durante o processo de tratamento e a 

disposição de nutrientes de importância agrícola no resíduo final, visando o reaproveitamento 

na agricultura. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A estação piloto de tratamento de esgoto (ETE) foi instalada na Universidade Federal de 

São Carlos, no Centro de Ciências Agrárias, localizada na área rural do Município de Araras, 

Estado de São Paulo nas coordenadas: latitude 22°18'53,23” Sul e longitude 47°23'00,91” 

Oeste; elevação de 701 m. O clima local, de acordo com a classificação de Köppen é do tipo 

Cwa (subtropical), com chuvas de verão e com uma precipitação média anual de 1300 mm. O 

esgoto bruto é proveniente do refeitório e banheiros que são utilizados por funcionários, 

alunos e visitantes da UFSCar/Araras. 

A ETE foi dimensionada para receber, aproximadamente, 2000 L de esgoto por dia com 

tempo de detenção hidráulica de 22 horas. Esta estação de tratamento possui várias etapas 

esperando-se delas a melhor depuração dos resíduos além do aproveitamento dos nutrientes 

resultantes do processo de tratamento para a fertirrigação. 

A ETE foi dividida em quatro unidades, como mostra a Figura 1, sendo: tanque séptico, 

tanque de microalgas, filtro anaeróbio de fluxo ascendente e wetlands. Todas as unidades são 

estanques, de material impermeabilizado (polietileno) para que seja evitado qualquer tipo de 

vazamento e consequente contaminação do solo, lençol freático ou aquífero subterrâneo. 

Anterior ao tanque séptico foi instalado um caixa de gordura de 24 L. 

 
Figura 1. Ilustração esquemática da ETE instalada no Campus Araras da UFSCar.  

Fonte: Pulschen et al. (2013). 

A ETE usada para obtenção dos dados experimentais foi dimensionada seguindo as 

seguintes especificações: 
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 Caixa de gordura comercial em PVC com capacidade para 24 L, a qual, também, 

retém material grosseiro através de uma cesta de limpeza na caixa. 

 Tanque séptico conforme NBR7229/93 (ABNT, 1993) de volume 5,0 m³ (1,723 m de 

diâmetro e 2,57 m de altura). 

 Tanque de microalgas de 1 m
3
 (1,64 m de diâmetro x 0,44 m de altura), respeitando a 

profundidade máxima de 1,0 m para permitir o metabolismo fotossintético com alto tempo de 

detenção hidráulica (Von Sperling, 1996). O tanque de microalgas foi inoculado a partir de 

10,5 L de suspensão com aproximadamente 10
6
 células mL

-1
 de Desmodesmus subspicatus 

previamente adaptada ao efluente da universidade. 

 Filtro anaeróbio de fluxo ascendente (conforme NBR7229/93) de 2,5 m
3
 (1,54 m de 

diâmetro e 1,62 m de altura). 

 Wetlands de 2,0 m³.  Devido as suas dimensões, a wetland foi dividida em dois tanques 

com volumes iguais de 1,0 m³ cada e instalados paralelamente (1,64 m de diâmetro x 0,44 m 

de altura para cada tanque). Cultivados com Copos-de-leite (Zantedeschia aethiopica L). 

O monitoramento da estação foi realizado através de coletas de amostras nas caixas de 

inspeção entre as 5 unidades apresentadas na Figura 1, sendo que o primeiro ponto coletado 

foi esgoto bruto. Para isto, foram utilizados recipientes esterilizados e encaminhados, no 

mesmo momento, ao Laboratório de Poluição do Solo e Laboratório de Microbiologia 

Aplicada e Controle da UFSCar para as devidas análises (CETESB, 2011). 

Durante o período de 12 meses (maio/2012 até 04/2013) foram realizadas amostragens 

semanais e a caracterização em termos de DBO (demanda biológica de oxigênio), DQO 

(demanda química de oxigênio), turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e 

potencial hidrogeniônico (pH), totalizando 27 dias de coletas de amostras e 135 amostras 

analisadas. Também foram feitas quantificações de alguns elementos importantes em termos 

agrícolas, como nitrogênio total (N), fósforo total (P), potássio (K), sódio (Na) e cálcio (Ca), 

conforme metodologia da Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2005).  

O desempenho da ETE em termo de remoção de compostos das águas residuárias foi 

avaliado pela DQO, nitrogênio, fósforo e potássio coletados na entrada e saída dos tanques.  

A eficiência de remoção destes compostos foi avaliada percentualmente pela diferença na 

concentração dos substratos considerados na entrada e saída das unidades de tratamento. A 

biomassa de microalgas cultivadas no tanque foi avaliada pela variação de turbidez do meio 

reacional em turbidímetro.  

A metodologia empregada para a contagem do número mais provável (NMP) de 

Coliformes termotolerantes (Escherichia coli) seguiu o preconizado por APHA (2005), 

utilizando-se o método enzimático (sistema Colilert da IDEXX; referência à marca registrada 

não constitui endosso por parte dos autores). A estimativa de coliformes foi expressa em 

número mais provável (NMP) em 100 mL de água. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A caracterização do efluente bruto foi realizada no período de 22/11/11 até 08/12/11, 

totalizando 10 amostras, sendo que os resultados são apresentados na Tabela 1. 

De acordo com o monitoramento realizado, pôde-se perceber que os tanques biológicos 

se adaptaram eficientemente ao efluente da Universidade. O filtro anaeróbio de fluxo 

ascendente visualmente apresentou, em poucos dias, visualmente uma espessura considerável 

de biofilme sobre a brita suporte. O tanque de microalgas foi inoculado majoritariamente com 

microalgas clorofíceas no dia 03/07/12 e, após 40 dias, apresentou intensa coloração verde, 

típica deste tipo de sistema. Quanto aos Copos-de-leite (Zantedeschia aethiopica L) nas 

wetlands, apresentam crescimento vigoroso e florescimento. 
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Tabela 1. Caracterização do efluente bruto. 

Parâmetro Média 
Máximo 

observado 

Mínimo 

observado 

DQO (mg L
-1

) 479,5 2044 104,4 

DBO (mg L
-1

) 174,8 465 68 

Nitrogênio total (mg L
-1

) 61,9 142 22 

Fósforo total (mg L
-1

) 12,6 30,3 6,2 

pH 7,4 7,8 6,1 

Condutividade (µS cm
-1

) 769,5 1455 222,5 

Oxigênio dissolvido (mg L
-1

) 2,14 5,65 0,3 

Na (mg L
-1

) 21,45 58,8 8,7 

K (mg L
-1

) 8,44 21,5 3,1 

Ca (mg L
-1

) 11,35 29,8 2,4 

Turbidez (NTU) 173,2 443 32,7 

Coliformes totais (NMP 100 mL
-1

) 3,1x10
8
 1,0x10

9 
2,1x10

6 

E. coli (NMP 100 mL
-1

) 2,6x10
6
 1,4x10

8
 2x10

5
 

Devido ao grande número de amostras analisadas, a eficiência geral da estação foi 

disposta na Tabela 2, utilizando-se a média dos dias analisados para todos os parâmetros, 

considerando os valores médios de entrada e saída neste período, sendo a entrada esgoto bruto 

e saída após as wetlands. O experimento demonstra resultados de redução de DQO e DBO na 

ordem de 94,8% e 93,3%, apresentando valores médios de 30,52 mg L
-1

 e 11,63 mg L
-1

 na 

saída, respectivamente. Os valores adquiridos para os parâmetros DQO e DBO respeitam o 

Artigo 18 do Decreto nº 8.468/76 (São Paulo, 1976) que estipula 60 mg L
-1

 de matéria 

orgânica no efluente. A maior remoção de DBO ocorreu no dia 04/07/12, atingindo eficiência 

de 97,3%.  

Segundo Hespanhol (2003), valores de DBO inferiores a 100 mg L
-1

 não afetam a 

absorção de água pelas raízes das plantas. Porém, USEPA (2004) recomenda que os valores 

de DBO não devam ser superiores a 30 mg L
-1

 para irrigação de culturas consumidas cozidas 

e 10 mg L
-1

 para plantas consumidas cruas, estando portanto o efluente muito próximo do 

adequado inclusive para culturas de consumo cru. 

A estação apresentou redução de mais de 95% da turbidez do efluente, sendo que esse 

parâmetro não sofreu redução gradativa, variando muito nas diferentes unidades de 

tratamento. Um exemplo deste fato é o aumento da turbidez na saída do tanque de microalgas 

devido à intensa coloração esverdeada proveniente da proliferação da flora microbiológica 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Mudanças de turbidez. EB: Esgoto Bruto; TS: Tanque 

Séptico; TM: Tanque de Microalgas; FA = Filtro Anaeróbio e 

W = Wetlands. 
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Tabela 2. Parâmetros de eficiência da estação, em relação à média dos valores de entrada 

(esgoto bruto) e saída (último ponto de coleta). 

OD: oxigênio dissolvido; CE: condutividade elétrica; Na: sódio; K: potássio; Ca: cálcio; NT: nitrogênio total 

Kjeldhal; PT: fósforo total; CT: coliformes totais; NMP: número mais provável.  
*
Resultados considerados ineficientes. 

A ETE também exibiu redução de coliformes totais (99,2%) e E. coli (96,4%). Todavia, 

em todas as análises realizadas desde o dia 12/07/12, a concentração de coliformes totais ficou 

abaixo do limite de detecção das diluições empregadas (<10
3
 células mL

-1
), sugerindo que a 

eficiência pode ser ainda maior. Em alguns dias, como 04/07/12 e 16/08/12, a remoção 

chegou a valores acima de 98,6% e 99,3% de E. coli, sendo os dias com maior eficiência da 

estação para este parâmetro. 

De acordo com o Decreto nº 8.468/76, art. 18, os valores máximos de coliformes 

termotolerantes, onde se enquadra a E. coli, são de 100 NMP 100 mL
-1

 e de 

5.000 NMP 100mL
-1

 para coliformes totais, sendo que esses valores não foram observados 

em nenhum dos dias do tratamento. Todavia, deve-se considerar a alta concentração de 

coliformes presentes no efluente inicial (3,22x10
8 

NMP 100 mL
-1

 e 2,62x10
7
 NMP 100 mL

-1
, 

respectivamente), o que dificulta a redução para os parâmetros exigidos pelo decreto e indica 

a necessidade de tratamento terciário para a utilização do sistema em comunidades rurais e 

isoladas. 

Quanto ao pH, este teve uma discreta alteração entre as unidades da ETE que varia de 7,4 

a 6,9 e de acordo com o Artigo 18 do Decreto nº 8.468/76, o pH deve ficar entre os valores de 

5 e 9. O oxigênio dissolvido teve eficiência de 31% partindo de 1,80 mg L
-1

 na entrada para 

2,35 mg L
-1

 na saída da estação. Esse aumento de oxigênio dissolvido é atribuído à atuação do 

tanque de microalgas e wetlands onde o metabolismo predominante é a fotossíntese. Cabe 

ressaltar que estes valores apresentam-se adequados ao uso na agricultura. 

Em relação à condutividade elétrica, pôde-se observar o aumento de 36,3% em relação ao 

inicio da estação. Esse aumento na condutividade elétrica reflete o acúmulo de cálcio, sódio e 

potássio nos estágios que contém brita na estação. O sódio apresentou um aumento de 28,24 

para 68,85 mg L
-1

 (cerca de 143,7%), sendo o cátion que mais aumentou em concentração. O 

cálcio aumentou 23% e o potássio 10%. A elevação dos valores desses cátions é atribuída ao 

Parâmetros Entrada 
Coeficiente de 

Variação 
Saída 

Coeficiente de 

Variação 

Eficiência 

(%) 

OD (mg L
-1

) 1,80 ± 1,52 2,35 ± 0,98 131 

pH 6,95 ± 1,23 7,36 ± 0,52 06 

CE (µS cm
-1

) 465,55 ± 219,97 634,64 ± 193,80 36* 

Turbidez (NTU) 240,67 ± 167,01 11,91 ± 31,55 95 

Na (mg L
-1

) 28,24 ± 21,89 68,85 ± 28,74 144* 

K (mg L
-1

) 10,89 ± 7,99 11,96 ±  3,57 10* 

Ca (mg L
-1

) 13,62 ± 9,72 16,70 ± 8,56 23* 

NT (mg L
-1

) 113,11 ± 39,34 77,65 ± 33,46 31 

PT (mg L
-1

) 66,00 ± 70,00 14,00 ± 0,80 79 

CT NMP 100mL
-1 

1,49.10
8
 Não se aplica 1,16.10

6
 Não se aplica 99 

E. coli  NMP 100mL
-1 

2,26.10
6
 Não se aplica 8.10

4
 Não se aplica 96 

DQO (mg L
-1

) 587,34 ± 430,43 30,52 ± 25,64 95 
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acúmulo do efluente nos estágios com brita e, também, pelo aumento do tempo de retenção 

hidráulica. Corroborando, o ocorrido no estudo desenvolvido no Município de Braço do 

Norte/SC por Araújo et al. (2012), que mostra seu estágio denominado “filtro de pedra” como 

acumulador de matéria orgânica e, consequentemente, elementos que nela contém.  

Segundo Almeida (2010), o intervalo usual de condutividade em águas de irrigação varia 

de 0 – 3000 µS cm
-1

, porém, também ressalta que elevadas concentrações salinas podem 

trazer prejuízo ao cultivar e solo, caso a irrigação seja feita de modo inadequado, também 

observado por Cerqueira et al. (2008).  

No caso da estação, o valor médio encontrado foi de 615 µS cm
-1

. Sandri et al. (2006), 

em seu trabalho, utilizou água de reúso para irrigação da alface, com valores de condutividade 

entre 520 µS cm
-1

 e 630 µS cm
-1

. Usando como classificação os parâmetros propostos por 

Ayers e Westcot (1999), a água utilizada possuía salinidade sem nenhum grau de restrição em 

que a condutividade pode chegar até 700 µS cm
-1

, podendo ser utilizada na irrigação sem 

nenhum problema, até mesmo para culturas mais sensíveis à salinidade. De acordo com esses 

parâmetros, o efluente estaria adequado para o reúso, porém essa classificação não considera 

os efeitos sobre o solo. 

A análise individual das unidades da ETE pode ser verificada na Tabela 3. Por se tratar 

de uma estação com diferentes unidades de tratamento, cada estágio apresenta uma função 

específica e a eficiência de cada um deles foi analisada de acordo com sua capacidade de 

alteração nos parâmetros DQO, turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, Na, N, 

P, K, Ca, coliformes totais e E. coli em relação ao efluente de entrada no respectivo filtro. 

Sendo assim, para o tanque séptico e caixa de gordura, o efluente de entrada é o próprio 

efluente bruto da universidade, para o tanque de microalgas, o efluente de entrada é o efluente 

da saída do tanque séptico e assim subsequentemente.  

A primeira porção da estação a ser analisada consiste do sistema de caixa de gordura e 

tanque séptico, o qual apresentou redução de 76,65% da DQO, 80,88% da turbidez (80,88%) 

e quase um ciclo logaritmo na quantidade de coliformes totais (86,76%) e E. coli (80,99%), 

destacando em termos de eficiência para os parâmetros microbiológicos. Não obstante, neste 

tanque também se observou o aumento da condutividade (49,00%), de Na (29,52%), K 

(45,12%) e Ca (13,58%). 

Tanto a redução na DQO, turbidez, coliformes totais, E. coli, como o aumento dos 

valores de condutividade e os cátions podem ser justificados, também, pelo grande volume 

útil do tanque séptico (5.000 L), o qual equaliza todo o efluente recebido para os tanques 

seguintes, além de reter a água por mais tempo em seu interior. Desta forma, devido ao maior 

tempo de retenção, ocorreu uma maior depuração de matéria orgânica e remoção de 

patógenos. 

A caixa de gordura, a qual possui um pequeno sistema de gradeamento, também ajuda a 

reter parte dos sólidos presentes no efluente, além de remover óleos. Esta passa por limpezas 

semanais e sempre que excede seu potencial de armazenamento (24 L). 

O fato de o tanque séptico equalizar o efluente também pode ter colaborado para o 

aumento da condutividade e dos cátions presentes, pois durante o primeiro período de 

caracterização do efluente (22/11/2011 até o dia 08/12/2011), onde as amostras eram 

normalmente coletadas entre 12:00 e 13:00 horas foram observados valores de condutividade 

de até 1455 µS cm
-1

, 134 mg L
-1

 de Na, 43,9 mg L
-1

 de Ca e 52,6 mg L
-1

 de K, muito 

superiores aos valores observados durante o período de monitoramento da estação, a qual é 

realizado predominantemente no período da manhã, entre 8h30 e 9h30. 

Sendo assim, as características físico-químicas do efluente variam de acordo com a hora 

do dia, sendo que em certos momentos, os valores de cátions presentes no efluente estão 

elevados.  
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Tabela 3. Eficiência individual nas diferentes unidades de tratamento do esgoto. 

Parâmetro 
Caixa de gordura e 

Tanque séptico 

Tanque de 

microalgas 

Filtro 

anaeróbio 
Wetland 

 % Eficiência 

DQO 76,65 5,18 38,63 61,75 

Turbidez 80,88 NA 36,35 65,34 

OD NA 124,42 NA NA 

Condutividade elétrica NA 12,64 NA 6,30 

Na NA 0,68 NA NA 

K NA 4,97 10,76 10,71 

Ca NA NA NA 1,20 

Coliformes totais 86,76 NA 84,18 63,98 

E. coli 80,99 NA 75,69 31,03 

NT -- 33,55 -- 0,75 

PT -- 81,16 -- 30,38 

Nota: NA - Não Alterada. 

Em relação ao tanque de microalgas, este apenas recebeu o inoculo no dia 03/07/12, 

sendo que anteriormente apresentou-se como um simples tanque aberto. Apesar da 

justificativa deste tanque na remoção de nitrogênio e fósforo, houve uma discreta remoção de 

DQO (5,18%) e aumento na turbidez (17,37%) devido ao desenvolvimento dos 

micro-organismos fotossintetizantes. Pela sua particularidade, este foi o único tanque da 

estação com este efeito. Além disso, também por conta do metabolismo fotossintético, houve 

um aumento do oxigênio dissolvido no efluente na ordem de 124,42%, além de ter sido o 

único a diminuir discretamente a condutividade elétrica (12,64%), provavelmente devido ao 

consumo de sais. Em termos de nutrientes, verificou-se a redução do nitrogênio total em 

33,55% e fósforo total em 81,16%.  

Na sequência da estação piloto, o filtro anaeróbio de fluxo ascendente apresentou um 

aumento da quantidade de Na (73,16%) e, consequentemente, na condutividade elétrica 

(11,77%). A elevação dos valores desses cátions é atribuída ao acúmulo do efluente nos 

estágios com brita e, também, pelo aumento do tempo de retenção hidráulica corroborando o 

ocorrido no estudo desenvolvido no Município de Braço do Norte/SC por Araújo et al. 

(2012), que mostra seu estágio denominado “filtro de pedra” como acumulador de matéria 

orgânica e, consequentemente, elementos que nela contém.  

Por fim, na wetland ocorre redução de DQO (61,75%), sendo a maior redução desse 

parâmetro em toda a estação depois do tanque séptico. Possui redução da turbidez na ordem 

de 65,34%, colaborando para gerar um efluente mais polido ao final do processo. Este estágio 

contribui com remoção de coliformes totais (63,98%) e diminuição de E. coli (31,03%). 

A eficiência desta etapa em relação aos demais pode estar relacionada à natureza do 

efluente que ele recebe. Por já ter passado por três outros diferentes sistemas, o efluente pode 

apresentar uma composição mais biodegradável, facilitando o trabalho da wetland. Todavia, 

Ribas e Fortes Neto (2006) demonstraram em seu trabalho a eficiência de sistemas de leitos 

cultivados, ou wetlands, com Copos-de-leite, no qual obteve reduções de DQO, coliformes 

totais e E. coli, mesmo em efluentes sem pré-tratamento. 

Assim como já discutido anteriormente, na caracterização realizada entre os dias 

22/11/11 até o dia 08/12/11, em que as amostras eram coletadas em horários diferentes das 

coletas realizadas no monitoramento da estação, a média da DQO foi de 466 mg L
-1

, sendo 
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que a média encontrada durante o monitoramento foi de 605 mg L
-1

. Isso demonstra que em 

certos períodos do dia, o efluente pode estar pouco carregado de matéria orgânica, diluindo o 

efluente no interior do tanque séptico. Além disso, foi observado que os períodos de maior 

intensidade de DQO no efluente ocorrem no início do período letivo (8h00 – 8h30), após o 

almoço (12h00 – 14h00) e no início do período letivo noturno (18h00), sendo que no restante 

dos horários, o efluente possui uma carga menor de DQO, o que resulta em diluição no 

interior do tanque séptico. O mesmo poderia ocorrer para os coliformes. 

Tendo em vista esses valores, o efluente estaria adequado para o reuso na agricultura. 

Contudo, mesmo com a redução da quantidade de coliformes pelo sistema de tratamento, este 

ainda possui valores elevados. Desta forma, a irrigação por gotejamento seria o processo mais 

indicado, o qual já vem sendo adotado nos experimentos em casa de vegetação na 

Universidade, sendo inviável a irrigação por aspersão.  Por outro lado, o efluente poderia ser 

utilizado desde que passasse por um tratamento terciário de desinfecção através de hipoclorito 

de sódio ou radiação ultravioleta. 

Em relação à condutividade, esta se apresentou elevada e aumentou após passar pelo 

sistema de tratamento montado na Universidade. Sousa et al. (2005) utilizou em seus 

experimentos água de reuso para a cultura do pimentão, obtendo resultados promissores em 

termos de produção. Porém, os efluentes utilizados possuíam condutividade entre 

1.500 µS cm
-1

 e 1.600 µS cm
-1

, valores mais elevados do que aqueles encontrados na estação 

da universidade. O mesmo ocorreu com o trabalho de Lucena et al. (2006), no qual os valores 

de condutividade de água de reuso era de 1.360 µS cm
-1

. Talvez pelo fato dos experimentos 

não terem se estendido por longos períodos, os autores não observaram mudanças no solo 

após a aplicação da água de reuso, como observado por Cerqueira et al. (2008).  

Logo, de acordo com os padrões analisados, o efluente tratado pela estação pode ser 

utilizado para aplicação na agricultura, desde que não se utilize a técnica de aspersão e, 

também, se monitore a salinidade do solo. 

4. CONCLUSÕES 

Nas condições experimentais pôde-se concluir que a ETE apresenta ser eficiente na 

capacidade de depuração de matéria orgânica e nutrientes. 

O efluente final é composto por elementos de importância agrícola tais como nitrogênio, 

fósforo, cálcio e potássio e, juntamente com a carga de matéria orgânica e sais, enquadra-se, 

nas determinações da NBR 13.969/1997 (ABNT, 1997) para reutilização na agricultura. 

Apesar da eficácia da ETE na remoção de matéria orgânica e da capacidade de remoção 

de coliformes totais e E. coli, observa-se a necessidade de tratamento terciário para remoção 

de patógenos, porém sem descartar monitoramentos periódicos da salinidade do solo. 
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RESUMO 
A água é primordial à vida na Terra e essencial para a humanidade, porém as múltiplas e 

complexas atividades humanas alteram este recurso. Este estudo teve como objetivo avaliar as 

condições físico-químicas e bacteriológicas de água do rio Amazonas na orla de Macapá, 

Estado do Amapá. O estudo foi realizado em três pontos, no trecho entre a foz do igarapé das 

Pedrinhas e foz do canal do Jandiá, considerando as variações espaciais e temporais em 

períodos sazonais. Foram realizadas coletas para análise das seguintes variáveis: turbidez, 

oxigênio dissolvido, potencial hidrogênionico, temperatura, fósforo total, nitrato, sólidos 

totais, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes e nitrogênio total. Para as 

análises estatísticas dos dados foram utilizados métodos de Estatística descritiva, teste não-

paramétrico Kruskal-Wallis e Coeficiente de variação. Os resultados obtidos foram avaliados 

individualmente e comparados com os limites estabelecidos pela Resolução 357/2005 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), utilizando como referência “águas doces 

classe 2”. As variáveis DBO e fósforo total apresentaram desconformidade com a resolução. 

Os resultados do Índice de Qualidade de Água (IQA) indicaram que a água na orla de 

Macapá, no período menos chuvoso e chuvoso foi classificada, como “boa” e “ótima”, onde a 

turbidez e DBO, foram preponderantes para o decréscimo do IQA na estação menos chuvosa. 

Conclui-se que no período de menor vazão, o aporte de desejos lançados próximo ao posto de 

captação de água para o abastecimento público, pode deteriorar a qualidade da água e 

comprometer a saúde da população.  

Palavras-chave: abastecimento de água, efluentes, recursos hídricos, saneamento básico, urbanização. 

Seasonal evaluation of the quality of surface waters of the Amazon 

River on the waterfront of Macapá City, Amapá, Brazil 

ABSTRACT 
Water is essential to life on Earth and crucial for humanity, but multiple and complex 

human activities alter this resource. This study evaluated the physical-chemical and 
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bacteriological water conditions of the Amazon River at the Macapa city waterfront in the 

State of Amapa. The study was conducted at three points in the section between the mouth of 

the Igarapé das Pedrinhas and the mouth of the Canal do Jandiá, considering the spatial and 

temporal variations in seasonal periods. Samples were collected for analysis of the following 

variables: turbidity, dissolved oxygen, pH, temperature, total phosphorus, nitrate, total solids, 

biochemical oxygen demand, fecal coliform, and total nitrogen. Descriptive statistical analysis 

was performed on the data, to include the nonparametric statistical method of Kruskal-Wallis 

and the coefficient of variation. The results were evaluated individually and compared with 

the limits established by Resolution 357/2005 of the National Council for the Environment 

(CONAMA) using "class 2 for fresh water” as a reference. The Biochemical oxygen demand 

(BOD) values and total phosphorus were not within the resolution threshold. The results of 

the Water Quality Index (WQI) indicated that during the less rainy and rainy period the water 

at the Macapa city waterfront was classified as "good" and "excellent", respectively, where 

the turbidity and BOD were predominant for the decrease in WQI during the less rainy 

season. It is concluded that in periods of low water flow the contribution of wastewater 

discharged near the water uptake station for public supply may deteriorate water quality and 

compromise the health of the population. 

Keywords: effluent, urbanization, sewage network, water resources, water supply. 

1. INTRODUÇÃO 

A água é primordial à vida na Terra e essencial para a humanidade (Cech, 2013). 

Entretanto, as múltiplas e complexas atividades humanas intensificam a alteração deste 

recurso (Tundisi e Tundisi, 2008), com isso o crescimento exponencial da população, da 

concentração urbana e do desenvolvimento tecnológico podem contribuir para o aumento do 

número e intensidade das interferências nos mananciais (Targa e Batista, 2015; Rodrigues et 

al., 2015; Guerra, 2011).  

No Brasil, a maior parte da população é urbana (Silva et al., 2014a; Carmo et al., 2014). 

Nesse contexto, à medida que a população concentra-se nas cidades, a interferência nos 

corpos d’água tende a acelerar o processo de degradação hídrica, uma vez que os efluentes 

domésticos e industriais são as principais fontes de destruição dos mananciais de água doce 

(Esteves e Menezes, 2011). Desse modo, a urbanização desordenada, pode tornar-se um fator 

potencial de vulnerabilidade hídrica, uma vez o crescimento urbano não é acompanhado de 

serviços de saneamento básico (Monteiro et al., 2011).  

Para Amazônia, Homma (2005) afirma que 70% da população da região Norte brasileira 

é urbana. No Amapá, 90% de seus habitantes vivem nas cidades. Segundo o autor, as 

concentrações populacionais localizadas ao longo do rio Amazonas estão transformando seu 

leito em um grande esgoto das cidades ao longo de sua calha (Manaus, Porto Velho, Parintins, 

Santarém, Macapá, dentre outras). 

O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) 

constatou que no Estado do Amapá, houve uma crescente concentração populacional, mas 

essa dinâmica não foi seguida pelo acesso à rede de esgotamento sanitário (IBGE, 2010). 

Segundo Santos (2012), embora desde os anos 60 o Estado do Amapá já apresentasse uma 

população urbana maior que a rural, a partir da década de 80 houve um crescimento 

acelerado, favorecido pelo intenso processo migratório que ocorreu devido, entre outros 

fatores, à transformação do território em Estado (1988) e posteriormente (1992) à criação da 

Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS).  

Para Takiyama et al. (2007), as ações humanas podem estar comprometendo a qualidade 

ambiental dos recursos hídricos no município de Macapá, principalmente nas áreas de maior 

ocupação  
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Estudos de Pinheiro et al. (2008) afirmaram que potenciais problemas de poluição na 

zona estuarina desta cidade, podem representar risco ao sistema de abastecimento público de 

água do estado do Amapá.  

Carmo et al. (2014) afirmaram que em 2000, Macapá, capital do Estado do Amapá, 

possuía naquele ano, um dos mais altos níveis de consumo de água per capita, o que 

correspondia a 184 L / hab. / dia. O que leva a crer que passado14 anos tal consumo pode não 

ter sido acompanhado pela ampliação e melhoria da qualidade de serviços de saneamento 

básico.  

O rio Amazonas, na orla de Macapá, possui fins múltiplos (Sousa e Cunha, 2013; 

Pinheiro et al., 2008), tais como fonte principal de abastecimento público, receptor de refluxo 

do sistema de captação e abastecimento de água da cidade (Companhia de Água e Esgoto do 

Amapá), de água de drenagem fluvial e de esgoto doméstico. É utilizado também, dentre 

outros, como via de navegação de embarcações de pequeno, médio e grande porte de 

procedências locais, nacionais e internacionais, porto e recreação.  

A referida orla, além da pressão urbana local, sofre influências de procedências fluviais 

(regime da descarga líquida), pluviais (precipitações sazonais) e oceânicas (efeito de marés) 

(Torres e El-Robrini, 2006) e, ainda, perturbações antropogênicas provenientes das inúmeras 

atividades desenvolvidas no seu entorno.  

A cidade é cortada por diversos canais (naturais) de drenagens (Silva e Alburquerque, 

2013) que ligam as áreas de Ressacas (áreas úmidas) ao rio Amazonas. Tais canais, com o uso 

e ocupação inadequada do solo ao longo de seu curso, podem alterar a qualidade da água.  

O crescimento espacial desordenado e acelerado e, consequentemente, a escassez de 

serviços de saneamento básico, são responsáveis por tais alterações (Pereira et al., 2010b). 

Além disso, a intervenção antropogênica nos ambientes lóticos, perto de áreas urbanas pode 

ser um fator importante que afeta a biota do rio, (Machado et al., 2015). 

Nesse sentido, as relações e inter-relações inerentes às cidades criam diversidades de 

ações que, se não bem administradas, podem causar grandes transtornos às áreas urbanas 

(Tucci, 2008) e a sustentabilidade do corpo hídrico (Portugal Júnior et al., 2015). 

Com base nesses pressupostos, as questões que nortearam este estudo foram: como se 

encontra a qualidade da água na orla de Macapá, em face ao crescimento desordenado da 

urbanização? Esse corpo hídrico está de acordo com os limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/05 (CONAMA, 2005). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as condições físico-químicas e 

bacteriológicas da água de superfície do rio Amazonas na orla de Macapá, Amapá. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

A área de estudo está localizada à margem esquerda do rio Amazonas denominado, 

também, de canal norte do rio Amazonas e Setor Costeiro Estuarino ou amazônico, na orla do 

município de Macapá, capital do Estado do Amapá, no extremo norte do Brasil.  

Macapá concentra o maior índice populacional do Estado, com 398.204 habitantes em 

uma área de aproximadamente 6.408,545 km² (IBGE, 2010). Possui clima quente e úmido, 

com a existência de duas estações bem definidas de precipitação: estação menos chuvosa de 

agosto a novembro e a estação chuvosa de dezembro a julho quando ocorre 90% do total 

anual de precipitação (Tavares, 2014). Essa região não apresenta grandes diferenças de 

temperaturas ao longo do ano e a temperatura média anual varia entre 26°C e 27°C. De 

acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2014), as temperaturas 

mais elevadas ocorrem entre os meses de julho a dezembro. A umidade relativa média anual 

do ar varia em torno de 80% a 90%, indicando, assim, uma alta taxa de umidade na região. 
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O rio Amazonas possui uma descarga hídrica de 5.7 x 10¹² m³. ano
-1

. Entretanto, a 

descarga máxima e mínima alcança, respectivamente, 220.000 m³ . s
-1

 em maio e 

100.000 m³ s
-1

 em novembro (Santos et al., 2007). A costa estuarina em Macapá possui uma 

dinâmica influenciada pela descarga hídrica e sólida do rio Amazonas, pelas correntes de 

maré e pela ação antropogênica proveniente da urbanização acelerada e desordenada no seu 

entorno.  

São observadas, no espaço urbano, áreas de “ressacas” (úmidas), influenciadas pela maré. 

Tais áreas sofrem diversos impactos causados por construção de moradias, aterramento, 

queimadas, despejos de resíduos sólidos e dejetos, e entre outros (Takiyama et al., 2003). 

2.2. Localização e caracterização dos pontos de coleta  

Foram selecionados três pontos de coletas que possibilitassem a análise do 

comportamento espacial e temporal do corpo d’água no trecho compreendido entre a foz do 

Igarapé das Pedrinhas e do Canal do Jandiá (8.85 km), no Rio Amazonas, na orla de Macapá, 

conforme pode ser observada na Figura 1. 

 
Figura 1. Localização do Canal Norte do rio Amazonas, orla de Macapá, AP. 

Para avaliar a dinâmica espacial, foi levado em consideração o possível risco de 

contaminação proveniente do inadequado uso e ocupação do solo, da escassez de saneamento 

básico e do lançamento de efluentes diretamente no corpo d’água (cargas pontuais de origem 

doméstica). Para tal, foram selecionados dois pontos (P1 e P2) localizados mais próximo 

possível dos lançamentos dos efluentes (500 m da margem), pois os bancos de areia presentes 

impossibilitaram a escolha de uma distância menor, e um ponto (P3) situado à 1500 m da 

margem. Este foi escolhido como um provável ponto de menor influência da poluição urbana. 

O esquema temporal foi baseado no ciclo de maré e no regime pluvial. 
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Os três pontos de amostragem foram georeferenciados com auxílio de GPS Garmin 

(modelo GPSmap 62SC) e caracterizados como P1, P2 e P3 como pode ser observado na 

Figura 1. Para a atividade de campo, foram montadas e treinadas três equipes de coletas. 

O P1 está localizado ao sul da cidade de Macapá. A coleta foi realizada a 500 metros da 

margem esquerda do rio Amazonas na confluência com o Canal das Pedrinhas, o qual 

atravessa vários bairros do município, interage diretamente com o rio Amazonas e áreas de 

“ressacas”. No entorno se encontra a bacia de decantação, onde são lançados, de forma in 

natura, dejetos das fossas da capital. Também, ao longo de sua calha, pode ser encontrado 

além de espaços residenciais ditos convencionais, moradias denominadas de palafitas, 

madeireiras, porto para atracação de barcos de pequeno porte, posto de combustível, 

estaleiros, entre outros.  

O ponto P2 está situado próximo ao posto de captação de água para o abastecimento 

público de Macapá (na orla do bairro Santa Inês) onde a coleta também foi realizada a 500 

metros da margem. Nesse local, pode ser encontrado vários efluentes que são diretamente 

lançados no rio Amazonas, inclusive os dejetos da própria Companhia de Água e Esgoto do 

Amapá (CAESA). 

 Em seus arredores há concentração de bares, restaurantes, rampa para atracação de 

embarcações de pequenos portes, presença de canal artificial e importantes pontos turísticos, 

bem como áreas utilizadas pelos moradores para fins de recreação.  

O ponto P3 está localizado nas proximidades do Canal do Jandiá e do Igarapé das 

Mulheres, ao norte da cidade de Macapá, a 1500 metros da margem. Este canal, assim como o 

P1, passa por vários bairros, todos quase sem infraestrutura. Em seu entorno, podem ser 

encontradas edificações para moradias e destinadas às atividades comercias e serviços, como 

feira livre, madeireiras, oficinas mecânicas, portos de pequenos portes provenientes de 

diversas regiões ribeirinhas dos Estados do Pará e Amapá.  

2.3. Amostragem de campo  

O trabalho de campo foi efetivado com a realização de duas campanhas: a primeira no 

período de descarga fluvial mínima do rio Amazonas, 100.000 m³, (Novembro/2013 – período 

menos chuvoso) e a segunda no período de descarga máxima, 220.000 m³ (Maio/2014 – 

período chuvoso). 

Em cada campanha, as coletas foram feitas na parte superficial da água a, 

aproximadamente, 20 cm abaixo da lâmina d’água. O armazenamento e acondicionamento 

das amostras seguiram metodologia estabelecida pela CETESB (2013), bem como pelas 

exigências estipuladas pelos laboratórios responsáveis pelas análises: Ecolabor, Laboratório 

de Análise Química Mineral, Ambiental e Industrial (ANQUIM) e IEPA (Instituto de 

Pesquisas Científicas e Tecnologia do Amapá). Para isso, cada laboratório enviou os seus 

recipientes devidamente etiquetados e preparados para o recebimento de suas respectivas 

amostras, as quais, posteriormente, foram depositadas em seus devidos frascos e volumes, 

acondicionadas em isopor e refrigeradas a 4°C, até posterior análise nos laboratórios, as quais 

aconteceram dentro dos prazos de validade, de acordo com os protocolos de amostragem e 

análise de corpos d´água, padronizada pelo Standard Methods for Water and Wastewater 

(APHA et al., 2005).  

Durante os dois períodos sazonais todas as coletas aconteceram simultaneamente nos três 

pontos, conforme descrito na Tabela 1. Para observar as alterações provocadas pela dinâmica 

da maré foi empregada a tábua de maré, fornecida pela Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DHN), Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e pelo Banco Nacional de dados 

Oceanográficos (BNDO). 
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Tabela 1. Descrição das amostragens de campo em ambos 

os períodos (chuvoso e menos chuvoso). 

Coletas P1/H P2/H P3/H Maré 

1 07:00 07:00 07:00 vazante 

2 09:00 09:00 09:00 vazante 

3 11:00 11:00 11:00 baixa mar 

4 13:00 13:00 13:00 enchente 

5 15:00 15:00 15:00 enchente 

6 17:00 17:00 17:00 preamar 

Nota: O P1, P2, e P3 representam os pontos de amostragem e o 

H a hora da coleta. 

2.4. Análises das variáveis 

As variáveis turbidez, OD, pH e temperatura, foram mensuradas in loco e fósforo total, 

nitrato, DBO e nitrogênio total foram analisadas no laboratório Ecolabor, em São Paulo, 

devidamente certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO), enquanto as variáveis coliformes termotolerantes, foram analisados pelo 

Laboratório ANQUIM e os sólidos totais pelo IEPA, ambos em Macapá-AP. As metodologias 

analíticas utilizadas estão elucidadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Parâmetros físico-químicos e equipamentos utilizados na determinação das variáveis. 

Variáveis Metodologia analítica 
Local de 

análise 

Turbidez (UNT) AgSolve Sonda Aquaread AP-2000 e leitor Aquameter In loco 

OD (mg/L) AgSolve Sonda Aquaread AP-2000 e leitor Aquameter In loco 

pH AgSolve Sonda Aquaread AP-2000 e leitor Aquameter In loco 

Temperatura (°C) AgSolve Sonda Aquaread AP-2000 e leitor Aquameter In loco 

Fósforo Total (mg/L) SMEWW 22ª Ed. - Método(s): 4500-P E Ecolabor 

Nitrato (mg/L) USEPA - 300.1, 1997 Ecolabor 

Sólidos Totais Methods: SMEWW 2540 D IEPA 

DBO SMEWW 22ª Ed. - Método(s): 5210 B Ecolabor 

Colifor.Termo.(NMP/100 ml) SM 9222 A, B, C, D ANQUIM 

Nitrogênio Total (mg/L) SMEWW 22ª Ed. - Método(s): 4500 N org. B / NH3 C/ NH3 G Ecolabor 

2.5. Análise dos dados 

Para obter o perfil das variáveis foi utilizado a estatística descritiva (média, mediana, 

mínimo e máximo) e para testar  as diferenças entre pontos e períodos sazonais teste 

não-paramétrico Kruskal-Wallis, e Coeficiente de variação para o IQA. O estudo admitiu o 
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nível de significancia de p < 0,05.  Os softwares Bioestat® 5.0 (Ayres et.al., 2008) e 

Excel 2010 foram usados para as análises estatísticas. Para construção dos gráficos foi 

utilizado Origin versão 8. 

As variáveis estudadas como turbidez, oxigênio dissolvido (OD), potencial 

hidrogênionico (pH), temperatura, fósforo total, nitrato, sólidos totais, demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) e coliformes termotolerantes, foram avaliadas individualmente e 

comparadas com os limites estabelecidos pela Resolução 357/05 do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA (2005). Posteriormente, estas variáveis foram aplicadas no 

cálculo do IQA, exceto o nitrato que foi substituído pelo nitrogênio total e o fósforo total pelo 

fosfato. 

De acordo Von Sperling (2008), o IQA não é um instrumento de avaliação de 

atendimento à legislação ambiental, mas de comunicação para o público das condições 

ambientais do corpo d’água. O IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de 

água correspondentes às variáveis que integram o índice. Para tal, a seguinte fórmula é 

utilizada: 

 

 

em que:  

IQA, é Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100;  

Qi, é qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

“curva média de variação de qualidade” em função de sua concentração ou medida; 

Wi, é peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade e o  

i refere-se ao nº do parâmetro variando de 1 a 9.  

A qualidade da água é classificada por faixas de IQA, conforme a Tabela 3.  

Tabela 3. Classificação do IQA - segundo 

CETESB. 

Nível Cor Faixa de IQA 

Ótima Azul 79 < IQA ≤ 100 

Boa Verde 51 < IQA ≤ 79 

Aceitável Amarela 36 < IQA ≤ 51 

Ruim Vermelha 19 < IQA ≤ 36 

Péssima Preta IQA ≤ 19 

Fonte: Von Sperling (2008). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Resultados por variável 

Para a turbidez (Figura 2A), no período menos chuvoso, a mediana foi de 68,95 UNT 

com valores numéricos variando de 63,7 a 70,0 UNT e no chuvoso, de 29,80 UNT, com 
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valores mínimo de 24,2 e máximo de 34,6 UNT. Como referência, os estudos de Silva et al. 

(2014b) no rio Guamá, no Estado do Pará, encontraram durante o período chuvoso níveis de 

turbidez de 27,4 UNT, ou seja, valores próximos aos detectados neste estudo. 

O teste Kruskal-Wallis ou teste H inferiu que houve diferença significativa (H=28.930 e 

p =0.0001) entre os pontos P1 no período menos chuvoso com os três pontos, no chuvoso, e 

entre P2 na estação menos chuvosa com P1 na estação chuvosa. 

Os resultados apontam que no período de menor vazão, os pontos (P1 e P2) localizados 

mais próximos da margem e do posto de captação de água para o abastecimento público, 

apresentaram maiores valores de turbidez no período menos chuvoso. Neste período, a água 

está mais vulnerável à interferência antrópica, (Pereira et al., 2010), podendo comprometer a 

saúde pública. Conforme, Silva e Araújo (2003), a turbidez pode se fixar aos patógenos 

existentes, e dificultar a ação do cloro sobre os mesmos.  

As águas superficiais em rios estuarinos apresentam redução de teores dessa variável na 

estação chuvosa, podendo ser decorrente do aumento da vazão, pois a estação de maior oferta 

pluvial favorece a diluição e a autodepuração das águas (Cunha et al., 2005). 

Resultados contrário foram detectados por Santi et al. (2012) no Igarapé São Francisco 

em Rio Branco, capital do Estado do Acre, onde maiores valores foram encontrados no 

período chuvoso. Tal resultado pode ser explicado pelo fato do igarapé possuir menor vazão, 

comparado ao grande volume hídrico do rio Amazonas.  

Quanto a legislação, o valor limite da turbidez estabelecido pelo CONAMA, 357/05 

(CONAMA, 2005) para águas doces de Classe 2 é de 100 UNT. Logo, os valores encontrados 

na orla de Macapá estão em conformidade com a resolução.  

Os fatores que controlam a concentração de oxigênio são a temperatura, corrente, luz, 

pressão, e a matéria orgânica (Esteves e Menezes, 2011). Para o oxigênio dissolvido, foi 

observado, (Figura 2B), que o período menos chuvoso e chuvoso apresentou mediana de 

7,18 mg L
-1

 e 6,52 mg L
-1

, respectivamente. 

Na estação menos chuvosa a presença de vento  se mostrou mais forte e constante, o que 

pode ter favorecido uma maior dissolução de oxigênio da atmosfera para a água. Por outro 

lado, durante o período de chuva há um aumento da matéria orgânica dissolvida e particulada 

onde esta se origina pela própria ressuspensão do sedimento ou a partir das águas dos 

tributários, que podem estar recebendo descargas de esgotos, e águas de escoamento 

superficial, resultando em um aumento da matéria orgânica que por sua vez, pode reduzir os 

níveis de OD (Rodrigues et al., 2015; Esteves, 2011; Takiyama et al., 2003). 

Houve diferença estatística significativa (H = 27.5487 e p = 0.0001) no P1 no período 

menos chuvoso com relação aos três pontos estudados na estação chuvosa. Bem como, no P2 

no período menos chuvoso com o P1 e P2 no chuvoso. O teste inferiu que a estação com 

maior oferta pluvial favoreceu menor concentração de OD nos pontos 1 e 2, localizados mais 

próximos da interferência urbana. 

Comparado os valores de OD obtidos com o limite estabelecido pela Resolução 

CONAMA 357/05 (CONAMA, 2005), que estipula que o valor de OD não deve ser inferior a 

5 mg L 
-1

 para as águas doce da classe 2, o ambiente aquático em questão, nos dois períodos 

estudados, está de acordo com o limite estipulado pela referida resolução. 

De acordo com a Figura 2C, o pH apresentou mediana de 6,31 e 6,00 no período menos 

chuvoso e chuvoso respectivamente. Pontes et al. (2012) observaram na micro-bacia do 

Córrego Banguelo, no Estado de Minas Gerais que a maioria dos pontos monitorados, 

apresentou água mais ácida também no período de chuvas, o que pode estar associada ao 

aumento no teor de ácidos orgânicos. Valores similares foram encontrados por Santi et al. 

(2012) no Igarapé São Francisco no Estado do Acre durante o período de alta pluviosidade. 

Os autores enfatizam que os resultados são explicados, pelo fato das águas da precipitação 

atmosférica serem mais ácidas. 
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Houve diferença estatística significativa (H=17.0292 e p =0.0044) do pH, no P3 (1500 

metros da margem) durante o período menos chuvoso comparado ao P1 (500 metros da 

margem) no período chuvoso.  Por mais que acidez seja uma característica natural dos rios 

amazônicos, (Silva et al., 2008), os resultados indicam que a água no período chuvoso, 

próximo ao canal das Pedrinhas, se apresentou mais ácida comparada ao período menos 

chuvoso. Com isso, no P1, o aumento da acidez no período de maior oferta pluvial, pode ser 

de origem alóctone (despejos ou carreamento urbano). 

Houve diferença estatística significativa (H=17.0292 e p =0.0044) do pH, no P3 (1500 

metros da margem) durante o período menos chuvoso comparado ao P1 (500 metros da 

margem) no período chuvoso. Tais resultados indicam que a água no período chuvoso, 

próximo ao canal das Pedrinhas, se apresentou mais ácida comparada ao período menos 

chuvoso. Porém, esta acidez parece ser uma característica própria dos rios da Amazônia e 

aparentemente, não influenciam negativamente na qualidade das águas (Silva et al.,2008). 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/05 (CONAMA, 2005), a água do rio Amazonas na 

orla de Macapá, é classificada como Classe 2. Para esse tipo de água, esta resolução estipula que a faixa 

de pH deve ser de 6.0 a 9.0. Portanto, tais resultados estão dentro da faixa de valores preconizados pela 

resolução. 

 

Figura 2. Distribuição sazonal dos parâmetros: turbidez (A), oxigênio dissolvido (B), pH (C), 

temperatura (D), fósforo total (E), nitrato (F), sólidos totais (G), DBO (H), coliforme 

termotolerante (I) durante os períodos menos chuvoso (2013) e chuvoso (2014). 

No que se refere a temperatura, não houve diferença estatística significativa (H = 5.0093 

e p = 0.4147) entre os pontos e nem entre as estações (Figura 2D). Oscilando no período 

menos chuvoso com máxima de 31°C e no período chuvoso na faixa 29,5°C. Este fato foi 

constatado também por Alves et al. (2012),  no rio Arari, na Ilha de Marajó-Pará, em que a 

temperatura das águas superficiais nesse manancial é característica natural das águas 
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amazônicas, onde sua maior amplitude térmica acontece ao longo do dia e não em 

sazonalidades diferentes.  

O CONAMA 357/05 (CONAMA, 2005), estabelece como limite o valor de 40°C. Desta 

forma, os valores encontrados neste estudo estão de acordo com a legislação consultada.  

Com relação aos resultados observados em períodos distintos, o fósforo total (Figura 2E), 

expressou medianas 0,04 e 0,06 mg L
-¹
 nos períodos menos chuvoso e chuvoso, 

respectivamente. Essa variável apresentou diferença significativa entre as estações, 

(H=16.1656 e p =0.0064). Resultados similares foram encontrados por Siqueira et al. (2012) 

no rio Parauapebas-Pará.  

O fósforo presente nos corpos d’água pode ter procedências naturais ou antrópicas. De 

acordo com Von Sperling (2008), as principais fontes de fósforo em um corpo d’água são a 

drenagem pluvial (áreas com matas e florestas, agrícolas e urbanas) e esgotos. Considerando 

que a maior concentração de fósforo coincidiu com o período chuvoso (fonte difusa), 

possivelmente sua origem pode ser de processos naturais, da dissociação dos sedimentos em 

suspensão e da lixiviação do solo pelas águas das chuvas, (Marins et al., 2007; Santos et al., 

2010). 

O limite estabelecido pela CONAMA 357/05 (CONAMA, 2005), é de 0,1 mg L
-1

. Logo, 

os teores encontrados na estação chuvosa estão em desacordo com a Resolução.  

Para a concentração de nitrato (Figura 2F), o maior valor encontrado foi de 3,17 mg L
-1 

no
 
período menos chuvoso no P3. Valores máximos de 128 mg L 

-¹
 foram detectados por 

Fagundes et al. (2010) no rio Araguari-AP durante o período chuvoso. Para esta variável,
 
não 

houve diferença significativa entre os pontos e nem entre as campanhas (H= 9.7375 e P = 

0.0830). Considerando o limite de 10,0 mg L 
-¹
 para água de Classe 2, a concentração 

detectada na orla de Macapá encontra-se em conformidade com a resolução CONAMA 

357/05 (CONAMA, 2005).  

Os sólidos totais (Figura 2G), apresentaram medianas 65, 25 e 65,50,  nos períodos 

menos chuvosos e chuvosos, respectivamente. Portanto, não houve diferença significativa 

entre os pontos e nem entre as estações (H=6.4189 e p =0.2676). Diferente de Fagundes et al. 

(2010) que detectou maiores concentrações na estação chuvosa. 

Embora a resolução CONAMA 357/05 (CONAMA, 2005) não trate dessa variável, 

explica que é peculiar dos rios amazônicos apresentarem altos teores de matéria orgânica em 

suas águas, o que ocorre em virtude de processos naturais que envolvem o bioma.  

Conforme a Figura 2H, foi observado que a demanda bioquímica de oxigênio, (DBO) 

apresentou mediana 5 mg L 
-1

 e 2 mg L 
-1 

no período menos chuvoso e chuvoso 

respectivamente. O teste H afirma que houve diferença estatística significativa (H = 29.1424 e 

p = 0.0001), entre P2 no período menos chuvoso com os demais pontos na estação chuvosa e 

o P3 (menos chuvosa) e o P2 (chuvosa) com menor concentração da DBO na estação 

chuvosa.  

Durante a estação menos chuvosa o P2, localizado na proximidade do posto de captação 

de água para abastecimento público, pode estar evidenciando possíveis perturbações. Neste 

período, os resultados indicam uma maior presença de matéria orgânica na água, 

provavelmente pelo despejo de esgoto (CETESB, 2009). Quanto ao P3, (ponto localizado à 

1.500 m da margem) também, na estação menos chuvosa, apresentou maior concentração de 

DBO, comparado ao P2 na estação chuvosa. Este efeito indica que a vazão do rio Amazonas 

pode oferecer capacidade de diluição e autodepuração do corpo hídrico e que o P3 pode ser 

referência como zona de menor carga de poluidora de origem urbana.  

Nos estudos de Alves et al. (2012) no rio Arari, ilha do Marajó-PA e Oliveira e Cunha 

(2014) no Baixo Rio Jari-AP, os maiores valores foram detectados durante o período chuvoso, 

devido ao processo de ressuspensão ou por ação das marés altas que inundam as margens e 

carreiam materiais orgânicos para o rio. No caso da orla de Macapá, sugere-se que o aumento 
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da DBO na estação menos chuvosa pode estar atrelado à interferência antropogênica 

proveniente do inadequado uso e ocupação do solo e do lançamento de efluentes domésticos 

in natura no manancial.  

O corpo d’água em questão apresentou valor máximo de 6 mg L
-1

 durante o período 

menos chuvoso. Tal resultado insere o corpo d’água analisado acima do permitido pelo 

CONAMA/357/05 (CONAMA, 2005), onde o máximo até 5 mg L
-1

. 

Para os coliformes termotolerantes na Figura 2I, entre as duas campanhas os valores mais 

altos foram observados na estação menos chuvosa, com máxima de 8.0 NMP em 100 ml
-1 

para esta variável. Pereira et al. (2010a), encontraram no rio Caeté na Amazônia brasileira, 

maiores valores também nesta estação, de acordo com os autores, neste período, a baixa taxa 

de precipitação, diminui a vazão e favorece maior concentração de efluentes no manancial, o 

que pode contribuir para elevar os valores dos coliformes. 

Nos estudos de Haddad e Magalhães Júnior (2010) no rio São Miguel, em Minas Gerais, 

picos de concentrações de coliformes termotolerantes se apresentaram durante a estação 

chuvosa.  

Conforme o teste H a variável coliforme termotolerante não apresentou diferenças 

significativas entre os pontos e nem entre as estações (H=9.8743 e p =0.7890). A resolução 

CONAMA 357/05 estabelece limite de 1000 NMP em 100 mL
-1

 para este parâmetro. Logo, 

pode-se concluir que os coliformes termotolerantes estão em acordo com os limites da 

referida legislação (CONAMA, 2005) para Classe 2 de águas doces. 

3.2. Resultados dos Cálculos de Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

Após a aplicação do teste não-paramétrico, Coeficiente de variação, com 

p-valor = 0.0272, pode-se afirmar que as diferenças entre as médias das campanhas são 

estatisticamente significativas com relação ao IQA (Tabela 4). Entretanto, com relação aos 

pontos em um mesmo período sazonal, não houve diferença estatística significativa 

(P > 0,05). 

Tabela 4. Distribuição do IQA segundo a média, desvio padrão e CV% (Coeficiente de 

Variação em percentagem) segundo os pontos de coletas P1, P2 e P3. 

 

Índice de qualidade da água 

Coleta 
Menos 

chuvoso 
DP CV Chuvoso DP CV 

Ponto-P1 76.54 ± 3.94 5.15% 81.14 ± 0.94 1.15% 

Ponto-P2 78.02 ± 1.01 1.30% 80.82 ± 2.26 2.80% 

Ponto-P3 75.55 ± 2.47 3.26% 81.02 ± 2.02 2.49% 

Média 76.70 ± 1.01 1.62% 80.93 ± 0.16 0.20% 

Ao comparar os dois períodos (Figura 3), a estação chuvosa apresentou melhor índice de 

qualidade. Esta comprovação pode ser explicada pela diluição dos contaminadores no período 

de chuva. Embora a descarga de efluentes sem tratamento seja constante, o aumento da vazão 

devido às chuvas, podem ocasionar a diluição (Pereira et al., 2010a; Sabino et al., 2008). 
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Figura 3. Distribuição sazonal do IQA. 

Os resultados do Índice de Qualidade de Água (IQA) no período menos chuvoso e 

chuvoso se encontraram na faixa de 70 < IQA < 90 e 90< IQA ≤ 100, respectivamente. 

Portanto classificado de acordo com a CETESB (Von Sperling, 2008) na qualidade de “boa” e 

“ótima”.  

4. CONCLUSÃO 

As análises do teste não-paramétrico Kruskal-Wallis identificaram as variáveis turbidez e 

demanda bioquímica de oxigênio nos pontos mais próximos do espaço urbano (P1 e P2), 

como sendo fatores de evidências de degradação hídrica, durante o período menos chuvoso.  

Ao comparar os resultados deste estudo com os valores recomendados pela resolução 

CONAMA 357/05 para “águas doces classe 2”, apenas as variáveis DBO e fósforo total 

apresentaram desconformidade com a resolução. 

A oferta hídrica do rio Amazonas, somado às influências pluvial e oceânica apontam 

condição de dispersão, diluição e autodepuração do corpo d’água estudado. 

O Coeficiente de Variação aplicado ao Índice de Qualidade de Água (IQA) indicou que a 

variação sazonal foi relevante para que houvesse diferenças estatisticamente significativas 

entre os períodos distintos.  

No período de menor vazão, o aporte de desejos lançados in natura próximo ao posto de 

captação de água para o abastecimento público pode deteriorar a qualidade da água e 

comprometer a saúde da população. 
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RESUMO 
No presente trabalho, objetivou-se estudar a interferência das atividades antrópicas nas 

condições de potabilidade das águas subterrâneas localizadas no perímetro urbano do 

município de Ubá, MG. Para isso, dez surgências tiveram suas características físicas 

(temperatura, turbidez e cor), químicas (pH, condutividade elétrica, cloreto, dureza e nitrato) e 

microbiológicas (coliformes totais e termotolerantes) monitoradas ao longo de um ano. Os 

parâmetros temperatura, pH e cor, cloreto e dureza de todas as surgências monitoradas foram 

consideradas normais em relação ao padrão de potabilidade. Já a análise de turbidez, 

condutividade elétrica, nitrato e coliformes totais e termotolerantes indicaram contaminação 

por atividades antropogênicas. De maneira geral, os resultados indicaram ocorrência de 

elevada degradação ambiental, onde apenas 30% das surgências monitoradas atenderam os 

padrões de potabilidade, sendo, portando, necessárias intervenções no sentido de garantir sua 

qualidade.  

Palavras-chave: poluição, qualidade da água, recursos hídricos.  

Analysis of potability conditions of upwelling water in Ubá, MG 

ABSTRACT 
In this work we investigated the interference of anthropic activities on the potability of 

groundwater in the urban area of the city of Ubá, MG. To accomplish this, the physical 

characteristics (temperature, turbidity and color), chemical (pH, conductivity, chloride, nitrate 

and hardness) and microbiological (total and thermotolerant coliforms) of ten upwelling 

waters were monitored throughout one year. The temperature, pH, color, chloride and 

hardness of all upwelling waters were considered normal compared to standards of potable 

water. However, the analyses of turbidity, electrical conductivity, nitrate and total and 
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thermotolerant coliforms indicate contamination by human activities. Overall, the results 

indicated the occurrence of high environmental degradation, where only 30% of monitored 

upwelling waters were in accordance with the quality standard, indicating the need for 

intervention to ensure water quality. 

Keywords: pollution, water quality, water resources. 

1. INTRODUÇÃO 

O aumento da demanda por água nas cidades, associada aos impactos da rápida 

urbanização, conduz a um quadro preocupante em relação ao futuro da sustentabilidade do 

abastecimento público urbano, especialmente em algumas regiões metropolitanas brasileiras. 

No Brasil, cerca de 40% dos municípios são abastecidos por água subterrânea e, várias 

cidades suprem todas as suas necessidades hídricas utilizando esse tipo de abastecimento que, 

além de atender diretamente à população, são utilizados na indústria, agricultura, lazer entre 

outras (Suhogusoff, 2013; Hirata et al., 2011; ANA, 2010). Já em Minas Gerais, 70% dos 

municípios utilizam água subterrânea no sistema de abastecimento, sendo 9% captadas em 

poços rasos e os 61% restantes, são provenientes de poços profundos (IBGE, 2008). 

Apesar da sua expressiva contribuição para o desenvolvimento socioeconômico de 

muitas regiões do país e do seu papel ecológico na manutenção do fluxo de base dos corpos 

de hídricos, a gestão da água subterrânea ainda é incipiente e não reflete sua relevância atual e 

estratégica. A falta de políticas públicas para o setor mostra-se na lacuna de conhecimento do 

estágio de utilização e das potencialidades dos aquíferos, bem como dos riscos de 

contaminação antropogênica a que estão submetidos e que afetam sua qualidade (Hirata et al., 

2011). A redução da quantidade e a degradação da qualidade da água afetam a sociedade 

como um todo (Menezes et al., 2013; Nakamura et al., 2014). 

A qualidade da água tanto superficial como subterrânea, destinadas ao consumo humano 

deve atender a padrões de qualidade e de potabilidade, garantindo que suas características 

físicas, químicas e biológicas estejam dentro dos padrões recomendados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, os padrões de potabilidade são definidos na Portaria n° 

2914 de 2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011), enquanto a qualidade de águas 

superficiais para os diferentes usos são estabelecidos pela resolução CONAMA nº 357 de 

2005 (CONAMA, 2005). 

A poluição provocada pelas atividades humanas, o aumento da população mundial, o 

consumo excessivo e o alto grau de desperdício são fatores que colocam em risco a 

disponibilidade de água doce. Por sua importância estratégica para as gerações presentes e 

futuras, nossas reservas de água subterrânea necessitam de um cuidado especial, para sua 

preservação e utilização de forma sustentável. 

Considerando a grande importância das águas subterrâneas para a manutenção e 

expansão do desenvolvimento urbano e a possibilidade de contaminação por doenças de 

veiculação hídrica, neste trabalho objetivou-se estudar a interferência das atividades antrópicas 

nas condições de potabilidade das águas subterrâneas localizadas em um trecho urbano da bacia 

do ribeirão Ubá-MG. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi conduzido em um trecho urbano da bacia do ribeirão Ubá (ou ribeirão 

Miragaia), pertencente à bacia do Rio Paraíba do Sul, cuja extensão de 33 km é responsável 

pela drenagem de uma área de 254 km², que corresponde a 62,3% da área do município de 

Ubá-MG (Ubá, 2011). 
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Os solos predominantes na região são do tipo argiloso, apresentando 55% do relevo 

ondulado e 40% montanhoso, com altitudes variando entre 300 m (região Sul do município) e 

900 m (região Nordeste do município). A precipitação média anual é de 1.272 mm ano
-1

, 

tendo como época de chuvas abundantes o período compreendido entre os meses de outubro, 

novembro, dezembro e janeiro, sendo que nos meses de julho e agosto, há uma deficiência 

hídrica anual de 100 mm. Já em relação às temperaturas médias, o mês de junho apresenta 

valores mínimos em torno de 19°C e, em março, ocorrem aos valores máximos, em torno de 

31°C (Ubá, 2011). 

A cidade de Ubá possui uma população estimada em 109.779 habitantes e tem como 

principal atividade econômica a fabricação de móveis (IBGE, 2014). Apesar de 84% dos 

domicílios possuírem acesso à rede de abastecimento de água, apenas 67% deles têm acesso a 

rede coleta de esgoto (DATASUS, 2014; SNIS, 2013), os quais, apesar de serem coletados, 

são lançados diretamente nos cursos de água da região, principalmente no ribeirão Ubá, sem 

nenhum tipo de tratamento (Antunes, 2015; Ubá, 2011).  

O esgoto doméstico e comercial representa cerca de 80% do volume total de efluentes 

lançados no ribeirão ubá. Porém, os cerca de 20% referentes ao esgoto industrial, sobretudo 

da indústria moveleira, tinturaria e galvanoplastia, representam a carga de esgoto com maior 

impacto sobre a qualidade das águas (IGAM, 2013; Ubá, 2011). No que se refere a coleta de 

resíduos sólidos, apesar de 98% da população ser atendida, o município não conta com 

sistema de disposição final, exportando seus resíduos domiciliares para a cidade de Juiz de 

Fora, MG, localizada a 111 km de distância (SNIS, 2013). 

Para avaliação dos efeitos da ação antrópica sobre as condições de podtabilidade das 

águas subterrâneas, dez surgências tiveram suas características físicas, químicas e 

microbiológicas monitoradas ao longo do ano de 2014, em avaliações bimestrais. Na Figura 1, 

está apresenta a localização geográfica dos pontos de monitoramento (em coordenadas UTM, 

com datum cartográfico SAD-69, zona 23 k), correspondente às surgências localizadas nos 

diferentes bairros ao longo do ribeirão Ubá, quais sejam, Fazendinha, Cibraci, Primavera, 

Eldorado, Bom Pastor, Paulino Fernandes, Caxangá, São Judas Tadeu, Sobradinho e Altair 

Rocha. A população local tem o hábito de captar água de tais nascentes por não confiar no 

sistema de tratamento de água, todavia, tais fontes de água estão sendo impactadas pelo mau 

uso e ocupação do solo, que ocorrem sem a preocupação de preservação da mata ciliar, bem 

como pelo lançamento de efluentes nos mananciais próximos. 

 

Figura 1. Localização geográfica das surgências monitoradas ao 

longo do ribeirão Ubá. 
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As determinações dos valores de temperatura e pH foram realizadas “in situ” utilizando-

se os métodos de laboratório e eletrométrico (códigos APHA 4500-H
+
B e 2550B) 

respectivamente, enquanto para as demais características, amostras de água foram coletadas 

em frascos previamente esterilizados, acondicionadas em caixa térmica contendo gelo, sendo 

conduzidas, imediatamente, ao Laboratório de Análise de Água (LANAG) da Universidade 

do Estado de Minas Gerais – Unidade Ubá. Nestas amostras foi realizada a determinação da 

turbidez pelo método nefelométrico (2130B), da cor pelo método visual de comparação 

(2120B), da condutividade elétrica pelo método de laboratório (2510B), de cloreto pelo 

método argentimétrico (4500-Cl-B), da dureza total pelo método titulométrico com EDTA 

(2340 C), de nitrato (N-NO3
-
) pelo método de redução do cádmio (4500-NO3

-
E) e coliformes 

totais e termotolerantes pelo método de substrato enzimático (9223A, B: parte 9000 e 9223: 

parte 9000, respectivamente), segundo metodologias descritas em APHA et al. (2012). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores médios e respectivos desvios-padrão das características físicas, químicas e 

microbiológicas nas dez surgências monitoradas ao longo do ano de 2014 estão apresentados 

na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores médios e respectivos desvios-padrão das características físicas e químicas da água 

das surgências monitoradas no perímetro urbano de Ubá, MG 

Surgências pH 
T Turbidez Cor CE Cloreto Dureza N-NO3

- 

°C UNT uH µS cm-1 mg L-1 mg L-1 mg L-1 

Bom Pastor 7,66±0,17 22,4±2,06 0,04±0,02 5,90±0,80 107,6± 6,50 19,3±0,73 53,0±3,74 0,748±0,080 

Eldorado 7,42±0,11 22,4±2,06 8,30±1,40 9,51±1,10 101,2± 8,04 28,8±1,94 33,6 ±2,94 2,661±0,240 

Primavera 7,19±0,15 22,4±2,06 0,04±0,02 3,75±0,80 63,6 ±7,05 28,8±1,94 10,2 ±1,33 3,930±0,070 

Cibraci 7,00±0,06 22,4±2,06 0,04±0,02 4,75±0,50 21,5 ±5,82 28,8±1,94 2,6±1,20 0,264±0,010 

Sobradinho 7,30±0,08 24,0±2,76 0,04±0,02 6,87±0,70 63,9± 4,26 28,8±1,94 24,0 ±2,19 0,469±0,030 

Altair 

Rocha 
7,38±0,10 24,0±2,76 0,04±0,02 5,89±0,70 53,4 ±5,38 28,8±1,94 16,6±1,20 1,365±0,150 

São Judas 

Tadeu 
7,30±0,09 22,4±2,06 0,04±0,02 7,32±0,50 42,5 ±4,44 19,5±2,57 14,0±1,67 1,478±0,130 

Fazendinha 
6,19±0,15 21,6±1,74 14,72±1,23 12,30±1,20 105,6±6,07 21,7±2,22 22,4±1,50 4,552±0,440 

Caxangá 
6,42±0,08 21,6±1,74 0,04±0,02 4,30±0,50 176,4±6,68 35,4±2,92 44,6±2,80 5,265±0,360 

Paulino 

Fernandes 
6,62±0,10 20,6±1,74 11,9 ±1,59 10,25±1,20 49,9 ±6,15 21,9±1,89 21,8 ±1,83 0,345±0,030 

Sendo: T = temperatura, CE= condutividade elétrica, N-NO3
-
 = nitrato. 

A temperatura é um dos padrões, ou características organolépticas, de qualidade das 

águas atrelada à sensibilidade dos organismos vivos, que tornam uma água atraente ou não 

para o consumo. Quando a alteração da temperatura de um corpo hídrico é tão significativa a 

ponto de alterar a sua qualidade, a mesma passa a ser caracterizada como poluição térmica 

(Percebon, 2005). 

As temperaturas observadas (20,6º - 24ºC) não refletiram qualquer atividade antrópica 

que estivesse ocorrendo nas águas, verificando-se apenas uma elevação de seus níveis em 

virtude do incremento da temperatura do ar ao longo das coletas, visto que o município 
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apresenta clima tropical úmido, com temperatura média anual variando entre 18°C e 24°C 

(Ubá, 2011). 

A faixa de pH observada (6,19 - 7,66) é considerada normal, estando em concordância 

com o padrão de qualidade de águas superficiais da Resolução CONAMA nº 357/2005 e, de 

potabilidade, conforme Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, não sendo evidenciado 

um padrão espacial de ocorrência. Estes resultados estão de acordo com os estudos de 

qualidade das águas superficiais do ribeirão Ubá realizados por Carvalho et al. (2004) e, 

isoladamente, não indicam quaisquer efeitos da ação humana na qualidade das águas. 

As surgências localizadas nos bairros Eldorado, Fazendinha e Paulino Fernandes 

apresentaram valores médios de turbidez acima do padrão de aceitação para consumo humano 

sem tratamento prévio, conforme Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, que 

estabelece o limite de 5 UNT, em complementação às exigências microbiológicas.  

Embora a turbidez possa ter origem natural, não trazendo inconvenientes sanitários 

diretos, esteticamente é desagradável na água potável, e os sólidos em suspensão podem servir 

de abrigo para microrganismos patogênicos (Perpétuo, 2014; Von Sperling, 2005). No caso 

das surgências em questão, os valores observados podem estar relacionados tanto as causas 

naturais, como o mau uso do solo, como antrópicas, pela contaminação por esgotos sanitários. 

Com relação ao abastecimento público de água, a cor, embora seja um atributo estético, 

não se relacionando, necessariamente, com problemas de contaminação, é padrão de 

potabilidade (Perpétuo, 2014). A presença de cor provoca repulsa psicológica pelo 

consumidor devido a associação com a descarga de esgotos. Os valores de cor para todas as 

surgências monitoradas foram inferiores 15 uH, sendo considerada como potável, segundo 

critério estabelecido pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde. 

Segundo CETESB (2010), a condutividade elétrica representa uma medida indireta do 

efeito antrópico, já que depende das concentrações iônicas e da temperatura, indicando a 

quantidade de sais existentes na água. Dessa forma, as surgências localizadas em Bom Pastor, 

Eldorado, Fazendinha e Caxangá apresentaram valores para o parâmetro condutividade 

elétrica acima de 100 µS cm
-1

, indicando ambientes impactados, conforme (CETESB, 2010) 

Em relação às propriedades organolépticas de potabilidade analisadas, tanto os valores do 

cloreto, como de dureza de todas as surgências monitoradas estão dentro dos limites 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria n° 2914/2011.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Carvalho et al. (2004), quanto analisaram as 

águas superficiais do ribeirão Ubá que percorria todo o trecho urbano, inclusive nas 

proximidades do lançamento de efluentes industrial. Também, Silva e Araújo (2002), ao 

analisarem amostras de água do manancial subterrâneo em Feira de Santana (BA), com 

muitos trechos sabidamente poluídos, obtiveram 100% das amostras com parâmetros de 

cloretos e dureza dentro do padrão recomendado. Estes autores concluíram que tais 

parâmetros necessitam de elevada concentração para indicarem alteração na qualidade das 

águas. 

A presença de compostos de nitrogênio nos seus diferentes estados de oxidação é 

indicativo de contaminação do aquífero e de possíveis condições higiênico-sanitárias 

insatisfatórias. O nitrato em excesso provoca dois efeitos adversos à saúde, quais sejam, a 

indução à metemoglobinemia, especialmente em crianças e, a formação potencial de 

nitrosaminas e nitrosamidas, ambas carcinogênicas (Scorsafava et al., 2010; Nascimento e 

Barbosa, 2005). Por isso, apesar do valor máximo permitido estabelecido pela Portaria n° 

2914/2011 do Ministério da Saúde ser de 10 mg L
-1 

N-NO3 na água potável, valores 

superiores a 3 mg L
-1

 já considerado que a fonte de água está sendo contaminada (Cordeiro et 

al., 2011). 

Dessa forma, analisando a Tabela 1, constata-se que o consumo das águas das surgências 

“in natura” não provocaria tais enfermidades. Todavia, no que concerne a contaminação por 
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atividades antropogênicas, as surgências localizadas em Eldorado, Primavera, Fazendinha e 

Caxangá, ou seja, 30% das fontes de água apresentaram concentrações N-NO3
-
 superiores a 

3 mg L
-1

, o que configura, segundo Cordeiro et al. (2011), que estas fontes de água estão 

contaminadas.  

Scorsafava et al. (2010) estudando a qualidade de água de poços e surgências destinadas 

ao consumo humano no estado de São Paulo, verificaram que a concentração de nitrato foi 

superior ao permitido pela legislação em 15% dos poços e 30% das surgências. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Freitas et al. (2001) ao analisarem amostras de águas de poços 

no Parque Fluminense, no Rio de Janeiro, que obtiveram 30% das amostras com valores 

superiores ao máximo permitido pela legislação.  

Na Tabela 2 estão apresentadas as médias geométricas das características 

microbiológicas da água das surgências monitoradas. 

Tabela 2. Valores médios e respectivos desvios-padrão das 

características microbiológicas da água das surgências monitoradas 

no perímetro urbano de Ubá, MG. 

Surgências 
CT CF 

NMP/100 mL 

Bom Pastor 7,5 ± 1,3 <1* 

Eldorado 201,2 ± 13,9 24,1 ± 1,6 

Primavera <1* <1* 

Cibraci <1* <1* 

Sobradinho <1* <1* 

Altair Rocha 104,0 ± 9,5 20,0 ± 0,9 

São Judas Tadeu 18,9 ± 1,8 4,1 ± 0,5 

Fazendinha 10.167,0 ± 270,0 1.512,5 ± 76,0 

Caxangá 162,4 ± 12,0 <1* 

Paulino Fernandes 6.878,0 ± 145,0 998,5 ± 53,0 

Sendo: CT – coliformes totais, CF – coliformes termotolerantes, 

NMP - número mais provável. 

* limite inferior de detecção do método. 

A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro 

indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, responsáveis pela 

transmissão de doenças de veiculação hídrica. Já a presença de coliformes fecais indica a 

possibilidade de ocorrência de outros microrganismos patogênicos entéricos na água e a 

possibilidade de contaminação fecal (Moura et al., 2009; Silva, 2000). Segundo Portaria n° 

2914/2011 do Ministério da Saúde, em termos microbiológicos, a potabilidade da água pode 

ser determinada pela ausência de contagem de coliformes totais e termotolerantes em 100 mL 

de amostra. 

Observando-se a Tabela 2, verifica-se que as surgências localizadas em Bom Pastor, 

Eldorado, Altair Rocha, São Judas Tadeu, Fazendinha, Caxangá e Paulino Fernandes, ou seja, 

70% das fontes de água, não apresentaram condições de serem consumidas “in natura”, sendo 

necessário um processo de desinfecção a fim de torna-las aptas ao consumo, devido ao alto 

grau de contaminação.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Lima e Freitas (2007) ao estudarem a 

qualidade das águas de poços e nascentes no perímetro urbano do município de Uberaba, 

consumidas por uma parcela da população. Estes autores constataram que 40% dos poços e 



 

 

620 José Antonio Rodrigues de Souza et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

75% das surgências apresentavam águas impróprias para consumo humano, estando em 

desacordo com os padrões legais vigentes e exigidos pela Portaria n° 2915/2011. No que se 

refere ao ribeirão em estudo, Carvalho et al. (2004), verificaram que as águas superficiais do 

ribeirão Ubá que banhavam o perímetro urbano apresentavam-se contaminadas por coliformes 

totais e termotolerantes. 

Considerando-se os parâmetros monitorados, constatou-se que apenas 30% surgências 

monitoradas apresentaram-se adequadas ao consumo “in natura”, conforme padrões de 

potabilidade, indicando que a região vem sofrendo tanto com o mau uso e ocupação do solo, 

como pelo descarte de efluentes nos mananciais da região sem nenhum tipo de tratamento, 

provando forte degradação ambiental e elevado risco de contaminação por doenças de 

veiculação hídrica. Assim, torna-se necessária a intervenções do poder público no sentido de 

disciplinar a ocupação da região, conciliando-se urbanização e preservação, por meio do 

zoneamento ambiental, bem como investimentos no saneamento público, sobretudo no que se 

refere ao tratamento dos efluentes coletados e despejados nos mananciais da região sem 

nenhum tratamento. 

A qualidade das fontes de água monitorada está diretamente associada às características 

de sua localização, tais como reduzida infraestrutura sanitária, erosão do solo, proximidade 

dos pontos de lançamento de efluentes, e inadequado estado de preservação das surgências. 

Dessa forma, embora o município tenha o privilégio de dispor de elevadas fontes de água, 

tanto as fontes subterrâneas, como as superficiais, estão sofrendo com a poluição por efluentes 

domésticos e industriais, tornando-se necessárias intervenções no sentido de garantir 

qualidade e quantidade de água para as atuais e futuras gerações. 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados encontrados, pode-se concluir que apenas 30% das 

surgências monitoradas apresentaram-se aptas para consumo “in natura”, segundo os padrões 

de potabilidade, indicando que as fontes de água subterrânea na região vêm sofrendo com a 

degradação ambiental, sendo necessárias intervenções no sentido de garantir sua qualidade.  
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RESUMO 
O Brasil possui uma das mais modernas leis de gerenciamento de recursos hídricos do 

mundo. Dentre seus instrumentos de gestão e planejamento, a outorga dos direitos de uso de 

recursos hídricos permite ao órgão gestor o controle quantitativo e qualitativo dos recursos 

hídricos. Considerando a importância da outorga como instrumento de controle do uso da 

água, o objetivo do trabalho foi analisar alternativas de critérios de outorga que considerem a 

sazonalidade anual das vazões, visando fornecer subsídios técnico-científicos para a tomada 

de decisão pelos órgãos gestores de recursos hídricos. Os efeitos quantitativos da adoção de 

períodos sazonais quadrimestrais e semestrais foram analisados em comparação ao período 

anual das vazões de referência Q7,10, Q90 e Q95, a fim de se quantificar as diferenças relativas 

da disponibilidade hídrica entre as vazões de referência adotadas para fins de outorga de uso 

de água. Na análise da Q7,10, os resultados mostraram que a aplicação de critérios sazonais 

pode propiciar aumento de até 126% na quantidade de água disponível para outorga nos 

períodos de maior disponibilidade hídrica. Já para as vazões associadas às permanências de 

90% (Q90) e 95% (Q95), foram registrados aumentos de até 99% no período chuvoso, porém, 

no período seco a redução da disponibilidade hídrica foi de até 24,5% em comparação com o 

período anual. Os resultados obtidos permitiram concluir que o uso dos critérios baseados no 

comportamento hídrico sazonal propicia flexibilização nas vazões outorgáveis em 

determinados períodos do ano. 

Palavras-chave: disponibilidade hídrica, gestão de recursos hídricos, vazão de referência. 

Influence of the seasonality of stream flows on water use rights 

criteria: a case study of the Paraopeba river basin 

ABSTRACT 
Brazil has one of the most modern laws of water resource management in the world. 

Among its management and planning tools, the granting of water use rights allows water 
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resource management agencies to control water usage both quantitatively and qualitatively. 

Given the importance of the granting of water use rights as an instrument of water usage 

control, this paper sought to analyze the criteria used to grant water use rights considering the 

influence of the seasonality of yearly stream flows, with the objective of establishing a 

technical, scientific basis for decision-making by water resource management agencies. The 

quantitative effects of adopting four-month and six-month seasonal period criteria were 

analyzed in comparison to the annual periods of stream flow references Q7,10, Q90, and Q95 in 

order to quantify the relative differences in water availability between the stream flow 

references adopted for water use rights purposes. In the analysis of Q7,10, the results showed 

that applying seasonal criteria may increase the amount of water available for water use grants 

in the periods of higher water availability by up to 126%. Meanwhile, stream flows associated 

to the permanence of 90% (Q90) and 95% (Q95) showed increases of up to 99% during the 

rainy period. During the dry period, however, water availability decreased by up to 24.5% in 

comparison with the annual period criteria calculation base period. Results showed that 

stream flow analysis based on seasonal criteria provides more flexibility of water availability 

for water use grants during certain periods of the year. 

Keywords: reference streamflow, water availability, water resource management. 

1. INTRODUÇÃO 

O gerenciamento integrado dos recursos hídricos é um processo que promove a gestão 

coordenada do uso da água, solo e recursos relacionados, a fim de maximizar o bem-estar 

econômico e social resultante de uma forma equitativa, sem comprometer a sustentabilidade 

dos ecossistemas (GWP, 2000). 

Vários países dispõem de arranjos institucionais e administrativos que possibilitam o 

tratamento adequado da gestão das águas. Do ponto de vista administrativo e institucional, o 

setor de recursos hídricos já está estruturado para ser tratado de forma individualizada, tal 

como o setor de transporte, energia e meio ambiente. O Brasil não é exceção, uma vez que 

dispõe de uma das mais modernas legislações de recursos hídricos, instituída pela 

Lei nº 9.433 de 1997, a chamada Lei das Águas (Braga et al., 2008). 

Um dos principais instrumentos de gestão e planejamento de recursos hídricos é a 

outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. A outorga permite ao seu detentor, por um 

período preestabelecido, o direito de uso de determinada quantidade de água, condicionado a 

sua disponibilidade, de tal modo que assegure ao órgão gestor o controle quantitativo e 

qualitativo do seu uso, ao mesmo tempo em que garante ao usuário o direito de uso da água de 

forma pessoal e intransferível (Moreira, 2006). 

As vazões mínimas de referência, adotadas para fins de outorga pelos órgãos gestores de 

recursos hídricos, influenciam diretamente no total disponível para outorga. Os critérios para 

análise dos pedidos de outorga utilizados pelos órgãos gestores utilizam diferentes vazões 

mínimas de referência, bem como percentuais considerados outorgáveis. Segundo Cruz 

(2001), no Brasil, cada estado, bem como em nível federal, tem-se adotado critérios 

específicos para o estabelecimento das vazões mínimas de referência para outorga sem, 

entretanto, apresentar justificativas para a adoção desses valores. 

Como apenas parte das vazões mínimas de referência são outorgáveis, há a limitação do 

uso da água principalmente nos períodos de maior disponibilidade hídrica. A diversidade de 

vazões mínimas de referência adotadas, assim como de diferentes percentuais desta vazão 

para outorga, afeta diferentes usuários e suas atividades econômicas, como irrigação, 

abastecimento urbano, geração de energia, produção industrial, diluição de efluentes, 

recreação, entre outros. 
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Na bacia do rio Paraopeba, localizada no Estado de Minas Gerais e afluente do rio São 

Francisco, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), responsável pelo gerenciamento 

dos recursos hídricos, concede a outorga considerando como passível de utilização 30% da 

vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno de 10 anos (Q7,10). 

Ao se utilizar no processo de outorga um valor fixo de Q7,10 em todos os meses do ano, 

desconsidera-se as variações sazonais da disponibilidade hídrica, implicando na concessão de 

vazões bastante restritivas em períodos de maior disponibilidade (Bof et al., 2013; Euclydes et 

al., 2006). 

A restrição do critério de outorga adotado no Estado de Minas Gerais requer a discussão 

e a definição de diferentes critérios de outorga, conforme as particularidades de cada região. 

Este procedimento poderia minimizar os conflitos pelo uso da água já evidenciados em 

diferentes bacias do Estado, motivo pelo qual o presente trabalho teve por objetivo analisar a 

influência da sazonalidade das vazões da bacia do rio Paraopeba nos critérios de outorga de 

uso da água, visando fornecer subsídios técnico-científicos para a tomada de decisão pelos 

órgãos gestores de recursos hídricos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

A bacia do rio Paraopeba (Figura 1), situada no Alto São Francisco, abrange uma área de 

drenagem de 13.642 km
2
, representando 2,3% da área do Estado de Minas Gerais e 

contribuindo com cerca de 9,1% do volume médio escoado na foz do rio São Francisco 

(Pereira, 2004). 

O rio Paraopeba possui 510 km de comprimento e é um dos mais importantes tributários 

do rio São Francisco (Alves, 2007). Seus principais afluentes na margem direita são os rios 

Maranhão e Betim e o ribeirão São João, e os da margem esquerda são os rios Camapuã, 

Manso e Pardo e os ribeirões Serra Azul e Florestal (Naghettini e Viviane, 2010). Sua 

nascente situa-se no sul do município de Cristiano Ottoni e sua foz no lago de Três Marias, no 

município de Felixlândia (Silva Júnior et al., 2003). 

A região mais densamente povoada se encontra no terço central da bacia, onde se situa 

um dos mais importantes centros econômicos de Minas Gerais, localizado entre Contagem e 

Betim, formando o segundo polo industrial automobilístico do país. Juntos estes dois 

municípios respondem por aproximadamente 12,5% do PIB de Minas Gerais. No setor 

minerário, a bacia merece destaque, por fornecer agregados finos para construção civil, pedras 

ornamentais e minério de ferro (CIBAPAR, 2009). 

2.2. Vazões mínimas de referência 

2.2.1. Base de dados 

A fim de estimar as vazões mínimas de referência comumente utilizadas como critério de 

outorga pelos órgãos gestores de recursos hídricos do país, no presente estudo foram 

consideradas as vazões mínimas com sete dias de duração e período de retorno de 10 anos 

(Q 7,10), e as vazões mínimas associadas às permanências de 90% (Q90) e 95% (Q95). Para o 

cálculo das vazões mínimas de referência, foram analisados os dados consistidos de 13 

estações fluviométricas da bacia do rio Paraopeba (Tabela 1), pertencentes à rede 

hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA), disponibilizados no Sistema de 

Informações Hidrológicas (HidroWeb). 

A partir do banco de dados das estações fluviométricas, foram elaborados diagramas de 

barras para cada estação com a finalidade de se observar possíveis falhas nos dados. Esta 

análise preliminar permitiu a escolha do período-base (período comum de dados) de 23 anos, 
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compreendendo os anos de 1983 a 2005. Os dados mais recentes, referente ao período 

posterior a 2006, não foram utilizados por não estarem consistidos no sistema HidroWeb. 

 

Figura 1. Localização da bacia do rio Paraopeba. 

Tabela 1. Estações fluviométricas da bacia do rio Paraopeba utilizadas no estudo. 

Código Nome 
Latitude 

(Sul) 

Longitude 

(Oeste) 

Área de 

drenagem 

(km²) 

Curso d’água 

40549998 São Brás do Suaçui - Montante 20°36’14’’ 43°54’31’’ 446 Rio Paraopeba 

40579995 Congonhas - Linígrafo 20°31’07’’ 43°50’08’’ 613 Rio Maranhão 

40680000 Entre Rios de Minas 20°39’37’’ 44°04’19’’ 469 Rio Brumado 

40710000 Belo Vale 20°24’29’’ 44°01’16’’ 2.690 Rio Paraopeba 

40740000 Alberto Flores 20°09’25’’ 44°10’00’’ 3.945 Rio Paraopeba 

40800001 Ponte Nova do Paraopeba 19°56’56’’ 44°18’19’’ 5.680 Rio Paraopeba 

40810350 Fazenda Laranjeiras 20°05’39’’ 44°29’37’’ 10 Córrego Mato Frio 

40810800 Fazenda Pasto Grande 20°03’38’’ 44°27’08’’ 55 Ribeirão Serra Azul 

40811100 Jardim 20°02’51’’ 44°24’32’’ 112 Ribeirão Serra Azul 

40821998 Bom Jardim 19°59’43’’ 44°31’50’’ 40 Ribeirão Sesmaria 

40822995 Mateus Leme - Aldeia 19°58’10’’ 44°25’19’’ 90 Ribeirão Mateus Leme 

40823500 Suzana 19°57’41’’ 44°21’58’’ 153 Ribeirão Mateus Leme 

40850000 Ponte da Taquara 19°25’23’’ 44°32’52’’ 8.720 Rio Paraopeba 

2.2.2. Identificação dos períodos sazonais 

A partir dos dados das estações fluviométricas da bacia, o ano hidrológico foi 

determinado com a finalidade de servir de base temporal de avaliação em substituição ao ano 

civil. A determinação do ano hidrológico foi executada com base na observação da 

variabilidade do comportamento hidrológico da bacia, conforme realizado por Marques 

(2010). 
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Visando a flexibilidade anual dos critérios de outorga em consonância com a 

variabilidade natural do regime hidrológico, a definição dos intervalos de tempo utilizados no 

estudo de flexibilidade sazonal dos critérios de outorga baseou-se no agrupamento dos meses 

em quadrimestres (seco, normal e chuvoso) e semestres (seco e chuvoso) que possuem o 

regime de hidrológico homogêneo. 

No agrupamento dos meses em quadrimestres, foram estabelecidas três tendências de 

disponibilidade hídrica ao longo do ano: mínima, média e máxima. Na tendência de mínima, 

ou quadrimestre seco, devido à estiagem, as vazões observadas estão próximas da vazão 

mínima anual. Na tendência média, ou quadrimestre normal, as vazões aproximam-se das 

vazões médias anuais e a ocorrência de eventos mínimos são menos frequentes. A tendência 

de máxima é consequência do quadrimestre chuvoso, que implica poucos ou nenhum evento 

de vazão mínima registrado. 

No agrupamento dos meses em semestres, foram estabelecidas duas tendências de 

disponibilidade hídrica, sendo elas a seca e a chuvosa. Para tal, foram agrupados seis meses 

consecutivos, em um período de 12 meses de análise, com menores valores de vazões 

mínimas para constituir o semestre seco, enquanto os demais seis meses constituíram o 

semestre chuvoso. 

2.2.3. Estimativa das vazões mínimas de referência 

A fim de avaliar a flexibilidade permitida aos critérios de outorga e, ainda, visando 

subsidiar as políticas de gestão dos recursos hídricos, além do tradicional período anual 

utilizado pelos órgãos gestores, os períodos sazonais foram utilizados na determinação das 

vazões mínimas de referência (Q7,10, Q90 e Q95). 

No cálculo da Q7,10, foi inicialmente calculado para cada estação o valor da vazão 

Q7 para cada ano, o qual corresponde a menor média dos valores de vazão de sete dias 

consecutivos. Como a vazão mínima Q7,10 está associada a um determinado nível de risco, ou 

seja, associada a um período de retorno específico (T = 10 anos), as séries anuais de Q7 para 

cada período de referência utilizado foram submetidas à análise estatística para identificação 

do modelo probabilístico que melhor se ajustava aos dados. 

Os modelos probabilísticos avaliados para as vazões mínimas foram os seguintes: 

Log-Normal a dois e três parâmetros, Pearson III, Log-Pearson III e Weibull. A seleção da 

distribuição de probabilidade que melhor se ajustou a cada uma das séries anuais de Q7 foi 

realizada com base na amplitude do intervalo de confiança com 95% de probabilidade e no 

erro padrão. 

Os valores de Q90 e Q95 foram obtidos a partir das curvas de permanência de cada estação 

fluviométrica, com base em dados diários, retratando a parcela de tempo que determinada 

vazão é igualada ou superada durante o período analisado. Para tanto, as séries de dados de 

vazões foram organizadas em ordem decrescente e determinou-se a frequência associada a 

cada valor de vazão. 

Para a estimativa das vazões mínimas de referência (Q7,10, Q95 e Q90) em todas as escalas 

temporais (quadrimestral, semestral e anual) foi utilizado o Sistema Computacional para 

Análises Hidrológicas (SisCAH 1.0). Este programa computacional foi desenvolvido pela 

Universidade Federal de Viçosa, e possui uma série de módulos computacionais que 

permitem realizar diversas análises do comportamento hidrológico em seções específicas da 

hidrografia. 

2.3. Comparação entre as vazões mínimas de referência de base sazonal e anual 

A partir das estimativas das vazões mínimas de referência foram comparadas as vazões 

dos períodos quadrimestral e semestral com as do período anual. Nessa comparação foi 

verificada a diferença relativa da disponibilidade hídrica na vazão disponível para outorga, 



 

 

628 Bruno Marcel Barros da Silva et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

 

considerando a adoção das vazões mínimas de referência dos períodos quadrimestrais e 

semestrais com o período anual, conforme a Equação 1: 

        (1) 

em que: 

Dp = diferença relativa percentual da disponibilidade hídrica, %; 

Qsazonal = vazão estimada em base sazonal, m
3
 s

-1
, e 

Qanual = vazão estimada em base anual, m
3
 s

-1
. 

Para visualização dos resultados foram elaborados gráficos, em escala comparativa, da 

diferença percentual da disponibilidade hídrica resultante da substituição da escala temporal 

anual por quadrimestral ou semestral. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Períodos sazonais 

Na Figura 2 apresenta-se a divisão sazonal do regime hidrológico da bacia do rio 

Paraopeba considerando a média da vazão específica mínima (qesp mínima) das estações 

fluviométricas utilizadas no estudo. A partir da análise da média das vazões específicas 

mínimas, foram agrupados os quadrimestres com menores valores de médias mínima, 

configurando assim o período de tendência de vazões mínimas, ou seja, o quadrimestre seco. 

Deste modo, obteve-se a divisão do ano civil nos quadrimestres seco (Qse), normal (Qno) e 

chuvoso (Qch). 

O quadrimestre normal apresentou o movimento da vazão mínima no sentido 

decrescente rumo ao quadrimestre seco, conforme observado por Marques (2010), enquanto o 

quadrimestre chuvoso apresenta os meses em que se verifica o movimento de aumento das 

vazões mínimas como resultado do início das chuvas. 

 

Figura 2. Divisão sazonal do regime hidrológico da bacia do rio Paraopeba 

considerando a média da vazão específica mínima (qesp mínima) das 

estações fluviométricas utilizadas no estudo. 
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Seguindo os mesmos critérios de comportamento hidrológico e a análise dos valores das 

vazões específicas mínima, foi possível determinar os semestres seco (Sse) e chuvoso (Sch). O 

semestre seco tem início no mês de junho, que possui menor valor de média mínima que maio 

e finaliza no mês de novembro, que possui valor de média mínima inferior ao mês de 

dezembro. O semestre chuvoso inicia-se no mês de dezembro e finaliza no mês de maio. 

Apesar de se verificar o aumento pluviométrico na região no mês de outubro, os eventos 

chuvosos não são constantes e não apresentam magnitudes elevadas o suficiente para garantir 

um aumento das vazões mínimas que continuam a registrar eventos menores ao longo dos 

meses de outubro e novembro. Isto pode ser justificado pelo conceito de inércia hídrica 

(Novaes et al., 2009), que corresponde à precipitação mínima necessária para garantir a 

recarga do aquífero freático e, assim, garantir escoamento no leito do rio advindo da 

contribuição subterrânea. 

A Figura 3 apresenta a frequência de ocorrências de Q7 ao longo do ano e sua 

porcentagem relacionada aos quadrimestres (Figura 3a) e semestres (Figura 3b). Pela análise 

da Figura 3a observa-se que a frequência de ocorrência dos valores de Q7 anual corrobora a 

classificação dos meses nas tendências propostas. O quadrimestre seco concentra 75,25% das 

ocorrências de Q7 anual, ou seja, em média há 75,25% de risco para a ocorrência dos sete dias 

mais secos do ano nos meses de agosto a novembro. Nos meses do quadrimestre normal, de 

abril a julho, este risco é de aproximadamente 13,94%, enquanto no quadrimestre chuvoso 

ainda há risco de aproximadamente 10,91% de ocorrência de um evento de Q7. 

Pode-se ainda verificar pela análise da Figura 3a que no mês de novembro o risco de 

ocorrência de um evento de Q7 é 9,09%, valor 150% maior do que o risco de ocorrência no 

mês de julho e 36% maior que no mês de dezembro. 

A Figura 3b apresenta a análise de frequência para os semestres seco e chuvoso. Nota-se 

que a frequência de ocorrência de eventos de Q7 no semestre chuvoso e seco é de 

aproximadamente 16% e 84%, respectivamente. A probabilidade de ocorrência deste evento 

no mês de dezembro é superior ao mês de abril, no entanto, devido às características 

pluviométricas da região e os valores das vazões específicas mínimas o mês de dezembro é 

caracterizado como chuvoso. 

3.2. Comparação entre as vazões mínimas de referência de base sazonal e anual 

Na Tabela 2 apresenta-se a diferença percentual média das vazões sazonais em relação à 

vazão anual correspondente às estações fluviométricas utilizadas no estudo. Verifica-se, pela 

análise dos valores da Tabela 2, que houve flexibilidade do uso das vazões com a adoção dos 

períodos sazonais. 

Na análise da Q7,10, verifica-se que os quadrimestres chuvoso e normal e o semestre 

chuvoso apresentaram flexibilidade média de 126%, 72% e 96%, respectivamente. Não houve 

flexibilização das vazões no quadrimestre seco e semestre seco, uma vez que, em poucos 

casos, as ocorrências de Q7 anual ocorreram fora deste período. Deste modo, a Q7,10 em base 

anual possui valor correspondente aos valores de Q7,10 dos quadrimestre seco e semestre seco. 

Em relação às vazões mínimas associadas à curva de permanência, foi observada 

flexibilidade nos quadrimestres normal e chuvoso, assim como no semestre chuvoso. No 

quadrimestre seco e semestre seco não houve flexibilização, ou seja, houve diminuição dos 

valores das vazões de referência no quadrimestre seco (-24,5% para a Q90 e -22,7% para a 

Q95) e semestre seco (-18% para a Q90 e -17,5% para a Q95). Este comportamento era 

esperado, conforme foi também evidenciado por Bof (2010) e Marques et al. (2009). 
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(b) 

 
 

Figura 3. Frequência de ocorrências de Q7 ao longo do ano e sua porcentagem relacionada 

aos: a) quadrimestres; e b) semestres. 

Tabela 2. Diferença percentual média das vazões sazonais em relação à vazão 

anual correspondente às estações fluviométricas utilizadas no estudo. 

Vazões de 

referência 

Quadrimestre Semestre 

Chuvoso Normal Seco Chuvoso Seco 

Q7,10 126,3 72,3 0,5 95,8 -0,4 

Q90 99,0 17,1 -24,5 68,6 -18,0 

Q95 97,1 22,6 -22,7 75,0 -17,5 

Na Figura 4 apresentam-se as diferenças percentuais nos períodos sazonais estudados 

para as estações fluviométricas utilizadas no estudo, considerando os quadrimestres chuvoso 
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(Figura 4a); normal (Figura 4b); seco (Figura 4c); e os semestres chuvoso (Figura 4d) e seco 

(Figura 4e). 

 

Figura 4. Diferenças percentuais nos períodos sazonais estudados para as estações 

fluviométricas utilizadas no estudo: a) quadrimestre chuvoso; b) quadrimestre normal; c) 

quadrimestre seco; d) semestre chuvoso; e) semestre seco. 

As estações com valores de Q7 fora do quadrimestre seco e semestre seco tiveram vazões 

maiores que as vazões de base anual e, portanto, apresentaram flexibilidade em relação ao 

quadrimestre seco, conforme se verifica nas Figuras 4c e 4e. Nesta condição, estão as estações 

Bom Jardim (40821998), que apresentou flexibilidade no quadrimestre e semestre seco, e 

Belo Vale (40710000), que apresentou flexibilidade no semestre seco. 

Na análise das vazões de referência Q90 e Q95, ao se considerar os quadrimestres chuvoso 

e normal e o semestre chuvoso, os valores da Q90 e Q95 sazonais foram superiores quando 

comparados ao período anual de dados. 

Este fato se explica pela alteração do comportamento da curva de permanência devido à 

diminuição do período de análise e a utilização dos dados de vazão dos períodos de maior 

disponibilidade hídrica, acarretando no achatamento do gráfico, conforme se verifica na 

Figura 5. 

As estações Fazenda Pasto Grande (40810800), Bom Jardim (40821998) e Suzana 

(40823500) apresentaram vazão maior no período normal quando comparado ao quadrimestre 

chuvoso, acarretando, assim, maior flexibilidade nesse quadrimestre. 
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Figura 5. Achatamento da curva de permanência da estação 

Ponte de Taquara (40850000) de acordo com as séries de vazão 

do período anual e do quadrimestre seco. 

Conforme observado pelas análises das Figuras 4 e 5, a aplicação de períodos sazonais 

para aumento da flexibilidade na disponibilidade hídrica para outorga corrobora os resultados 

de diversos autores (Bof et al., 2013; Catalunha, 2004; Euclydes et al., 2006; Marques, 2010; 

Silva et al., 2011) sendo que, apesar das singularidades quanto ao tipo de período sazonal 

escolhido, estes relataram ganhos percentuais no uso da vazão sazonal nos períodos de maior 

disponibilidade comparativamente à vazão anual correspondente. 

A análise quantitativa sazonal da disponibilidade hídrica permite elevar a possibilidade 

de exploração da água. No entanto, a fim de garantir os usos múltiplos da água de forma 

racional, é necessário contemplar a análise qualitativa da água, pois, certas características em 

empreendimentos fazem com que suas atividades se deem também de forma sazonal, quando 

haverá então maior consumo e aporte de efluentes despejados no corpo receptor, mesmo que 

este fato não coincida com o período de maior escassez de água na bacia. 

4. CONCLUSÕES 

A análise dos resultados obtidos permitiram concluir que: 

- As diferenças relativas entre as vazões mínimas de referência sazonais e as de base 

anual foram expressivas nos quadrimestres normal e chuvoso e no semestre chuvoso; 

- Não houve diferença relativa da Q7,10 no semestre e quadrimestre secos em relação a 

base anual, enquanto que as vazões Q90 e Q95 nestes dois períodos sazonais foram menores 

comparativamente ao período anual; e 

- O uso dos critérios baseados no comportamento hídrico sazonal propiciou flexibilização 

nas vazões outorgáveis na bacia do rio Paraopeba nos quadrimestres chuvoso e normal assim 

como no semestre chuvoso. 
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RESUMO 
A Política Nacional de Recursos Hídricos tem como um de seus instrumentos a 

elaboração de Planos de Recursos Hídricos de modo descentralizado. Tendo em vista o 

planejamento dos recursos hídricos e sua relação com o ordenamento territorial, o objetivo 

deste artigo é analisar as dificuldades e potencialidades de natureza institucional e jurídica 

para uma gestão integrada dos recursos hídricos. Para tanto, utilizou-se o método de pesquisa 

documental e bibliográfica, partindo da análise documental do Estatuto da Cidade e da 

literatura especializada sobre gestão das águas em âmbito municipal e de bacias hidrográficas. 

Em âmbito municipal, o Plano Diretor de uso e ocupação do solo se transformou no principal 

instrumento de gestão territorial e municipal, definindo os parâmetros para o cumprimento da 

função social, ambiental e econômica da propriedade. Neste sentido, os municípios possuem 

uma grande responsabilidade na proteção dos recursos hídricos e, sem seu apoio, não é 

possível integrar a gestão territorial e hídrica em âmbito de Bacia Hidrográfica. Apesar das 

dificuldades existentes quanto à inserção da variável ambiental no planejamento urbano, 

verifica-se a potencialidade de o Plano Diretor Municipal contribuir para uma gestão hídrica 

que seja ambientalmente sustentável e influencie na melhoria progressiva da qualidade e 

quantidade hídricas nas bacias hidrográficas. Por conseguinte, com uma participação mais 

expressiva do município no Comitê de Bacia, é possível que as formas de ocupação e uso do 

solo municipal sejam consideradas no momento de elaboração e execução dos Planos de 

Bacia. Assim, a gestão dos recursos hídricos pode se dar integradamente. 

Palavras-chave: gestão das águas urbanas, gestão integrada dos recursos hídricos, planejamento de 

bacias hidrográficas. 

The relationship between the Municipal Master Plan and local 

Watershed Plans in water management 

ABSTRACT 
The National Water Resources Policy has as one of its tools the drafting of local Water 

Resource Plans. In view of water resources planning and its relationship to land use planning, 

the aim of this work is to analyze the institutional and legal difficulties and the potential for an 

integrated system of water resources management. For this, we used the method of 

documentary and bibliographic research, beginning with the “Estatuto da Cidade”, a law for 
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urban policy in Brazil, and literature on water management at the municipal and watershed 

levels. At the municipal level, the “Master Plan” (municipal plan of land use planning) 

became the main instrument of territorial and municipal management, defining the parameters 

for the compliance of social, environmental and economic functions of real property. In this 

sense, the municipalities have a responsibility to protect water resources and, without local 

support, territorial and water management cannot be integrated in the context of the river 

basin. Despite the difficulties of including environmental variable in urban planning, the 

Master Plan has the potential to shape local water management systems that are 

environmentally sustainable and that progressively improve water quality and quantity within 

the watershed. Similarly, with more significant participation of the municipality in the Basin 

Committee, it is possible that the forms of municipal land use and occupation can be 

considered during the development and implementation of the Basin Plan. Thus, the 

management of water resources can occur integrally. 

Keywords: integrated water resources management, urban water management, watershed planning. 

1. INTRODUÇÃO 

O marco inicial da política hídrica brasileira é o Código das Águas de 1934, elaborado 

em um período de florescimento do setor industrial no país e tendo por objetivo principal a 

regulação do uso das águas doces superficiais para a hidroeletricidade. No entanto, sendo 

ainda então o setor agrícola o maior contribuinte para a geração de divisas nacionais, o 

responsável pela execução do referido Código é o Ministério da Agricultura, até o ano de 

1961, quando pressões do setor hidroelétrico direcionam sua transferência para o Ministério 

de Minas e Energia, por meio do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNNAEE) (Leal, 1998). 

Na década de 1980, os conflitos entre os múltiplos usuários da água por conta do 

aumento da construção de hidrelétricas e a poluição hídrica causada pela ausência de 

tratamento dos esgotos domiciliares e industriais, assim como o aumento das demandas por 

irrigação, conduzem a pressões sociais pela gestão do setor por uma entidade autônoma e não 

usuária do recurso. Deste modo, o Poder Executivo propõe a criação de um Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos que elabora a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH) (Lei n
o
. 9433/97), promulgada em 1997 (Leal, 1998; Peres e Silva, 2013). 

Anteriormente à criação da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Constituição 

Federal de 1988 define as águas como um bem de uso comum e modifica sua dominialidade. 

Por meio de seu artigo 20, inciso III, indica que, entre os bens da União, encontram-se: “os 

lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de 

um Estado, sirvam de limites com outros países, se estendam a território estrangeiro, ou dele 

provenham, bem como terrenos marginais e as praias fluviais”. Já entre os bens do Estado e 

do Distrito Federal, se situam “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e 

em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União” 

(Brasil, 1988).  

A Política Nacional de Recursos Hídricos define a responsabilidade pela gestão hídrica, 

que se dá em âmbito de bacias hidrográficas, de forma descentralizada e sendo compartilhada 

pela União, Estados e Municípios, além de constituir o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos e estabelecer os instrumentos de gestão, quais sejam: o Plano Nacional 

de Recursos Hídricos, o enquadramento das águas doces superficiais em classes de qualidade; 

a outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e, por fim, o Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos. Além disto, é garantida a participação pública na 

gestão hídrica (Brasil, 1997).  

A bacia hidrográfica é considerada a melhor unidade territorial para o planejamento e a 
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gestão ambiental por ser um sistema onde todas as ações antrópicas e naturais que ocorrem 

em seu espaço se refletem na qualidade e quantidade da malha hídrica que nela se faz presente 

(Jouravlev, 2003).  

No Brasil, a planificação dos recursos hídricos é realizada em âmbito federal pelo 

Ministério do Meio Ambiente, pelas secretarias estaduais de recursos hídricos em âmbito 

estadual e, por fim, em relação ao recorte geográfico das bacias hidrográficas, pelos Comitês 

de Bacia. Estes são órgãos colegiados, com estrutura tripartite (onde participam representantes 

do poder público, dos usuários dos recursos hídricos e da sociedade civil organizada) que 

tomam decisões a respeito de atividades e políticas públicas que interfiram na qualidade e 

quantidade das águas em seu espaço geográfico e possuem como atribuições (Jacobi, 2005; 

ANA, 2011): 

- promover o debate sobre os temas relacionados à água e coordenar as entidades que 

atuam em sua gestão; 

- arbitrar os conflitos relacionados com os recursos hídricos; 

- aprovar os planos de recursos hídricos realizados para a bacia hidrográfica, assim como 

acompanhar sua execução e propor medidas para o cumprimento de suas metas e; 

- estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso água e sugerir os valores a serem 

cobrados, assim como a aplicação dos recursos arrecadados. 

Definida não somente como um espaço dotado de uma dimensão física, mas também 

social, a bacia hidrográfica exerce uma influência sobre os usos do solo, por abranger os 

municípios em seu território, mas cuja gestão excede naturalmente as fronteiras político-

administrativas e, consequentemente, gerando conflitos de objetivos entre as unidades 

territoriais regional e municipal (Peres e Silva, 2013).   

A Política Nacional de Recursos Hídricos tem como um de seus instrumentos a 

elaboração de Planos de Recursos Hídricos (PRH), definidos como planos diretores de longo 

prazo que fundamentam a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e seu 

gerenciamento. Dentre os Planos de RH, situam-se os Planos de Bacias Hidrográficas a serem 

elaborados pelos Comitês de Bacia Hidrográfica (Brasil, 1997).  

Enquanto que os Planos de Bacia estabelecem as diretrizes para a gestão hídrica em 

âmbito regional, os municípios definem as suas políticas urbanas, que geram impactos 

ambientais positivos e negativos de diversas magnitudes sobre os recursos hídricos em âmbito 

local/municipal, por meio de seu ordenamento territorial e dos usos do solo. Para melhor 

regulamentar as formas de concepção e uso do espaço no ambiente urbano, a Constituição 

Federal de 1988 apresenta como instrumento o Plano Diretor Municipal, regulamentado pela 

Lei n
o
. 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, e que se transformou no principal instrumento de 

gestão territorial e municipal, definindo os parâmetros para o cumprimento da função social, 

ambiental e econômica da propriedade (Peres e Silva, 2013).  

Neste sentido, por estabelecerem as políticas de disciplinamento do uso do e ocupação do 

solo, os municípios possuem uma grande responsabilidade na proteção dos recursos hídricos 

e, sem seu apoio, não é possível integrar a gestão territorial e hídrica em âmbito de bacia 

hidrográfica (Vasconcelos e Silva, 2013).  

Por sua vez, considerando que os Planos de Bacias Hidrográficas tem a atribuição de 

delinear os objetivos e metas para a gestão hídrica em âmbito regional, há a possibilidade de 

que apontem diretrizes aos Planos Diretores Municipais no que tange à expansão urbana, a 

proteção de mananciais, a localização de indústrias e normas para o setor de irrigação e 

saneamento, sendo um importante instrumento para a análise de atividades humanas que 

possam afetar os recursos hídricos de forma significativa (Peres e Silva, 2013). 

Como gestão integrada dos recursos hídricos, se entende as políticas, planos, programas e 

atividades que levem em conta as inter-relações entre o crescente desenvolvimento econômico 

e a disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas. Neste sentido, é necessária a 
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integração entre as atividades setoriais que impactam os recursos hídricos (agricultura, uso e 

ocupação do solo nas cidades e seu crescimento, indústrias, aproveitamentos hidrelétricos, 

dentre outros), a coordenação das instituições governamentais e não governamentais que são 

responsáveis ou atuam na gestão territorial e dos recursos hídricos e a participação social nas 

tomadas de decisão (Carter et al., 2005). 

Deste modo, Carneiro et al. (2008) levantam questões a respeito do relacionamento entre 

a gestão de recursos hídricos por bacias hidrográficas e em âmbito municipal, ou seja, como a 

questão do uso do solo se insere nos planos de bacia hidrográfica e como a gestão dos 

recursos hídricos se insere nos planos diretores municipais. Tendo em vista tais 

questionamentos, o presente artigo busca analisar, de modo não exaustivo, as dificuldades e 

potencialidades de natureza institucional e jurídica para uma gestão hídrica integrada que 

considere o planejamento do uso e ocupação do solo nos municípios brasileiros e os Planos de 

Bacia Hidrográfica. Para tanto, utilizou-se o método de pesquisa documental e de análise 

bibliográfica, partindo da análise documental do Estatuto da Cidade e da literatura 

especializada sobre gestão das águas em âmbito municipal e no âmbito de bacias 

hidrográficas. 

2. DESENVOLVIMENTO 

O crescimento acelerado das cidades na última metade do século XXI e os consequentes 

impactos de ordem ambiental e social levaram à necessidade de se criar instrumentos que 

regulamentassem a ocupação do solo no meio urbano. Deste modo, a Constituição Federal de 

1988 insere, no Capítulo II do Título VII, dirigido à ordem econômica e financeira, a Política 

Urbana. O fato de não ser integrada, assim como a questão do Meio Ambiente, no Título VI 

da Carta Magna (Da Ordem Social), provoca discussões entre juristas, visto que a 

problemática urbana, ao tratar de assentamentos humanos e, portanto, do espaço físico e 

social das interações coletivas, é mais afeita à temática social do que econômica. 

Provavelmente, argumenta-se, tal fato se deu em decorrência das condições históricas de 

elaboração da Lei Maior, com o constituinte enfatizando o direito à propriedade urbana e seu 

uso, visto que o crescimento urbano conduz às distorções de valores econômicos nos meio 

urbano, como a especulação imobiliária e a exclusão social. Segundo Milaré (2005), tais 

questões não se dissociam àquelas de cunho ambiental, já que a Constituição Federal deve ser 

interpretada em seu conjunto, estando a esfera do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

integrada nas relações econômicas.  

Dada a necessidade de regulamentar os objetivos e instrumentos da política urbana, 

notadamente os artigos 182 e 183 da Constituição, foi promulgada em 2001, após 12 anos de 

tramitação no Congresso Nacional, a Lei n
o
 10.257, denominada Estatuto da Cidade. Por meio 

desta lei, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, título VII, artigo 

30 (Brasil, 1988) há a promoção de um adequado “ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso do solo urbano”, delimitando diretrizes de acesso e uso da 

propriedade urbana (Bassul, 2002; Milaré, 2005).  

Em relação à propriedade e seu direito de uso, a Carta Magna estabelece, por meio do 

artigo 5 do Título II, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais e do artigo 186, que é 

garantido o direito à propriedade, sendo que esta deve atender à sua função social e ambiental. 

Deste modo, a proteção ambiental é um dever que se encontra incluso no direito à 

propriedade, tanto no meio urbano quanto no rural, sendo que a função social e ambiental da 

propriedade modifica o direito do proprietário de utilizá-la livremente, condicionando seu uso 

ao interesse não somente econômico, mas também destas duas vertentes (Milaré, 2005). 

Para Bassul (2002), o Estatuto da Cidade possui um importante papel no direito 

urbanístico ao balizar os municípios e os movimentos sociais citadinos com instrumentos que 



 

 

639 A relação entre Planos Diretores Municipais e Planos de Bacias Hidrográficas … 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

 

buscam garantir aos cidadãos o direito à cidade, definido nesta lei como “o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 2001). 

Neste sentido, para possibilitar as diretrizes gerais da política urbana, tais como “direito às 

cidades sustentáveis; participação popular; cooperação entre agentes públicos e privados; 

planejamento do desenvolvimento das cidades; proteção ao meio ambiente natural e do 

patrimônio cultural; produção de bens e serviços nos limites da sustentabilidade ambiental” 

(Bassul, 2002), a Lei apresenta diversos instrumentos, dentre os quais se encontram os Planos 

Diretores municipais. Estes apresentam as normas obrigatórias para o planejamento municipal 

e sua elaboração é compulsória nos seguintes casos: municípios com mais de 20.000 

habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, integrantes de áreas 

de especial interesse turístico e inseridos em área de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional (Brasil, 2001). 

O planejamento é, neste sentido, fundamental para que haja a ordenação do crescimento e das 

transformações que ocorrem na cidade e no campo, considerando a função social e ambiental 

do espaço (Machado, 2013).  

Segundo Milaré (2005), o Plano Diretor é um desdobramento da Lei Maior do 

Munícipio, qual seja, a Lei Orgânica Municipal. Considerando as características dinâmicas do 

município, é um instrumento que deve ser submetido a revisões periódicas, sendo que a 

Política Nacional Urbana as prescreve em intervalos de 10 anos. Quanto à sua elaboração, 

deve ser realizada de modo a não somente permitir, mas a incentivar a participação dos 

cidadãos em suas diversas etapas, de modo transparente. Sendo um importante instrumento de 

gestão ambiental municipal, é imperioso que a comunidade tenha o controle sobre seus rumos 

e aplicação, visto, sobretudo, a ausência de uma prática de planejamento na rotina das 

Administrações Públicas.    

A Constituição Federal de 1988 atribuiu, como anteriormente mencionado, uma grande 

importância aos municípios em relação à gestão ambiental, por considerá-los um espaço 

propício a ações participativas ao envolver diretamente seus habitantes no delineamento da 

agenda ambiental almejada. No entanto, apesar de ser concebido como uma unidade territorial 

privilegiada, por se encontrar mais próximo às realidades sociais, o munícipio não pode 

assumir o papel de gestor ambiental exclusivo, pois seu recorte espacial fornece somente uma 

visão fragmentada da realidade. Em se tratando de recursos hídricos, objeto de análise deste 

artigo, tal limitação é evidente, já que a malha hídrica presente no território municipal é 

apenas um pequeno recorte de uma dinâmica hidrológica mais ampla, cuja gestão é mais bem 

concebida em termos de bacias hidrográficas (Castro et al., 2005).   

Os espaços urbanos contribuem sobremaneira com o carreamento de fontes poluidoras 

nos mananciais, além de contribuir para a descaracterização do ambiente natural com 

loteamentos irregulares e demais equipamentos urbanos que são incompatíveis com a 

capacidade de suporte do meio. Dadas as interferências que as cidades promovem no ciclo da 

água, notadamente com a expansão urbana sem planejamento adequado, é crescente, deste 

modo, a necessidade de se adotar a bacia hidrográfica como unidade de gestão, assim como 

considerar a ocupação do solo urbano como prioritária para a gestão hídrica (Silva e Porto, 

2003; Pinto, 2007). 

Para Carter et al. (2005), uma gestão integrada das águas consiste em um novo 

paradigma para a gestão hídrica, na medida em que considera a inter-relação entre os recursos 

hídricos (superficiais e subterrâneos) e os usos múltiplos que os humanos fazem deles, assim 

como as necessidades de manter padrões de qualidade hídrica para o funcionamento dos 

ecossistemas aquáticos. Somente deste modo é possível se fazer uma gestão sustentável das 

águas, que possibilite sua utilização em longo prazo, por meio de sistemas de planejamento 

integrado. 
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A atuação dos municípios como gestores dos recursos hídricos se efetiva por meio de sua 

participação nos Comitês de Bacias Hidrográficas, na medida em que compõem o Sistema 

Integrado de Gerenciamento de recursos Hídricos (SIGRH). No entanto, por ser o local onde 

as pessoas reproduzem sua cultura e os impactos ambientais são gerados devido aos usos 

inadequados do solo, se configuram como importantes partícipes na gestão hídrica. Além 

disto, cabem à municipalidade as decisões quanto ao ordenamento territorial, à proteção e 

fiscalização do uso de seus recursos naturais e a regulação de suas atividades econômicas. 

Dentre as questões locais que impactam os recursos hídricos sob responsabilidade da gestão 

municipal se encontram a coleta e adequada disposição final dos resíduos sólidos, a proteção 

dos mananciais e a drenagem urbana. Em relação ao abastecimento de água e coleta e 

tratamento de esgotos domiciliares, as atribuições podem estar a cargo das prefeituras 

municipais, do estado ou de concessionárias. 

Quanto à função legiferante municipal, Machado (2013) afirma que o município não 

possui a atribuição de legislar sobre águas, mas tem o dever de aplicar a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos em seu ordenamento territorial. A título de exemplificação, apesar de não 

ser agente gestor de águas, cabe ao município zelar pela proteção de mananciais, muitos dos 

quais se encontram, em diversas localidades brasileiras, seriamente ameaçados por 

contaminação de origem pontual e difusa. Neste sentido, o município descumpre seu papel 

constitucional de zelar pela proteção ambiental em âmbito local. Ao tratar da degradação dos 

mananciais utilizados para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, Silva e 

Porto (2003) apontam como única solução ao problema um atrelamento entre a gestão 

territorial urbana e dos recursos hídricos. 

Dentre os instrumentos de que o município dispõe para implementar as diretrizes do 

Plano de Bacias, o Plano Diretor Municipal se constitui em uma importante ferramenta para o 

planejamento urbano em bases sustentáveis, pois, se elaborado considerando a variável 

ambiental no processo de controle do uso e ocupação do solo, incorpora à tradicional função 

econômica da propriedade privada a dimensão socioambiental. Deste modo, torna-se possível 

restringir a expansão urbana e ocupação imobiliária em áreas impróprias para edificações 

decorrentes de fragilidades ambientais locais, tais como ocorrem em áreas alagadiças, em 

terrenos íngremes, em áreas de preservação permanente e em áreas de mananciais (Carneiro et 

al., 2008). 

Para Machado (2013) há uma complementaridade entre Planos Diretores Municipais e de 

Bacias quanto à gestão hídrica, considerando-se que, no planejamento territorial municipal, 

deve-se levar em conta a realidade do ecossistema em que o município se encontra e não 

somente os aspectos sociais, econômicos e políticos que se inserem em suas fronteiras. Neste 

sentido, o recorte territorial deve abranger a bacia e sub-bacias hidrográficas em que se situa, 

adaptando o planejamento territorial às diretrizes presentes no Plano de Bacia Hidrográfica de 

que faz parte. Salienta para o fato de que o município, como integrante do Comitê de Bacia, 

tem a oportunidade de opinar e votar na elaboração do Plano de Bacia, interferindo neste 

processo, portanto. Ao mesmo tempo, é explícita a vinculação entre os Planos de Recursos 

Hídricos e o Plano Diretor no Estatuto da Cidade, em seu artigo 42-A, parágrafo 2º. (Brasil, 

2001), que menciona “O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições 

insertas nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei n
o
 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997”. 

A importância do município na elaboração do Plano de Bacia se dá nas diversas fases de 

sua elaboração. Na etapa diagnóstica, por exemplo, quando se busca informações a respeito 

da situação atual dos recursos hídricos em termos quali-quantitativos, as principais pressões 

exercidas sobre os mesmos e as demandas relativas aos diversos usos que se faz destes 

recursos na bacia (Brasil, 1997). Nesta fase, o Comitê de Bacia coleta uma série de 

informações junto aos órgãos responsáveis pela outorga de usos dos recursos hídricos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
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concedida aos municípios; a existência, quantidade e captação de água de mananciais; a 

qualidade das águas utilizadas para abastecimento; existência de Planos de Saneamento; 

índice de coleta e tratamento de esgotos domiciliares; existência de erosões na área do 

município; informações sobre a coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

urbanos, dentre outras informações pertinentes à gestão hídrica. 

A partir deste conhecimento e de outras informações coletadas juntamente aos órgãos 

estaduais e federais, é possível elaborar o prognóstico do Plano de Bacia, que constitui as 

metas de curto, médio e longo prazo da região, e que tem por diretriz a melhora progressiva 

dos recursos hídricos em qualidade e quantidade, impactando diretamente os municípios, que 

necessitam traçar estratégias para o alcance desta melhoria em suas áreas de atuação. Percebe-

se, nestes dois momentos de elaboração do Plano de Bacia, o papel da gestão local dos 

recursos hídricos tanto no fornecimento de informações indispensáveis como na consecução 

das metas estipuladas.  

Apesar de os municípios terem sua participação assegurada na gestão das Bacias na 

condição de usuários e, portanto, atuando no SINGRH somente como consumidores ou 

prestadores de serviços (nos casos em que assumem de forma direta ou indireta, a 

responsabilidade pelo abastecimento doméstico e o esgotamento sanitário) (Santos e 

Medeiros, 2009), há, no entanto, indefinições em seu papel de formulador e executor de 

políticas urbanas que impactam os recursos hídricos em seu âmbito de atuação legal, seja por 

meio de Planos Diretores do uso e ocupação do solo ou por outros mecanismos de gestão. No 

entanto, ao estabelecer objetivos e critérios para atender o modelo de cidade almejado por 

parte de seus cidadãos e concretizar o planejamento do solo municipal por meio da divisão do 

espaço em zonas de usos preferenciais, o Plano Diretor municipal interfere diretamente sobre 

os aspectos hidromorfológicos, qualitativos e quantitativos das águas presentes em seu 

território (Carneiro et al., 2008). 

Considerando que a relação entre uso e ocupação do solo e problemas ambientais é bem 

documentada na literatura, Carneiro et al. (2008) levantam o despreparo das administrações 

municipais no sentido de efetivar as metas delineadas nos Planos Diretores em suas práticas 

cotidianas de autorização de loteamentos e obras de infraestrutura, impossibilitando uma 

gestão adequada dos recursos hídricos. Ao mesmo tempo, não há a consideração desta 

vertente de planejamento territorial nos órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, 

o que transparece nos Planos de Bacia em suas fases de diagnóstico e prognóstico. 

Em uma pesquisa realizada por Empinotti (2010) acerca da avaliação dos 20 anos do 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos no estado de São Paulo, foram 

entrevistados representantes dos três segmentos do SIGRH, quais sejam: estado, municípios e 

sociedade civil. Esta pesquisa apontou diversas conquistas e obstáculos existentes no Sistema, 

com destaque para a gestão integrada de recursos hídricos. Neste interim, os entrevistados 

avaliaram a baixa integração entre estado, municípios e bacia na atuação sobre matérias de 

competências concorrentes, tais como o uso do solo, que deveria ser planejado de forma 

conjunta.  

Do mesmo modo, externalizaram que os Planos Diretores Municipais e outros planos 

setoriais que influenciam a dinâmica dos recursos hídricos não contemplam em seu bojo os 

Planos de Bacia ou os Planos Estaduais de Recursos Hídricos. Além disto, os dados 

fornecidos pelas prefeituras para contemplar o diagnóstico dos Planos de Bacia apresentam 

deficiências e incertezas, já que não há obrigatoriedade na geração e fornecimento destas 

informações, que não são acompanhadas de documentação que ateste sua veracidade. Por 

conta disto, argumenta-se sobre a necessidade de revisão dos critérios e métodos de coleta 

destes dados, a fim de tornar estas importantes informações mais confiáveis (Empinotti, 

2010). 

Devido a questões de natureza política, institucional e legal, tais obstáculos dificultam a 
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articulação entre a gestão de recursos hídricos em âmbito de bacias hidrográficas e na 

municipalidade, porém, devido a necessidade de integração entre estas duas esferas de 

planejamento para a efetiva proteção hídrica, é importante conduzir esforços no sentido de 

sanar os problemas existentes, buscando as sinergias possíveis (Carneiro et al., 2008; Peres e  

Silva, 2012).  

Para tanto, os Planos Diretores Municipais devem inserir as diretrizes presentes nos 

Planos de Recursos Hídricos com mecanismos de controle e fiscalização por parte dos 

cidadãos e da administração pública que garantam seu cumprimento. Do mesmo modo, os 

Comitês de Bacia Hidrográfica necessitam considerar o planejamento de uso do solo em 

âmbito municipal e suas influências sobre os recursos hídricos na bacia hidrográfica como um 

todo. 

A participação ativa dos municípios nos Comitês de Bacia hidrográfica, sobretudo no 

processo de elaboração dos Planos de Bacia possibilita que o município não se posicione 

como um simples usuário dos recursos hídricos, desempenhando o limitado papel de fornecer 

dados para a composição da etapa diagnóstica do Plano e como tomador de recursos do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), como se dá no Estado de São Paulo. O município 

necessita elaborar seu próprio diagnóstico e prognóstico socioambiental na forma de 

zoneamentos ambientais para que o Plano reflita a situação real da bacia e opinar em sua fase 

prognóstica, onde serão definidas as metas de melhoria progressiva da qualidade das águas 

doces superficiais, os termos de outorgas sobre o uso dos recursos hídricos, a cobrança pelo 

uso das águas, o enquadramento dos cursos d’água, dentre outras questões.  

O município pode atuar, também, sendo órgão do SINGRH, como retroalimentador do 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, um instrumento da PNRH de fundamental 

importância para o planejamento de recursos hídricos. Como participantes do Sistema em 

âmbito municipal podem-se considerar o Departamento de Águas, o qual, se presente, é o 

órgão responsável pelo abastecimento urbano e, em alguns casos, pela coleta e tratamento de 

esgotos, além da Secretaria de Meio Ambiente. 

Na condição de usuário de recursos hídricos, compete ao município a criação de 

campanhas educativas visando seu uso racional por parte dos cidadãos, seja nas residências, 

nos espaços públicos, na agropecurária e nas indústrias de forma geral. As políticas 

municipais de educação ambiental, de elaboração de Agendas 21 e planejamentos estratégicos 

que contemplem a gestão hídrica são importantes ferramentas para a consecução deste 

objetivo (Tundisi e Matsumura-Tudisi, 2011).   

Juntamente ao Plano Diretor Municipal, o Zoneamento se constitui em uma importante 

ferramenta para a prevenção dos impactos ambientais decorrentes da ocupação desordenada 

do solo nas cidades. Ao indicar as áreas prioritárias para conservação ambiental (no caso, 

mananciais, nascentes, rios, Reservas Legais, áreas verdes urbanas, dentre outros espaços) é 

um instrumento importante para minimizar problemas ambientais derivados de ocupações 

humanas inadequadas já existentes no município e planejar futuras áreas de expansão e de 

localização de empreendimentos significativamente impactantes, de modo a conferir algum 

nível de proteção às águas superficiais e subterrâneas que abrangem o recorte municipal. No 

entanto, sua elaboração requer a participação da sociedade, a fim de que interesses 

especulativos sobre a terra e soluções pontuais aos problemas ambientais urbanos e rurais não 

prevaleçam. 

Além do Plano Diretor Municipal e do Zoneamento construídos de forma participativa, 

outras estratégias podem ser adotadas no âmbito municipal para efetivar a gestão integrada 

dos recursos hídricos, tais como a participação do município no SINGRH como agente que 

forneça dados locais para o aprimoramento do Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos; na criação e execução de uma política de educação ambiental que promova a 

cidadania ambiental em torno do uso racional da água; na consideração da variável hídrica no 
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licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras de abrangência local 

(para os municípios que possuam competência quanto ao licenciamento) e no cumprimento de 

sua função como agente executor e fiscalizador das políticas ambientais elaboradas em âmbito 

federal e estadual.  

A criação de consórcios municipais organizados em bacias hidrográficas, como o caso do 

Consórcio Piracicaba/Capivari, em São Paulo, ou o Lagos São João, no Rio de Janeiro, tem se 

apresentado como um mecanismo importante para a gestão dos recursos hídricos, ao 

possibilitar uma maior descentralização e participação social no planejamento local das águas. 

A realização destes consórcios se faz presente nas constituições estaduais, que permitem aos 

municípios a associação para o alcance de objetivos diversos, mediante aprovação das 

respectivas câmaras municipais. Além disto, a PNRH também os prevê em suas diretrizes 

(Almeida e Pereira, 2009). 

3. CONCLUSÕES 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 trouxe em seu bojo o federalismo, onde os três 

entes da federação (União, Estados e municípios) possuem atribuições legais e de fiscalização 

da política ambiental em caráter complementar ou suplementar. Neste sentido, conferiu-se 

autonomia municipal para o estabelecimento das diretrizes ambientais em sua esfera de 

competência.  

No tocante às águas, entretanto, tal autonomia não é possibilitada, visto que os Planos de 

Recursos Hídricos, a outorga, cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o enquadramento dos 

cursos d’água são instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos a serem 

implementados pelo SINGRH, sendo os Comitês de Bacias Hidrográficas os órgãos 

colegiados que tomam as decisões e garantem que as águas atendam aos diversos interesses 

da população e da conservação ambiental nas bacias hidrográficas. Considerando que as ações 

que impactam diretamente os recursos hídricos se dão na escala do município, este tem sua 

representatividade garantida nos Comitês de Bacia como usuários, com poder de influenciar 

sobremaneira a elaboração e consecução dos objetivos atuais e futuros dos Planos de Bacia. 

Ao mesmo tempo, o município possui um importante papel na gestão sustentável de suas 

águas, na medida em que é responsável pelas políticas públicas de resíduos sólidos, drenagem 

urbana, abastecimento e, em diversos casos, de coleta e tratamento de esgotos domiciliares, 

assim como de criação e manutenção de áreas verdes. A política urbana, que regulamenta os 

usos e ocupações do solo e ordena o território municipal exerce, portanto, grande impacto 

sobre os recursos hídricos. 

Apesar das dificuldades de cunho institucional e jurídico que dificultam a gestão 

integrada dos recursos hídricos e as consequências que este fato acarreta para que haja um 

planejamento eficaz de curto, médio e longo prazos dos usos múltiplos das águas de modo 

mais equitativo e ampliando as possibilidades de manutenção e melhorias dos ecossistemas 

aquáticos, o presente artigo apontou de modo não exaustivo, as contribuições do Plano 

Diretor Municipal e de outros instrumentos, que possibilitem sua efetivação. Do mesmo 

modo, teceu considerações acerca da incorporação das diretrizes deste Plano no momento de 

elaboração e revisão dos Planos de Bacias Hidrográficas. 

No processo de elaboração do Plano Diretor, se faz necessária a consideração do binômio 

disponibilidade versus demanda hídrica, a fim de garantir que o espaço da cidade seja 

planejado de modo a evitar e minimizar os impactos negativos aos recursos hídricos. Sendo 

um instrumento a ser construído de modo participativo, ao menos em teoria, é importante que 

a sociedade se mobilize de fato e de modo consciente em termos ambientais para exercer um 

maior controle social quanto ao futuro coletivamente almejado para a cidade e fazendo 

cumprir as funções sociais e ambientais da propriedade e do direito de construir.  
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Apesar das dificuldades existentes quanto à inserção da variável ambiental no 

planejamento urbano, verifica-se, no entanto, a potencialidade de o Plano Diretor Municipal 

contribuir para uma gestão hídrica local que seja ambientalmente sustentável e influencie na 

melhoria progressiva da qualidade e quantidade hídricas no âmbito das bacias hidrográficas. 

Do mesmo modo, com uma participação mais expressiva do município no Comitê de Bacia, é 

possível que as formas de ocupação e uso do solo municipal sejam consideradas no momento 

de elaboração e execução dos Planos de Bacia. 

Outro instrumento que traz oportunidades para uma gestão integrada das águas é o 

Zoneamento Municipal, também presente no Estatuto da Cidade, e que possibilita a prevenção 

de impactos ambientais derivados da expansão urbana e demais usos do solo também no meio 

rural. Quando realizado de forma participativa, possibilita que atores sociais preocupados com 

a questão socioambiental interfiram em seu processo de elaboração, de modo a impedir que 

interesses puramente econômicos prevaleçam. Além disto, há casos de consórcios 

intermunicipais organizados em bacias hidrográficas, previstos na PNRH, que facilitam a 

gestão integrada das águas, agregando objetivos comuns de melhoria da disponibilidade 

hídrica em termos qualitativos e quantitativos no momento de elaboração e revisão de Planos 

de Bacias Hidrográficas. 
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RESUMO 
Este trabalho, fundamentado na abordagem morfopedológica, foi realizado em área do 

perímetro urbano de Várzea Grande-MT, onde será instalado o novo Campus da Universidade 
Federal de Mato Grosso, tendo por objetivo subsidiar a concepção do projeto de obras de 
infraestrutura para minimizar impactos nos recursos hídricos. Por meio da elaboração de um 
diagnóstico integrado dos elementos que compõem o meio físico foi possível interpretar o 
funcionamento hídrico das vertentes e a dinâmica dos processos responsáveis pelos impactos 
ambientais. A análise dos resultados, sintetizados em um mapa com cinco compartimentos 
morfopedológicos sobreposto ao projeto de obras do Campus, permitiu levantar os problemas 
ambientais potenciais e identificar ações necessárias para a minimização dos impactos nos 
recursos hídricos superficiais. 

Palavras-chave: abordagem morfopedológica, impactos ambientais, suscetibilidade a erosão. 

Morphopedological approach applied to construction in the urban 
perimeter of Várzea Grande watershed, MT  

ABSTRACT 
This paper is based on a morphological approach applied to construction in the urban 

perimeter of Várzea Grande-MT, where the new campus of the Federal University of Mato 
Grosso will be installed, with the objective of supporting the infrastructure construction 
project in order to minimize the impact on water resources. The development of an integrated 
diagnosis of the components of the physical environment allowed interpreting the water 
operation in the hillside and the dynamics of the processes associated with environmental 
impacts. The results, summarized in a map with five morphopedologic compartments, 
superimposed on the construction project of the campus, enabled us to detect potential 
environmental problems and to identify support actions necessary to minimize the impact on 
surface water resources. 

Keywords: environmental impact, morphopedological approach, susceptibility to erosion. 
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1. INTRODUÇÃO 

A abordagem morfopedológica concebida por Tricart e Killian (1982) permite a análise 
integrada dos componentes do terreno, contribuindo para a compreensão da dinâmica hídrica 
e funcionamento dos processos responsáveis por impactos ambientais (Salomão, 1994). 

Os compartimentos morfopedológicos resultantes da aplicação dessa abordagem 
apresentam fisionomias que podem ser reconhecidas e delimitadas em função do modelado do 
relevo, das estruturas litológicas e pedológicas. Os estudos desses compartimentos podem 
constituir uma importante base para os estudos ambientais integrados de uma determinada 
paisagem. Eles se traduzem em produto de síntese das relações naturais produzidas por seus 
fatores de formação e de evolução, relacionáveis ao seu histórico de ocupação, revelando-se 
como instrumentos para os programas de controle preventivo de uso do solo (Castro e 
Salomão, 2000). Segundo Cavalheiro et al. (2002), os compartimentos morfopedológicos 
podem auxiliar na determinação de diferentes capacidades de uso das terras e de 
suscetibilidade ao desenvolvimento de processos erosivos. 

Assim, a análise morfopedológica constitui-se um procedimento metodológico eficaz 
para o entendimento do comportamento do meio físico diante da possibilidade de ocupação e 
uso antrópico, por funcionar como ferramenta capaz de contribuir para o  uso racional de 
recursos naturais. 

O comportamento hídrico ao longo das vertentes, envolvendo a infiltração, o 
escoamento, tanto em superfície como em subsuperfície, das águas da chuva, e o 
posicionamento e a migração do aquífero freático, representa fator de significativa 
importância para a interpretação dos processos do meio físico, dos quais se destacam a erosão, 
os movimentos de massa, o alagamento, as subsidências e colapsos, constituindo-se, assim, na 
chave de interpretação utilizada para a definição e delimitação cartográfica dos 
compartimentos morfopedológicos (Salomão et al., 2012). 

Neste trabalho os estudos morfopedológicos foram realizados com o intuito de subsidiar 
o planejamento de ocupação da área onde será implantado o novo Campus da UFMT, que tem 
uma área total de 82,46 ha, localizada entre as coordenadas geográficas 15°34'54,5" S; 
56°12'33,3" O e 15°35'37,3" S; 56°11'32,4" O, numa altitude média aproximada de 163 m 
(Figura 1), no município de Várzea Grande-MT, de maneira a minimizar os impactos 
ambientais. 

O clima da região é do tipo Aw, tropical semiúmido, segundo a classificação de Köppen. 
Caracteriza-se por apresentar duas estações bem definidas: estação seca, de abril a outubro e 
estação chuvosa, de novembro a março (Maitelli, 2005). A temperatura média anual é de 
26ºC, com temperaturas mínimas próximas a 15ºC e máximas superiores a 32ºC. A umidade 
relativa do ar varia muito, com  média anual em torno de 74% (Brasil, 2007). 

A vegetação da área de estudo é classificada como Savana Arborizada com floresta de 
galeria, conforme o projeto RadamBrasil (Brasil, 1982). Segundo a SEPLAN-MT (Mato 
Grosso, 2007), o solo predominante da região é do tipo Concrecionário Câmbico Álico - 
SCCa. Destaca-se que a área de estudo faz divisa a sudeste com o Rio Pari e apresenta em seu 
interior dois córregos, sendo o principal deles o córrego Parizinho. 

Do ponto de vista geomorfológico, a região possui topografia rebaixada, com altitude 
variando de 150 a 200 m, desenvolvido sobre rochas pré-cambrianas pertencentes ao Grupo 
Cuiabá (Brasil, 2007). 
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As atividades foram organizadas por etapas de trabalho, cujos métodos e procedimentos 
são descritos a seguir. 

2.1. Primeira etapa: Revisão bibliográfica, delimitação da área e elaboração do mapa 
base 

Inicialmente, por meio de revisão bibliográfica foram compilados dados secundários 
relativos às características de relevo, solo e substrato geológico da região que compreende a 
área de estudo, com o objetivo de subsidiar a compartimentação morfopedológica e interpretar 
a suscetibilidade à erosão laminar e linear, estas identificadas como o principal problema 
ambiental da área de estudo.  

Para a delimitação da microbacia do córrego Parizinho foram analisadas imagens do 
software Google Earth, cartas cartográficas da região e imagens de satélite, sensor TM 
(Thematic Mapper) do Landsat 8, cedidas pelo INPE, permitindo, por esses meios, o 
reconhecimento da região. 

A partir das informações preliminares foi efetuado um reconhecimento e levantamento de 
campo auxiliado por GPS – Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global), 
via  caminhamento na área, contornando os limites topográficos da microbacia, sendo que 
após esse procedimento as imagens de satélite foram reinterpretadas, permitindo sua 
delimitação georreferenciada e a elaboração do mapa base. 

O mapa base foi elaborado em escala de detalhe de 1:5.000 com representação da rede de 
drenagem, curvas de nível e demais referências cartográficas para o auxílio nos trabalhos em 
campo, utilizando a interpretação de imagens do Google Earth e confeccionado no 
SIG ArcGis. 

2.2. Segunda etapa: Levantamento em campo para identificação das litologias, 
caraterísticas topográficas e cobertura pedológica 

A segunda etapa, envolvendo levantamento em campo, permitiu a identificação das 
litologias presentes na área, as formas de relevo das respectivas declividades e os tipos de solo 
dispostos ao longo das vertentes. 
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As litologias foram descritas em afloramentos rochosos, existentes em encosta de 
colinas, por meio da caracterização táctil visual de amostras, conforme procedimento proposto 
por Serra Júnior e Ojima (1998). As formas de relevo foram descritas com base nas 
características morfométricas das vertentes, em conformidade com Moreira e Pires Neto 
(1998). Com a utilização de altímetro de precisão, foi determinada a declividade das 
vertentes. 

O caminhamento em campo priorizou os fundos de vale, as áreas de encostas e topos de 
colina. Para cada uma dessas porções do terreno foram identificadas as litologias existentes e 
respectivas relações com a declividade e forma de vertentes, tipos de solo, ocorrências 
erosivas, tipo de vegetação predominante, quando existente, e forma de uso do solo.  

Com o auxílio do trado, GPS, altímetro, máquina fotográfica e Tabela de Munsell, fez-se 
a investigação do solo por meio de tradagens ao longo das vertentes. Os solos foram 
classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos 
(EMBRAPA, 1999), e a descrição dos horizontes pedológicos realizados conforme as normas 
do Manual de descrição e coleta de solo no campo (Lemos e Santos, 2002). 

Características morfológicas dos horizontes pedológicos, envolvendo a textura, cor e 
feições pedológicas associadas ao comportamento hídrico (gleização, plintitas, concreções) 
foram descritas e caracterizadas, permitindo a identificação da classe de solo e interpretação 
do comportamento das águas, tanto infiltradas como escoadas. 

Foram também registradas as diferentes formas de ação antrópica que vêm provocando 
processo de degradação ambiental no curso d’água do Córrego Parizinho. 

2.3. Terceira etapa: Elaboração da Carta Morfopedológica 
As características da área foram analisadas de forma conjunta, relacionando a cobertura 

pedológica, formas e feições do relevo, funcionamento hídrico e processos erosivos. A 
metodologia adotada para a compartimentação morfopedológica baseou-se nos conceitos e 
roteiros simplificado proposto por Castro e Salomão (2000). 

Com as investigações em campo, foi possível identificar os diferentes tipos de solos 
existentes na área de estudo, e elaborar o mapa de solo. Esse mapa foi sobreposto às 
informações de declividade do terreno e substrato rochoso, o que permitiu estabelecer 
critérios para distinguir e delimitar cartograficamente os compartimentos morfopedológicos, 
que compreendem áreas relativamente homogêneas em relação às formas de relevo, substrato 
geológico e tipos pedológicos. 

Os tipos de solo e declividade da vertente foram, para cada compartimento 
morfopedológico, analisados de forma integrada, procurando interpretar o funcionamento 
hídrico ao longo da vertente, envolvendo a infiltração e o escoamento das águas pluviais, 
assim como a presença e o posicionamento do lençol freático. Essa análise integrada e a 
interpretação do funcionamento hídrico constituíram a chave para a compreensão do 
comportamento dos terrenos em relação ao desenvolvimento dos processos erosivos. A 
elaboração final do mapa morfopedológico foi auxiliado pela aplicação do SIG ArcGis, que 
possibilitou delimitação cartográfica dos compartimentos morfopedológicos. O mapa final 
contém legenda e quadro explicativo de cada compartimento morfopedológico. 

2.4. Quarta etapa: Interpretação da suscetibilidade à erosão dos compartimentos 
morfopedológicos 

Após a confecção do mapa morfopedológico, cada compartimento foi analisado em seu 
funcionamento hídrico, suas tendências de escoamento, de infiltração das precipitações e 
posição do lençol freático, conforme metodologia proposta por Salomão (2010) que valoriza 
as características morfológicas dos diferentes horizontes que compõem o perfil do solo, em 
que se destacam a textura, estrutura, porosidade e feições pedológicas ligadas ao 
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comportamento da água no solo, tais como presença de gleização, plintitas e concreções 
ferruginosas. 

A suscetibilidade à erosão laminar foi interpretada com base na metodologia proposta por 
Salomão (2010) que apresenta critérios para a definição das classes de suscetibilidade com 
base no cruzamento entre a erodibilidade dos solos e a declividade da vertente. O Quadro 1 
apresenta as classes de erodibilidade dos principais solos no Brasil, sendo que o Quadro 2, por 
sua vez, mostra o critério adotado para a determinação das classes de suscetibilidade à erosão 
laminar que foram compatibilizadas com as potencialidades e limitações ao uso do solo. 

Quadro 1. Classes de Erodibilidade. 

Classes de Erodibilidade Classes Pedológicas 

1 - Muito Erodível 
Neossolo Litólico, Neossolo Quartzarênico, Neossolo Flúvico, Neossolo 
Regolítico, Plintossolos, Planossolos, Cambissolos, Espodossolos e 
Vertissolos 

2 - Moderadamente Erodível Chernossolos, Luvissolos, Alissolos e Nitossolos 

3 - Pouco Erodível Latossolos, Gleissolos e Organossolos em áreas aplainadas e alagadiças. 

Fonte: Adaptado de Bertoni e Lombardi Neto (1985) e Salomão (2010).  

Quadro 2. Critério adotado na determinação das classes de suscetibilidade à erosão laminar. 

Erodibilidade 
Declividade (%) 

<3 3 a 6 6 a 12 12 a 20 >20 

1 III II II I I 

2 V IV III II I 

3 V V IV IV III 

Fonte: Adaptado de IPT (1990) e Salomão (2010). 

O Quadro 3 apresenta as classes de suscetibilidade à erosão laminar em relação às suas 
potencialidades e limitações ao uso do solo. 

Quadro 3. Classes suscetibilidade à erosão laminar. 

Classes de Suscetibilidade Potencialidade/Uso do Solo 

I 
Extremamente 
susceptível 

Terrenos com problemas complexos de conservação, indicados para 
preservação da fauna e flora ou para reflorestamento. 

II Muito suscetível 

Terrenos com problemas complexos de conservação, parcialmente 
favoráveis à ocupação por pastagens e culturas perenes, mas exigindo 
práticas conservacionistas intensivas mecânicas, sendo mais apropriados 
para reflorestamento. 

III 
Moderadamente 
susceptível 

Terrenos com problemas complexos de conservação, sendo favoráveis à 
ocupação por pastagens, culturas perenes, e parcialmente indicados às 
culturas anuais, mas exigindo práticas conservacionistas mecânicas 
intensivas.  

IV Pouco susceptível 
Terrenos com problemas complexos de conservação, sendo favoráveis à 
ocupação por pastagens, culturas perenes e culturas anuais, mas exigindo 
práticas conservacionistas mecânicas intensivas. 

V 
Pouco a não 
susceptível 

Terrenos sem problemas complexos de conservação. Podendo ser utilizadas 
com qualquer tipo de cultura, com práticas simples de conservação, não 
mecânicas. 

Fonte: Adaptado de Lepsch (1983) e Salomão (2010). 
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A suscetibilidade à erosão linear dos terrenos que compõem os compartimentos 
morfopedológicos foi interpretada conforme Salomão (2010), com base nas características 
hidráulicas dos materiais da zona de percolação das águas superficiais e subsuperficiais e nas 
características do gradiente hidráulico, ou seja, do comportamento piezométrico do aquífero 
freático (Quadro 4). Essas características podem ser interpretadas com base no conhecimento 
da cobertura pedológica e substrato rochoso, desde que a abordagem contemple a vertente, 
considerando perfil topo/vertente/fundo de vale e conhecendo-se os diferentes materiais que a 
constituem, assim como suas características direta e indiretamente relacionadas com a 
circulação da água. Esse conhecimento pode ser adquirido com apoio da compartimentação 
morfopedológica, ponderando-se o comportamento das águas no terreno em relação às 
características físico-hídricas dos horizontes pedológicos, declividades da vertente, 
propriedades hidráulicas do substrato rochoso e as formas de uso e manejo do solo. Obtém-se, 
assim, um conhecimento adequado que permite a configuração do funcionamento hídrico das 
vertentes e determinação de diferentes classes de suscetibilidade ao desenvolvimento de 
erosões lineares na forma de sulcos, ravinas e voçorocas. 

Quadro 4. Classes de suscetibilidade à erosão linear. 

Classes de Suscetibilidade Potencialidade/Uso do Solo 

I 
Extremamente 
suscetível a Sulcos, 
Ravinas e Boçorocas 

Áreas favoráveis à instalação de fenômenos de piping, onde os processos 
de boçorocamento se desenvolvem logo após a destruição da cobertura 
vegetal natural, independentemente das formas de ocupação. Em geral, 
essas áreas situam-se em nascentes, fundo de vale e cabeceiras de cursos 
d’água e em setores da vertente que apresentam nível d’água do aquífero 
freático muito raso, passiveis de desenvolver sulcos e ravinas com o 
simples desmatamento, que, ao interceptar a nível dá água subterrânea dá 
origem a fenômeno de piping. 

II 

Muito suscetível a 
Sulcos, Ravinas e 
pouco suscetível a 
Boçorocas 

São áreas favoráveis à concentração de fluxos d'água, onde os processos de 
ravinamento se desenvolvem em função da ocupação do solo, a partir de 
pequena concentração das águas de escoamento superficial. Fenômenos de 
piping condicionando o desenvolvimento de boçorocas somente são 
observados quando as ravinas se aprofundam e interceptam o nível freático.  

III 

Moderadamente 
suscetível a Sulcos, 
Ravinas e Pouco 
Suscetível a 
Boçorocas 

São áreas de dispersão de fluxos de água, bem drenadas e com elevadas 
permeabilidades até grandes profundidades, facilitando a rápida infiltração 
das águas de chuva. Os processos erosivos por ravinamentos ocorrem 
quando há grandes concentrações das águas de escoamento superficial, 
devido a determinadas formas de ocupação que favorecem a sua condução, 
como por exemplo, ruas, caminhos, trilhas, estradas. Fenômenos de piping 
desenvolvendo boçorocas, somente se manifestam quando o 
aprofundamento das ravinas interceptarem o nível freático, que, em geral 
ocorre a profundidade relativamente grande. 

IV 

Suscetível a Ravinas 
e não suscetível a 
Boçorocas 
 

São áreas favoráveis à concentração dos fluxos de água; entretanto, a 
cobertura pedológica apresenta profundidade relativamente pequena, ou 
presença de camada subsuperficial resistente ao aprofundamento das 
ravinas impedindo a interceptação de nível freático que até pode 
eventualmente ser existente.  

V 

Não Suscetível a 
Sulcos, Ravinas e não 
suscetível a 
Boçorocas 

São áreas de agradação constituídas por terrenos aplainados, 
impossibilitando o escoamento das águas superficiais, mesmo quando 
submetidos a diferentes formas de ocupação e que apresentam gradientes 
subterrâneos muito baixos, incapazes de gerar fenômeno de piping.  

Fonte: Adaptado de IPT (1990) e Salomão (2010). 
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2.5. Quinta etapa: Análise do projeto de ocupação da área em relação aos 
compartimentos morfopedológicos 

A ocupação antrópica inadequada gera uma cadeia de impactos ambientais negativos, 
decorrentes de processos derivados da impermeabilização do solo, das alterações na 
topografia, da erosão das margens e assoreamento dos cursos d’água, da perda das matas 
ciliares, da diminuição da biodiversidade e do aumento do escoamento superficial. Estas 
alterações modificam o ambiente natural influenciando na qualidade e quantidade dos 
recursos hídricos e na degradação da qualidade de vida da população. 

O planejamento do uso do solo é um importante instrumento para o desenvolvimento, 
bem como para a ocupação do meio físico por meio da expansão urbana, minimizando os 
impactos que poderão ocorrer. Em vista disso, realizou-se o cruzamento de dados do projeto 
da construção do Campus UFMT, Várzea Grande-MT, com o mapa morfopedológico, a fim 
de avaliar possíveis interferências ao ambiente natural e apresentar sugestões que possam 
colaborar para uma melhor ocupação da região. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Compartimentação morfopedológica  
A carta morfopedológica do Campus da UFMT no município de Várzea Grande 

(Figura 2) apresenta os compartimentos morfopedológicos representados pelo símbolo MP 
seguidos de um número. 

 

Figura 2. Carta morfopedológica do Campus da 
UFMT, Várzea Grande, MT. 
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Os compartimentos morfopedológicos mapeados são descritos valorizando suas 
características em relação ao funcionamento hídrico, suscetibilidade aos processos erosivos e 
ao assoreamento e em relação às potencialidades e limitações ao uso do solo, como descrito a 
seguir. 

3.1.1. Compartimento Morfopedológico - MP1: Fundo de Vale e Planície de Inundação  
Área localizada ao longo dos cursos d’água, abrangendo um trecho do Rio Pari e parte de 

dois de seus afluentes. O Rio Pari corresponde a um curso perene, entretanto, seus afluentes 
são intermitentes, secando no período de estiagem, mas com alguns trechos apresentando 
surgências de água em função de nascentes provenientes de embaciados. Constitui-se 
predominantemente de Gleissolo e Neossolo Flúvico que, em geral, se encontram assoreados 
por sedimentos procedentes da erosão. Esse compartimento apresenta escoamento 
concentrado das águas pluviais escoadas pelas vertentes e se dirigem ao fundo de vale. São 
margens sujeitas ao assoreamento que devem ser preservadas com manutenção da vegetação 
natural.  

A baixa declividade (<6%), associada à presença de cobertura vegetal, favorece a 
infiltração das águas da chuva, reduzindo o desenvolvimento de processos erosivos. No 
entanto, a retirada da vegetação natural poderá contribuir para a ocorrência de processos 
erosivos uma vez que são áreas muito sensíveis ao escoamento concentrado das águas de 
chuva. 

Parte desse compartimento morfopedológico, que está fora da área de estudo, se encontra 
assoreado em consequência de ações antrópicas ocorridas a montante do córrego Parizinho. É 
composto por sedimentos fluviais que contém rejeitos de mineração de ouro em veios de 
quartzo, ocorrida no passado. Esse processo de assoreamento promoveu a mudança do curso 
natural do córrego.  

As águas de chuvas provenientes do escoamento das vertentes acumulam-se nessa área, 
provocando o transbordamento do curso d’água e formação de alagados.  

3.1.2. Compartimento Morfopedológico - MP2: Embaciados  
Compartimento caracterizado por planície de inundação, ligeiramente deprimida, com 

acúmulo de sedimentos transportados das partes mais elevadas e depositados durante a 
inundação dos cursos d’água. Apresenta áreas com ocorrência de Plintossolo Pétrico e 
Neossolo Quartzarênico, não muito profundos, cerca de 60 cm, que acumulam água, 
possibilitando a formação de um lençol suspenso.  

As áreas com Plintossolo Pétrico em sua parte superior, aproximadamente 20 cm, 
possuem material muito argiloso, provavelmente derivado dos sedimentos de filitos oriundos 
das encostas. A cerca de 25 cm de profundidade esse solo apresenta um horizonte plíntico, 
atingindo a couraça ferruginosa por volta de 30 cm.  

As áreas com Neossolo Quartzarênico integram ecossistemas de campo úmido com 
murundus que se encontram assoreadas por sedimentos arenosos com aproximadamente 5 cm 
de espessura, soterrando o horizonte A preservado e abaixo deste encontra-se o horizonte C, 
ambos arenosos. 

As águas de chuva se infiltram apenas na cobertura superficial arenosa dos solos e se 
acumulam em subsuperfície ao atingir a camada de couraça ferruginosa formando alagados. 
As áreas de Plintossolo Petrico alagam-se com maior facilidade em relação às áreas de 
Neossolo Quartzarênico. O alagamento em condições naturais desse compartimento 
morfopedológico favorece o abastecimento da água para o curso tornando-o de importância 
capital para a manutenção do Córrego Parizinho, sendo fundamental a preservação dessas 
áreas com sua vegetação natural. 



 

 

654 Tamires Elenice da Luz et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

3.1.3. Compartimento Morfopedológico - MP3: Terraço 
Caracteriza-se pelo acúmulo de sedimentos de transbordamento observado em épocas 

passadas quando o nível de base do curso d’água encontrava-se em posição superior ao atual. 
Constitui-se predominantemente de Neossolo Flúvico de textura areno-argilosa.  

As águas de chuvas infiltram-se com facilidade nas porções superiores e aplainadas do 
terreno, mas escoam de maneira concentrada a jusante da ruptura nas bordas do terraço, 
contribuindo para o desenvolvimento do processo erosivo por erosão laminar em sua porção 
superior, bem como erosão linear, a partir de suas bordas. Desta forma, sugere-se que a área 
seja preservada com manutenção da cobertura vegetal, a fim de evitar processos erosivos e 
impossibilitar a degradação das nascentes existentes ao longo do curso d’água. 

3.1.4. Compartimento Morfopedológico - MP4: Terço Médio e Inferior de Vertente de 
Colina  

Caracteriza-se por apresentar vertentes de colinas constituídas predominantemente por 
Plintossolo Pétrico no terço médio e Neossolo Litólico no terço inferior, estabelecidos sobre 
metarenitos alterados e filitos do Grupo Cuiabá. Esses solos apresentam-se rasos, no máximo 
com 50 cm de espessura.  

Em função dessas características, a água da chuva não infiltra efetivamente no solo, 
fazendo com que o escoamento se concentre no fundo de vale. 

Em algumas áreas desse compartimento verifica-se a presença de pequenas elevações 
originadas pela concentração na rocha de veios de quartzo, que são extremamente sensíveis à 
erosão laminar e linear por ravinas, tendo em vista a baixa infiltração das águas de chuva e o 
intenso escoamento superficial. Podem ser destinadas à ocupação, com algumas restrições, 
pois exigem controle de processos erosivos que podem ser feitos, dentre outras medidas, com 
obras de drenagem. 

3.1.5. Compartimento Morfopedológico - MP5: Topo de Colina  
Corresponde a uma superfície aplainada, constituído predominantemente por Plintossolo 

Pétrico com camada superficial cascalhenta. Tendo em vista a declividade muito baixa 
(inferior a 6%), a velocidade do escoamento das águas de chuva é reduzida, o que torna esse 
compartimento morfopedológico pouco suscetível a processos erosivos. Neste caso ocorre 
uma pequena infiltração das águas de chuva, tendendo à acumulação superficial e escoamento 
proporcionando uma alta taxa de escoamento superficial ao longo da vertente. 

Esse compartimento apresenta características favoráveis à ocupação e urbanização, com 
o devido planejamento, de maneira a evitar a instalação de processos erosivos.  

O Quadro 5 sintetiza os resultados da caracterização morfopedológica, ressaltando as 
características de substrato litológico, forma e feição de relevo, solo, funcionamento hídrico, 
suscetibilidade à erosão, potencialidades e limitação ao uso, além da área e percentual 
referente à área total de cada compartimento. 
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Quadro 5. Síntese da compartimentação morfopedológica do campus UFMT, Várzea Grande-MT.  

MP 
Área (ha)  

(%)  
Declividade 

(%) 
Substrato 
Litológico 

Forma e 
Feição do 

Relevo 
Solos Funcionamento Hídrico Processos do Meio Físico 

Potencialidades e Limitações 
ao Uso do Solo 

MP1 1,73 (2,09%) < 3 
Sedimentos 
fluviais  

Fundo de 
Vale e 
Planície de 
Inundação  

Gleissolo e 
Neossolo 
Flúvico 

As águas de chuva provenientes do 
escoamento das vertentes acumulam-
se e escoam de maneira concentrada. 
Presença de nascentes intermitentes.  

Áreas sujeitas a 
assoreamento  

Áreas que devem ser 
preservadas com 
manutenção da vegetação 
natural 

MP2 6,88 (8,34%) < 3 

Sedimentos 
fluviais e 
Couraça 
ferruginosa  

Áreas 
ligeiramente 
deprimidas 

Plintossolo 
Pétrico e 
Neossolo 
Quartzarênico 

As águas de chuva provenientes do 
escoamento nas vertentes acumulam-
se formando alagados que não 
infiltram devido bloqueio da couraça 
ferruginosa em subsuperfície. 

Áreas sujeitas a 
assoreamento e 
alagamento  

Áreas que devem ser 
preservadas com 
manutenção da vegetação 
natural  

MP3 7,29 (8,84%) < 3 
Sedimentos 
Fluviais  

Terraço 
Fluvial 

Neossolo 
Flúvico 

Águas de chuva infiltram-se com 
facilidade nas porções superiores e 
aplainadas de terraço e escoam de 
maneira concentrada à jusante da 
ruptura nas bordas do terraço  

Moderadamente 
suscetível à erosão 
laminar na porção 
superior do terraço. 
Extremamente suscetível 
nas bordas do terraço à 
jusante da ruptura de 
declive. Moderadamente 
suscetível á erosão linear.  

Áreas a serem preservadas 
com manutenção da 
cobertura vegetal de maneira 
a impedir a degradação das 
nascentes e do curso d’água. 

MP4 
53,37 

(64,72%) 
3 a 12 

Filitos e 
Metarenitos 
do Grupo 
Cuiabá. 

Encosta de 
colina 

Neossolo 
Litólico e 
Plintossolo 
Pétrico 

Águas de chuva infiltram-se apenas 
no horizonte superficial do solo 
tendendo ao escoamento superficial.  

Muito suscetível à erosão 
laminar. Suscetível à 
ravina e não a voçorocas  

Área favorável à ocupação 
com restrições (controle de 
erosão) exigindo obras de 
drenagem voltada ao 
controle de processos 
erosivos. 

MP5 
13,20 

(16,01%) 
< 6 

Filitos e 
Metarenitos 
do Grupo 
Cuiabá. 

Topo de 
colina 

Neossolo 
Litólico e 
Plintossolo 
Pétrico 

Águas de chuva infiltram-se apenas 
no horizonte superficial do solo 
tendendo ao escoamento superficial. 

Moderadamente 
suscetível à erosão 
laminar e suscetível à 
ravina e não voçorocas.  

Área favorável a ocupação 
sem restrições. 
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Morfopedologia aplicada à concepção de obras em 
microbacia ... 

3.2. Minimização dos impactos ambientais 

A Figura 3 apresenta o cruzamento de dados do projeto da construção do Campus 
UFMT, Várzea Grande-MT, com o mapa morfopedológico. Nota-se que a área é cortada por 
um curso d’água e em suas margens pela Planície de Inundação, sendo esta um local de 
captação natural do deflúvio superficial que escoa de maneira concentrada das áreas de maior 
declividade, vindo a se acumular nas regiões de menor altitude, formando alagados e 
favorecendo o surgimento de nascentes intermitentes. Representada pelo compartimento 
morfopedológico MP1, constituída de solos hidromórficos, a superfície do entorno do fundo 
de vale, mesmo apresentando características de degradação, constitui importante área de 
recarga de aquíferos, colaborando significativamente para manutenção e preservação do fluxo 
de córrego. Dessa forma, para preservação da quantidade e qualidade da água e manutenção 
do ambiente natural, é aconselhável que a área do compartimento MP1 não sofra intervenções 
humanas, sendo necessário que se mantenha preservada a vegetação nativa, inclusive onde 
ultrapassa a Área de Preservação Permanente (APP) traçada pelo projeto em conformidade 
com a Lei n. 10.651/12, dado que a referida legislação desconsidera as características naturais 
topográficas, pedológicas, hidrológicas e hidrogeomorfológicas das faixas marginais ao 
estabelecer as APPs a partir de distância do canal, não assegurando a completa funcionalidade 
do ambiente (Brasil, 2012; Siefert e Santos, 2012). 

O compartimento de terraço (MP3) é uma superfície com moderada vulnerabilidade à 
erosão e devem ser preservados com manutenção da cobertura vegetal.   

No sistema viário do projeto localiza-se um traçado principal que segue uma linha de 
transmissão de energia, permeando em linha reta todos os compartimentos, tornando-se 
necessária a intervenção com técnicas de drenagem ao longo desse traçado, a interceptação ao 
longo do traçado por meio de obras, tais como praças e contornos associados à cobertura 
vegetal no Topo de Colina (MP5) e Vertente (MP4), controlando a energia do fluxo hídrico e, 
assim, prevenindo processos erosivos que eventualmente possam ocorrer. Do mesmo modo, 
para evitar a degradação das áreas sensíveis (Embaciados e Fundo de Vale), devem ser feitas 
obras como pontes ou vias elevadas, o que impossibilitará a deposição dos sedimentos 
carreados nessas áreas.   

No compartimento Terço Médio e Inferior da Vertente da Colina (MP04), foram 
projetadas ruas secundárias de acesso interno às infraestruturas do Campus. Essa área é 
constituída de solos rasos que tendem a ter maior escoamento hídrico do que infiltração, 
sendo favorável à ocupação, desde que medidas preventivas de controle de erosão sejam 
realizadas. Essas ruas secundárias estão seguindo traçados tortuosos, retas curtas e curvas com 
raios reduzidos, que permitem conter a concentração e a energia do escoamento superficial 
em seu percurso. No entanto, obras de drenagem e bacias de acumulação de águas pluviais, 
necessitam ser implantadas para impossibilitar erosão ao longo das vias e porção das 
vertentes, que podem vir a prejudicar a qualidade e quantidade de água que chega ao fundo de 
vale. 

Com o cruzamento dos dados do projeto do campus com o mapa morfopedológico foi 
possível identificar que as futuras edificações se localizarão no compartimento MP05, onde as 
águas de chuva infiltram-se apenas no horizonte superficial do solo. Este compartimento é 
favorável à ocupação sem restrições, devido ao comportamento do escoamento superficial ser 
reduzido, apresentar pouca suscetibilidade a processos erosivos e não receber influência de 
cursos d’água, por estar localizado na parte alta da área. 

A área do compartimento MP05, onde serão ocupadas com edificações, constituem 
porções de terreno mais favorável à ocupação tendo em vista a baixa declividade, entanto, 
tendo em vista a pequena profundidade do solo e tendências ao escoamento superficial com a 
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instalação de processos erosivos, cuidados com a implantação de obras de drenagem devem 
ser priorizados. 

 

Figura 3. Sobreposição cartográfica dos 
compartimentos morfopedológicos com a planta do 
Campus da UFMT, Várzea Grande-MT. 

4. CONCLUSÃO 

A metodologia utilizada permitiu identificar, delimitar e interpretar as unidades 
relativamente homogêneas no que diz respeito à interação entre o substrato geológico, o 
relevo e ocorrências erosivas, denominadas de compartimentos morfopedológicos 
correspondendo a cinco compartimentos morfopedológicos (MP). 

Os cinco MPs analisados em relação à planta do projeto de obras para a construção do 
novo Campus da UFMT, mostraram-se úteis para um diagnóstico de suscetibilidade e riscos à 
erosão e assoreamento.  

Dessa forma, obteve-se um quadro síntese que se tornou base para a compreensão de 
áreas que podem sofrer ocupação urbana e as que devem ser totalmente preservadas. 

Os compartimentos MP4 e MP5 cobrem a maioria da área estudada e apresentam 
condições favoráveis à ocupação, desde que haja o controle dos processos erosivos por meio 
de obras de drenagem. Entretanto, os compartimentos MP1, MP2, MP3 contêm porções muito 
frágeis como nascentes e findos de vale que devem manter sua vegetação natural e o plantio 
de espécies nativas para recomposição de espaços degradados. 
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RESUMO 
Agregação e o conteúdo de carbono orgânico são importantes indicadores de qualidade 

do solo e estão intimamente relacionados com o fluxo de CO2 na interface solo-atmosfera. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar: i) a agregação do solo; ii) a distribuição do carbono 

orgânico total e substâncias húmicas em diferentes classes de tamanho de agregados; e iii) a 

emissão de CO2 em áreas sob diferentes usos na região do Triângulo Mineiro. Foram 

selecionadas quatro áreas na região de Uberlândia, MG: (1) área de capim Mombaça; (2) área 

de capim Tanzânia; (3) área de cana-de-açúcar; e (4) área de mata nativa (controle). Em cada 

área foram coletadas amostras de solo da camada 0-10 cm, as quais foram secas ao ar e 

peneiradas para obtenção de agregados de tamanho 4-2 mm. As amostras foram submetidas 

ao peneiramento úmido para avaliação da estabilidade e para obtenção de agregados de 

diferentes classes de tamanho: 4-2 mm; 1-2 mm; 1-0,5 mm; e 0,5-0,25 mm. Nesses materiais 

determinou-se o carbono orgânico total, substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos 

e humina) e textura. A emissão de CO2 foi avaliada em condições de campo e laboratório, 

ambas pelo método da captura em solução NaOH. As áreas de mata e capim Tanzânia (mais 

argilosa) apresentaram maior agregação do solo. O manejo do solo adotado na área de cana 

contribuiu significativamente para destruição dos agregados do solo. Para uma mesma 

condição, agregados de maior tamanho apresentaram maior conteúdo de carbono orgânico e 

de substâncias húmicas. O conteúdo de carbono orgânico e textura do solo parecem ter sido 

determinantes na emissão de CO2 das áreas estudadas. 

Palavras-chave: bioma Cerrado, estrutura do solo, qualidade ambiental. 

Soil aggregation, organic carbon and CO2 emission in different land 

uses in Brazilian Savanna, Triangulo Mineiro region 

ABSTRACT 
Soil aggregation and carbon distribution are important indicators of soil quality. 

Moreover, these attributes are closely related to CO2 fluxes in the soil-atmosphere interface. 

We sought to evaluate soil aggregation, organic carbon distribution and CO2 evolution in 

different land uses of Minas Gerais Triangle. Four different land uses were selected: 

(1) Panicum maximum, (2) Panicum maximum Jacqvr. (Tanzânia), (3) sugarcane, and 

(4) native Cerrado (control). In each land-use type, soil samples from a 0-10 cm layer were 
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collected. The samples were air-dried and sieved in order to obtain aggregates sized 4-2 mm. 

The samples were submitted to wet-sieving to evaluate stability and also to obtain aggregates 

of different sizes: 4-2 mm; 2-1 mm; 1-0.5 mm; and 0.5-0.25 mm. Total organic carbon, humic 

substances and texture were determined for each aggregate size fraction. The CO2 emission 

was measured in field and lab conditions, both by the capture in NaOH solution method. The 

native Cerrado and Panicum maximum Jacqvr. (Tanzânia) areas (mostly clay) showed the 

highest soil aggregation. The conventional soil tillage adopted in sugarcane areas contributed 

significantly to aggregate disruption. In all of the areas, the largest aggregates had higher 

organic carbon and humic substances. Organic carbon content and soil texture seem to be 

closely associated with CO2 emissions in the areas studied. 

Keywords: Cerrado biome, environmental quality, soil structure. 

1. INTRODUÇÃO 

A região do Triângulo Mineiro está inserida no Cerrado – área considerada marginal para 

agricultura no passado. Nos últimos 30 anos, uma grande transformação ocorreu nesse bioma, 

tendo, nos dias atuais, concentrada boa parte da produção agropecuária do Brasil (Diniz-Filho 

et al., 2009). A área de cerrado no Brasil contribui em cinco bacias hidrográficas: Atlântico 

Norte/Nordeste, Amazonas, Paraná/Paraguai, Araguaia/Tocantins e São Francisco. Na bacia 

São Francisco mais de 90% da água que flui superficialmente é influenciada pelo Cerrado. 

Neste contexto, ressalta-se que a perenidade e qualidade dos recursos hídricos estão 

diretamente e fortemente relacionadas com a conservação do solo.  

A transformação de ambientes naturais em ambientes de produção, dependendo do 

manejo adotado, pode comprometer significativamente a qualidade e as funções do solo. 

Alguns atributos do solo têm sido utilizados como indicadores de sua qualidade (Doran e 

Parkin, 1994). Entre eles, o conteúdo de carbono orgânico e o estado de agregação têm sido 

considerados bons indicadores por estarem relacionados com importantes processos, como: 

resistência à erosão, capacidade de infiltração e de retenção de água. Esse último é de extrema 

importância, pois a água armazenada no solo é que irá garantir a perenidade de cursos d’água, 

principalmente em períodos de seca. 

A matéria orgânica e a estabilidade de agregados do solo possuem uma estreita 

correlação. Compostos orgânicos são considerados os principais agentes de cimentação das 

partículas do solo (Tisdall e Oades, 1982; Six et al., 2004) e, ao mesmo tempo, o próprio 

estado de maior agregação promove maior proteção física da matéria orgânica do solo 

permitindo o seu acúmulo (Feller e Beare, 1997). Boas práticas de conservação e de manejo 

do solo, entre outros aspectos, têm objetivado a entrada de carbono no sistema-solo (sequestro 

de C) em detrimento às perdas de carbono, como exemplo, na forma de CO2 para a atmosfera 

devido ao desmatamento, queimadas, operações de aração e gradagem levando a uma maior 

oxidação da matéria orgânica etc.  

Recentemente, tem sido referenciada no mundo a questão do aquecimento global e da 

participação das atividades agropecuárias na emissão de gases de efeito estufa (CO2, CH4, 

N2O), principalmente quando da transformação de ambientes naturais em ambientes de 

produção (Cerri et al., 2009). Em condições naturais de vegetação, os solos apresentam 

estoque de carbono orgânico estável, resultado da igualdade entre a taxa de entrada do CO2 

atmosférico ao solo via plantas e a taxa de saída de CO2 do solo pela decomposição 

microbiana. Quando o solo é cultivado e manejado ocorrem alterações no efluxo e influxo de 

CO2 na interface solo-atmosfera (Costa et al., 2006). Nesse contexto, ressalta-se que o Brasil é 

um dos maiores emissores de gases de efeito estufa na atmosfera devido ao desmatamento e 

queimadas na Amazônia para conversão em áreas para a agricultura (Cerri et al., 2009). 
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Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar o estado de agregação, o conteúdo 

de carbono orgânico e substâncias húmicas em diferentes classes de tamanho de agregados e a 

emissão de CO2 em áreas sob diferentes usos na região do Triângulo Mineiro, MG.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Localização e caracterização da área experimental 
Foi selecionada para este estudo uma área de Latossolo Vermelho Distrófico sob 

diferentes usos (pastagens, cana-de-açúcar e mata nativa) na região do Triângulo Mineiro, 

Uberlândia, MG, bioma Cerrado, situada entre as coordenadas 18º 52’11” e 18º 51’58” S e 

48º 33’08” e 48º 33’06” W, a uma altitude média de 830 m. O clima da região é classificado 

como Cwa (classificação de Köppen) – temperado chuvoso (mesotérmico), com inverno seco 

e verão chuvoso, temperatura média anual de 20,5ºC e precipitação média anual entre 1.500 e 

1.600 mm. Uma descrição de cada área selecionada é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1. Descrição e histórico de cada área selecionada para o trabalho. 

Área Descrição 

Capim Mombaça (7 ha) 

Área de Panicum maximum, que recebeu nos dois últimos anos 

aproximadamente 800 m
3
 ha

-1
 de dejetos de suínos aplicados a lanço de 

forma parcelada.  

Capim Tanzânia(8,5 ha) 

Área de Panicum maximum Jacqvr. (Tanzânia), recebendo nos dois 

últimos anos aproximadamente 800 m
3
ha

-1
 de dejetos de suínos aplicados 

a lanço de forma parcelada.   

Cana-de-açúcar(23 ha) 

Área de produção no segundo ano de soqueira, sendo o solo preparado 

com subsolagem, grade aradora e niveladora na implantação da cultura. 

Nos últimos dois anos (cana-soca) recebeu8 Mg ha
-1

 de cama de frango, 

aplicados a lanço de forma parcelada. 

Mata nativa (12 ha) 
Área preservada de vegetação natural, localizada adjacente ao 

experimento utilizada como tratamento controle. 

Fonte: Resende et al. (2012). 

2.2. Coleta e preparo das amostras de solo 

Em cada área selecionada, em maio de 2012, foram coletadas, em quatro repetições, 

amostras da camada 0-10 cm, sendo essas secas ao ar e cuidadosamente destorroadas, 

segundo os pontos de fraqueza das amostras, para a obtenção de agregados de tamanho 

4-2 mm e material de solo de tamanho menor que 2 mm. Essas amostras destinaram-se aos 

ensaios de peneiramento úmido, análise da emissão de CO2 em laboratório, obtenção de 

outras classes de tamanho de agregados e determinação do carbono orgânico total, substâncias 

húmicas e textura. 

2.3. Avaliação da agregação do solo 
Foi realizado o método do peneiramento úmido, proposto por Yoder (1936). Para isso, o 

equivalente a 25 g de agregados de tamanho 4-2 mm secos em estufa foram agitados 

verticalmente por 15 min em jogos de peneiras sobrepostas de 2,0; 1,0; 0,5 e 0,25 mm, dentro 

de um recipiente contendo água (aparelho de Yoder). Após a agitação, o material de solo 

presente em cada peneira foi recolhido, seco em estufa à 105ºC por 24horas e obtida a sua 

massa. A estabilidade dos agregados do solo foi avaliada pela percentagem de material 

presente em cada classe de tamanho possível com o ensaio: 4-2 mm; 2-1 mm; 1-0,5 mm; 
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0,5-0,25 mm; e <0,25 mm. Determinou-se também o diâmetro médio geométrico (DMG), 

calculado pela Equação 1. 

 













 n

dlogn

10DMG  
(1) 

em que:  

n é a porcentagem de agregados retidos em uma determinada peneira e  

d é o diâmetro médio de uma determinada faixa de tamanho de agregado (mm). 

2.4. Determinação do carbono orgânico total, substâncias húmicas e textura em 

agregados de diferentes tamanhos 

Para obtenção de diferentes classes de tamanho de agregados realizou-se o mesmo 

peneiramento úmido como descrito acima. Nesse caso, após o período de agitação os 

agregados foram recolhidos e secos ao ar. O procedimento foi realizado quantas vezes 

necessárias para obtenção de material suficiente para determinação do carbono orgânico total, 

substâncias húmicas e textura. Foram obtidas as seguintes classes de tamanho: 4-2 mm; 2-1 

mm; 1-0,5 mm e 0,5-0,25 mm. 

Para determinação do carbono orgânico total, cada classe de agregado foi triturada em 

almofariz de porcelana para obtenção de material menor que 0,5 mm. Procedeu-se a trituração 

de todo o material necessário para a análise, evitando um possível efeito de segregação do 

material. A determinação do carbono orgânico total foi realizada pelo método da digestão 

com dicromato de potássio em meio ácido e titulação com sulfato ferroso amoniacal 

fazendo-se uso de indicador ferroin (Yeomans e Bremner, 1988). 

As substâncias húmicas (AF: ácido fúlvico; AH: ácido húmico; HU: humina) foram 

determinadas segundo Embrapa (2003) com modificações, utilizando-se 0,5 g de material 

moído em grau de porcelana de cada classe de tamanho de agregados obtida. Desse modo, 

quantificou-se as frações: AF (solúveis em ácido e em álcali); AH (solúveis em álcali e 

insolúveis em ácido) e HU (insolúvel em ácido e em álcali). O carbono orgânico das frações 

AF e AH foi quantificado utilizando-se uma alíquota de 5 mL do extrato, 1 mL de dicromato 

de potássio 0,042 mol Lˉ
1
 e 5 mL de H2SO4 concentrado e titulação com sulfato ferroso 

amoniacal 0,0125 mol Lˉ
1
. Para quantificação da fração humina utilizou-se 5 mL de 

dicromato de potássio 0,1667 mol Lˉ
1
 e 10 mL de H2SO4 concentrado em bloco digestor a 

150ºC por 30 min, seguida de titulação com sulfato ferroso amoniacal 0,25 mol Lˉ
1
com 

indicador ferroin (Embrapa, 2003).  

Para determinação da textura de cada classe de tamanho de agregado, 10 g de material de 

solo foram acondicionados em garrafas tipo “pet” com capacidade para 500 mL contendo 150 

mL de água destilada + 10 mL de NaOH 1M e agitados por 16 horas em agitador tipo Wagner 

para dispersão das amostras. Após esse período, a fração areia foi removida por peneiramento 

(peneira de 0,053 mm) e quantificada por pesagem após ser seca em estufa a 105°C por 

24horas. A suspensão silte + argila, simultaneamente à separação da fração areia, foi 

transferida para proveta com capacidade para 500 mL, completando-se esse volume com água 

destilada. A fração argila foi determinada pelo método da pipeta (Embrapa, 1997) em função 

do tempo de sedimentação da fração silte, baseado na Lei de Stokes. A fração silte foi 

determinada por diferença. 

2.5. Avaliação da emissão de C-CO2 

A avaliação da emissão de CO2 foi realizada em condições de campo e de laboratório. 

Em campo, realizou-se essa avaliação em dois momentos, em outubro de 2011 (início da 

estação chuvosa) e maio de 2012 (início da estação seca). Em cada área selecionada foi 
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realizada a avaliação da emissão de C-CO2 pelo método da captura em solução NaOH 

conforme Mendonça e Matos (2005), com modificações. Para isso, em cada área, em quatro 

repetições, foram colocados de forma aleatória potes plásticos contendo 10 mL de solução 

NaOH 1M, sendo esses cobertos por uma campânula de PVC de 15 cm diâmetro e 20 cm de 

altura, permanecendo por um período de quatro horas para captura do CO2liberado. Após esse 

período, os potes foram hermeticamente fechados e levados ao laboratório. Aos 10 mL de 

solução NaOH 1M foram acrescentados 5 mL de solução de cloreto de bário 1M, titulando-se 

com HCl 0,5 M com o uso de indicador fenolfataleína. A quantidade de CO2 liberada e 

presente na amostra (mg) foi estimada baseada no volume de HCl gasto na titulação 

(Mendonça e Matos, 2005). Com base no diâmetro da campânula utilizada e no tempo de 

exposição (quatro horas), os resultados foram expressos em µg CO2 min
-1

 cm
-2

. Em cada 

ponto analisado foram retiradas amostras para determinação da umidade atual do solo 

(Embrapa, 1997) e registrada a temperatura do solo na camada 0-10 cm fazendo-se uso de 

termômetro digital de haste.   

No laboratório, em potes de vidro com capacidade para 500 mL (8,6 cm de diâmetro 

interno) foram acondicionados 50 g de solo (material < 2 mm) com umidade gravimétrica 

ajustada para: 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 e 0,30 g g
-1

. Em seguida, foram adicionados sobre a 

superfície das amostras de solo potes plásticos com capacidade para 50 mL contendo 5 mL de 

solução NaOH 1M. As amostras foram hermeticamente fechadas permanecendo assim por um 

período de sete dias. Após esse período, os potes plásticos contendo a solução NaOH foram 

retirados, realizando-se o procedimento de titulação e determinação da quantidade de C-CO2 

capturada descrito acima. 

2.6. Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de médias (Scott-Knott; p<0,05) 

utilizando o software Sisvar (Ferreira, 2011), considerando-se em todas as análises um 

delineamento inteiramente casualizado. Para as variáveis distribuição de agregados, teor de 

carbono orgânico, substâncias húmicas e textura foram considerados um esquema fatorial 

4x5, referente a quatro áreas e cinco classes de tamanho de agregados obtidas, com quatro 

repetições. A análise da emissão de CO2 em laboratório também foi analisada segundo um 

esquema fatorial 4x5, referente a quatro áreas e cinco condições de umidade estabelecidas. 

Para análise da emissão de CO2 no campo e os valores de umidade do solo no momento, 

considerou-se um fatorial 4x2, referente a quatro áreas e duas épocas de amostragem. Todos 

os gráficos foram elaborados fazendo-se uso do software Sigma Plot 11.0. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Agregação do solo 

As áreas estudadas apresentaram diferenças quanto ao estado de agregação (Figura 1), 

tendo as áreas de capim Tanzânia e mata nativa maiores valores do diâmetro médio 

geométrico dos agregados (DMG), comparativamente às áreas de capim Mombaça e 

cana-de-açúcar, as quais não diferiram entre si (Figura 1A). 

Observa-se ainda que as áreas que apresentaram maior DMG (Tanzânia e mata nativa) 

foram as que apresentaram maiores quantidades de agregados de maior tamanho (4-2 mm) 

(Figura 1B). O contrário foi observado para a área de cana-de-açúcar, onde houve uma 

drástica redução na quantidade de agregados maiores (4-2 mm) e um aumento na quantidade 

de agregados menores (Figura 1B). Isso pode estar relacionado com o sistema de preparo 

convencional que vem sendo empregado nesta área (Tabela 1), como a prática da subsolagem, 

aração e gradagem. Tais práticas podem contribuir significativamente para destruição dos 

agregados do solo (Silva e Mielniczuk, 1997). Tais resultados apontam para os riscos de 
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alteração do estado de agregação do solo quando da transformação de ambientes naturais em 

ambientes de produção, dependendo do manejo adotado (Longo et al., 1999). Solos com 

agregados maiores e estáveis são mais resistentes ao impacto das gotas de chuva e, 

consequentemente, ao processo erosivo (Albuquerque et al., 2000). Além disso, um solo bem 

agregado propicia melhores condições para infiltração de água, trocas gasosas, crescimento de 

raízes, atividade microbiológica, capacidade suporte de carga e, também, confere proteção 

física da matéria orgânica do solo (Feller e Beare, 1997). 

 
Figura 1. Diâmetro médio geométrico (DMG) (A) e distribuição de agregados em cada 

classe de tamanho (B) nas áreas de capim Mombaça, capim Tanzânia, cana-de-açúcar e 

mata nativa. Barras de erro indicam o desvio padrão da média (n=4). Para o DMG letras 

comparam áreas (Scott-Knott; p<0,05). Para distribuição de agregados letras maiúsculas 

comparam tamanho de agregados em uma mesma área e, letras minúsculas, comparam 

áreas em uma mesma classe de tamanho de agregados (Scott-Knott; p<0,05). 

Entre as áreas estudadas, a área de mata nativa e capim Tanzânia foram as que 

apresentaram melhor agregação do solo (Figura 1). No que diz respeito à área de mata nativa, 

a sua própria condição natural pode constituir-se como um fator determinante para maior 

agregação do solo, como ausência de preparo, maior aporte de material orgânico ao longo dos 

anos, maior atividade microbiológica, entre outros. Vários trabalhos têm encontrado maior 

agregação em áreas naturais (e.g., mata) comparativamente a outros transformados em 

ambientes de produção. 

Apesar de as áreas de capim Tanzânia e Mombaça apresentarem o mesmo histórico de 

uso (Tabela 1), a área de capim Tanzânia apresentou agregação superior à Mombaça, e 

semelhante à área de mata nativa. Tais resultados podem estar relacionados com o complexo e 

dinâmico processo de formação e estabilização dos agregados do solo. O carbono orgânico é 

considerado o principal agente de agregação do solo (Tisdall e Oades, 1982). Nesse contexto, 

foi observada que em todas as classes de tamanho de agregados, a área de capim Tanzânia 

apresentou maior teor de carbono orgânico total, comparativamente à área de capim Mombaça 

(Figura 2). 

Outra consideração pertinente diz respeito à textura de cada classe de tamanho de 

agregados das áreas estudadas. A área de capim Tanzânia em todas as classes de agregados 

apresentou maiores teores de argila e menores de areia (Figura 3). A fração argila contribui 

grandemente para a formação e estabilização dos agregados do solo (Box-Fayos et al., 2001; 

Dufranc et al., 2004). Isso está relacionado com a maior área superficial específica e 
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reatividade dessa fração o que proporcionou maior interação dos minerais com compostos 

orgânicos (Dick et al., 2009), no caso, aqueles presentes no dejeto de suíno aplicados nas 

áreas de capim Tanzânia e Mombaça (Tabela 1). Outro aspecto que pode ter influenciado a 

diferença na agregação entre as áreas de capim Mombaça e Tanzânia seria o próprio efeito do 

sistema radicular das pastagens, porém isso não foi objetivo do presente estudo. 

 
Figura 2. Carbono orgânico total nas diferentes classes de tamanho de agregados das 

áreas de capim Mombaça, capim Tanzânia, cana-de-açúcar e mata nativa. Barras de erro 

indicam o desvio-padrão da média (n=4). Letras maiúsculas comparam tamanho de 

agregados em uma mesma área e, letras minúsculas, comparam áreas em uma mesma 

classe de tamanho de agregados (Scott-Knott; p<0,05). 

Considerando a importância da fração argila na formação e estabilização dos agregados 

do solo, outra observação importante é o fato de que mesmo a área de mata nativa ter 

apresentado maior agregação, esta é a que apresenta menores teores de argila e maiores de 

areia, juntamente com as áreas de capim Mombaça e cana-de-açúcar. Nesse sentido, uma 

possível destruição da área de mata e sua conversão em áreas produtivas (pastagens e 

culturas) poderia comprometer significativamente o estado de agregação do solo, como de 

fato foi observado para a área de cana-de-açúcar e capim Mombaça. 

Em todas as áreas estudadas agregados maiores apresentaram maior conteúdo de carbono 

orgânico total (Figura 2). Esses resultados podem estar relacionados com a textura de cada 

classe de agregados, considerando que a maior parte do carbono orgânico total do solo está 

associada à fração argila (Roscoe e Machado, 2002). Independente da área foi observada uma 

redução no teor de argila e um aumento do teor de areia com a redução do tamanho dos 

agregados (Figura 3). Assis et al. (2006) também observaram maior teor de carbono orgânico 

em agregados maiores de um Latossolo Vermelho sob diferentes usos. Outra observação 

importante é a ocorrência de hierarquia na agregação (Perfect e Kay, 1991), ou seja, 

agregados menores com diferentes atributos químicos, físicos e mineralógicos (Lima et al., 

1997) unindo-se e formando agregados maiores. Caso essa hierarquia na agregação não 

ocorra, diferenças no teor de carbono orgânico entre as classes de tamanho de agregados 
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poderiam não ser observadas. Neste trabalho, diferenças quanto à distribuição do carbono 

orgânico total entre as classes de agregados nas áreas estudadas foram observadas. Como já 

mencionado, a área de mata apresentou um dos maiores conteúdos de carbono orgânico em 

agregados de tamanho 4-2 mm. Contudo, em agregados menores isso não foi observado, em 

razão desses apresentarem menos argila e mais areia (Figura 3), o que desfavorece a retenção 

de carbono orgânico. Coutinho et al. (2010) avaliaram o carbono orgânico total em diferentes 

classes de tamanho de agregados de um Latossolo Vermelho ácrico sob vegetação de Cerrado, 

braquiária e crotalária. Em todas as classes de tamanho de agregados estudadas foi observado 

o mesmo comportamento, a área de Cerrado com maior teor de carbono e as áreas de 

braquiária e crotalária não diferindo entre si. Nesse caso, possivelmente, diferença na textura 

entre as classes de agregados pode não ter ocorrido. 

 
Figura 3. Textura das diferentes classes de tamanho de agregados das áreas de 

capim Mombaça, capim Tanzânia, cana-de-açúcar e mata nativa. Barras de 

erro indicam o desvio-padrão da média (n=4). Letras maiúsculas comparam 

tamanho de agregados em uma mesma área e, letras minúsculas, comparam 

áreas em uma mesma classe de tamanho de agregados (Scott-Knott; p<0,05). 

Foi observado na área de cana-de-açúcar que houve uma redução significativa no teor de 

carbono orgânico total apenas na menor classe de tamanho de agregados (0,5-0,25 mm) 

(Figura 2), não havendo diferenças entre as classes 4-2 mm, 1-2 mm e 1-0,5 mm. Isso pode 

estar relacionado com o sistema de preparo do solo adotado (Tabela 1), o que promoveu a 

fragmentação dos agregados e distribuição do carbono entre eles. 

3.2. Emissão de CO2 

Na avaliação da emissão de CO2 em condições laboratoriais (respiração microbiana), foi 

observado efeito da umidade do solo apenas nas amostras provenientes da área de capim 

Mombaça e Tanzânia (Figura 4A). Nessas áreas, a emissão de CO2 foi maior quando as 

amostras apresentaram umidade de 0,20 a 0,30 g g
-1

, quando comparada às amostras com 

umidade de 0,10 a 0,15 g g
-1

.
 
Além do material orgânico disponível e de suas propriedades, a 

umidade do solo é determinante na emissão de CO2 (La Scala Júnior et al., 2000), devendo ser 
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padronizada em estudos dessa natureza. Silva et al. (2009) encontraram que a adição de 

estercos às amostras de solo em condições mais úmidas proporcionou significativo aumento 

da emissão de CO2 quando comparada à condições mais secas. Em condições muito úmidas a 

respiração microbiana pode ser dificultada pela falta de oxigênio (Linn e Doran, 1984) e, por 

outro lado, em condições muito secas, pode haver restrições quanto à solubilidade dos 

compostos orgânicos (Zanchi et al., 2002). Além disso, os microrganismos decompositores 

em solos possuem uma faixa ótima de umidade para o seu crescimento e atividade (Moreira e 

Siqueira, 2006). 

 
Figura 4. Emissão de CO2 das amostras das áreas de capim Mombaça, capim 

Tanzânia, cana-de-açúcar e mata nativa, equilibradas em diferentes valores de 

umidade, em condições laboratoriais (A) - letras maiúsculas comparam umidade 

em uma mesma área e, letras minúsculas, comparam áreas em uma mesma 

umidade (Scott-Knott; p<0,05); (* não significativo). (B) Emissão de CO2 em 

condições de campo – letras maiúsculas comparam época de amostragem em uma 

mesma área e, letras minúsculas, comparam áreas em uma mesma época de 

amostragem (Scott-Knott; p<0,05). (C) Valores de umidade do solo gravimétrica 

no momento da realização das análise de emissão de CO2 no campo – letras 

comparam áreas independente da época de amostragem. Barras de erro indicam o 

desvio padrão da média. 

Comparando-se as áreas, nas condições mais úmidas (0,20 a 0,30 g g
-1

 de umidade), as 

áreas não diferiram entre si. Quando as amostras apresentaram umidade de 0,10 g g
-1

, a 

emissão de CO2 decresceu da forma: cana = mata > mombaça = Tanzânia. Na umidade 

0,15 g g
-1

 da forma: cana = mata > mombaça > Tanzânia. Por esses resultados, percebe-se que 

em condições mais úmidas ocorre uma igualdade das áreas quanto à emissão de CO2. A menor 

emissão de CO2 pelas áreas de capim Mombaça e Tanzânia pode estar relacionada ao fato de 

essas áreas serem as mais argilosas, sugerindo uma maior proteção da matéria orgânica 

presente. 
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Em condições de campo, independente da época da análise, a emissão de CO2 teve o 

seguinte comportamento (Figura 4B): mata nativa > capim Mombaça > 

cana-de-açúcar = capim Tanzânia. Já a umidade do solo das áreas estudadas decresceu da 

seguinte forma: capim Tanzânia > Capim Mombaça = cana-de-açúcar > mata nativa 

(Figura 4C). A área de capim Tanzânia, mesmo sendo a mais úmida foi a que apresentou 

menor emissão de CO2, juntamente com a área de cana. A umidade das áreas não foi um fator 

determinante na emissão de CO2. Oliveros (2008), em condições de campo, não encontrou 

correlação entre o fluxo de CO2 e a umidade do solo. 

A textura de cada área (Figura 3) parece explicar bem os valores de umidade 

encontrados, tendo as áreas mais argilosas maiores valores de umidade e as mais arenosas os 

menores. A maior emissão de CO2 encontrada na área de mata possivelmente está relacionada 

com o seu maior conteúdo de matéria orgânica (Figura 2), o que proporcionou maior atividade 

dos microrganismos, embora possua menor valor de umidade do solo. 

3.3. Distribuição das substâncias húmicas em diferentes classes de tamanho de 

agregados 

Não foi observada interação significativa entre classes de tamanho de agregados e o uso 

do solo, apenas efeito isolado desses fatores (Figura 5). 

 
Figura 5. Substâncias húmicas em Latossolo Vermelho distrófico sob diferentes usos e 

diferentes classes de tamanho de agregados. MO: área de capim Mombaça; TA: área de 

capim Tanzânia; CA: área de cana-de-açúcar; MA: Área de mata nativa. (Scott_Knott; 

p<0,05). 

Em todas as áreas a fração predominante foi a humina (Figura 5a), corroborando 

resultados obtidos por Cunha et al. (2001) quando avaliaram a relação entre o manejo 

adotado e a porcentagem de cada fração ao longo do perfil de um Latossolo 

Vermelho-Amarelo. De acordo com Longo e Spíndola (2000), a permanência da humina no 

solo deve-se à sua insolubilidade e resistência à biodegradação, ocasionada pela formação de 

complexos metálicos estáveis ou complexos argilo-húmicos. Considerando essa fração, 

observa-se que as áreas de capim Tanzânia e cana-de-açúcar, que receberam dejetos de 
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suínos e cama de frango, respectivamente, apresentaram maiores teores. A área de capim 

Tanzânia ainda apresentou maior teor de ácido húmico (Figura 5b). A fração ácido fúlvico 

(mais reativa) foi menor nas áreas cultivadas (Figura 5c).  Em solos tropicais cultivados a 

decomposição de material orgânico é facilitada, ao contrário do que ocorre em áreas não 

cultivadas e naquelas onde o revolvimento do solo é mínimo. No cultivo do solo com 

revolvimento há uma tendência de incremento na proporção das frações humificadas com 

características recalcitrantes, principalmente daquelas de natureza aromática e carbonílica. 

Tal incremento se deve à maior atividade microbiana, cuja preferência sobre materiais 

orgânicos mais lábeis tende a aumentar a quantidade de materiais de natureza recalcitrante 

(Dick et al., 2009). Já em áreas onde o solo não é revolvido, ou revolvido minimamente, a 

atividade microbiana de decomposição é desfavorecida, o que aumenta a quantidade das 

frações mais lábeis, conforme encontrado por Bayer et al. (2004) em função do maior 

consumo das recalcitrantes (Dick et al., 2009). 

Em todas as áreas estudadas, a concentração das substâncias húmicas diminuiu com a 

redução do tamanho dos agregados (Figura 5d, 5e e 5f). As classes de agregados de maior 

tamanho apresentaram textura mais argilosa (Figura 3). Isso parece explicar a maior 

concentração de substâncias húmicas nos agregados maiores, considerando que a maior parte 

dos compostos orgânicos humificados no solo estão fortemente aderidos à fração argila (Dick 

et al., 2009). Na Figura 6, é apresentada a relação obtida entre a concentração das substâncias 

húmicas e a textura dos agregados do solo. De maneira geral, observa-se que as substâncias 

húmicas decrescem com o aumento da fração mais grosseira (areia) e aumentam com as 

frações mais finais (silte e argila). Entretanto, Passos et al. (2007), encontraram maior 

concentração de substâncias húmicas em agregados de menor tamanho. Segundo Canellas et 

al. (2001), o maior conteúdo de argila pode favorecer a estabilização da matéria orgânica 

humificada por meio da formação de complexos organominerais, o que torna a matéria 

orgânica mais protegida da degradação microbiana. 

Os resultados aqui encontrados reforçam a necessidade da preservação da estrutura do 

solo. Nesse sentido, práticas que visam a manutenção, bem como o aporte de material 

orgânico sem o revolvimento do solo apresentam, de modo geral, maior concentração das 

frações mais reativas da matéria orgânica (ácidos fúlvicos e húmicos) e, com o aumento do 

revolvimento do solo, a fração mais recalcitrante (humina) se sobrepõe às demais, uma vez 

que os microrganismos dão preferência aos componentes mais lábeis para decomposição. 

A expressão AH/AF representa a relação entre os teores de carbono na forma de ácidos 

húmicos e ácidos fúlvicos e, segundo Martins et al. (2006), indica o grau de conversão do 

carbono orgânico insolúvel presente no solo em frações solúveis. Valores próximos a 1 da 

relação AH/AF significam maior equilíbrio entre as frações humificadas mais reativas e 

valores maiores que 1 indicam o predomínio da fração ácido húmico em detrimento da fração 

ácido fúlvico. Na Tabela 2 são apresentados os resultados da relação AH/AF para as áreas 

amostradas nas diferentes classes de tamanho de agregados. 

De acordo com Portugal et al. (2008), valores menores que 1 da relação estão 

relacionados à má evolução do processo de humificação no solo, seja por razões edáficas, de 

manejo ou adição recente de matéria orgânica. No caso do presente trabalho, os menores 

valores foram encontrados para as áreas de cana-de-açúcar e mata nativa, e, nesse caso, o tipo 

de manejo empregado na área de cana, potencializado pela adição de cama-de-frango, parece 

ter influenciado os valores encontrados. Ainda vale ressaltar que essas áreas foram as que 

obtiveram maiores valores de carbono associado à fração ácido fúlvico. 
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Figura 6. Relação entre substâncias húmicas e textura dos agregados do solo em 

diferentes condições de uso. Barras de erro indicam o desvio padrão da média (n=3). 

Tabela 2. Relação entre a quantidade de carbono orgânico da fração ácido 

húmico e ácido fúlvico de um Latossolo Vermelho sob diferentes usos no 

Bioma Cerrado. 

 

Relação AH/AF 

Classe de tamanho de agregados (mm) 

Área 4 -2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 

Mombaça 1,29aA 0,82aB 0,93aB 0,42bC 

Tanzânia 0,95b
ns

 0,96a
ns

 0,93a
ns

 0,84a
ns

 

Cana 0,51c
ns

 0,60b
ns

 0,56b
ns

 0,68a
ns

 

Mata 0,53cA 0,54bA 0,36bA 0,21cB 

Nota: Letras maiúsculas iguais na mesma linha e letras minúsculas iguais na 

mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p>0,05). ns: 

não significativo. 
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Martins et al. (2006) ao verificar a relação AH/AF para diferentes sistemas de manejo 

encontraram maiores valores para as áreas que obtiveram menor proporção de argila, mas 

com teores de areia constante em todas as áreas. A proporção do carbono orgânico presente 

na fração ácido fúlvico (mais reativa) foi menor nas áreas cultivadas em relação à área de 

mata nativa corroborando resultados obtidos por Silva et al. (2006) ao avaliar a distribuição 

do carbono das frações humificadas em áreas de floresta e capoeira em relação à duas áreas 

de cultura. Isso pode estar associado ao constante aporte de material orgânico na área de 

mata nativa, em consequência da queda de folhas e galhos das árvores, maior atividade 

biológica de decomposição, manutenção da serapilheira, entre outros fatores. 

4. CONCLUSÕES 

a) as áreas de mata nativa e capim Tanzânia (mais argilosa) apresentaram maior 

agregação do solo. O manejo do solo adotado na área de cana-de-açúcar contribuiu 

significativamente para destruição dos agregados do solo. 

b) para uma mesma condição, agregados de maior tamanho apresentaram maior conteúdo 

de carbono orgânico. Contudo, quando se comparam áreas distintas, uma distribuição 

diferenciada do carbono orgânico entre as classes de tamanho de agregados foi observada. 

c) em todas as áreas selecionadas, houve aumento do carbono orgânico associado às 

frações de ácidos fúlvicos, húmicos e humina com o aumento do tamanho dos agregados. 

d) em estudos de avaliação da distribuição de carbono orgânico entre classes de tamanho 

de agregados é pertinente a mensuração da textura de cada agregado. 

e) o conteúdo de carbono orgânico e textura do solo parecem ter sido determinantes na 

evolução de CO2 das áreas estudadas. 
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RESUMO 
Isópodas terrestres (Crustacea) são macro decompositores de matéria vegetal morta e 

bioacumuladores de metais. O manejo inadequado do solo tem alterado a dinâmica das 

populações de isópodas, comprometendo o equilíbrio dos agroecossistemas. Foi investigado o 

potencial das áreas de mata preservada como refúgio para as populações de isópodas em 

agroecossistemas. A investigação foi realizada em áreas de cultivo de feijão, milho, azevem e 

soja e áreas de mata preservada adjacente. Foram amostrados três pontos aleatórios em cada 

cobertura vegetal, por meio de quadrados de 40 cm x 40 cm, nos quais se coletou toda 

serapilheira de mata e 0-10 cm de solo. Paralelamente foi determinada matéria orgânica, pH e 

conteúdo de água no solo. Os isópodas foram removidos das amostras, contados e 

conservados. Foram encontrados 43 exemplares nas matas preservadas e nenhum nos cultivos. 

Apenas duas espécies foram identificadas. Os resultados obtidos evidenciam que o impacto 

nas áreas agrícolas altera o habitat e o desenvolvimento dos isópodas e que as áreas de mata 

preservada podem constituir um importante refúgio esse grupo de organismos. 

Palavras-chave: área cultivada, floresta nativa preservada, isópodas, solo. 

Legal reserves: an important refuge for terrestrial isopods in 

agricultural areas  

ABSTRACT 
Terrestrial isopods (Crustacea) are macro decomposers of organic matter and 

bio-accumulators of metals. Soil management and farming practices have changed the 

population dynamics of isopods, jeopardizing the balance of agro ecosystems. We 

investigated the potential of preserved forest areas as a refuge for isopod populations in 

agro-ecosystems. The investigation was carried out in areas with different cover types: beans, 

corn, soybeans, rye grass and adjacent preserved native forest areas. We sampled three points 

at random using squares of 40 cm x 40 cm, in which we collected the litter of the forest area 

and a 0-10 cm layer of soil. We also estimated the organic matter, pH and soil moisture. The 

isopods were removed from the samples, counted and preserved. Forty-three specimens were 
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found in the forest samples and none in the samples from cultivated areas. Only two distinct 

species were identified. The results showed the impact of agricultural areas on populations of 

terrestrial isopods, and the importance of preserved forest areas as a refuge for isopods. 

Keywords: cultivated area, isopod, preserved native forest, soil. 

1. INTRODUÇÃO 

Os Isopodas da subordem Oniscidea são considerados os primeiros crustáceos 

verdadeiramente terrestres (Rupert et al., 2005). Pertencem a mesofauna endógena do solo 

medindo 1,2 a 30 mm (Furlan, 1996; Paoletti e Hassal, 1999) e desempenham um importante 

papel no meio ambiente, atuando na ciclagem de nutrientes. São considerados seres 

saprófagos detritívoros, por triturar e reduzir a serrapilheira (resíduos da vegetação) em 

fragmentos menores, ação essa fundamental para as atividades dos microrganismos no solo.  

Os isópodas podem assimilar grande quantidade de todo resíduo vegetal de uma área, o 

que comprova a importância desses organismos no processo de decomposição primária da 

matéria orgânica (Grünwald, 1988). Eles também atuam no transporte de propágulos de 

bactérias, fungos e micorriza arbuscolar vesiculosa através dos solos (Rabatin e Stinner, 1988; 

Caseiro et al., 2000). São classificados conforme sua ecomorfologia em Corredores, 

Enroladores e Aderentes (Paoletti e Hassall, 1999).  

De acordo com Garcia e Campos (2001) os crustáceos terrestres conseguiram adaptar-se 

em ambiente terrestre pela substituição das brânquias por estruturas respiratórias parecidas 

com pulmões, denominados pulmões pleopodais ou pseudotraquéas, responsáveis pelas trocas 

gasosas (Furlan, 1996). Algumas espécies atraqueadas mantiveram as brânquias, e foram 

classificados como crustáceos terrestres atraqueados umícolas, dependentes de lugares com 

considerável umidade no solo para a respiração (Furlan, 1996). A água para sedentação é 

obtida em grande parte pelo alimento consumido, e ou por ingestão direta com o auxílio das 

peças bucais, em ocasiões de estresse hídrico existem cavidades corporais conhecidas como 

urópodes que tocam o solo e absorve a umidade do ambiente por meio de capilaridade, 

distribuindo por canais vasculares ao resto do corpo, isso comprova a preferência desses 

animais em habitar lugares úmidos e de baixa insolação como embaixo de troncos, pedras e 

folhas (Araújo, 1994). 

O habitat dos crustáceos terrestres é encontrado em todos os continentes, em paisagem de 

florestas temperadas e tropicais e cavernas, há registros de mais de 3637 espécies no mundo, 

sendo 112 no Brasil, e 27 espécies no Rio Grande do Sul. Algumas espécies como 

Armadillidium vulgare, Armadillo spp. e Porcelio scaber, são as mais abundantes, estando 

presentes em variados locais do globo terrestre devido a sua capacidade de viver em diversos 

habitats, sendo sua distribuição uma importante ferramenta para estudo (Araújo et al., 1996; 

Paoletti e Hassall, 1999); Schmalfuss, 2003; Hassal et al., 2006).  

Segundo Loureiro et al. (2006), os indivíduos da sub-ordem Oniscidea são extremamente 

sensíveis às mudanças em seu habitat, manejos inadequados na agricultura, como o uso de 

herbicidas e pesticidas que alteram negativamente a qualidade da serapilheira e 

consequentemente as taxas de consumo pelos seres detritivoros (Boelter et al., 2009). Outra 

alteração que está diretamente ligado a densidade e diversidade desses animais, segundo 

Schmalfuss (1975) é a compactação dos solos que altera as condições naturais como o teor de 

umidade. Contudo, uma das alternativas para evitar o impacto dessas atividades antrópicas na 

dinâmica das populações de isópodas terrestres e das demais espécies da fauna do solo é 

manter fragmentos de matas nativas ou secundárias em sistemas agropastoris, com o intuito 

de preservar as condições naturais ou similares para a sobrevivência desses animais 

(Skorupa, 2003). Assim, esse trabalho foi conduzido com o objetivo de averiguar a 
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importância das reservas legais como refúgio e habitat funcional para populações de isópodas 

terrestres em áreas agrícolas. 

Quadros (2010), afirma que a revegetação de áreas degradadas é uma importante 

estratégia que permite aos isópodas terrestres desempenhar seu papel na ciclagem de 

nutrientes. Isto reforça a ideia da importância das áreas de preservação legal como um 

importante refúgio para esse grupo de organismos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo localiza–se no município de Santa Maria, região central do estado do 

Rio Grande do Sul, em uma faixa de terra entre o Planalto Médio e a Depressão Central. A 

área de estudo abrange a região Nordeste do Município nas coordenadas 29° 35’ 26,02” de 

Latitude Sul e 53º 41’4,92” Longitude Oeste, ocupando uma área territorial de 0,15 km². O 

município está inserido em duas sub-bacias hidrográficas, a do Rio Soturno e do Rio Vacacaí-

Mirim, ambas pertencentes ao sistema Jacuí-Guaíba. 

O relevo apresenta acentuada ondulação e o tipo de solo predominante é o Neossolo 

Litólico (Viera e Rovani, 2009) que têm como características serem solos jovens, tendo 

horizonte superficial assentado sobre rocha alterada ou inalterada, com sequência de horizonte 

A – R, e em alguns casos A – C – R. A vegetação é formada por floresta subtropical 

subcaducifólia e por vegetação secundária (Viera e Rovani, 2009). 

A atividade econômica local é agrícola, predominando a plantação de batatas, milho e 

feijão. 

O clima de Santa Maria é do tipo, temperado mesotérmico e úmido (Cfa de Koeppen), e 

a precipitação anual varia em torno de 1500 a 2000 mm (Viera e Rovani, 2009). 

Foram amostradas três áreas de preservação ambiental, constituída por mata nativa, e 

quatro áreas de diferentes cultivos agrícolas (Tabela 1). 

Tabela 1. Uso e ocupação do solo das áreas de estudo com as 

respectivas áreas totais. 

Uso e Ocupação do Solo Área total (m
2
) 

Mata Feijão 24.706,45 

Cultura de Feijão 6.400,77 

Mata Azevem-Milho 1.083,32 

Cultura de Azevem 53.607,07 

Cultura de Milho 23.106,6 

Mata Soja 486,27 

Cultura de Soja 39.158,42 

As áreas de mata foram escolhidas de acordo com os tipos de cobertura vegetal, 

adjacentes (cultivos), que são: azevem, feijão, milho e soja, denominados Mata 

Azevem-Milho (divisa com dois tipos de plantio), Mata Feijão, Mata Milho e Mata soja. As 

distribuições e localizações dos locais de estudo são apresentadas na Figura 1. 
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Figura 1. Distribuição dos locais de estudo. 

Fonte: adaptado de Google Earth (2013). 

Foram amostrados três pontos aleatórios em cada uma das três áreas de mata preservada 

(Mata Feijão, Mata Azevem-Milho e Mata Soja) e três pontos aleatórios em cada uma das 

quatro coberturas vegetais (azevem, feijão, milho e soja), sem repetição. 

Os pontos de amostragem dos isópodas foram determinados conforme esquema com 

distribuição estratificada, fazendo-se uma divisão regular da área e distribuindo-se os pontos 

de forma aleatória em cada uma delas. Com esse esquema de amostragem assegurou-se que 

todas as subáreas que compõem o local investigado foram amostradas. 

Para a coleta dos isópodas foi utilizado uma adaptação do método proposto por Paoletti e 

Hassal (1999), no qual um quadro de metal medindo 40 cm x 40 cm foi cravado no solo numa 

profundidade de aproximadamente 10 cm e coletado todo material constituído por 

serapilheira, fauna e solo, tomando o cuidado para que todo o conteúdo do perímetro do 

quadrado fosse coletado. O material destinado à captura dos isópodas, constituído de 

serrapilheira e solo subsuperficial (0-5 cm), foi acondicionado em sacos de polietileno com 

furos para permitir a troca de gases.  

As amostras foram conduzidas ao laboratório, onde foi realizada a catação manual, 

contagem e preservação dos exemplares em álcool 75%, para posterior identificação. 

A abundância foi estimada pelo número médio de indivíduos encontrados em cada 

amostra, extrapolado para m
2 

(Dengerfield, 1990).  

A densidade foi obtida pela contagem do número de indivíduos capturados na área total 

do quadrado de metal e esse número de isópodas foi extrapolado por metro quadrado 

(ind./m
2
). 

Logo após a determinação da abundância os isópodas foram fotografados em lupa 

trinocular marca Meiji (XL50) com câmara digital Sony 5.3 Megapixels, acoplada ao 

microscópio. Os taxons foram identificados por comparação das imagens e descrições em 

Paoletti e Hassal (1999) e Pérez-Schultheiss (2010).  

A coleta de solo para a determinação do conteúdo de água e a porcentagem de matéria 

orgânica foi realizada nos mesmos pontos de coleta dos isópodas, removendo-se 

aproximadamente 500g de solo a uma profundidade de 0 cm a 10 cm nos locais de mata 

preservada e áreas cultivadas.  O conteúdo de água foi determinado conforme a NBR 6457 

(ABNT, 1986) de Preparação para Ensaios de Compactação e Ensaios de Caracterização, 

anexo: Determinação do Teor de Umidade do solo. A porcentagem de matéria orgânica foi 

determinada pelo método de Walkley-Black: Titulação após Oxiredução por Via Úmida 

proposta por Tedesco et al. (1995). E os valores de pH foram obtidos pelo método de Diluição 

em Água proposto em Tedesco et al. (1995). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de abundância se referem ao total do número de exemplares de isópodas 

(crustáceos terrestres) encontrados nos três pontos amostrais de cada área de estudo, e estão 

expostos na Tabela 2, juntamente com a estimativa de densidade de indivíduos por metro 

quadrado, e numero de espécies encontradas em cada área. Foram inseridos também, os 

valores dos parâmetros analisados das amostras de solo. 

Como pode ser observado, os únicos locais onde foram encontrados crustáceos terrestres 

foram nas duas áreas de mata preservada, Mata feijão e Mata Azevem-Milho. Esse resultado 

pode ser explicado por essas matas apresentarem as condições ideais para o crescimento e 

desenvolvimento dos isópodas como, temperatura, umidade, quantidade e qualidade de 

matéria orgânica, ou seja, variabilidade de serrapilheira e palatibilidade da mesma. 

Esse resultado corrobora com os obtidos por Boelter et al. (2009), que comprovaram por 

meio de ensaios em laboratório a preferência de isópodas terrestres por serrapilheira em 

estágio de 3 a 4 meses de decomposição, mas também completam sua dieta alimentando-se de 

folhagens verdes. E essas características de alimento são comuns em áreas de mata pela 

variada composição dos resíduos vegetais. 

Tabela 2. Estimativa da abundância, densidade (Dc) e diversidade de isópodes terrestres bem como o 

conteúdo gravimétrico de água no solo, matéria orgânica (MO) e pH do solo em três fragmentos de 

mata preservada e quatro áreas cultivadas no município de Santa Maria, RS no outono de 2013. 

Local de estudo Ug* (%) pH 
MO 

(gkg
-1

) 
Abundância 

Dc 

(ind./m
2
) 

Diversidade 

de isópodes 

Mata Feijão 42,14 7,1-7,2 57,23 28 58,33 2 

Cultivo de Feijão 32,68 5,32 28,14 0 0 0 

Mata Azevem - Milho 28,7 5,65 43,78 15 31,25 1 

Cultivo de Azevem 28,32 5,12 28,96 0 0 0 

Cultivo de Milho 34,97 5,28 29,13 0 0 0 

Mata Soja 36,7 5,43 29,48 0 0 0 

Cultivo de Soja 34,26 5,29 28,11 0 0 0 

Nota:* Conteúdo gravimétrico (porcentagem de água em 100 g de solo). 

Pela palatibilidade, ocorre a preferência desses animais por resíduos vegetais com baixo 

teor de tanino, assim, em uma mata pode escolher por um tipo de vegetação (Boelter et al., 

2009). A mata adjacente a lavoura de soja não foi encontrado nenhum exemplar, isso pode ser 

decorrente de um efeito de borda, como uma interferência das atividades agrícolas.  

Ao contrário, nas áreas cultivadas adjacentes às matas, não foi encontrado nenhum 

crustáceo terrestre, essas áreas apresentam reduzida variabilidade de serrapilheira pelo plantio 

de monoculturas, e o uso de insumos agrícolas alteram a qualidade dos resíduos vegetais que 

segundo Paoletti e Hassall (1999) alteram a atividade detritiva desses animais e ocasionando a 

mortalidade dos mesmos.  

Quanto à densidade os resultados evidenciaram um número considerado de indivíduos 

por m
2
 em duas das áreas de mata amostradas, comparado aos números encontrados por 

Paoletti e Hassal, numa investigação realizada em 1999 na Holanda, onde foram encontrados 

mais de 200 ind./m
2
 em áreas de mata, e uma média de 33,1 ind./m

2
 em áreas agrícolas, onde 

o uso de agrotóxicos não é intenso como no Brasil. Pode-se afirmar que a diminuição da 

densidade no local de estudo remete às observações feitas em relação à abundância, ou seja, 
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muito provavelmente seja devido ao reduzido número de indivíduos que conseguiram 

sobreviver ao manejo inadequado das áreas cultivadas e quem sabe, ainda, um possível efeito 

de borda nas matas já que estas não são tão extensas.  

As análises de solo evidenciaram que a área da Mata Feijão é que apresenta as melhores 

características para a sobrevivência dos crustáceos terrestres, como bons teores de matéria 

orgânica (57,23 gkg
-1

), conteúdo de água (42,14%) e pH (7,1 – 7,2). Isso é evidenciado por 

Paoletti e Hassall (1999), que estimaram a ocorrência de numero significantemente maior de 

isópodes em florestas úmidas e com teores de matéria orgânica mais elevada do que em áreas 

agricultáveis, mais degradadas pela atividade agropastoril. Em termos de pH, solos mais 

básicos ocorre uma maior adsorção de cálcio à argila, e os crustáceos terrestres necessitam de 

cálcio para a formação do exoesqueleto, conforme relatado em Paoletti e Hassall (1999), 

habitando solos mais básicos, isso justifica porque foram encontrados mais exemplares em 

mata com pH mais elevados. 

No local Mata Azevem-Milho, onde foram encontrados 15 exemplares de crustáceos 

terrestres, os parâmetros analisados de solo não foram muito diferentes dos de lavoura, exceto 

os teores de matéria orgânica (43,78 gkg
-1

). Que pode ser explicada pela atividade desses 

organismos nessa mata, pois, mesmo apresentando valor de umidade e pH próximos ao 

encontrado nas lavouras, os resíduos vegetais apresentam variabilidade e qualidades 

suficientes para sua sobrevivência. Pode se concluir que essa mata está sofrendo um efeito de 

borda ocasionado pelas lavouras de azevem e milho. 

Comparando os parâmetros de matéria orgânica e pH analisados dos solos dos locais de 

estudo com os parâmetros observado por Alho et al. (2007), para Neossolos Litólicos, pode-se 

observar uma queda desses valores para Neossolo Litólico de Silveira Martins, enquanto o 

pesquisador citado descreveu valores de matéria orgânica entre 92,80 gkg
-1

 e 34,40 gkg
-1

 em 

condições normais, nos solos da área em estudo a matéria orgânica variou de 34,2 gkg
-1

 (áreas 

de mata) a 28,11 gkg
-1

, evidenciando que a atividade agrícola na região está descaracterizando 

de forma negativa os solos. O pH normal de um Neossolo Litólico segundo Alho et al. (2007) 

fica entre uma faixa de 7,4 e 6,3, e os obtidos por meio de ensaio dos locais de estudo ficaram 

entre uma faixa de 7,2 (áreas de mata) a 5,12, este último valor muito mais ácido que os 

valores normais para esse solo, também decorrentes dos impactos negativos das atividades 

agrícolas. 

A diversidade de espécies encontrada nesta investigação está muito aquém do esperado 

para áreas de mata onde, o observado, há boas condições de nutrientes, temperatura e 

umidade. Este fato deve-se à pressão de seleção imposta pelo manejo das áreas de entorno 

que, além de eliminar muitas espécies que não possuem capacidade de suportar as alterações 

do seu habitat, são prejudicadas pela competição com as espécies exóticas que, ao contrário, 

são favorecidas. Para justificar esta inferência pode-se observar que as duas únicas espécies 

encontradas nas áreas de mata amostradas não são nativas e sim, exóticas, originárias da 

Europa. Também se observa que o encontro da mesma espécie em dois fragmentos de mata 

remete a proximidade da Mata Feijão com a Mata Azevem-Milho. 

3.1. Descrição das espécies encontradas: 

Armadillidium nasatum (Budde-Lund, 1985) 

Tamanho: 4 mm 

Urópodes largos e curtos, alinhados à extremidade final do abdômen; cabeça com um 

pequeno nódulo central em forma de V e projeção nitidamente quadrada entre as antenas; 

télson nitidamente quadrangular; segundo par de antenas possui flagelum com 2 artículos; 

superfície do corpo e cabeça apresentando saliências semelhantes à tubérculos, contrátil em 

forma de bola, com uma listra central de coloração marrom-escuro e listras laterais amarelo-
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claro; cinco pares de pseudotraquéias; um par de olhos pequenos e compostos (Figura 2a e 

2b). 

 
Figura 2. Vista dorsal evidenciando a forma quadrangular do 

télson, projeção quadrada no cefalotórax, curvatura do corpo 

e capacidade volvacional (a). Vista ventral ressaltando os 

cinco pares de pesudotraquéias (b). 

Philoscia muscorum muscorum (Scopoli, 1763) 

Tamanho: 6 mm (11 mm conforme literatura especializada). 

Urópodes estreitos e estendidos além da extremidade do abdômen e levemente inclinados 

para cima do corpo; Cabeça desprovida de lobos, de cor preta, mais escura que o corpo, e com 

pequenas manchas amarelas. Segundo par de antenas de coloração marrom com estrias 

amarelas e com flagelum composto por 3 artículos; Abdômen abruptamente mais estreito que 

o tórax e télson nitidamente pontudo; corpo estreito, amarelo com marrom e uma linha 

mediana escura (Figura 3 a, 3b e 3c). 

 

Figura 3. Morfologia da cabeça, abdômen e urópodes de Philoscia muscorum (a), forma do 

télson (b) e número de artículos do flagelum do segundo par de antenas (c). 

A espécie de crustáceo terrestre ilustrada na Figura 3 mede entre 6 mm de comprimento, 

possui corpo achatado e cabeça em forma de escudo. O corpo é dividido encefalotórax, 

subdividido em 7 segmentos distintos e abdômen cujos segmentos encontram-se fundidos 

com télson. O aparelho bucal é formado por peças bucais compactas, que formam uma massa 

bucal prognata (com as mandíbulas proeminentes), protegida por apêndices especializados.  

4. CONCLUSÃO 

As reservas legais dos agroecossistemas são fundamentais para a conservação de 

isópodes, mas também como um refúgio vital para a fauna do solo de todo o seu entorno. 

As áreas agricultáveis, independente do tipo de cobertura vegetal, alteram a diversidade 

de isópodas que desempenham importante função na decomposição de matéria orgânica e 

bioacumulação de metais pesados. 

  

 

 

Flagelo 

a b 

a b c 

Pseudotraquéias 
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RESUMO 
O conhecimento das vazões outorgadas e da distribuição espacial dos usos da água na 

bacia torna-se indispensável para a condução de uma adequada gestão de recursos hídricos. 

Neste processo, o uso de índices permite identificar eventuais problemas de conflitos pelo uso 

da água. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar os índices de conflito pelo 

uso da água na gestão (icg) e no planejamento (icp) de recursos hídricos da bacia do rio 

Paraopeba, visando identificar potenciais conflitos pelo uso da água e fornecer subsídios às 

ações do órgão gestor de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais. No cálculo dos índices, 

além do modelo digital de elevação para a obtenção das áreas de drenagem da foz de cada um 

dos segmentos, foram necessários os valores das vazões outorgadas e das vazões estimadas 

nas confluências da hidrografia da bacia. Os resultados do cálculo do icg mostraram que em 

22,7% dos segmentos analisados o total das vazões outorgadas são superiores as estimativas 

das vazões permitidas, indicando uma potencial situação de conflito pelo uso da água. Na 

análise do icp verificou-se que em três segmentos as vazões outorgadas superaram a vazão 

média de longa duração. A análise conjunta do icg e icp permitiu concluir que em eventuais 

conflitos pelo uso da água a solução pode ser obtida com a adoção de políticas públicas ou 

investimentos em obras de engenharia que aumentem a disponibilidade de água para outorga 

ao longo do ano. 

Palavras-chave: conflito pelo uso da água, disponibilidade hídrica, outorga. 

Indexes for water management and planning on the Paraopeba River 

Basin, Minas Gerais State 

ABSTRACT 
Knowledge of the true amount of officially granted use of water and the spatial 

distribution of water usage in a watershed has become indispensable for the appropriate 

management of water resources. In this process, the use of indexes allows for the 

identification of possible water use conflicts. The objective of this study was to evaluate the 
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indexes of conflict regarding water use in the management (icg) and planning (icp) of water 

resources in the Paraopeba River Basin, focusing on identifying possible water resource 

conflicts and on providing supportive information for the water management agency in Minas 

Gerais State. Besides the Digital Elevation Model (DEM) for hydrological analyses to 

calculate the drainage area for every river segment, the official amount of granted water use 

and estimated river flows at watershed confluences was also needed. The results of the icg 

calculation demonstrated that in 22.7% of the analyzed river segments the use of water was 

higher than what is legally granted, and this indicates a potential conflict regarding water use. 

The icp analyses showed that in three river segments the use of water was higher than the 

long-term mean flow. The combined icg and icp analyses led us to conclude that in the water 

use conflict scenario the solution could be establishing an infrastructure that would allow a 

year-round increase in the availability of water to be granted. 

Keywords: water availability, water-use conflict, water rights. 

1. INTRODUÇÃO 

A outorga de direito de uso da água é o instrumento legal que assegura ao usuário o 

direito de utilizar, por um período pré-estabelecido, os recursos hídricos, sendo um 

documento que deve garantir ao órgão gestor o controle quantitativo e qualitativo do uso da 

água. A outorga não dá ao usuário a propriedade da água ou sua alienação, mas o direito de 

seu uso, podendo, portanto, ser suspensa, parcial ou totalmente, em casos extremos de 

escassez ou de não cumprimento pelo outorgado dos termos de outorga previstos nas 

regulamentações, ou por necessidade premente de se atenderem os usos prioritários e de 

interesse coletivo (IGAM, 2011). 

Considerando que a outorga, exceto em casos excepcionais, garante ao seu detentor a 

quantidade de água alocada, as vazões outorgadas devem ser consideradas como indisponíveis 

na bacia quando da análise de concessão de novas outorgas. Dessa forma, a concessão de uma 

outorga gera impactos na disponibilidade hídrica da bacia em todo o seu período de vigência. 

Nas bacias em que já são evidenciados conflitos pelo uso da água, como a bacia do rio 

Paraopeba, as outorgas vigentes se tornam de expressiva importância, uma vez que as vazões 

nelas alocadas somente se tornarão disponíveis novamente no encerramento do prazo de 

validade das outorgas (Moreira, 2010). 

Assim, o conhecimento da disponibilidade hídrica comprometida pelas outorgas, bem 

como da distribuição espacial dos usos da água na bacia, torna-se indispensável para a 

condução de uma adequada gestão de recursos hídricos. Neste processo, o uso de índices 

permite identificar eventuais problemas de conflitos pelo uso da água advindos da 

disponibilidade hídrica da bacia. 

Dentre os índices existentes se destacam o Water Scarcity Index - WSI (Falkenmark et 

al., 1987), o Social Water Scarcity Index – SWSI (Ohlsson, 2000), o Water Exploitation Index 

- WEI (EEA, 2004), e ainda critérios de classificação com base na disponibilidade e na 

demanda hídrica (ANA, 2005). Estas ferramentas fornecem valores globais para toda bacia, 

sendo ainda aplicados em nível de países, porém não permitem a observação de diferenças 

regionais, bem como a variação da disponibilidade e da demanda de água (Yoffe et al., 2003).  

Considerando que a maioria dos conflitos pelo uso da água é por falta de planejamento e 

gestão de recursos hídricos, que estão intimamente ligados à inexistência de informações que 

associem as vazões já outorgadas com a disponibilidade hídrica, Moreira et al. (2012) 

propuseram a adoção dos índices de conflito pelo uso da água na gestão (icg) e no 

planejamento (icp) dos recursos hídricos. 

O primeiro índice, relacionado à gestão, demonstra o grau de uso do recurso hídrico em 

relação à máxima vazão passível de ser outorgada. Já o segundo, relacionado ao 
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planejamento, demonstra as possibilidades de intervenção no curso d’água a fim de se buscar 

soluções de impacto imediato e de longo prazo para a mitigação de potencias conflitos pelo 

uso da água. 

Dessa forma, tendo em vista que a disponibilidade hídrica impõe restrições ao 

desenvolvimento econômico e social de uma região, o presente trabalho teve por objetivo 

avaliar os índices de conflito pelo uso da água na gestão (icg) e no planejamento (icp) de 

recursos hídricos da bacia do rio Paraopeba, visando identificar conflitos potenciais pelo uso 

da água e fornecer subsídios às ações do órgão gestor de recursos hídricos do Estado de Minas 

Gerais. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

A bacia do rio Paraopeba (Figura 1) está situada no Alto São Francisco e abrange uma 

área de drenagem de 13.642 km
2
. Representa 2,2% da área do Estado de Minas Gerais, 

contribuindo com cerca de 9,1% do volume médio escoado na foz do rio São Francisco 

(Pereira et al., 2007). Os principais afluentes do rio Paraopeba são os rios Maranhão e Betim e 

o ribeirão São João, pela margem direita; e os rios Camapuã, Manso e Pardo e os ribeirões 

Serra Azul e Florestal, pelo lado esquerdo (Pinheiro e Naghettini, 2010). 

A bacia apresenta grande diversidade nas atividades econômicas, englobando centros 

industriais e minerários, regiões urbanas mais densamente ocupadas, principalmente no alto 

curso, e regiões pouco ocupadas e destinadas às atividades agropecuárias no terço inferior do 

seu curso (Sabino et al., 2008). 

 

Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Paraopeba. 

2.2. Geração do Modelo Digital de Elevação Hidrograficamente Condicionado 

A fim de se obter a área de drenagem em diferentes seções da bacia do rio Paraopeba, foi 

necessária a geração do Modelo Digital de Elevação Hidrograficamente Condicionado 

(MDEHC) da bacia. Na geração do MDEHC foram utilizados os dados altimétricos, com 

resolução espacial de 30 metros, do projeto Advanced Spaceborne Thermal Emission and 



 

 

688 Bruno Marcel Barros da Silva et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

 

Reflection (ASTER); e a base hidrográfica, na escala de 1:1.000.000, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), disponibilizada pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

A partir da amostragem dos dados altimétricos e da hidrografia da bacia, foram 

realizados o pré-processamento dos dados, a geração do MDE, o pós-processamento do MDE 

e a validação do MDE, conforme metodologia apresentada por Pires et al. (2005). As etapas 

de desenvolvimento do MDEHC foram realizadas utilizando-se o pacote Arc Hydro
®
 do 

software ESRI ArcGIS
®
 (ArcGIS). 

2.3. Cálculo dos índices 

Os índices de conflito pelo uso da água na gestão (icg) e no planejamento (icp) dos 

recursos hídricos, conforme propostos por Moreira et al. (2012), são aplicados aos segmentos 

da hidrografia da bacia. Os segmentos da hidrografia da bacia foram classificados de três 

formas: os trechos de curso d’água entre uma foz e sua primeira confluência; os trechos entre 

confluências vizinhas; e os trechos entre uma confluência e sua nascente (Figura 2). 

 

Figura 2. Identificação de segmentos de cursos d'água em uma 

bacia hidrográfica. 

No cálculo dos índices, além do MDEHC para a obtenção das áreas de drenagem da foz 

de cada um dos segmentos, foram necessários os valores das vazões outorgadas e das vazões 

estimadas na foz dos segmentos da hidrografia da bacia. 

As vazões outorgadas foram obtidas a partir do cadastro de outorgas do Consórcio 

Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba (CIBAPAR, 2011), responsável por 

operacionalizar e executar as decisões do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba. 

A estimativa das vazões necessárias para aplicação dos índices, sendo elas a vazão 

mínima de referência correspondente ao valor anual da menor média de 7 vazões diárias 

consecutivas que pode se repetir, em média, uma vez a cada 10 anos (Q7,10), e a vazão média 

de longa duração (Qmld), foram calculadas pelas equações propostas por Rodriguez (2008). 

A Q7,10, conforme Rodriguez (2008), foi obtida para a foz de cada segmento da bacia do 

rio Paraopeba pela Equação 1. 

1,1283122

eq7507,10 P0,077747=Q  (1) 
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em que: 

Q7,10 é a vazão mínima de referência com sete dias de duração e período de retorno de 10 

anos, m
3
 s

-1
; e 

Peq750 é a vazão equivalente ao volume precipitado descontados 750 mm referentes à 

inércia hídrica, m
3
 s

-1
. 

A Peq750 foi calculada pela Equação 2. 

 
536.31

A750P
Peq750


  (2) 

em que: 

P é a precipitação média anual na área de drenagem considerada, mm; e 

A é a área de drenagem, km². 

Segundo Rodriguez (2008), a Equação 2 só pode ser aplicada em trechos com a vazão 

específica q7,10 menor ou igual a 4,8 L s
-1

 km
-2

. A análise desta condição para a bacia do rio 

Paraopeba permitiu verificar que o valor máximo nas confluências da hidrografia foi de 

3,32 L s
-1

 km
-2

, atendendo, portanto, ao limite de uso da equação. 

A área de drenagem foi obtida para a foz de cada segmento da hidrografia utilizando-se o 

MDEHC e rotinas computacionais implementadas no ArcGIS, enquanto a precipitação média 

anual na bacia do rio Paraopeba foi estimada a partir de dados de 103 estações pluviométricas 

da bacia disponibilizadas no sistema HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA). De 

posse dos dados das estações aplicou-se o método das isoietas utilizando-se o interpolador 

IDW (Inverse Distance Weightening) do ArcGIS, com fator de ponderação 2, como 

apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3. Método das isoietas aplicado à bacia em estudo, com destaque 

para a média de precipitação na bacia. 
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A obtenção da Qmld na foz de cada segmento foi feita a partir das equações propostas por 

Rodriguez (2008) para a bacia do rio Paraopeba pela Equação 3. 

1,0281

eqmld P0,324716=Q  (3) 

em que: 

Qmld é a vazão média de longa duração, m
3
 s

-1
; e 

Peq é a vazão equivalente ao volume precipitado, m
3
 s

-1
. 

A Peq foi calculada pela Equação 4. 

536.31

AP
Peq   

(4) 

Rodriguez (2008) destaca como condição para utilização da Equação 3 que o coeficiente 

de escoamento (CE) deverá ser de até 0,483. O CE foi calculado pela razão do volume 

escoado na bacia, que é resultado do produto da vazão média de longa duração pela 

quantidade de segundos no ano, e do total precipitado na área abrangida ao longo do ano. A 

aplicação desta condição resultou em valores de CE inferiores ao pré-estabelecido, sendo eles 

entre 0,29 e 0,39. 

2.3.1. Índice de conflito pelo uso da água na gestão dos recursos hídricos (icg) 

O Índice de conflito pelo uso da água na gestão dos recursos hídricos (icg) visa subsidiar 

as ações afetas à gestão dos recursos hídricos, nas quais se busca compatibilizar o uso, o 

controle e a proteção deste recurso ambiental, disciplinando as respectivas intervenções 

antrópicas de modo a se atingir o desenvolvimento sustentável (Moreira et al., 2012). O 

cálculo do icg para cada segmento da bacia do rio Paraopeba foi realizado utilizando-se a 

Equação 5. 

mr

out

cg
Qx

Q
i   (5) 

em que: 

icg é o índice de conflito pelo uso da água na gestão dos recursos hídricos, adimensional; 

Qout é a vazão outorgada a montante da foz do segmento em estudo, m
3 

s
-1

; 

X é a percentagem, expressa em decimal, da Qmr passível de ser outorgada, 

adimensional; e 

Qmr é a vazão mínima de referência estimada na foz do segmento em estudo, m³ s
-1

. 

O percentual da Qmr passível de ser outorgada é definido pelo órgão gestor da bacia 

(Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM), sendo para a bacia do rio Paraopeba 

definido como 30% da Q7,10. O produto obtido por x e Qmr corresponde à vazão máxima 

passível de ser outorgada para usos consuntivos na bacia. 

A vazão mínima de referência estimada na foz de cada segmento em análise (Qmr) é a 

vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno de 10 anos (Q7,10), a qual foi 

estimada pela Equação 1. 

A Qout pode variar entre zero e um valor positivo correspondente à soma das vazões 

outorgadas a montante da foz do segmento em estudo. Considerando a variação dos valores de 
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Qout em relação à xQmr, Moreira et al. (2012) propuseram a seguinte escala de variação dos 

valores de icg: 

0 ≤ icg ≤ 1 é a situação na qual as vazões outorgadas a montante da foz do segmento em 

estudo se encontram dentro dos limites legais; e 

icg > 1 é a situação na qual as vazões outorgadas a montante da foz do segmento em 

estudo superam os limites previstos pela legislação. 

Visando uma representação gráfica dos valores de icg por meio da elaboração de mapas, 

na situação em que as vazões outorgadas a montante da foz do segmento em estudo estão 

dentro dos limites legais (0 ≤ icg ≤ 1), foi utilizada uma estratificação para caracterização das 

faixas de vazão ainda permissíveis de serem outorgadas: 

 
(icg = 0), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada igual a vazão máxima 

passível de ser outorgada na foz do segmento em estudo; 

 
(0 < icg ≤ 0,7), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada superior a 30% 

da vazão máxima passível de outorga; 

 
(0,7 < icg ≤ 0,9), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada inferior a 30% 

e superior a 10% da vazão máxima passível de outorga; e 

 
(0,9 < icg ≤ 1), ou seja, vazão permissível de ser outorgada inferior a 10% da 

vazão máxima passível de outorga ou o limite de outorga foi alcançado. 

Para caracterizar a condição em que as vazões outorgadas superam os limites previstos 

pela legislação (icg > 1), foi feita uma estratificação do intervalo em duas classes. Dado que o 

limite legal já foi ultrapassado, para este caso as faixas adotadas de valores de icg terão como 

referência a Qmr em substituição a xQmr. Para tanto, multiplicou-se o valor de icg pelo 

percentual da Qmr passível de ser outorgada (x). Dessa forma, o limiar para estratificação da 

condição em que as outorgas emitidas superam a vazão permissível de ser outorgada é dado 

por x icg. Nesse caso, considerando-se a situação em que o valor de Qout é superior a xQmr, a 

variação dos valores de icg está entre os seguintes intervalos: 

 
(x icg ≤ 1), ou seja, vazão outorgada superior a x Qmr e inferior ou igual à vazão 

mínima de referência; e 

 
(x icg > 1), ou seja, vazão outorgada superior à vazão mínima de referência. 

2.3.2. Índice de conflito pelo uso da água no planejamento dos recursos hídricos (icp) 

O Índice de conflito pelo uso da água no planejamento dos recursos hídricos (icp) busca 

prever e avaliar ações alternativas e futuras, visando à tomada de decisões mais adequadas e 

racionais para fins de planejamento de recursos hídricos, sendo expresso pela Equação 6 

(Moreira et al., 2012) 

mld

out

cp
Q

Q
i   (6) 
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em que: 

icp é o índice de conflito pelo uso da água no planejamento dos recursos hídricos, 

adimensional; e 

Qmld é a vazão média de longa duração na foz do segmento em estudo, m
3
s

-1
. 

A utilização da Qmld para o cálculo do icp deve-se ao fato de a vazão média corresponder 

à vazão máxima possível de ser regularizada, abstraindo-se os processos de evaporação e a 

infiltração. Dessa maneira, a utilização da Qmld visa verificar se, caso haja conflito pelo uso da 

água, este pode ser minimizado com a adoção de medidas estruturais como a construção de 

barramentos. 

Os valores de icp, considerando-se a variação dos valores de Qout em relação à Qmld, 

conforme proposta de Moreira et al. (2012), variam da seguinte forma: 

0 ≤ icp ≤ 1 é a situação na qual existindo o conflito pelo uso da água, ainda se pode ser 

resolvido com a adoção de medidas estruturais; e 

icp > 1 é a situação na qual o conflito não pode ser contornado apenas com medidas 

estruturais. 

Para os intervalos de icp, o seguinte simbolismo foi utilizado na geração dos mapas da 

bacia, onde os segmentos dos rios foram coloridos da seguinte maneira: 

 
(icp = 0), ou seja, situação na qual não existem vazões outorgadas a montante da 

foz do segmento analisado; 

 
(0 < icp ≤ 1), ou seja, situação na qual existindo o conflito pelo uso da água, ainda 

se pode contorná-lo com a adoção de medidas estruturais; e 

 
(icp > 1), ou seja, situação na qual o conflito não pode ser contornado apenas com 

medidas estruturais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 4 são apresentadas as 189 outorgas vigentes na bacia do rio Paraopeba, de 

acordo com o banco de dados do CIBAPAR. Destas, 76 estão relacionadas à irrigação, 39 ao 

uso industrial, 13 ao abastecimento urbano de caráter concessivo, 12 ao consumo humano, 11 

a dessedentação animal, nove a aquicultura, uma a extração mineral e 28 não apresentaram a 

finalidade de uso, totalizando uma vazão outorgada de 27,31 m
3
 s

-1
 na bacia. 

Considerando o número de outorgas para a irrigação (40,2% do número total de 

outorgas), verifica-se a predominância desta atividade econômica em relação ao uso da água, 

porém, devido ao parque industrial da região metropolitana de Belo Horizonte, percebe-se que 

o setor industrial também merece destaque neste uso (20,6% do número total de outorgas). 

Nota-se uma concentração de outorgas na parte central da bacia que, segundo 

Schvartzman et al. (2002), pode ser explicada pela existência da região metropolitana de Belo 

Horizonte, na qual se verifica grande número de indústrias. 

Apesar dos dados obtidos corresponderem às características econômicas da região, 

esperava-se que a quantidade de outorgas fosse mais expressiva, principalmente para o uso de 

água do setor de mineração, decorrente do destaque nacional da região nesta atividade. 

Como apontam Almeida et al. (2014), é de vital importância o correto levantamento dos 

usos de água na bacia. Assim, por meio das outorgas, os órgãos gestores de recursos hídricos 

detêm a informação a ser analisada na estimativa da disponibilidade hídrica remanescente, 

motivo pelo qual nos cálculos dos índices propostos se utilizam as vazões outorgadas 

vigentes. 
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Figura 4. Localização das outorgas da bacia do rio 

Paraopeba. 

Na Tabela 1 apresenta-se a classificação dos segmentos de acordo com o icg, enquanto na 

Figura 5 apresenta-se o mapa referente à aplicação do icg na bacia do rio Paraopeba. 

Tabela 1. Classificação dos segmentos da bacia do rio Paraopeba de acordo 

com o índice de conflito pelo uso da água na gestão dos recursos hídricos 

(icg). 

Intervalo de 

valores 
Cor 

Número de 

segmentos 

% em relação aos 

segmentos 

analisados 

icg = 0  148 49,7 

0 < icg ≤ 0,7  74 24,8 

0,7 < icg ≤ 0,9  5 1,7 

0,9 < icg ≤ 1  3 1,0 

x icg ≤ 1  48 16,1 

x icg > 1  20 6,7 

Total  298 100,0 

Pela análise dos dados da Tabela 1, verifica-se que em 148 segmentos não há outorga no 

próprio segmento ou a montante dele, enquanto que 150 segmentos apresentaram vazões 

outorgadas no próprio segmento ou a montante dele. Dos 298 segmentos analisados, em 230 

(77,2%) as outorgas estão dentro dos limites legais na bacia, ou seja, não ultrapassaram o 

critério de outorga de 30% da Q7,10. Por outro lado, em 68 segmentos (22,8%) verificou-se 

vazões outorgadas acima do limite permissível por lei. 
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Destes, 16,1% apresentam valores de outorga acima do máximo outorgável no Estado de 

Minas Gerais, ou seja, 30% da Q7,10; e 6,7% dos segmentos apresentaram valores de outorga 

superiores a própria vazão mínima de referência adota. 

A evidência de vazões outorgadas superiores ao limite legal corrobora a preocupação do 

CIBAPAR (2009), que afirma que as sub-bacias da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, de 

modo geral, estão pressionadas pela alta demanda de usos consuntivos, sendo necessários 

investimentos e ações efetivas de gestão para que possam ser preservados os usos múltiplos 

sem o risco da perda da biodiversidade na região. 

A constatação de vazões outorgadas maiores que o permissível, no entanto, não 

representa o esgotamento da capacidade hídrica da região. A vazão outorgável referente a 

30% da Q7,10 de base de dados anual é um valor que estatisticamente representa uma situação 

com duração de sete dias consecutivos que acontece uma vez, em média, a cada dez anos. 

Além disso, por ser calculada pelo órgão gestor considerando uma base anual de dados, a 

Q7,10 não leva em consideração a variabilidade sazonal da vazão ao longo do ano. 

No que diz respeito aos resultados apresentados na Figura 5, Moreira et al. (2012) 

explicam que a coloração azul, apesar de indicar a não existência de outorgas a montante do 

segmento em análise, não é garantia de que o órgão gestor possa emitir nova outorga, tendo 

em vista que no processo de outorga devem-se considerar os usuários a jusante da seção de 

interesse. 

 

Figura 5. Índice de conflito pelo uso da água na gestão dos recursos 

hídricos (icg) na bacia do rio Paraopeba. 

Por outro lado, a presença de segmentos com colorações roxa e vermelha indica a 

impossibilidade de emissão de novas outorgas a montante dos mesmos. Desse modo, o icg 

permite ao órgão gestor traçar um panorama, a partir de simples análise visual, das regiões em 

que não se pode emitir novas outorgas, exigindo, por conseguinte, maior atenção do órgão 

gestor de recursos hídricos. 

O cálculo do icp dos segmentos da bacia do rio Paraopeba (Tabela 2 e Figura 6) 

apresentou 148 segmentos (49,7%) sem outorgas, enquanto em 150 segmentos (51,3%) 



 

 

695 Índices para a gestão e planejamento de recursos hídricos … 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

 

existem outorgas no próprio segmento ou em segmentos a montante. Destes, foram 

identificados 147 segmentos (0 < icp ≤ 1) em que, na existência de conflito pelo uso da água, 

ainda se pode contorná-lo com a adoção de medidas estruturais. 

Tabela 2. Classificação dos segmentos da bacia do rio Paraopeba de acordo 

com o índice de conflito pelo uso da água no planejamento dos recursos 

hídricos (icp). 

Intervalo de 

valores 
Cor 

Número de 

segmentos 

% em relação aos 

segmentos 

analisados 

icp = 0  148 49,7 

0 < icp ≤ 1,0  147 49,3 

icp > 1,0  3 1,0 

Total  298 100,0 

Em três segmentos da bacia observa-se valores de icp maiores que a unidade (icp > 1,0), 

correspondendo à situação em que existindo o conflito pelo uso da água não se pode mais 

contorná-lo apenas com a adoção de medidas estruturais, como a construção de barragens de 

regularização, uma vez que as vazões outorgadas são maiores que a vazão média de longa 

duração. 

 

Figura 6. Índice de conflito pelo uso da água no planejamento dos 

recursos hídricos (icp) na bacia do rio Paraopeba. 

Estes segmentos ocorreram no Córrego Pau-a-Pique, na margem esquerda, e no Ribeirão 

Macacos, na margem direita do rio Paraopeba, em regiões em que se observa um maior 

número de outorgas associadas à irrigação. 

Apesar dos índices permitirem uma ampla análise quanto à utilização dos recursos 

hídricos na bacia, os mesmos não fornecem subsídios que levem em consideração a qualidade 

da água na bacia. Almeida et al. (2014) explicam que essa é uma limitação quanto ao seu uso, 
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dado que conflitos pelo uso da água também podem ocorrer devido à baixa qualidade da água, 

mesmo que esta esteja disponível quantitativamente de modo satisfatório. 

Estudos complementares devem ser feitos agregando dados como as vazões de diluição e 

modelos de autodepuração em cursos d’água, a fim de se estabelecer um diagnóstico atual das 

condições de outorgas quantitativas e qualitativas na bacia do rio Paraopeba. 

Cabe salientar que a outorga é o instrumento de gestão de recursos hídricos que permite 

controlar os aspectos quantitativos e qualitativos da água de uma bacia. Sendo assim, o 

conjunto de dados associados à outorga deve ser organizado e compilado para promover fácil 

acesso a estas informações, uma vez que os pedidos de outorga são dependentes das vazões 

alocadas pré-existentes ao longo de toda a bacia. 

Logo, é imprescindível maior controle sobre os instrumentos legais e a implantação de 

sistemas informatizados de fácil acesso para dinamizar e melhorar a disponibilização da 

informação. Dessa forma, com a adoção de índices como os analisados neste trabalho, o órgão 

gestor e a sociedade poderão contar com um método claro e preciso para visualizar as 

informações de outorga referentes a toda a bacia. 

4. CONCLUSÕES 

A partir da análise dos resultados obtidos pode-se concluir que: 

- A aplicação do icg permitiu identificar que em 22,7% dos segmentos da hidrografia as 

vazões outorgadas são superiores ao máximo permitido na bacia do rio Paraopeba; 

- A aplicação do icp permitiu identificar três segmentos da hidrografia em que as vazões 

outorgadas ultrapassam o valor da vazão média de longa duração; 

- A análise conjunta do icg e icp permitiu verificar que em eventuais conflitos pelo uso da 

água estabelecidos a solução pode ser obtida com investimentos em obras de engenharia que 

aumentem a disponibilidade de água para outorga ao longo do ano; e 

- A possibilidade de realizar as análises de disponibilidade hídrica em nível de segmentos 

da hidrografia permite que o órgão gestor atue localmente para a solução dos conflitos 

existentes ou no planejamento de soluções para conflitos eminentes. 
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RESUMO 
O estudo da interação entre nitrogênio, potássio e quantidade de água são importantes na 

definição das doses ideais desses fatores, a fim de otimizar a produção das forragem. Assim, 
teve-se como objetivo neste trabalho avaliar os efeitos da aplicação de diferentes lâminas de 
água e doses de nitrogênio e potássio, na produção do capim Tanzânia, no sul do Estado do 
Tocantins. Para estudar a influência das lâminas de água e das combinações das doses de N e 
K2O no capim, nos períodos seco e chuvoso do ano, determinou-se ao longo do experimento a 
produção de forragem. A máxima produtividade no mesmo período foi de 8.706 kg ha-1, com 
a dose de 576,79 kg ha-1 de N: 0,8 K2O e lâmina de água de 116% ETc, resultando em 
aumento de 246%. No período chuvoso, a menor produtividade foi de 6.815 kg ha-1, com dose 
de 100 kg ha-1 ano-1 de N: 0,8 K2O, na ausência da irrigação. A maior produtividade no 
mesmo período foi de 11.710 kg ha-1, com a dose estimada de 672,9 kg ha-1 ano-1 de N: 0,8 
K2O e lâmina de água aplicada de 120% da ETc, resultando em um aumento de 71,8%. 
Concluiu-se então nesse trabalho que a produtividade máxima de matéria seca estimada com 
as equações ajustadas foi de 20.216 kg ha-1 ano-1 obtida com lâmina de água aplicada igual a 
949 mm e com a aplicação de 630 kg ha-1 ano-1 da mistura de nitrogênio e potássio na 
proporção de uma unidade de nitrogênio para 0,8 unidades de potássio. 

Palavras-chave: adubação nitrogenada, irrigação de pastagem, produtividade de forragem. 

Effect of different dephts water and doses of nitrogen and potassium 
in production of Tanzania grass 

ABSTRACT 
The study of the interaction between nitrogen, potassium and water content are important 

in defining the optimum doses of these factors in order to optimize the production of fodder. 
Thus, it had as objective in this study was to evaluate the effects of applying different water 
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depths and nitrogen and potassium, in the production of Tanzania grass in southern state of 
Tocantins. To study the influence of water levels and combinations of N and K2O in the grass, 
the dry and wet periods of the year, it was determined during the experiment forage 
production. The highest yield in the same period was 8706 kg ha-1, with the dose of 576.79 kg 
ha-1 N: 0.8 K2O and water depth of 116% ETc, resulting in an increase of 246%. During the 
rainy season, the lowest yield was 6815 kg ha-1, a dose of 100 kg ha-1 yr-1 N: 0.8 K2O in the 
absence of irrigation. The highest yield in the same period was 11,710 kg ha-1, with the 
estimated dose of 672.9 kg ha-1 yr-1 N: 0.8 K2O and applied water depth of 120% of ETc, 
resulting in a increase of 71.8%. It was therefore concluded that work that the maximum dry 
matter yield estimated to the adjusted model was 20,216 kg ha-1 yr-1 obtained with the applied 
water depth equal to 949 mm and with the application of 630 kg ha-1 year-1 of nitrogen and 
potassium mixture in the ratio of a nitrogen unit for 0.8 potassium units. 

Keywords: forage yield, nitrogen fertilization, pasture irrigation. 

1. INTRODUÇÃO 

Dentre diversos desafios enfrentados pela pecuária brasileira um que merece atenção é a 
manutenção da oferta de pastagem em quantidade e qualidade o ano todo. Fatores como as 
condições climáticas e a disponibilidade de nutrientes no solo para o bom desenvolvimento 
das plantas são cruciais para a produção de forragem (Roma et al., 2012).  

A utilização de insumos, como irrigação e fertilizantes, dependerá do clima e da relação 
custo/benefício. Os custos dificilmente poderão ser alterados para determinado nível de 
utilização de insumos; por isso, os esforços devem concentrar-se na maximização dos 
benefícios, ou seja, na otimização da produção. Dessa forma, há necessidade de aumentar a 
produtividade, o que pode ser alcançado com o incremento da capacidade de suporte das 
pastagens e com a melhoria do ganho de peso dos animais (Alencar et al., 2009). 

A sazonalidade da produção de forragem é outro fator importante a ser considerado na 
pecuária intensiva. No Brasil Central, no período de seca, ocorre decréscimo de até 10% na 
produção de forragem, considerando o total anual (Alencar et al., 2010). 

O manejo da fertilidade do solo, a prática da adubação, o conhecimento das exigências 
nutricionais, os efeitos da irrigação e do clima são fatores de grande importância para a 
prática do manejo de pastagens, que se reflete na maior ou menor produção de forragem (Dias 
Filho, 2011). 

Diante da diversidade de solo e clima no Brasil, viu-se a necessidade então de estudar a 
interação entre nitrogênio, potássio e quantidade de água, definindo-se as doses ideais desses 
fatores, a fim de otimizar a produção de forragem. Nesse contexto, teve-se como objetivo 
neste trabalho avaliar os efeitos da aplicação de diferentes lâminas de água e doses de 
nitrogênio e potássio, na produção do capim Tanzânia, no sul do Estado do Tocantins, 
buscando-se encontrar níveis ótimos desses fatores que otimizem a produção de forragem 
dessa gramínea. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido com a variedade Panicum maximum cv. Tanzânia na 
Estação Experimental do Campus Universitário de Gurupi, Fundação Universidade do 
Tocantins, Município de Gurupi, TO, (11º 45’S, 49º 03’W, altitude 287 m).  

Antes da implantação do experimento foram coletadas amostras compostas de solo, na 
camada de 30 cm de profundidade. No Laboratório de Análise de Solos do Departamento de 
Solos da Universidade Federal de Viçosa foram realizadas análises química e física do solo 
para a determinação da densidade, ponto de murcha e capacidade de campo, obtendo-se os 
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valores de 1,51 g cm-3, 0,089 g g-1 e 0,145 g g-1, respectivamente. A densidade do solo,  foi 
determinada pelo método do anel volumétrico, descrita por Bernardo et al. (2006). O ponto de 
murcha permanente foi determinado utilizando-se o método do Extrator de Richards e a 
capacidade de campo foi determinada pelo método de campo (Bernardo et al., 2006). 

Na área experimental foi instalado um sistema de irrigação por aspersão em linha (Line 

Source Sprinkler System), de acordo com metodologia descrita por Hanks et al. (1976) e 
citada por Silva et al. (2014). Esse sistema, desenvolvido para fins experimentais, consiste na 
instalação de uma linha lateral na posição central da área experimental, com os aspersores 
bem próximos, de modo a se obter grande sobreposição dos jatos de água. Esse arranjo 
permite a aplicação de lâminas de irrigação decrescente ao se afastar dos aspersores instalados 
na parte central da área de cultivo com a pastagem, ou seja, as plantas próximas aos 
aspersores recebem mais áugua enquanto as mais afastadas recebem menos água. 

O experimento foi conduzido em esquema de faixas ao longo da linha de aspersores, 
utilizando-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. 

As parcelas consistiram de quatro combinações de doses de N e K2O (D1 = 100 + 80, 
D2 = 300 + 240, D3 = 500 + 400, D4 = 700 + 560 kg ha-1), de forma que as combinações de 
N e K2O guardam uma relação de 1 N : 0,8 K2O. A fonte de nitrogênio foi a uréia e a de 
potássio, o cloreto de potássio. 

As parcelas experimentais possuíam 6 m de largura e 18 m de comprimento, as quais 
foram subdivididas em seis partes iguais, com 6 x 3 m (18 m2), com bordadura de 0,5 m de 
cada lado, resultando em subparcelas com 5 x 2 m, área útil de 10 m2, dispostas em faixas que 
representam as lâminas de água aplicadas proporcionais à evapotranspiração da cultura 
(L0 = 0, L1 = 18%ETc, L2 = 45%ETc, L3 = 77%ETc, L4 = 100%ETc e L5 = 120%ETc). 
Cada subparcela foi subdividida no tempo, em dois períodos do ano, para serem realizadas as 
análises qualitativas da forragem ao longo do ano. O primeiro período, que apresentava 
menores precipitações médias, compreendia os meses entre maio e outubro, foi chamado de 
período seco. O segundo, que apresentava maiores precipitações médias, compreendia os 
meses entre novembro e abril, foi chamado de período chuvoso. 

As coletas sistemáticas das amostras do capim e os pastejos monitorados nas subparcelas, 
foram realizadas de maneira que o resíduo pós-pastejo apresentasse 15 a 20% de folhas verdes 
remanescentes, conforme recomendação da Embrapa Gado de Leite (Deresz, 1994). 

O monitoramento da umidade do solo foi efetuado com tensiômetros de punção com 
leitura digital, instalados a 15 cm de profundidade nos tratamentos D3L4, (subparcela com 
100% da reposição da evapotranspiração das parcelas com doses de 500 kg de N com 400 kg 
de K2O). 

As leituras tensiométricas foram feitas pela manhã, às 9 horas. Quando o valor médio das 
tensões dos quatro tensiômetros instalados a 15 cm de profundidade era igual ou superior a 40 
kPa, fazia-se a irrigação. 

O tempo de irrigação para elevar a umidade do solo à capacidade de campo, nas parcelas 
com reposição integral da ETc (L4), foi calculado com base na lâmina total necessária 
(Equação 1) e na intensidade líquida média de aplicação de água dos aspersores. 

( )

Ea

1
ZD

10

UACC
L

−
=

            (1) 

em que: 

L: é lâmina total necessária (mm); 

CC: é capacidade de campo (% peso); 

UA: é umidade do solo na tensão de aproximadamente 40 kPa (% peso); 
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D: é densidade do solo (g cm-3); 

Z: é profundidade efetiva do sistema radicular (cm); e 

Ea: é eficiência de aplicação de água (decimal). 

Simultaneamente ao acompanhamento da umidade do solo via tensiometria, foram 
coletados dados meteorológicos com uso de uma estação meteorológica automática. 

O experimento foi conduzido seguindo-se um esquema de parcelas sub-subdivididas, 
tendo-se nas parcelas quatro combinações de doses de N e K2O e, nas subparcelas, as lâminas 
de água e nas subsubparcelas os dois períodos do ano: período seco e período chuvoso. 

Os dados foram submetidos às análises de variância e de regressão. Para o fator 
qualitativo, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para os 
fatores  quantitativos, os modelos foram escolhidos com base na significância dos coeficientes 
de regressão, utilizando-se o teste t a 5 % de probabilidade. Para análises estatísticas foi 
utilizado o programa “SAEG 9.1”, desenvolvido na UFV. 

Para estudar a influência das lâminas de água e das combinações das doses de N e K2O 
no capim Tanzânia, nos dois períodos do ano, determinou-se ao longo do experimento a 
produção de forragem (massa seca). 

Toda a massa verde colhida foi acondicionada em sacos plásticos, devidamente 
identificados. As amostras foram levadas à estufa a 105ºC, por 24 horas para determinação da 
matéria seca. A pesagem foi realizada uma hora após a retirada do material da estufa (Sanches 
et al., 2015). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período seco do ano, a produção de matéria seca (MS) do capim Tanzânia 
variou de forma quadrática com as doses de N: 0,8 K2O (p<0,01) e lâminas aplicadas 
(p<0,01), de acordo com a Equação 2 e a Figura 1a. Enquanto no período chuvoso, variou de 
forma quadrática com as doses do adubo combinado N: 0,8 K2O (p<0,01) e linear com as 
lâminas de água aplicadas (p<0,10), Equação 3 e Figura 1b. 

A menor produtividade no período seco foi de 2.523 kg ha-1 de MS, com dose de 
100 kg ha-1 ano-1 de N: 0,8 K2O, na ausência da irrigação (0% ETc). A máxima produtividade 
no mesmo período foi de 8.706 kg ha-1 de MS, com a dose de 576,79 kg ha-1 de N: 0,8 K2O e 
lâmina de água de 116% ETc, resultando em aumento de 246%. O incremento de 
produtividade demonstrado pela equação 03 e da Figura 1(a) evidencia a importância da 
irrigação e da adubação nitrogenada e potássica no aumento do potencial produtivo do capim 
Tanzânia no período seco do ano. 

A partir da Equação 2 para a estimativa da produtividade de matéria seca no período 
seco, mantendo as lâminas de água constantes e variando as doses do adubo, obteve-se a 
Figura 2a. Nessa figura, pode-se observar que as lâminas 100 e 120% da ETc tiveram 
respostas semelhantes e que a irrigação foi mais eficiente no período seco para ganhos de 
produtividade do capim Tanzânia. A dose de máxima produtividade foi de 577 kg ha-1 ano-1 
de N: 0,8 K2O. No entanto, quando fixaram as doses de adubo e variou a lâmina (Figura 3a), 
observou-se aumento de produtividade de matéria seca até a dose de 500 kg ha-1 ano-1 de 
N: 0,8 K2O, obtendo-se um valor inferior com a aplicação da dose de 700 kg ha-1 ano-1 de 
N: 0,8 K2O. 

MS = 1.441,47 + 11,84D – 0,01D2 + 66,22L – 0,28**L2  R2 = 0,80     (2) 

^
** ** 2 nsMS 5.227,58 17,1504 D 0,0127353 D 5,9053 L= + − +   R2 = 0,81            (3) 
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     (a)                 (b) 

Figura 1. Estimativa da produtividade de matéria seca do capim Tanzânia, em função da dose 
de nitrogênio e potássio e da lâmina de água aplicada, durante os períodos seco (a) e 
chuvoso (b). 

  
     (a)               (b) 

Figura 2. Produtividade de matéria seca do capim Tanzânia nas diferentes lâminas 
aplicadas (% ETc), em função da dose do adubo (kg ha-1 de N: 0,8 K2O), durante os 
períodos  seco (a) e chuvoso (b). 

  

     (a)               (b) 
Figura 3. Produtividade de matéria seca do capim Tanzânia nas diferentes doses do adubo 
(kg ha-1 de N: 0,8 K2O), em função das lâminas aplicadas (% ETc), durante os períodos 
seco (a) e chuvoso (b). 

  

2000

4000

6000

8000

10000

100

300

500

700

0
40

80
120

M
at

ér
ia

 s
ec

a 
(k

g 
ha

-1
)

Dose de adubo (kg ha
-1  ano

-1 )

Lâmina de água (% ET
c)

6000

8000

10000

12000

100

300

500

700

0
40

80
120

M
at

ér
ia

 s
ec

a 
(k

g 
ha

-1
)

Dose 
de a

dubo (k
g ha

-1  ano
-1 )

Lâmina de água (% ET
c)

Dose de adubo (kg ha-1 ano-1)

0 200 400 600 800

M
at

ér
ia

 s
ec

a 
(k

g 
ha

-1
)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000 0 % ETc
18 % ETc
45 % ETc
77 % ETc
100 % ETc
120 % ETc

Dose de adubo (kg ha-1 ano-1)

0 200 400 600 800

M
S 

(k
g 

ha
-1

)

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

0 % ETc
18 % ETc
45 % ETc
77 % ETc
100 % ETc
120 % ETc

Lâmina de água (% ETc)

0 20 40 60 80 100 120 140

M
at

ér
ia

 s
ec

a 
(k

g 
ha

-1
)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

100 kg ha-1 ano-1

300 kg ha-1 ano-1

500 kg ha-1 ano-1

700 kg ha-1 ano-1

Lâmina de água (% ETc)

0 20 40 60 80 100 120 140

M
at

ér
ia

 s
ec

a 
(k

g 
ha

-1
)

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000 100 kg ha-1 ano-1

300 kg ha-1 ano-1

500 kg ha-1 ano-1

700 kg ha-1 ano-1



 

 

703 Efeito da aplicação de diferentes lâminas de irrigação … 

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 3 Taubaté – Jul. / Sep. 2015 

 

A menor produtividade no período chuvoso foi de 6.815 kg ha-1 de MS, com dose de 100 
kg ha-1 ano-1 de N: 0,8 K2O, na ausência da irrigação (0% ETc). A maior produtividade no 
mesmo período foi de 11,710 kg ha-1 de MS, com a dose estimada de 672,9 kg ha-1 ano-1 de 
N: 0,8 K2O e lâmina de água aplicada de 120% da ETc, resultando em um aumento de 71,8%. 

Como no período seco a produtividade máxima de MS foi igual a 8.706 kg ha-1, esse 
valor representa 74% da produtividade máxima obtida no período chuvoso. 

A Figura 2b foi obtida a partir da Equação 3 para estimativa de produtividade de matéria 
seca no período chuvoso, mantendo-se as lâminas constantes e variando-se as doses de adubo. 
Comparando as Figuras 2a e 2b, observou-se que o efeito das doses do adubo na 
produtividade de matéria seca no capim Tanzânia foi mais pronunciado no período chuvoso, 
devido à elevação da temperatura e ao aumento do fotoperíodo. Entretanto, como era 
esperado, o efeito da lâmina de água aplicado na irrigação foi maior no período seco do ano.  

A Figura 3b foi também obtida a partir da Equação 3, porém, mantendo-se as doses do 
adubo constantes e variando-se as lâminas. Nessa figura, observa-se comportamento linear e 
crescente do ganho de produtividade em função da lâmina aplicada e que o aumento das doses 
resultou em ganhos em menores proporções na produtividade de matéria seca do capim 
Tanzânia. Comparando as Figuras 3a e 3b, observa-se comportamento quadrático da lâmina 
de água aplicada na produtividade de matéria seca do capim Tanzânia no período seco e linear 
no período chuvoso e que lâminas acima de 116% ETc provocam queda na produtividade. 

Na Tabela 1 são apresentadas as produtividades de matéria seca do capim Tanzânia para 
a combinação de período, dose de adubo e lâmina de água. Na dose de 100 kg ha-1 ano-1 de N: 
0,8 K2O, as produtividades de matéria seca no período seco diferiram das obtidas no período 
chuvoso para as lâminas de 0, 18 e 45% da ETc. Nas demais doses, a produtividade de matéria 
seca no período seco não diferiu daquela do período chuvoso somente na lâmina de 45% da 
ETc e na dose de 300 kg ha-1 ano-1, na lâmina de 120% da ETc com a dose de 500 kg ha-1 ano-1 
e na lâmina de 100% da ETc com a dose de 700 kg ha-1 ano-1. 

Tabela 1. Valores médios da produtividade de matéria seca (kg ha-1) do capim Tanzânia das 
combinações de período, lâmina de água e dose de adubo.  

Lâmina de Água 
(% ETc) 

Dose de N: 0,8 K2O (kg ha-1 ano-1) 
100 300 

P1 P2 P1 P2 
0 3.614 b 7.351 a 3.696 b 9.069 a 

18 4.706 b 7.397 a 5,113 b 1.360 a 
45 4.807 b 6.491 a 6.097 a 9.953 a 
77 6.010 a 7.068 a 7.344 b 9.344 a 

100 5.570 a 7.418 a 7.618 b 10.751 a 
120 6.562 a 5.117 a 8.626 b 11.241 a 

     

 
500 700 

P1 P2 P1 P2 
0 4.945 b 9.953 a 4.150 b 10.774 a 

18 5.064b 9.834a 5.247 b 11.263 a 
45 7.334 b 10.664 a 7.269 b 12.074 a 
77 8.704 b 11.048 a 8.041 b 13.284 a 

100 8.818 b 11.496 a 9.229 a 10.287 a 
120 8.938 a 10.651 a 8.640 b 11.130 a 

*Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra nas linhas para cada lâmina de água e dose de adubo não 
diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. P1 = período seco e P2 = período chuvoso. 
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A maior produtividade de MS do capim Tanzânia foi de 20.215 kg ha-1 ano-1. Na 
literatura, o potencial produtivo (Jank et al., 2005) dessa cultivar é de 26 t ha-1 ano-1. Segundo 
Pinheiro et al. (2002), o potencial produtivo simulado para a região sul do Estado do 
Tocantins é de 37.125 kg ha-1 ano-1. Esse valor inferior de produtividade alcançada neste 
experimento pode ser justificado pela diferença metodológica da estimativa da produção de 
matéria seca, em que nesse caso foi computado apenas o material passível de ser consumido 
pelo animal, o que pode ser constatado pelos resultados obtidos por Alencar et al. (2009), 
onde foi adotado metodologia semelhante de simulação de pastejo em capim Tanzânia, em 
que a produtividade média de dois anos foi de 66% da observada neste trabalho. 

Soares Filho et al. (2002), cultivando capim Tanzânia em sistema não-irrigado, no 
Município de Piacatu, SP, com adubação nitrogenada de 200 kg ha-1 ano-1 nas estações seca e 
chuvosa, obteve produtividade média de MS na estação seca equivalente a 18% da obtida na 
estação chuvosa. Neste trabalho, a relação foi de 74,3%. Neste trabalho, a relação foi de 
74,3%, levando-nos a inferir que a irrigação e adubações nitrogenada e potássica ajudam a 
equilibrar a produção de forragem entre o período seco e o chuvoso na região sul do Estado de 
Tocantins.  

Observa-se, na Tabela 1, que a produtividade de MS nos diversos tratamentos foi, em 
geral, maior (p<0,05) no período chuvoso em relação ao período seco. Tal resultado pode ser 
decorrente das menores temperaturas e, ou, das maiores amplitudes térmicas observadas no 
período seco. Dessa forma, pode ter havido alteração no metabolismo da planta, resultando 
em menor produção de MS. 

Assim, o uso da irrigação torna-se mais um atrativo como forma de seguro dos 
investimentos na produção de forragem, no caso de ocorrência de veranicos, além de melhorar 
a eficiência de uso de adubos nitrogenados e potássicos. 

Na Figura 4 são apresentadas as produções de matéria seca do capim Tanzânia e a 
variação da temperatura mínima diária mensal durante o período experimental. As produções 
variaram de 967 a 2.160 kg ha-1 de MS do capim Tanzânia. Observa-se, na mesma figura, que, 
em geral, a variação na produção de MS acompanhou a variação da temperatura mínima 
diária mensal ao longo do ano.  Comportamento semelhante foi relatado por Iwamoto et al. 
(2014) em estudo com o capim Tanzânia no município de Maringá-PR. 

 

Figura 4. Produtividade de matéria seca do capim Tanzânia e variação da 
temperatura mínima diária mensal durante o período experimental. 

Rolim (1994) mencionou que baixa temperatura noturna nas regiões tropicais e 
subtropicais seria o principal agente causador da sazonalidade da produção de forragem em 
capim do gênero Panicum. 
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4. CONCLUSÕES 

1. A produtividade máxima de matéria seca estimada foi de 20.216 kg ha-1 ano-1 obtida 
com lâmina de água aplicada igual a 949 mm (107% da ETc) e dose de adubo de 
630 kg ha-1 ano-1 de N: 0,8 K2O. 

2. O capim Tanzânia apresentou baixa sazonalidade da produção de matéria seca, 
potencializada principalmente pela irrigação.  

3. As lâminas de água e as doses do adubo combinado de N: 0,8 K2O aplicadas durante o 
período seco do ano influenciaram positivamente a produtividade de matéria seca. 
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