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ABSTRACT
Land-use change in the Amazon basin has occurred at an accelerated pace during the last
decade, and it is important that the effects induced by these changes on soil properties are
better understood. This study investigated the chemical, physical, and biological properties of
soil in a field under cultivation of soy and rice, and at an adjacent primary rain forest.
Increases in soil bulk density, exchangeable cations and pH were observed in the soy field
soil. In the primary forest, soil microbial biomass and basal respiration rates were higher, and
the microbial community was metabolically more efficient. The sum of basal respiration
across the A, AB and BA horizons on a mass per area basis ranged from 7.31 to 10.05 Mg
CO2-C ha-1yr-1, thus yielding estimates for total soil respiration between 9.6 and 15.5 Mg
CO2-C ha-1yr-1 across sites and seasons. These estimates are in good agreement with literature
values for Amazonian ecosystems. The estimates of heterotrophic respiration made in this
study help to further constrain the estimates of autotrophic soil respiration and will be useful
for monitoring the effects of future land-use in Amazonian ecosystems.
Keywords: land use change, microbial metabolic quotient, seasonality.

Propriedades físicas, químicas, e biológicas de solo sob cultivação de
soja e em floresta adjacente na Amazônia
RESUMO
As mudanças no uso da terra na bacia Amazônica têm ocorridas num ritmo acelerado durante
a última década, e é importante que os efeitos dessas mudanças nos recursos edáficos
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sejam explicados. Este trabalho teve como objetivo investigar as propriedades físicas,
químicas, e biológicas de um solo sob cultivo de soja e arroz, e um solo de floresta primária
adjacente. O solo do campo de soja teve aumentos na densidade, cátions trocáveis, e pH. Na
floresta primária a biomassa microbiana e a respiração do solo foram maiores, e a comunidade
microbiana demonstrou maior eficiência metabólica. A soma da respiração basal nos três
horizontes estudados variou entre 7,31 a 10,05 Mg CO2-C ha-1ano-1, assim dando estimativas
de 9,6 a 15,5 Mg CO2-C ha-1ano-1 para a respiração total do solo somada para sítios e épocas
de amostragem, valores que estão de acordo com dados reportados na literatura para
ecossistemas amazônicos. As estimativas da respiração heterotrófica nesse estudo ajudarão a
estreitar as estimativas de respiração autotrófica e serão importantes na determinação dos
efeitos de futuras mudanças no uso da terra e no clima em sistemas amazônicos.
Palavras-chave: mudança no uso da terra, quociente metabólico, sazonalidade.

1. INTRODUCTION
During the last decade the agricultural frontier in the Amazon has progressively migrated
northward away from the crescent of deforestation that arches across the south and
southeastern portion of the Amazon basin (Nepstad et al. 2006; 2008). Historically, the
majority of land-use change in Amazonia has been deforestation followed by cattle pasture
installation. However, during recent years the expansion of large-scale industrialized
agriculture has become a major land-use change (Nepstad et al., 2006). The area under
intensive mechanized agriculture in the Brazilian Legal Amazon increased by > 3.6 million ha
during 2001-2004, with 87% of this growth in the State of Mato Grosso (Morton et al., 2006).
Soybeans occupy a larger area than any other crop in Brazil, and during the last 10 years,
Amazonia became the region of Brazil with the largest increase in area under soy cultivation
(Costa et al., 2007). For example, the 2006 Censo Agropecuário conducted by the Brazilian
Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2006) showed that, of the regions of Brazil, the
North (Amazonia) had the largest increase in area under soy cultivation: 275.5%.
Furthermore, there are indications that there is considerable potential for expansion of the area
under soybean cultivation in the Amazon. Vera-Diaz et al. (2007), using a regression model of
soybean yield that integrates the major climatic, edaphic, and economic determinants in the
Amazon Basin, estimated that 20% of the Legal Amazon could yield 2 Mg.ha -1 of soybeans, a
lower-threshold value believed to make soybean cultivation economically viable.
The 2006 Censo Agropecuário also demonstrated a trend of substitution of pasture areas
for cultivated areas during the period 1996 – 2006, due to the progressive insertion of Brazil
into the international grain production market, principally through the cultivation of soybeans.
In some areas of the Amazon, direct deforestation for soybean planting occurs. For example,
in the State of Mato Grosso, Morton et al. (2006) demonstrated a strong positive relationship
(R2 = 0.72) between area deforested for cropland and mean annual soybean price in the year
of forest clearing for the period 2001 through 2004.
The area under soybean cultivation in the Legal Amazon is approximately 2 million
hectares, with 1.5 million ha in the State of Mato Grosso, and the remaining area distributed
in the States of Pará, Amazonas, Roraima, and Maranhão (Costa et al., 2007). The State of
Pará had 533,386 ha planted in grains under mechanized agriculture in 2009, with
approximately 100,000 ha in soy. In the region of western Pará (Santarém and Belterra) there
were 6,000 ha of soybeans and 550 ha of corn planted in 2003, and in 2009 there were 28,150
ha of soybeans and 11,500 ha of corn (IBGE, 2010).
Questions that arise, in light of these accelerated land-use changes in the Amazon, are how do
edaphic resources change due to differing land uses, and more specifically, how does
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the biological component of the soil respond? It is the microbiological constituent of the soil
that is responsible for maintaining nutrient cycling in the soil-plant-atmosphere continuum,
and therefore the fertility and sustainability of the system. Rodrigues et al. (2013), studying in
pasture and forest in the Amazon showed a homogenization of microbial communities in
response to human activities that was driven by the loss of forest soil bacteria and a net loss of
diversity. Mueller et al. (2014) sampled the soil microbial and plant community composition
across a chronosequence of deforestation in the Amazon and found significant effects of landuse change on fungal community composition, which was more closely correlated to plant
community composition than to changes in soil properties. Secondary forests had fungal
communities more similar to primary forests than to those in pastures, which suggest that the
recuperation of fungal communities after pasture abandonment is dependent upon that of plant
diversity. Jesus et al. (2009) showed that microbial community structure changed significantly
along gradients of base saturation, [Al3+] and pH in different land use types in the Amazon,
and that pasture and crop soil communities were among the most diverse.
The primary objective of this study was to compare changes in soil properties between
primary forest and adjacent agricultural fields through measurements of soil chemical and
physical properties, and measurements of microbial biomass and activity. In addition, through
analysis of the basal respiration data, this work aimed to provide an estimate of root and total
soil respiration in each of the ecosystems studied. These data will be useful for refining
estimates of atmospheric C flux from the soil. Furthermore, these data will be useful to
evaluate the effects of forest conversion and land use change on soil qualities when compared
with analyses of soil from nearby native rain forest.

2. MATERIALS AND METHODS
This study was conducted in the Tapajós National Forest (TNF) and an adjacent (≈ 2 km)
agricultural field (soy field). The region has a mean annual temperature of 25°C, receives
approximately 2000 mm of rain per year with a dry season lasting from July to December, and
is located on an old, nearly flat, erosional remnant plateau (Parrotta et al., 1995). Soils are
deep and highly weathered with dominantly clayey texture (>80%). The soil type at both sites
is a Typic Haplustox (red-yellow Oxisol).
The TNF is a mature, closed-canopy evergreen tropical lowland forest situated 50 km
south of the city of Santarém, Pará, and is bordered on the east by the Santarém – Cuiabá
highway for over 200 km. Much of the area along this border is deforested and used as
pasture or for industrialized agricultural activities where soy, rice, beans, corn, sorghum, and
other crops are cultivated on a large scale.
Sampling in the agricultural field was conducted on the farm called “Fazenda Paraiso” at
km 77 of the Santarém-Cuiabá highway. The area in which this sampling was conducted was
under Brachiara brizantha pasture until November 2001, and was then placed under a
rotation of upland rice and soybean during the previous 4 years. In general, the fertilization
scheme used is 50 kg ha-1 of a urea-based fertilizer (8% N, 28% P2O5, 16% K2O, 0.3% Zn)
and a lime application of 2 t.ha-1.yr-1. In November 2005, in locations separated by about
1,000 meters, two soil pits measuring 1 meter in width by 2 meters in length by 2 meters in
depth were dug in order to define the horizons, and soil samples were taken based on this
horizontal differentiation. Three samples from each horizon were taken for the bulk density
analysis at the midpoint of each horizon (5-, 16-, 35-, 66-, 124-, and 182 cm) in each soil pit,
yielding a total of 36 samples using a sliding-hammer type soil core sampler with 100 cm3
cores (AMS, Inc., American Falls, ID). Samples for analysis of soil chemical properties were
taken from each horizon in the two pits yielding a total of 2 samples from each horizon, or 12
samples total from these 2 pits. Additionally, soil chemical properties samples were also taken
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at 15 randomly-located points across an area of approximately 1 km2. At each of the 15
points, 4 holes were augured to a 2 m depth and soil from the same horizon from each of the
four auger holes was bulked and thoroughly mixed, and one composite sample was taken
from this bulked sample. The 90 samples from the augured holes plus the 12 samples from the
two soil pits yielded a total of 102 soil samples, or 17 samples for each horizon.
Soil samples for chemical and physical properties in the TNF were taken in November
2005 by excavating two soil pits measuring 1 m x 1 m x 2 m soil pit and taking three replicate
samples (samples were not bulked) yielding a total of 2 samples from each horizon, or 12
samples total from these 2 pits. Additionally, soil chemical properties samples were also taken
at 10 randomly-located points across an area of approximately 1ha. At each of the 10 points, 4
holes were augured to a 2 m depth and soil from the same horizon from each of the four auger
holes was bulked and thoroughly mixed, and one composite sample was taken from this
bulked sample. The 60 samples from the augured holes plus the 12 samples from the two soil
pits yielded a total of 72 soil samples, or 12 samples for each horizon. Bulk density samples
from the TNF were taken following the same scheme used in the soy field. All soil samples
for characterization of chemical properties were sent to EMBRAPA soils laboratory in Belém
for analysis of C and N, cation exchange capacity, exchangeable phosphorus, exchangeable
acidity, pH and texture.
Soil samples for basal respiration and microbial biomass were taken in November 2006
(dry season) and May of 2007 (wet season) at Fazenda Paraíso and TNF. Samples were taken
in the entire interval of each of the A, AB, and BA horizons (see Table 1 for depths) at 10
points in each land-use type. At each of the 10 sampling points, 4 holes were augured and soil
from the same horizon from each of the four auger holes was bulked and thoroughly mixed,
and one composite sample was taken from this bulked sample.
Table 1. Soil chemical properties in the TNF and soy field.
Site

Soy field

TNF

Horizon (cm)

%C

%N

pH

P

K

Na

Ca+Mg

Al

Ap (0-10)
AB (10-22)
BA (22-48)
BW1 (48-85)
BW2 (85-163)
BW3 (163-200)
A (0-8)
AB (8-21)
BA (21-48)
BW1 (48-76)
BW2 (76-125)
BW3 (125-200)

1.88
1.07
0.70
0.43
0.36
0.22
1.88
0.71
0.47
0.26
0.18
0.11

0.23
0.18
0.14
0.11
0.09
0.07
0.26
0.16
0.11
0.07
0.06
0.04

5.2
4.7
4.8
4.6
4.7
4.7
3.2
3.6
4.0
3.9
4.0
4.3

28.8
6.9
2.1
1.1
1.1
1.0
8
3
1
1
1
1

102.0
55.0
39.4
19.5
12.8
11.5
57
22
10
8
0.2
6

26.6
17.1
12.5
8.8
6.6
6.7
25
10
6
4
0.7
4

2.9
1.5
0.9
0.8
0.82
0.87
1.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.4
1.0
1.3
1.3
1.2
1.2
3.4
2.3
1.7
1.3
0.8
0.7

Note: P, K, Na = mg.dm-3; Ca + Mg and Al = cmolc.dm-3.

Basal respiration was measured in the laboratory following the alkali base trap technique
outlined in Anderson (1982), and soil microbial biomass was measured using the chloroform
fumigation-extraction protocol in Vance et al. (1987) with subsequent analysis of the extracts
done using the Walkley-Black wet oxidation method. Ten samples were taken for each
procedure and in each season, and the samples were stored at 4°C and laboratory analysis of
microbial biomass and basal respiration was conducted the next day. For each procedure,
samples were analyzed in triplicate and a mean value was taken for each group of three
replicates. Ten grams of oven-dry soil (ODS) equivalent (soils were not oven-dried) were
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used for the basal respiration technique, and samples were brought to 60% of water-holding
capacity (WHC) then incubated with 10 mL of 1M NaOH for three days in 1.3 L glass jars
sealed with Teflon tape (WHC of these soils was determined through laboratory
experimentation previous to the start of the extraction and analysis of samples). Jars with only
alkali solution were also prepared in order to correct for any extraneous absorption of CO2 by
the samples during handling and incubation. For the microbial biomass procedure, 50 g of
ODS brought to 60% of WHC were incubated in a glass desiccator under vacuum pressure
with 30 mL of ethanol-free CHCl3 for 24 hours. The desiccator was protected from light with
a covering of heavy, black plastic, and 200 mL of K2SO4 was used as an extractant. Extracts
were shaken for one hour at 180 rpm on a horizontal table shaker. The microbial metabolic
quotient, or qCO2 value, was calculated as the ratio of soil basal respiration to microbial
biomass (Anderson and Domsch, 1993; Wardle and Ghani, 1995). All soils data are reported
on a dry-weight basis.
The microbial biomass and basal respiration data were analyzed using ANOVA with site,
season, and horizon as fixed effects. Scheffe’s post hoc test (Sokal and Rohlf, 1981) was used
to separate means, and a probability level of α = 0.05 was used for all tests. The microbial
biomass and basal soil respiration data were log10 transformed for the ANOVA analysis to
correct for slight deviations from normality. Homogeneity of variances was tested using
Levene’s test and the p-value of 0.10 indicated no violation of the equal variance assumption
for the ANOVA test.
The asymmetric 95% confidence intervals for the microbial biomass, basal respiration,
and qCO2 data are based on the antilog of the confidence intervals (Sokal and Rohlf, 1981),
yielded from statistical testing of the log10 transformed data.

3. RESULTS
Compared to the TNF, the soy field shows large differences in pH, exchangeable cations,
and P, differences which are most likely related to liming and fertilization. The TNF soil has a
higher concentration of Al in the upper horizons, a difference that is once again an effect of
the liming that the soy field receives, which raises the pH. The total carbon in the first two
meters was 129.0 and 151.5 Mg.ha-1 in the soy field and TNF, respectively. Total N in the soy
field in the first two meters was 28.1 Mg.ha-1, and 15.9 Mg.ha-1 in the TNF. The TNF had
higher C:N in all horizons (TNF:12.5 – 8.9 and soy: 8.1 to 3.1, A and BW3 horizons,
respectively).
There are striking differences in bulk density throughout the profile up to 2 meters, with
the soy field soil always having a larger bulk density than the TNF at all depths, with the
largest differences in the A, AB, and BA horizons (for example, 0.76 and 1.4 Mg.m-3, A
horizons in TNF and soy field, respectively; Figure 1).
The microbial biomass data followed a statistically significant trend of a larger biomass
in the TNF than in the soy field in all three horizons when comparing within a season.
Additionally, within a site there were statistically significant larger biomass values in the wet
season than in the dry for all 3 horizons (Figure 2).
Basal respiration was greater in the TNF than in the soy field only in the A horizon in the
wet season, and there were no other significant differences. The mean microbial activity,
which was measured as basal respiration in the soil horizons, ranged from to 2.97 to 6.85 µg
CO2-C.g-1.soil h-1 during the sampling period, with a general trend of greater respiration in the
superficial horizons in the wet season. The microbial metabolic quotient, or qCO2 value,
ranged from 4.66 to 24.89 μgCO2-C.mg-1h-1 (Figure 3). The ANOVA for qCO2 was
significant for site and season, but there were no differences between the TNF and the soy
field within a horizon and season (a non-significant three-way interaction term).
Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Troy Patrick Beldini et al.

712

Figure 1. Soil bulk density (Mg.m-3) in primary
forest (TNF) and a soy field in two profiles.

Figure 2. Soil basal respiration and microbial biomass in primary forest (TNF) and in
a soy field, in 3 horizons across rainy and dry seasons. Bars are 95% confidence
intervals. Different letters indicate significant difference at α = 0.05.

Basal respiration was greater in the TNF than in the soy field only in the A horizon in
the wet season, and there were no other significant differences. The mean microbial activity,
which was measured as basal respiration in the soil horizons, ranged from to 2.97 to 6.85 µg
CO2-C.g-1.soil h-1 during the sampling period, with a general trend of greater respiration in the
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superficial horizons in the wet season. The microbial metabolic quotient, or qCO2 value,
ranged from 4.66 to 24.89 μgCO2-C.mg-1h-1 (Figure 3). The ANOVA for qCO2 was
significant for site and season, but there were no differences between the TNF and the soy
field within a horizon and season (a non-significant three-way interaction term).

Figure 3. qCO2 values for primary forest and an agricultural field in 3 horizons across rainy
and dry seasons. Bars are 95% confidence intervals.

4. DISCUSSION
The results for the microbial biomass analysis (Figure 2) are within the range of data
reported from other studies done in Amazonian forests and other land uses. Feigl et al. (1995)
reported a range of 890 to 1,100 μgC.g-1, and Luizão et al. (1992) reported 765 to 1,290
μgC.g-1. Moreira and Malavolta (2004) found a range of 148 to 708 μgC.g-1, in primary forest,
pastures, and agroforest. Marschner et al. (2002), working in an Amazonian agroforest, found
between 850 and 1,500 μgC.g-1 during the rainy season, and between 200 and 350 μgC.g-1 in
the dry season, and Matsuoka et al. (2003) found large decreases in soil organic matter and
microbial biomass in soy fields on Oxisols in Mato Grosso. The basal soil respiration data
(Figure 2) are similar to those reported in other studies done in Amazonian ecosystems. In
Amazonian primary forest, Menyailo et al. (2003) reported a basal respiration rate ranging
from 3.33 to 6.25 μgCO2-C.g-1.h-1. Likewise, Luizão et al. (1992) described basal respiration
rates of 4.5 to 8.08 μgCO2-C.g-1.h-1 in Amazonian primary forest, burned areas, and pastures,
and Feigl et al. (1995) reported a range of 5.83 to 7.25 μgCO2-C.g-1.h-1 in Amazon primary
forest. The differences between the sites in the current study were not statistically significant,
and a possible explanation for the equality of basal respiration between the TNF and soy field,
wherein higher basal respiration rates should be expected in the TNF, might be related to the
higher pH and lower C:N in the soy field, factors that could stimulate microbial respiration
rates. Marschner et al. (2002) reported higher pH values in the rhizosphere than in the bulk
soil in an Amazonian forest during the wet season, and this change could promote significant
changes soil CO2 efflux, microbial community composition, and substrate use and efficiency.
Cenciani et al. (2009), studying microbial dynamics in Amazonian forests and pastures,
concluded that elevation of pH in the pasture soils contributed to the greater diversity of
nitrifying bacteria in comparison to forest soils. The higher pH and N-fertilization of the soy
field soils in the current study could have stimulated the activities of nitrifying bacteria and
thus increased the basal respiration rate.
Although the differences between site, season and depth were not large, the greater respiration
rate in the A horizon of the TNF soil during the wet season points to an interesting possibility
to explain this result in terms of microbial community structure. For example, Cleveland et al.
(2007) reported an average of 9.1 μgCO2-C.g-1.h-1 for basal respiration of lowland rain forest
soils in Costa Rica. However, identical soil samples were amended with dissolved organic
matter (DOM) instead of just water, and this had the effect of increasing the
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respiration rate to 35.1 μgCO2-C.g-1.h-1, a four-fold increase. The authors also found an
increase in the abundance of organisms within the Gammaproteobacteria and Firmicutes
groups, and determined that these groups are likely to have a greater ability than other
organisms to respond to inputs of carbon, thus rapidly increasing the CO2 flux from the soil.
This might help to explain the greater basal respiration in the TNF A horizon during the wet
season (Figure 2). The dry season soils received the same treatment as the wet season soils for
the basal respiration experiment, so the difference in respiration must be related to differences
in the structure of the microbial communities between seasons. A possible explanation is that
the A horizon of the TNF soil during the wet season may have had a different community
composition that responded more efficiently to greater soil moisture. Although we have no
evidence to support the following conjecture, since the soil sample was taken at a time of year
when the profile would be rich in dissolved nutrients from leaching of litter fall and
vegetation, this could have stimulated changes in the microbial community structure, favoring
the proliferation of organisms that have a greater efficiency for substrate use, as described by
Cleveland et al. (2007). The authors suggest that DOM inputs may drive higher rates of soil
respiration by stimulating an opportunistic subset of the soil bacterial community, and
therefore the types of microorganisms vary through time in response to different rates and
types of C inputs, suggesting that temporal shifts in community structure may directly affect
soil respiration rates following C inputs.
The qCO2 data in Figure 3 are similar to results published by Moreira and Costa (2004)
for primary Amazon rain-forest (11.8 – 26.1 μgCO2-C.mg-1.h-1). Although there were no
statistical differences, the qCO2 data support the hypothesis of changes in microbial
community composition. The microbial metabolic quotient values provide an idea of the
efficiency of microbial metabolic activity. Lower qCO2 values indicate that less CO2 is lost
through microbial activity and more C is incorporated into the microbial biomass thus
conferring increased efficiency of microbial activity. Lower qCO2 values are indicative of an
ecosystem that is closer to steady-state condition, and higher qCO2 values are an indication of
lower quality organic inputs into the soil system. Lower qCO2 values are also indicative of a
larger proportion of fungal biomass since fungal metabolism is more efficient than that of
bacteria. The low qCO2 in the presence of a possibly more diverse substrate input in the TNF
soil during the wet season possibly indicates that subsets or groups of microbes that are more
capable of metabolizing the large flush of nutrients increase in abundance. Cleveland et al.
(2007) reported that specific and unique soil bacterial assemblages were responsible for the
decomposition of individual soil organic compounds, and the same changes in microbial
community composition could be happening in the TNF soils, and to a certain extent also in
the soy field soils during the wet season.
Changes in microbial community species composition have been hypothesized to occur
due to land use change and seasonal variation, and land use changes can select for specific
groups of microorganisms to be dominant, or can cause decreases in microbial diversity
(Cleveland et al., 2003). Marschner et al. (2002) studying soil microorganism dynamics in
agro forestry systems in Amazonia concluded that during the dry season there is a less diverse
microbial community, which could be due to the survival of only a subset of the population of
the wet season. Cenciani et al. (2009), studying in Amazonian forest and pastures showed
that, although the pasture soils had more organic C and N in the soil and the microbial
biomass, mineralization of C and N during the dry season was significantly reduced compared
to the forest, which may reflect a change in microbial diversity in the pasture due to seasonal
variation.
The ratio of the microbial biomass C to total soil C in each horizon and season increased
with depth and from dry season to rainy season for each site (TNF dry/wet 3.4/5.1; Soy
dry/wet 1.0/2.3; A horizons only), a result that follows the same trend described in Luizão et
al. (1992) for Amazonian forests and pasture. In the current study, the TNF always had a
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greater percentage of total C in the microbial biomass than did the soy field. Since the sites
have nearly identical amounts of total carbon (Table 1), the difference comes from the greater
amount of microbial biomass in the TNF soils, and is an indication of greater input of organic
matter to the TNF soil. The large change in the ratio between seasons in the TNF, and the
absence of this change in the soy field soil indicates the response of the microbial community
to the large pulse of labile compounds entering the soil during the wet season, and endows the
TNF soil with a greater capacity for nutrient cycling. The qCO2 data support this conclusion
because the qCO2 was lower in the TNF than the soy field in all horizons, and soil carbon
decreased in each successive horizon. The trend of higher qCO2 with depth, or reduced
metabolic efficiency, may be an indication that soil microbial communities at these sites are
C-limited. Examples of C-limitation on microbial activity in tropical soils have been shown
by Cleveland and Townsend, (2006), wherein soil respiration rates were shown to be
positively related to seasonal increases in labile C inputs in tropical forest in Costa Rica and
by Ferreira et al. (2008) who demonstrated C-limitation of microbial activity in Brazilian
oxisols amended with mineral P.
The soil microbial community contribution to total soil respiration is another result from
this work that provides insight into microbial activities in these systems. Soil basal respiration
represents the contribution of heterotrophic organisms (Rh) to total soil respiration (Rs).
Hanson et al. (2000) in a review of root and microbial contributions to total soil respiration
reported that the average contribution of Rh from diverse forested ecosystems worldwide was
54.2%, with 45.8% coming from roots. Silver et al. (2005) investigating root dynamics and
soil respiration on clay soils in the TNF reported that soil heterotrophs strongly dominate soil
respiration in this forest. They concluded that fine root respiration accounts for 24 – 35% of
total soil respiration, therefore, heterotrophic respiration would account for 65 – 76% of total
soil respiration.
Although there is a limitation imposed when attempting to extrapolate values for Rs from
the fluxes measured in the current study because they are simple laboratory incubations and
are not field-measured (and also because the litter layer is not included), the range of Rh as a
percentage of Rs would yield plausible values for total soil CO2 efflux on a Mg CO2-C ha-1yr1
basis, summed across the 3 horizons. For example, if Rh accounted for between 65 – 76% of
Rs, then in the TNF during the dry season, Rs would be between 9.6 and 11.3 Mg CO2-C
ha-1yr-1, and 13.0 and 15.2 Mg CO2-C ha-1yr-1 in the wet season. Likewise, in the soy field,
during the dry season, Rs would be between 12.5 and 14.7 Mg CO2-C ha-1yr-1, and 13.2 and
15.5 Mg CO2-C ha-1yr-1 in the wet season. These values are in agreement with the data in
Salimon et al. (2004). Working in forests and pastures in Amazonia, the authors reported a
range of total annual soil CO2 flux of 13.5 – 27.5 Mg CO2-C ha-1yr-1, with mean values of 24-,
17-, and 16 Mg CO2-C ha-1yr-1 for pastures, mature forest, and secondary forest, respectively.
The estimates for Rs from the current study provide an excellent fit with the estimates of Rs
in Salimon et al. (2004), and therefore indicate that the estimates of Rh made in the current
study are reasonably accurate. For example, the mature forest land use in Salimon et al.
(2004) had a Rs range of 14.7 to 17.7 Mg CO2-C ha-1yr-1, and the estimates for Rs (Mg CO2-C
ha-1yr-1) in the TNF made in the current study range from 9.6 in the dry season, to 15.2 in the
wet season, with an average of 12.3. In addition, Davidson et al. (2008) working in the
primary forest in the TNF reported a mean soil CO2 flux during 5 years of measurements of
12.8 Mg CO2-C ha-1yr-1. Data from soy fields in Amazonia are not well represented in the
literature, but soil CO2 flux measurements from pastures have been reported. Salimon et al.
(2004), calculated soil CO2 flux of 16.9 Mg CO2-C ha-1yr-1 in a pasture that was recently
(3 years) converted from a rice/bean field.
The Rh data from the soy field were very similar to those from the TNF (Figure 1). One
explanation for the lack of large differences in Rh is that the pH in the soy field was always
greater than that in the TNF (5.21 – 4.72 soy field and 3.2 – 4.2 TNF, A and BW3 horizons,
Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Troy Patrick Beldini et al.

716

respectively). The reduction in acidity induced by liming most likely stimulated microbial
activity and promoted a more diverse decomposer community (Insam, 1990). The effects of
liming (and fertilization) on microbial biomass can be seen in Table 2.
Table 2. Pearson product-moment correlation analysis for selected variables, soy field.
Variable

P

K

Na

Ca

Ca+Mg

Al

pH

Microbial biomass dry season

0.75*

0.72*

0.71*

0.74*

0.73*

-0.61*

0.25

Microbial biomass wet season

0.66*

0.42*

0.40*

0.63*

0.64*

-0.51*

0.26

* indicates significance at p < 0.05.

Correlation analysis showed only a slight positive relationship between pH and microbial
biomass in either season, but microbial biomass was positively related to cations, and
negatively related to Al.

5. CONCLUSIONS
1. Compared to the nearby primary forest, soil under soy cultivation presented higher pH,
exchangeable cations, and bulk density up to 2 meters.
2. Soil microbial biomass was greater in the primary forest in both seasons, and during
the wet season there were larger biomass values than in the dry for all 3 horizons comparing
within and between sites.
3. The absence of differences in basal respiration between sites and seasons may be due
to the application of lime and fertilizer to the soy field soil, which increased pH and promoted
microbial activity. The soy field soils also had substantially lower C:N in all horizons, which
could also stimulate microbial respiration rates.
4. The microbial community in the forest demonstrated a tendency for higher metabolic
efficiency as indicated by the qCO2 data, and the ratio of microbial carbon to soil carbon
increased from dry to wet seasons. The large change in the ratio between seasons in the TNF,
and the absence of this change in the soy field soil suggests a greater diversity of the
microbial community in the TNF soil and therefore a greater capacity for nutrient cycling.
This also suggests that the microbial community in the soy field soil may be carbon-limited.
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ABSTRACT
The paper presents the results of an analysis of a two-stage pilot plant for the removal of
toluene and benzene from the exhaust air of an industrial wastewater treatment plant
(WWTP). The two-stage air process combines a water scrubber and a biotrickling filter (BTF)
in sequence, and treats air stripped from the liquid phase compartments of the WWTP. During
the experimental period, the pilot plant treated an airflow of 600 Nm3h-1. Average
concentrations of the waste air stream entering the water scrubber were 10.61 mg Nm-3
benzene and 9.26 mg Nm-3 toluene. The water scrubber obtained medium-high removal
efficiencies (averages 51% and 60%, for benzene and toluene, respectively). Subsequent
passage through the BTF allowed a further reduction of average concentrations, which
decreased to 2.10 mg Nm-3 benzene and to 0.84 mg Nm-3 toluene, thereby allowing overall
average removal efficiencies (REs) of 80% and 91% for benzene and toluene, respectively.
Results prove the benefits obtained from a combination of different removal technologies:
water scrubbers to remove peak concentrations and soluble compounds, and BTFs to remove
compounds with lower solubility, due to the biodegradation performed by microorganisms.
Keywords: absorption, air treatment, scrubber, volatile organic compounds.

Remoção de benzeno e tolueno de um efluente de refinaria por
absorção e filtração “biotrickling”
RESUMO
Este estudo apresenta os resultados obtidos em uma instalação piloto de duplo estágio
para a remoção de tolueno e benzeno no efluente de uma estação de tratamento de águas
residuárias (ETAR) industriais. A instalação de tratamento de ar de duplo estágio combina um
scrubber de água com um filtro biotrickling (BTF) e trata o ar despojado dos compartimentos
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da ETAR. Durante a atividade experimental, a instalação piloto tratou um fluxo de ar de
600 Nm3 h-1. As concentrações médias do fluxo de ar residual que entraram no scrubber
foram 10,61 e 9,26 mg Nm-3 de benzeno e tolueno, respectivamente. O scrubber permitiu
obter eficiências de remoção (ER) média-altas (valores máximos de 84% e 92%,
respectivamente). A passagem pelo BTF permitiu uma redução adicional das concentrações
médias, que diminuíram até 2,10 mg Nm-3 de benzeno e 0,84 mg Nm-3 de tolueno. Isto
permitiu a obtenção de uma ER média global de 80% e 91% de benzeno e tolueno,
respectivamente. Esses resultados comprovam os benefícios associados a uma combinação de
diferentes tecnologias de remoção: scrubber de água para remover as concentrações máximas
e compostos solúveis, e BTF para remover também compostos com baixa solubilidade, graças
à biodegradação realizada por microorganismos.
Palavras-chave: absorção, compostos orgânicos voláteis, scrubber, tratamento de ar.

1. INTRODUCTION
Benzene and toluene are typical components of oil and its derivatives. Such compounds
are abundantly present in refinery wastewater as well as in wastewaters from chemical and
petrochemical industries. Due to their volatility, and to the liquid-air exchanges occurring, for
example, in aerated or vigorously mixed tanks, benzene and toluene are also present in air
emissions from wastewater treatment plants (WWTPs) of these industries, as well as in
emissions from other processes that use benzene and toluene as solvents, thinners or
degreasers (Raboni et al., 2013). On the other hand, it has been observed that with specific
biological reactors, and in the presence of specially-acclimated biomass, these compounds can
be removed extremely quickly from waste streams, with negligible stripping from the liquid
to air phase, even in the presence of continuous aeration (Capodaglio et al., 2010). These
compounds are also found in the exhaust air of mechanical-biological waste treatment plants
(Schiavon et al., 2015a), in landfill biogas (Raboni et al., 2015), and in vehicles’ exhaust
gases (Faber et al., 2013).
Following inhalation exposure, toluene may induce adverse health effects, acute and/or
chronic: the former include nausea, fatigue, headaches and cardiac arrhythmia. Irritation of
respiratory systems, depression and other central nervous system disturbances, and effects on
kidneys and liver were reported as the main chronic effects (US-EPA, 2015a). Inhalation of
benzene at high concentrations (acute exposure) may result in neurological dysfunctions such
as drowsiness, dizziness, headaches, and unconsciousness. Unlike toluene, benzene is a
demonstrated human carcinogen. Long-term exposure to this compound may provoke
leukemia (US-EPA, 2015b). Due to the toxic behavior of these compounds, it is essential to
minimize their release into the environment and, particularly, into the atmosphere, in order to
protect workers and the general public health.
Traditionally, gaseous exhausts containing benzene and toluene may be treated by means
of physical, physical-chemical and thermal processes, such as condensation, absorption/
adsorption, incineration or catalytic oxidation (Kennes and Veiga, 2010). Such systems allow
high removal efficiencies (REs), but are characterized by high investment and operating costs
(as an example, the costly catalytic removal in car exhausts). One exception is represented by
water absorption, a low-cost technology; when treating volatile organic compounds (VOCs);
however, water scrubbing may only be effective as a pre-treatment for removal of VOCs at
medium-high concentrations, due to the generally low solubility of these substances in water
(Urbini et al., 2014).
Two biologically-based gas treatment technologies have received increasing
consideration lately: biofiltration, and biotrickling filtration. Both of them are low-cost,
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energy-efficient options originally applied for odor removal from diluted waste air streams in
municipal WWTPs and mechanical-biological treatment facilities such as composting,
bio-drying and biostabilization. These technologies showed encouraging results also in the
treatment of several industrial air streams containing a variety of compounds, including
VOCs, and nitrogen- and sulfur-based compounds (Schiavon et al., 2015b; Torretta et al.,
2013). Biological technologies for air purification demonstrated the capacity to treat air flows
with low concentrations of poorly soluble contaminants.
Compared to biofilters, operating solely in the gas phase, biotrickling filters (BTFs) have
several advantages: smaller volume and lower surface requirements, durability of packing
material (usually > 10 years), lower pressure drops (due to a higher porosity of the packing
material and to an improved control of excess biomass), easier control of pH and temperature,
the possibility of conveying and releasing the treated gas at higher levels, with positive
consequences on plume atmospheric dispersion (Schiavon et al., 2015b). Due to these
value-adding features, BTFs are considered to be more effective systems that may usefully
replace biofilters, and can be used in combination with other removal technologies, paving the
way to different combined air-treatment process configurations.
This paper presents the results of a two-stage process pilot application, combining water
absorption with biotrickling filtration for the treatment of exhaust air stripped from the liquid
process units of an oil refinery WWTP. The latter is fed by wastewaters highly contaminated
with benzene, toluene and other by-products of oil processing. The results are discussed in
terms of REs and benzene and toluene concentrations, measured upstream and downstream of
each process stage during a trial period of 60 days.

2. MATERIALS AND METHODS
An illustration of the two-stage pilot plant tested herein is presented in Figure 1, and is
composed of:
A water scrubber filled with Pall Rings (5 cm diameter) with the following features:
 column diameter: 1.6 m;
 packing height: 1.6 m;
 packing volume: 4.0 m³.
A BTF filled with blue mussel shells, exhibiting high buffering power, useful to prevent
pH decrease and thus potential inhibition of bacterial activity. The main features of the BTFs
are:
 height of filter: 1.0 m;
 total volume: 6.0 m³.
The airflow treated by the two-stage plant is 600 Nm3h-1. Influent air temperature during
the test period ranges between 24 - 28°C (average 26°C). For water conservation purposes,
liquid WWTP effluent is used as scrubber unit’s wash water and as make-up water for both
stages. An additional advantage of this setup is that the BTF is hence provided with sufficient
nutrients to support VOC biodegradation by microorganisms. Furthermore, the WWTP
effluent contains a few microorganisms acclimated to VOCs, which are consequently fed to
the BTF.
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Figure 1. Flow diagram of the two-stage pilot plant.

The flow rate of the wash water to the scrubber is 2 m3h-1, while the BTF is fed with a
water flow of 0.9 m3h-1. During the initial operational period of the pilot air treatment plant
(start-up phase), a selected inoculum of microorganisms was inserted into the BTF in order to
achieve faster establishment of full operating conditions with a properly functional bacterial
population.
The air treatment system was run continuously for a 60 day period. A sampling campaign
was carried out for the last 30 consecutive days, after achieving steady operating conditions.
During this period, 30 air sample triplets (1 triplet per day) were taken upstream and
downstream of the water scrubber, and downstream of the BTF, by using sorbent tubes with
SKC sample pumps (SKC Ltd, UK). Samples were then desorbed and analyzed by Gas
Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) in order to determine benzene and toluene
concentrations. Flow rate (Q) and temperature (T) were measured by means of a Delta Ohm
HD 2303.0 Hot Wire Anemometer, equipped with AP471 S1 temperature probe (Delta Ohm
Srl, Italy).
Table 1 summarizes the main physical-chemical properties of benzene and toluene.
Benzene, an aromatic hydrocarbon, is a natural constituent of crude oil, and one of the most
elementary petrochemicals. As shown by the values in the table below, benzene evaporates
into air very quickly, and dissolves only slightly in water. Being classified as LNAPL (Light,
Non-Acqueous Phase Liquid), benzene will float on top of water. Toluene (also called
Metylbenzene) is also an aromatic hydrocarbon, less volatile than benzene, and mostly
water-insoluble (solubility is less than 1/3 that of benzene).
Table 1. Physical-chemical properties of benzene and toluene (Lawrence, 2006).
Substance

Formula

Mol. Wgt.
(-)

Vapor Pressure Water solubility
(Pa) at 20°C
(mg L-1) at 25°C

Log Kow
Henry’s Law
octanol/water
Constant
partition coeff. (kPa m3 mol1)
(-)
at 25°C

Benzene

C6H6

78

1,010

1,780

2.13

0.557

Toluene

C7H8

92

2,900

531

2.73

0.660
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3. RESULTS AND DISCUSSION
Figure 2 shows inlet and outlet concentrations of benzene (Fig. 2a) and toluene (Fig. 2b),
at the inlet and outlet of the water scrubber. Inlet contaminants’ concentrations are
characterized by high variability (benzene range: 0.41-56.36 mg Nm-3; toluene range:
1.68-22.8 mg Nm-3), as often occurs in real-life conditions, even in steady-state operation.
During the period of observation, temperature of the BTF circulation water was between 22 25°C, and its pH varied between 7.4 and 7.6. The stability of pH can be ascribed to the
buffering effect of the calcium carbonate of the blue mussel shells forming the packing
material.
Overall, the first-step scrubber treatment achieved medium-high REs of the two
contaminants, by reason of their solubility levels in water (benzene: 1,780 mg L-1; toluene:
531 mg L-1). Interestingly, toluene seems to be more easily removed in this step compared to
benzene, in spite of the latter higher water solubility. This is explainable considering that
toluene is more easily biodegradable than benzene, as reported in several studies: Aronson et
al. (1999) estimated biodegradation constant rates for both compounds at 20°C, resulting in
0.096 dr for benzene and 0.2 d-1 for toluene; Chang et al. (1993) reported that bacteria that are
able to degrade toluene are also able to biodegrade benzene, but show a preference for toluene
when the two compounds are present together; as a result, benzene is degraded more slowly.
Otenio et al. (2005) demonstrated that Pseudomonas putida degrades toluene more slowly
when this is present in a mixture of VOCs than in the case of toluene alone, explaining the
inhibition of toluene biodegradation due to the presence of benzene. Wash water used in the
scrubber in this application was WWTP effluent; therefore it contained small concentrations
of bacteria that, in time, could colonize the scrubber that worked not just as a pure physical
absorption system, but also, in part, as a bioreactor itself.

Figure 2. Performance of the water scrubber in removing benzene (left) and toluene (right).

Due to the high variability of the inlet concentrations, RE of the water scrubber varied
greatly: from 0 to 84% for benzene and from 0 to 92% for toluene, generally increasing with
cumulative operation time. In all cases, outlet concentrations were mostly limited to values
lower than 10 mg Nm-3 for both compounds, except for two single peak concentrations
(benzene 17.2 mg Nm-3; toluene 12.4 mg Nm-3). This behavior is consistent with a mixed
physical-absorption/biological removal operation.
Figure 3 shows the performance of the BTF in removing benzene (Fig. 3a) and toluene
(Fig. 3b) downstream of the scrubber. In this case REs are more stable, achieving final
concentrations at the BTF outlet lower than 5 mg Nm-3 for both compounds.
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Figure 3. Performance of the BTF in removing benzene (left) and toluene (right).

Figure 4 shows the outcome of a statistical elaboration of the data collected. The average
concentrations of the waste air stream entering the scrubber are 10.61 mg Nm-3 benzene and
9.26 mg Nm-3 toluene. At the outlet of the scrubber unit, the average concentrations decrease
to 5.25 mg Nm-3 benzene and to 3.66 mg Nm-3 toluene, determining average REs of 51% and
60% for benzene and toluene respectively, while maximum punctual values observed were
84% and 92%. The second-stage treatment occurring in the BTF further lowered the average
concentrations of the two VOCs, which decreased to 2.10 mg Nm-3 benzene and to 0.84 mg
Nm-3 toluene, thereby obtaining average process REs of 60% and 77% for benzene and
toluene, respectively. Overall, the entire two-stage process determined final average REs of
80% for benzene and 91% for toluene.
The results prove that the combined process is capable of achieving average effluent
gaseous concentrations of benzene below 3.0 mg Nm-3, and even lower concentrations of
toluene, down to less than 1 mg Nm-3. These same tests have confirmed biodegradation of
benzene occurs with more difficulty, compared to toluene.

Figure 4. Performance of the process train as a whole and as single stages, evaluated on
a statistical basis.
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4. CONCLUSIONS
Results obtained during this pilot treatment test to remove VOC’s (toluene and benzene)
from the gaseous effluent of an oil-refinery WWTP, with application of a combined process
(water scrubber plus biotrickling filtration), demonstrated the benefits derived from a proper
combination of two different removal technologies. The two-stage process treated average
concentrations of 0.61 mg Nm-3 and 9.26 mg Nm-3 (benzene and toluene, respectively), with a
high daily variability in the polluted stream, varying in the ranges 0.41-56.36 mg Nm-3 and
2.68-22.8 mg Nm-3 (benzene and toluene, respectively). The first stage of the combined
removal system (water scrubber) showed a limited removal of contaminants peak
concentrations, with average REs of 51% for benzene and 60% for toluene. The second stage
(BTF) process allowed an additional reduction of average concentrations to <3 mg Nm-3
benzene and <1 mg Nm-3 toluene; this brought overall REs to 80% and 91% for benzene and
toluene, respectively.
The results prove the ability of biological technologies (especially BTFs) to remove low
solubility compounds from air streams, mostly due to the biodegradation performed by
microorganisms. Coupling traditional absorption processes with biotrickling filtration can
lead to interesting results and optimize an air treatment process, especially in the case of
gaseous streams containing multiple pollutants with fluctuating concentrations and different
water solubility and physical properties.
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ABSTRACT
We investigated the degradation of 17α-ethynylestradiol in an aqueous solution using a
batch heterogeneous photocatalytic (HPC) reactor with ultraviolet (UV) light and TiO 2
catalyst. In order to determine appropriate operating conditions, a 23 factorial experiment was
conducted with initial an substrate concentration of 15 or 30 mg L-1, TiO2 concentration of
0.02 or 0.05%, pH of 5.0 or 9.0 and total reaction time 240 min. Degradation profiles and
kinetic parameters were determined with an initial substrate concentration of 15 or 30 mg L-1,
0.02% TiO2 and pH 7.0.With17α-ethynylestradiol at 15 mg L-1, degradation efficiency was
100% after 120 min independent of TiO2 concentration and pH. However, less than 50% of
the substrate was degraded when the initial concentration was 30 mg L-1 (0.05% TiO2 and pH
5.0). Initial substrate concentration was a limiting factor for HPC, although the reaction was
also strongly influenced by TiO2 concentration and the interaction between initial substrate
concentration and TiO2 concentration. All degradations followed first-order kinetics. With
17α-ethynylestradiol at 15 mg L-1, the half-life time (t½) was 64.16 min and the rate constant
was 0.108 min-1, while at 30 mg L-1, substrate degradation proceeded in two stages, the t½
values of which were 44.71 and 433.12 min.
Keywords: endocrine disrupters, reaction kinetic, water treatment.

Degradação de 17α-etinilestradiol em água por fotocatálise
heterogênea
RESUMO
O objetivo desse trabalho foi investigar a degradação de 17α-etinilestradiol em solução
aquosa usando um reator fotocatalítico heterogêneo em batelada com radiação ultravioleta e
TiO2 como catalisador. Com a finalidade de obter as condições ideais, um planejamento
fatorial 23 foi realizado com concentração inicial de 15 e 30 mg L-1, concentração de TiO2 de
0.02 e 0.05%, variou-se o pH em 5.0 e 9.0 e tempo total de reação de 240 min. O perfil da
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degradação e parâmetros cinéticos foram determinados com concentração inicial de 15 e
30 mg L-1, 0.02% de TiO2 e pH 7.0. Com concentração inicial de 15 mg L-1 de 17αetinilestradiol a eficiência de degradação foi 100% após 120 min independente da
concentração de TiO2 e pH. Contudo menos que 50% do substrato foi degradado quando a
concentração inicial utilizada era de 30 mg L-1 (0.05% TiO2 e pH 5.0). A concentração inicial
do substrato foi um fator limitante para a fotocatálise heterogênea. A reação também foi
fortemente influenciada pela concentração de TiO2. Todas as degradações seguiram cinética
de primeira ordem. Para concentração de 17α-etinilestradiol de 15 mg L-1, o tempo de meia
vida (t½) foi 64.16 min e a constante cinética foi 0.108 min-1, enquanto para a concentração de
30 mg L-1, a degradação do poluente aconteceu em dois estágios, com valor de t½ de 44.71 e
433.12 min.
Palavras-chave: disruptores endócrinos, reação cinética, tratamento de água.

1. INTRODUCTION
Pharmaceuticals, persistent organic pollutants (POP) and endocrine disrupters (ED) are
frequently found in effluents and surface water and on various solid matrices such as soils and
sediments. The synthetic oestrogen 17α-ethynylestradiol (C20H24O2), which is used as an oral
contraceptive and in treating the symptoms of menopause and the prevention of abortion
(Ghiselli and Jardim, 2007), is one of the major contributors to ED activity in the effluent
from water treatment plants (Johnson and Sumpter, 2001). Although the Brazilian Ministry of
Health has established standards for drinking water (Brasil, 2011), the majority of ED drugs
are not listed in the resolution and, therefore, water treatment plants do not test for them.
However several published articles have shown that such compounds are not removed
completely by the conventional processes employed in water and sewage treatment plants
(Bila and Dezotti, 2007; Pereira et al., 2011).
Advanced oxidation processes (AOP) are based on the generation of reactive hydroxyl
radicals (OH•) with strong oxidant power (Eo = 2.8 V) that are capable of mineralizing POP to
non-toxic CO2 and H2O. AOP offer operational simplicity and high efficiency in the oxidation
of a vast array of substances (Taffarel et al., 2011), and can be applied as alternative
procedures or in combination with conventional methods (Konstantinou and Albanis, 2003;
Ferreira and Daniel, 2004). Among the various AOP strategies that have been described,
heterogeneous photocatalysis (HPC), induced by radiation and performed with the help of a
semiconductor, has received considerable attention because of its high efficiency in removing
organic pollutants from drinking water and effluents.
In this context, the aims of the present study were (i) to investigate the degradation of
17α-ethynylestradiol in a batch HPC reactor under ultraviolet (UV) light and with TiO2 as
catalyst, and (ii) to verify the influence of the initial concentration of substrate on the kinetics
of the reaction.

2. MATERIALS AND METHODS
Solvents and reagents. The water used in the experiments was supplied by the Estação
Experimental de Tratamento Biológico de Esgotos Sanitários (EXTRABES, Campina Grande,
PB, Brazil). The 17α-ethynylestradiol (CAS 57-63-6; 98% purity; Sigma-Aldrich, St. Louis,
MO, USA) was first dissolved in methanol (Index-No 603-001-00-X; purity > 99,9%; Merck,
Darmstadt, German), then a stock solution containing 100 mg L-1 was prepared in water under
constant agitation and stored in a refrigerator at 4oC. Working solutions were obtained by
diluting an aliquot of the stock solution with an appropriate volume of water and adjusting the
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pH with 1M HCl or 1M NaOH as required. TiO2 (98.5% purity; 0.5% loss on drying;
Labsynth, Diadema, SP, Brazil) was used as catalyst.
Photocatalytic reactor. The reactor consisted of a wooden chamber (1 m long x 0.60 m
wide x 0.65 m high) equipped with eight UV lamps (254 nm wave length; 15 W) and an
orbital shaker (Orbital TE 141, Tecnal) with capacity for 12 x 100 mL Erlenmeyer flasks. The
distance between the surface of the solutions and the lamps was 0.25 m, and the total light
intensity was 7.46 mW cm-2.
Experiment I - Operating conditions. In order to establish appropriate operating
conditions for the degradation of 17α-ethynylestradiol, assays were conducted according to a
23 factorial design using the conditions shown in Table 1. Each assay was conducted in
triplicate to give a total of 24 assays. Flasks containing the assay solutions (100 mL) were
placed inside the HPC reactor, the catalyst was added in the absence of UV light, and the
reaction mixtures were agitated for a few minutes. The UV lamps were then switched on and
the residence time set to 240 min. In order to determine the percentage of substrate degraded,
samples of the reaction suspensions were removed at 0 min (T0) and 240 min (T240),
centrifuged for 15 min at 3600 rpm (BabyR I centrifuge, model 206, FANEM São Paulo
Brazil), and the supernatants analyzed according to the method of Teixeira and Teixeira
(2006). Statistical analyses of the data were performed with the aid of Minitab 14 software in
order to detect the individual and paired effects of the reaction parameters: differences were
considered statistically significant at p = 0.05.
Table 1. Parameters and levels of the 23 factorial experiment.
Codified

Treatment
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Numerical

X1

X2

X3

X1

X2

X3

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
-

5.0
9.0
5.0
9.0
5.0
9.0
5.0
9.0

0.02
0.02
0.05
0.05
0.02
0.02
0.05
0.05

30
30
30
30
15
15
15
15

TiO2

(%);

X1=pH; X2=Percentage of catalyst
concentration of substrate (mg L-1).

X3=Initial

Experiment II – Degradation time and kinetics. Based on the results obtained in
Experiment I, the profile and kinetics of the degradation of 17α-ethynylestradiol were
examined by conducting assays under the following conditions: initial concentration of
substrate, 15 or 30 mg L-1; concentration ofTiO2, 0.02%; pH of reaction mixture, 7.0. HPC
was conducted as described above and sampling of the reaction suspensions was performed
every 10 min from T0 to T30, then every 15 min to T90 and then every 30 min to T240. In each
case, the concentration of substrate remaining in the sample was determined as described
above. The degradation rate constant was calculated according to the first-order rate
(Equation 1).
ln Ct/C0= kt1/2
in which
C0 and Ct are the concentrations of substrate (mg L-1) at T0 and T240, respectively,
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k is the rate constant (min-1) and
t1/2 is the reaction half-life (min).

3. RESULTS AND DISCUSSION
Experiment I – Influence of reaction parameters. Table 2 shows the amount of 17αethynylestradiol (mg L-1) removed from the reaction mixtures and the percentage degradation
following the 240 min reaction. Degradation of the substrate was achieved under all operating
conditions, and the mean efficiency was 81%. It was not determined whether by-products
were formed or if the estrogenic activity of the reaction mixture was reduced. The most
efficient degradation (100%) was obtained under operating conditions T5 to T8, while the
least appropriate condition was T3, under which a degradation efficiency of less than 50%
was obtained. It is noteworthy that 100% degradation was attained whenever the initial
concentration of 17α-ethynylestradiol was 15 mg L-1, independent of the amount of catalyst
present or the pH of the reaction mixture. When the initial substrate concentration was
increased to 30 mg L-1, the degradation efficiency diminished considerably. This effect may
be attributed to the substrate absorbing more radiation than the catalyst, as previously
suggested by Kashif and Ouyang (2009) following studies involving the photo-degradation of
phenol in the presence of UV light and TiO2.
Table2. Degradation of 17α-ethynylestradiol
photocatalysis.

a

following 240

min of

heterogeneous

Treatment

pH

TiO2
(%)

Cia
(mg L-1)

Cfb
(mg L-1)

Substrate
Removed
(mg L-1)

Substrate
Degraded
(%)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

5.0
9.0
5.0
9.0
5.0
9.0
5.0
9.0

0.02
0.02
0.05
0.05
0.02
0.02
0.05
0.05

30
30
30
30
15
15
15
15

8.66
7.40
15.12
14.30
0
0
0
0

21.33
22.60
14.90
15.71
15.00
15.00
15.00
15.00

71.13
75.30
49.60
52.35
100
100
100
100

initial concentration of substrate; b final concentration of substrate.

Experiment I – Statistical analysis. The Pareto diagram presented in Figure 1 shows the
individual and paired effects of the reaction parameters on the degradation of 17αethynylestradiol. The bars represent the magnitude of the effects, while the transversal line
corresponds to the p value of 2.12 and reveals the effects that were statistically significant at
an alpha level of 0.05.
The most important parameters for HPC degradation were, in decreasing order, C (initial
concentration of 17α-ethynylestradiol) > B (TiO2 concentration) > BC (interaction between
the initial concentration of substrate and the concentration of TiO2). According to Dallago et
al. (2009), pH is very important during the adsorptive phase, which is the rate-limiting step in
the degradation process, since particles of TiO2 may agglomerate in acidic solution and
consequently reduce the surface area for adsorption of substrate and absorption of photons.
However, while pH may negatively influence the adsorptive phase of HPC, neither this
factor alone, nor its interaction with other parameters, exerted a significant effect on the
degradation of 17α-ethynylestradiol.These findings contrast with the results of Gálvez et al.
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(2001), which revealed a strong influence of pH on photo-catalysis. These authors state that
pH not only modifies the surface properties of the catalyst and the chemical form of the
substrate, but also promotes the flocculation of the catalyst. In the present study, 17αethynylestradiol at an initial concentration of 15 mg L-1was degraded efficiently at both pH 5
and pH 9.

Figure 1. Pareto diagram showing the magnitude of the
effects of the reaction parameters (A, pH; B, TiO2
concentration; C, initial concentration of 17αethynylestradiol) on the degradation of17α-ethynylestradiol
(p = 0,05).

However, at the higher substrate concentration, pH exerted a stronger influence when the
TiO2 concentration was high (0.05%); hence it was not possible to draw any conclusions
regarding the influence of pH on the photo-degradation of 17α-ethynylestradiol. Similarly,
Liu et al. (2003) could not evaluate the influence of pH in their experiments involving the
degradation of 17α-ethynylestradiol in aqueous solutions.
The results presented herein demonstrate that the interaction between TiO2 concentration
and the initial concentration of substrate exerts a strong effect on degradation efficiency,
being greater at the lower values tested (i.e. 0.2% and 15 mg L-1, respectively). Evidently, a
high concentration of catalyst provides a larger number of irradiated particles thereby
increasing the rate of generation of free electrons up to a threshold level. Méndez-Arriaga et
al. (2008) observed that the turbidity of the reaction mixture in the presence of excess catalyst
reduced the infiltration of radiation, while Chiou et al. (2008) reported that excess catalyst
diminished light penetration and, consequently, reduced the photo-degradation of phenol.
Another possible cause of reduced photo-degradation efficiency in the presence of excess
catalyst is the deactivation of active molecules through collision with ground-state molecules
(Zhang et al., 2007). Zhang and Zhou (2005) have also stated that UV-induced photodegradation does not depend on the initial concentration of substrate, suggesting the potential
of process applications involving various types of matrices. Moreover, the authors
emphasized the value of this method for the degradation of different organic pollutants,
possibly involving the use of immobilized catalysts as a way of avoiding their removal at the
end of the reaction.
Experiment II–Profile of degradation reaction. Figure 2 shows the progress of 17αethynylestradiol degradation as a function of time, and confirms that the efficiency of HPC
was much higher (100% degradation in 120 min) when the initial concentration of substrate
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was 15 mg L-1. At the higher substrate concentration (30 mg L-1), degradation remained
incomplete even after 240 min of reaction.

Figure 2. Degradation profiles of 17αethynylestradiol at initial concentrations of 15mg L1
() and 30mg L-1() in the presence of UV light
and 0.02% TiO2 (pH 7.0).

Experiment II–Kinetics of degradation reaction. The photo-catalytic degradation of
organic compounds typically follows first-order kinetics. However, the rate of reaction varies
with the complexity of degradation, the amount of substrate adsorbed onto the surface of the
catalyst, and the absorption spectra of the substrate. When substrates with high UV absorption
coefficients are used in excess, they cover the surface of the catalyst and impede the
penetration of radiation. In the present study, when the initial concentration of 17αethynylestradiol was15mg L-1, the degradation process was rapid (90 min; Figure 3A): at the
higher concentration of substrate; however, photo-catalysis occurred in two distinct stages, the
second of which was very much slower (Figure 3B).
The kinetic parameters for the photo-degradation of 17α-ethynylestradiol are presented in
Table 3. The reaction followed first-order kinetics regardless of the initial concentration of
substrate employed. At an initial concentration of 17α-ethynylestradiol of 15 mg L-1, 50% of
the substrate was degraded in approximately 60 min. However, when the initial concentration
was 30 mg L-1, two degradation stages were required in order to reduce the level of substrate
from 30 to 7.5 mg L-1. The first stage involved a reaction with a t½ of less than 45 min, while
that of the second stage was 433.12 min. Lau et al. (2005) reported similar results following a
study of the photo-degradation of di-n butyl phthalate except that, in this case, pH exerted a
strong influence on the reaction kinetics. In the present study, the degradations were carried
out at the fixed pH of 7.0 and, therefore, it was not possible to draw any conclusions
regarding the significance of this parameter on the performance of HPC.
Table 3. Kinetic parameters of the photo-degradation of 17αethynylestradiol.

a
d

Cia(mg L-1)

Stage

kb(min-1)

R2c

t½ d(min)

15
30
30

1
1
2

0. 0108
0.0155
0. 0016

0. 9861
0. 9716
0. 9733

64.16
44.71
433.12

Initial concentration of substance; brate constant; clinear correlation coefficient;
half-life time.
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A

B

Figure 3. Rates of degradation of 17α-ethynylestradiol at
initial concentrations of (A) 15mg L-1and (B) 30mg L-1 in
the presence of UV light and 0.02% TiO2 (pH 7.0)
(p=0,05).

4. CONCLUSIONS
Experiment I showed that degradation of 17α-ethynylestradiol using a HPC system was
very efficient (mean value 81%). When the initial concentration of 17α-ethynylestradiol was
15 mg L-1, the degradation efficiency was 100% after 120 min of reaction, independent of the
TiO2 concentration and pH, while the efficiency was less than 50% when the substrate was
present at 30 mg L-1 (0.05% TiO2 and pH 5.0). Experiment II confirmed that the initial
concentration of substance was a limiting factor for the HPC process, although the reaction
was also strongly influenced by TiO2 concentration and by the interaction between the initial
concentration of substance and TiO2 concentration. When the initial concentration of 17αethynylestradiol was 15 mg L-1, the t½ of the reaction was 64.16 min. However, when the
initial concentration of substrate was 30 mg L-1, the degradation process developed in two
stages, the t½ values of which were 44.71 and 433.12 min.
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ABSTRACT
The current water crisis underlines the importance of improving water management. The
use of effluent from secondary treatment in agriculture can reduce the discharge of effluent
into natural bodies and provide nutrients to crops. This study evaluated the physical and
chemical properties of a Dusky Red Latosol soil that had been irrigated with treated
wastewater. Conducted at the Center of Agricultural Sciences (CCA) of Federal University of
São Carlos (UFSCar), in Araras/São Paulo/Brazil, 18 undisturbed soil samples were collected
and deposited on a constant-head permeameter in order to simulate the irrigation of five
growth cycles of lettuce (Lactuca sativa L.), organized in five different treatments and one
control group. For each treatment 0.58 L, 1.16 L, 1.74 L, 2.32 L, and 2.90 L of treated
wastewater and distilled water were applied . The treated wastewater came from a domestic
waste treatment plant. After the water filtered through the soil, samples of treated wastewater
were collected for analyses of electrical conductivity (EC), sodium adsorption ratio (SAR),
turbidity, pH, Na, K, Mg, P and Ca and, in the soil the granulometry, complete fertility,
exchangeable sodium percentage (ESP) and saturated hydraulic conductivity (Ksat). The Ksat
decreased, but did not alter the infiltration of water and nutrients in the soil. The concentration
of nutrients in the soil increased, including Na, which raises the need for monitoring soil’s
salinity. In conclusion, the application of wastewater did not cause damage to the physical
properties of the soil, but resulted in a tendency towards salinization.
Keywords: agriculture, effluent, salinity, water reuse.

Efeitos físico-químicos da irrigação com água de reúso em um
Latossolo Vermelho distrófico
RESUMO
A atual crise da água ressalta a importância de se melhorar a gestão da água. O uso de
efluente de tratamento secundário na agricultura pode reduzir a descarga de efluentes em
corpos naturais e fornecer nutrientes para as culturas. Este estudo teve como objetivo avaliar
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as propriedades físicas e químicas de um Latossolo Vermelho distrófico irrigado com água de
reúso. Conduzido no Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), em Araras/SP/Brasil, 18 amostras indeformadas de solo foram coletadas e
dispostas em permeâmetro de carga constante para simular a irrigação de 5 ciclos de cultivo
de alface (Lactuca sativa L.), organizado em cinco diferentes tratamentos e um grupo
controle. Para cada tratamento foram aplicados 0,58 L, 1,16 L, 1,74 L, 2,32 L, e 2,90 L de
água de reúso e água destilada. A água de reúso usada nesse estudo provém de uma planta de
tratamento de esgoto doméstico. Após a passagem da água pelo solo, amostras da água de
reúso tratada e água destilada foram coletadas e analisada a condutividade elétrica (CE), razão
de adsorção de sódio (RAS), turbidez, pH, Na, K, Mg, P e Ca, e no solo a granulometria, a
fertilidade completa, porcentagem de sódio trocável (PST) e condutividade hidráulica (Ksat).
A Ksat diminuiu, mas isto não prejudicou a infiltração de água e nutrientes no solo. A
concentração de nutrientes no solo aumentou, incluindo o Na, o que requer monitoramento da
salinidade do solo. Conclui-se que a aplicação da água de reúso não causou danos às
propriedades físicas do solo, mas resultou em tendência à salinização.
Palavras-chave: agricultura, efluente, reúso de água, salinidade.

1. INTRODUCTION
There is a concern for developing strategies and effective improvements in order to solve
the water scarcity problems that are already a reality in some regions. The reuse of treated
wastewater has increased in agriculture, with the objective of saving scarce water resources as
well as maintaining environmental quality by reducing effluent discharge into water bodies
(Plevich et al., 2012; Singh et al., 2012).
In order to reassess the management of water used for these activities, many countries,
such as Brazil, Italy, India, Spain and United States are investing in research that promotes
irrigation using treated wastewater (Javarez Jr. et al., 2010; Pereira et al., 2011; Cirelli et al.,
2012; Pedrero et al., 2012; Singh et al., 2012; Souza et al., 2015) due to its potential economic
and environmental benefits (Cirelli et al., 2012). In other words, reclaimed wastewater has the
potential to provide nutrients available in ionic forms and to promote a small but steady
supply of nutrients to plants as slow-release fertilizers (Pereira et al., 2011).
Despite the beneficial aspects of reuse, the application of treated wastewater to soil raises
concerns about physical-chemical soil parameters that can drastically affect soil quality and
crop development. Undesirable substances such as salts in high concentrations, dissolved
solids, toxic agents, microorganisms and heavy metals may be present in the water (Sampaio
et al., 2010; Nathan et al., 2012; Singh et al., 2012; Varallo et al., 2012).
Soil fertility is evaluated by measuring chemical properties such as pH, organic matter,
phosphorus, potassium, calcium, magnesium, aluminum + hydrogen, cation exchange
capacity, base saturation and others (Reichardt and Timm, 2004), so it is important to note
that the presence of these nutrients in treated wastewater is a problem only when their
concentrations are too high once the treated wastewater can be used as a fertilizer supply
(Baumgartner et al., 2007; Dantas et al., 2014; Cuba et al., 2015; Gabrielli et al., 2015).
The quality of water applied to soil does not depend only upon the total amount of salts,
but also upon the salt type. Some types of saline water could damage the soil when used for a
long time. The most common soil problems associated with water salinity are the velocity of
water infiltration through soil and toxicity to plants (Ayers and Westcot, 1999).
When salt concentration in the soil is high, the movement of the water from the soil to
the plant roots decreases and when salt concentration is higher in soil than in roots the
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movement is the opposite and can cause a loss of water in plants (Meurer, 2010). The main
damages that saline water can cause to soil are described by several authors: decrease of soil
permeability, clay and organic matter dispersion and decrease of soil infiltration rate, which
can prevent root development (Mantovani et al., 2009; Meurer, 2010; Varallo et al., 2012).
The main ions in soil affected by salts are the cations Na+, Ca2+, Mg2+, K+, and the anions
Cl-, SO42-, HCO3-, CO32- and NO3-, forming chlorides, sulfates, nitrates, carbonates and
bicarbonates which are quite soluble (Meurer, 2010). Electrical conductivity is used to
evaluate the potential of irrigation water to promote soil salinity, which represents the total
amount of salts in the water, with no speciation (Almeida, 2010). Specifically, the amount of
sodium in irrigation water can be determined by evaluating the sodium adsorption rate (SAR).
Saturated hydraulic conductivity of soil (Ksat) characterizes the porous permeability of
soil and can be classified as permeable, semi permeable and low permeable (Mantovani et al.,
2009). This parameter is therefore important, because it relates to water infiltration through
soil and the consequent availability of nutrients to roots (Bonini et al., 2011).
Effects of treated wastewater application on the chemical properties of soil are noticeable
only after long period of application, and can vary depending on physical-chemical soil
composition, climate conditions and soil type (Costa et al., 2014). In this context, this study
evaluated the physical and chemical properties of Dusky Red Latosol soil that had been
irrigated with treated wastewater simulating the irrigation volume corresponding to five
cycles of lettuce cultivation.

2. MATERIAL AND METHODS
The irrigation volume of five growth cycles of lettuce were simulated in a constant-head
hydraulic permeameter installed at the Laboratory of Soil Pollution at the Center of
Agricultural Sciences (CCA) of the Federal University of São Carlos (UFSCar), located in the
city of Araras in the Brazilian state of São Paulo. The experiment was conducted in
November and December of 2011 and consisted of two treatments, treated wastewater and
distilled water (control). Each treatment was divided in 5 blocks corresponding to lettuce
cycles with 3 repetitions. The use of lettuce is justified because it is a much-studied crop in
water reuse (Sandri et al., 2006; Sandri et al., 2007; Baumgartner et al., 2007; Varallo et al.,
2012).
The treated wastewater came from a sewage treatment plant located at the University of
Campinas (Unicamp), School of Agricultural Engineering (FEAGRI). The sewage treatment
system used by Unicamp consists of a sandbox, followed by an anaerobic baffled reactor and
at the end by wetlands. After the treatment, the characteristics of the treated wastewater were
analyzed, including calcium (Ca), phosphorus (P), magnesium (Mg), potassium (K), sodium
(Na), nitrate (NO3-), pH, turbidity, sodium adsorption ratio (SAR) and electrical conductivity
(EC) (Table 1). Distilled water was used in the control group.
Table 1. Chemical-physical characteristics of treated wastewater used in the experiment.
Ca

P

Mg

K

Na

NO3-

pH

-1

(mg L )
15.67

10.84

0.17

26.4

Turbidity
(UNT)

53.7

47.0

6.86

0.61

SAR

EC
-1 1/2

(mmolc L )
3.9

(dS m-1)
0.8

The average amount of water necessary to cultivate one cycle of lettuce
(Lactuca sativa L.) is 150 mm (Varallo et al., 2010; Sandri et al., 2007). This amount was
scaled for the total area of the metallic cylinders (38.465 cm²), resulting in the following
amounts from the first to the fifth simulated cycle: 0.58; 1.16; 1.74; 2.32 and 2.90 L,
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respectively. The control treatment consisted of 2.90 L of distilled water.
At a depth of 0-20 cm, 18 undisturbed samples of Dusky Red Latosol soil type were
collected in a greenhouse at the experimental area of the CCA (22º 18’ 53” South and
47º 23’ 00” West). The soil came from an area that had only conventional cultivation and was
never irrigated with wastewater.
The bases of the cylinders were sealed with a double layer of a permeable, multipurpose
cloth to avoid soil loss. A cylinder of the same model and size was coupled to the top of each
sample cylinder to allow the stabilization of a constant water level.
The experiment was performed in a constant-head permeameter. The water quantity and
also water supply rate were controlled at a constant flow with a Mariotte bottle (Figure 1).

Figure 1. Installation of the constant-head permeameter
coupled in a Mariotte bottle at the Laboratory of Soil
Pollution where the study was conducted.

After passing through the soil, treated wastewater samples were collected for analysis of
EC, SAR, turbidity, pH, Na, K, Mg, P and Ca. The granulometry of the soil was measured in
the Laboratory of Soil Physics (CCA/UFSCar), saturated hydraulic conductivity (Ksat) was
analyzed by the methodology described by Libardi (1999), using concentric rings in the same
laboratory and the complete fertility and the exchangeable sodium percentage (ESP) were
obtained in the Laboratory of Plant and Soil Chemistry (CCA/UFSCar). All parameters were
analyzed according to the methodologies described in the Standard Methods for Examination
of Water and Wastewater (APHA et al., 2000). Results were subjected to variance analysis
and measurements were compared using the Tukey Test at 5% of probability.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Quality of the treated wastewater applied to the soil
To evaluate the quality of the treated wastewater used in this experiment its initial
characteristics (Table 1) were compared to two recommendations for vegetable irrigation
(Trani et al., 2011) and soil salinity risk (Ayers and Westcot, 1999).
The parameters described in Table 1 are in agreement with the standards of vegetable
irrigation as set forth by Train et al. (2011), except for nitrate concentrations (47 mg L-1)
which were higher than the recommended maximum of 10 mg L-1.
According to the standards determined by Ayers and Westcot (1999), in order to
guarantee the quality of irrigation water and to avoid the salinization of soil, treated
wastewater used must conform to recommended values. The wastewater’s values of P
(10.84 mg L-1), K (26.4 mg L-1) and Na (53.7 mg L-1) prior to passing through the soil were
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higher than the maximum recommended values of 10.2 mg L-1, 2.0 mg L-1 and 40 mg L-1 ,
respectively.
The electrical conductivity (0.8 dS m-1) and sodium adsorption ratio (3.9 (mmolc L-1)1/2)
indicated a restriction of soil application from slight to moderate in relation to the toxicity of
sodium ions at the irrigation surface and also affected infiltration potential.
3.2. Physical soil properties after treated wastewater application
The application of saline/sodic water results in a reduction of crop size and deterioration
of the physical/chemical properties of the soil (Singh et al., 2012). In this sense, excess
sodium in the soil promotes the disaggregation of soil particles and soil disruption,
consequently reducing saturated hydraulic conductivity and making the assimilation of other
elements such as calcium, magnesium and potassium difficult (Almeida, 2010; Meurer, 2010;
Varallo et al., 2012). In Table 2, Ksat indicates a soil that has moderate hydraulic conductivity
(0.04 and 0.05 cm min-1) according to the classification described by Bernardo et al. (2006)
for the control group and for cycles 3 and 5. For the other cycles, the soil presented a
moderately slow Ksat. The analysis of variance indicated that there was no significant
difference between the treatments and the amount of water used.
Table 2. Comparison of saturated hydraulic conductivity (Ksat) means by Tukey test at 5%
significance of distilled water and reused treated water after passing through the soil.
Parameters

Ksat (cm min-1)

cycle 1

cycle 2

cycle 3

cycle 4

cycle 5

Mean

T.W.

0.02 aA

0.10 aA

0.10 aA

0.02 aA

0.04 aA

0.06 a

D.W.

0.05 aA

0.05 aA

0.04 aA

0.04 aA

0.04 aA

0.05 a

Mean

0.04 A

0.07 A

0.07 A

0.03 A

0.04 A

0.05

T.W. – Treated Wastewater; D.W. – Distilled Water - (Means followed by the same letter do not differ by
Tukey Test at 5%, lower case letter (a) represents the column and capital letter (A) the line).

The amount of clay in the soil did not vary between the treatments during the experiment,
showing the same values on cycles 2, 3, and 5. The quantity of silt increased by 30% when
comparing cycles 1 and 4; this increase occurred when the total sand values were also
increased, mainly in cycle 4 (Table 3). Taking into account the spatial variability of the soil, it
is possible to affirm that there were no differences in soil particle size between the treatments
and simulated cycles that can be attributed to the application of treated wastewater.
Table 3. Granulometric analysis of the soil after the passing of treated
wastewater and distilled water.
Treatments
Distilled water
cycle 1
cycle 2
cycle 3
cycle 4
cycle 5

Clay

Coarse

70
73
66
66
61
66

7
8
9
9
9
8

Fine Sand
(%)
9
9
8
9
10
9

Total Sand

Silt

16
17
17
18
19
17

14
10
17
16
20
17

3.3. Chemical properties of the treated wastewater and of the soil at the end of the cycles
The decline of the SAR during cycle 2 (Table 4) can be justified by the decrease of Na.
According to the Tukey Test at a significance of 5%, after passing through the soil the SAR
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values did not present a significant difference when different amounts of water were applied.
After passing through the soil, the treated wastewater showed turbidity values between
1.72 and 4.42 UNT, which represent a tendency of disaggregation of soil particles and soil
leaching by the water (Table 4).
Table 4. Comparison of means of water’s chemical properties by Tukey test at 5% significance
considering the distilled water and reused treated water after filtration through soil.
Parameters
SAR
(mmolcL-1)1/2

T.W.
D.W.
Mean

cycle 1
3.49 aA
0.10 bA
1.45 A

pH

T.W.
D.W.
Mean

7.62 aA
6.25 aA
6.8 A

7.38 aA
6.24 aA
6.81 A

7.50 aA
6.45 aA
6.97 A

7.40 aA
6.68 aA
7.04 A

7.34 aA
6.71 aA
6.96 A

7.44 a
6.47 a
6.92

Na
(mg L-1)

T.W.
D.W.
Mean

51.15 aA
1.27 bA
21.22 A

42.00 aA
1.97 bA
21.98 A

43.87 aA
0.63 bA
22.25 A

47.37 aA
0.33 bA
23.85 A

50.00 aA
0.20 bA
20.12 A

46.31 a
0.88 b
21.97

T.W.
D.W.
Mean
T.W.
D.W.
Mean

15.40 aA
1.50 bA
7.06 A
3.50 aA
5.00 aA
4.40 A

9.30 aA
0.97 aA
5.13 A
5.00 aA
2.00 aA
3.50 A

13.60 aA
0.63 bA
7.12 A
3.67 aA
1.00 aA
2.33 A

9.40 aA
0.47 aA
4.93 A
2.33 aA
1.00 aA
1.67 A

14.70 aA
0.40 bA
6.12 A
2.50 aA
1.00 aA
1.60 A

12.08 a
0.79 b
6.04
3.46 a
2.00 a
2.68

T.W.
D.W.
Mean
T.W.
D.W.
Mean

3.28 aA
0.12 bA
1.39 A
20.00 aA
26.67 aA
24.00 A

2.26 aA
0.22 aA
1,24 A
29.00 aA
10.33 aA
19.67 A

0.53 aA
0.15 aA
0.34 A
15.67 aA
4.67 aA
10.17 A

0.64 aA
0.11 aA
0.38 A
11.33 aA
3.00 aA
7.17 A

2.01 aA
0.11 aA
0.87 A
10.50 aA
2.00 aA
5.40 A

1.60 a
0.14 b
0.82
17.62 a
9.33 a
13.18

NO3(mg L-1)

T.W.
D.W.
Mean

14.50 aA
4.80 aA
8.68 A

16.43aA
3.80aA
10.12 A

15.00 aA
0.27 aA
7.63 A

34.13 aA
0.27 bA
17.20 A

25.00 aA
0.20 bA
10.12 A

21.21 a
1.87 b
10.85

EC
(dS m-1)

T.W.
D.W.
Mean

0.74 aA
0.31 aA
0.48 A

0.77 aA
0.14 bA
0.45 A

0.60 aA
0.08 bA
0.34 A

0.74 aA
0.06 bA
0.40 A

0.77 aA
0.05 bA
0.34 A

0.72 a
0.13 b
0.40

Turbidity
(UNT)

T.W.
D.W.
Mean

1.72 aA
1.64 aA
1.67 A

3.75 aA
2.25 aA
3.00 A

2.39 aA
3.38 aA
2.89 A

2.62 aA
1.58 aA
2.10 A

4.42 aA
1.67 aA
2.77 A

2.96 a
2.11 a
2.50

K
(mg L-1)
Mg
(mg L-1)
P
(mg L-1)
Ca
(mg L-1)

cycle 2
2.37 aA
0.13 bA
1.25 A

cycle 3
3.45 aA
0.07 bA
1.76 A

cycle 4
3.96 aA
0.05 bA
2.00 A

cycle 5
4.30 aA
0.03 bA
1.74 A

Mean
3.45 a
0.08 b
1.64

T.W. – Treated Wastewater; D.W. – Distilled Water - (Means followed by the same letter do not differ by Tukey
Test at 5%, lower case letter (a) represents the column and capital letter (A) the line).

Soil affected by salt is usually alkaline, which can damage crop development. It is
therefore important to determine the pH in order to characterize the alkalinity of the soil
correctly.
The treated wastewater used in this experiment did not cause alterations of the soil’s pH
(Table 5) and there was no significant difference between the treated wastewater and the
distilled water in relation to this parameter (Table 4). The pH values were lower than the ones
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indicated by Trani et al. (2011) and similar values obtained by Sandri et al. (2006) and
Varallo et al. (2010) confirmed that the wastewater did not cause changes in this parameter.
The present results show that the pH value did not damage the quality of the soil.
Table 5. Results of soil fertility analysis after the filtration of treated
wastewater and distilled water through homogenized soil samples.
Parameters
pH
K*
Ca*
Na*
Mg*
Al*
SB*
CEC*
H+Al*
O.M. (g dm-³)
P**
V%
ESP (%)

Control
5.4
2
18
1
4
0.4
24
48
24
21
5
50
-

cycle 1
4.9
1.9
14
1.7
4
0.5
20
49
29
20
8
41
7.69

cycle 2 cycle 3 cycle 4 cycle 5
5.4
5.3
5.5
5.6
2.3
1.8
3.2
2.2
16
16
23
18
2.5
2
3.1
3
4
4
5
4
0.4
1
0.8
1
22
22
31
24
44
44
49
46
22
22
18
22
20
20
18
19
11
10
33
19
50
50
63
52
9.92
8.06
8.83
10.64

SB: Sum of bases; CEC: Cation-exchange capacity; O.M.: Organic matter; ESP:
exchangeable sodium percentage.
* Values in mmolc L-1 ** Values in mg L-1.

The CEC after the filtration of treated wastewater did not present changes between the
cycles, except in cycle 4, in which the concentration of phosphorus increased from 10 mg L-1
in cycle 3 to 33 mg L-1 in cycle 4, and the sum of bases decreased. There was a linear increase
of the negative charges, increasing the effective CEC, and simultaneously decreasing the
positive charges (Meurer, 2010). In cycle 4, the effective CEC increased due to the
concentration of nutrients added by water reuse.
The ESP increased simultaneously with the Ca, K, Na and Al cations of the soil, as can
be seen in Table 5. The ESP values during the experiment did not indicate a saturation of the
soil exchange complex by the sodium ions.
The concentration of Na in treated wastewater before passing through the soil was
53.70 mg L-1; after this, the first cycle presented 51.15 mg L-1 and the fifth 50.00 mg L-1. This
result showed that Na did not accumulate in the soil during the simulated cycles. According to
the variance analysis, there was no significant difference between the cycles.
Clay dispersion can occur in soils with high Na concentration, and a Na concentration
that is too high results in organic matter dispersion (Meurer, 2010). This did not occur during
this study. Organic matter values (Table 5) presented a slight tendency to decrease between
the simulated cycles, but more cycles would be necessary to attribute this trend to the use of
treated wastewater.
The soil samples irrigated with distilled water presented the same Ca concentration as the
fifth cycle, being 18.0 mmolcdm3. In this context, it is possible to conclude that treated
wastewater did not promote an increase in Ca levels in the soil. The analysis of variance
showed no significant difference between the different cycles of lettuce cultivation.
During the experiment, the values of Ca presented by the treated wastewater after passing
through the soil ranged from 29.33 mg L-1 in cycle 2 to 10.50 mg L-1 in cycle 5, while in the
soil the concentration of Ca in cycle 2 was 16.00 mmolc dm3 and in cycle 5, 18.00 mmolc dm3.
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It was possible to observe in cycle 2 that Ca was not retained in the soil but was in fact
lixiviated. In cycle 5, Ca was retained in the soil and less lixiviation occurred.
The concentration of Mg in the soil after the application of distilled water was
4.0 mmolc dm3 (Table 5) and the same value was observed in soil samples that were irrigated
with treated wastewater. This can be explained by the low concentration of Mg in the treated
wastewater (0.17 mg L-1), which can be considered inexpressive in causing changes in soil
characteristics, since the recommended values must range from 50 to 110 mg L-1 (Trani et al.,
2011). According to soil characteristics, the water collected after the passage the soil cylinders
(Table 2) presented no significant difference for both treatments (distilled and treated
wastewater). The potassium values in soil when compared with the initial value of 1.9 mmolc
dm³ did not have an expressive increase and concentration on the fifth cycle was 2.2 mmol c
dm³ (Table 5). Varallo et al. (2010) also found no difference for K using wastewater, from 3.5
mmolc dm³ in the natural ground to 3.7 mmolc dm³ after application.
After passing through the soil, the treated wastewater presented K concentrations
between 9.3 and 14.7 mg L-1 (Table 4), and the initial concentration was 26.4 mg L-1 showing
a tendency towards accumulation. It is not possible to attribute changes of such nutrient in the
soil to the wastewater.
The treated wastewater presented an initial P concentration of 10.84 mg L-1 (Table 1) and
the samples of treated wastewater collected after passing through the soil had lower values in
comparison with the initial. When compared to the concentration of P retained in the soil, it is
possible to conclude that this nutrient presented an accumulation tendency (Table 5).
After passing through the soil, the treated wastewater collected in cycle 5 presented a
nitrate concentration of 25.0 mg L-1; this indicated a retention tendency by the soil. The
nitrates and ammonium are available forms of nitrogen in plants. In broadleaf plants, such as
lettuce and cabbage, nitrogen is beneficial; however, precautions should be taken when the
first signals of toxicity occur in the plants (Sandri et al., 2007). Standard values must be
respected in order to protect consumers’ health and to avoid the contamination of both
underground and surface water.

4. CONCLUSION
The use of treated wastewater on soil corresponding to five cycles of lettuce cultivation
did not damage the physical properties of the soil. However, the initial characterization of the
water indicates a slight to moderate salinity risk.
The volume of water that corresponds to five cycles of lettuce cultivation increased the
exchangeable sodium percentage, phosphorus and sodium concentrations in soil.
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ABSTRACT
Mathematical models used to simulate the water quality and the processes of
self-purification of water bodies are important tools to support effective water resource
management. The objective of this study was to evaluate the impact of organic pollution on
water quality and the assimilative capacity of organic matter in the Ribeirão Vermelho stream
situated in the city of Lavras in Minas Gerais. The deoxygenation rate (K1) and reaeration
(K2) were determined and tested in three segments of the Ribeirão Vermelho over two seasons
(summer and winter). The purification process simulation was performed using the StreeterPhelps model. The highest K1 and K2 values occurred during the winter period which was
characterized by lower flows. Simulation of the dissolved oxygen profile and biological
oxygen demand fitted the model well, indicating the prevalence of carbonaceous
deoxygenation due to nitrification and also demonstrating the importance of natural reaeration
as part of the purification process. Different response was observed during the winter, in
which the high primary productivity values stood in the reaeration process stream. Biological
oxygen demand values did not meet the limits recommended by the Resolution of the
Ministry of the Environment 357/2005 throughout the river system and the entire study
period. In conclusion, the Ribeirão Vermelho is unable to self-purify along its entire length,
and water quality is influenced by effluent discharge which intensifies degradation.
Keywords: effluent release, Streeter Phelps models, water quality.

Coeficiente de desoxigenação, reaeração e potencial de auto
purificação de um ribeirão urbano
RESUMO
Os modelos matemáticos utilizados para simular a qualidade da água e o processo de
autodepuração de corpos d'água são importantes ferramentas de auxílio à gestão dos recursos
hídricos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da poluição orgânica na
qualidade da água e a capacidade de assimilação da matéria orgânica no Ribeirão Vermelho.
Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Deoxygenation rate, reaeration and potential for self-purification…

749

Para essa finalidade, foi desenvolvido e testados os coeficientes de desoxigenação (K1) e
reaeração (K2), em três trechos e em dois períodos distintos (verão e inverno). Os maiores
valores de K1 e K2 foram obtidos durante o inverno, onde foram registrados as menores
vazões. A simulação do processo de autodepuração foi realizada com o uso do modelo de
Streeter-Phelps. A simulação do perfil de OD e DBO no verão apresentou calibração
aceitável, tendo em vista a otimização dos coeficientes, evidenciando a prevalência da
desoxigenação por demanda carbonácea sobre a nitrificação e a importância da reaeração
natural no processo de autodepuração. Comportamento diferente foi observado no inverno, no
qual os altos valores de produtividades sobressaíram no processo de reaeração no ribeirão.
Apenas o parâmetro demanda bioquímica de oxigênio não respeitou os limites preconizados
pela Resolução do Ministério do Meio Ambiente 357/2005, tendo ficado em toda a extensão
do rio e, em ambos períodos, fora da regulamentação. Desta forma, conclui-se que o Ribeirão
Vermelho não consegue se auto depurar ao longo de sua extensão até a foz, tendo a qualidade
de suas águas influenciadas por lançamentos de efluentes que intensifica o processo de
degradação do rio.
Palavras-chave: lançamento de efluentes, modelo qualidade de água, Streeter Phelps.

1. INTRODUCTION
Rivers play an important role in the uptake and transport of industrial, municipal
effluents and organic loading caused by runoff from agricultural fields, roads, and streets.
Leaching and direct effluent discharge are primary sources of water pollution (Shrestha and
Kazama, 2007). This problem is exacerbated when the purifying capacity of river systems is
low in relation to the received contaminants.
Water self-purification is a complex process involving physical, chemical and biological
processes that occur simultaneously, allowing a river can recover its natural state over a
certain distance (Vagnetti et al., 2003; Demars and Manson, 2013). Depuration comprises
different mechanisms such as dilution, sedimentation, reaeration, adsorption, absorption, and
chemical and biological reactions, and can be evaluated by the same mathematical model
(Bahadur et al., 2013, González et al., 2014). Water quality models are essential tools for the
development of planning and management measures for water resources in river basins
(Panagopoulos et al., 2012).
The precursor of more contemporary water quality models was proposed by Streeter and
Phelps (1925), and was applied in a study on the Ohio River to increase the efficiency of
actions to control pollution. The Streeter-Phelps model has resulted in the subsequent
development of numerous numerical models used in computer applications, such as: QUAL-I,
II and E (Fischer, 1995), QUAL-2K (Chapra et al., 2006), among others (Bahadur et al.,
2013). These models, derived from classical Streeter-Phelps equations, have been widely used
not only in to assess water quality, but also to predict damage resulting from the
implementation of water resources management measures.
The Streeter-Phelps model describes “as oxygen demand decreases in a river or stream
along a certain distance by degradation of biochemical oxigen demand. Changes in the
oxygen content of polluted waters over time can be studied by using the dissolved oxygen sag
curve” (Von-Sperling, 2014). “This differential equation states that the total change in oxygen
deficit is equal to the difference between the two rates of deoxygenation (K1) and reaeration
(K2) at any time” (Streeter and Phelps; 1925, Von-Sperling, 2014).
Estimation of K1 and K2 parameters is important for selecting a solution curve that best
represents a real system. However, there is no method available to determine values that fit
precisely to the reality of a given water body. Reaeration coefficients vary widely due
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to their dependence on air-water interface turbulence making them complex and difficult to
accurately measure. Several studies give methods to estimate K1 and K2 that provide
reasonable approximations within predefined limits. However, due to the non-linearity nature
of these coefficients, there is no formula for generic cases (Raymond et al., 2012; Cox, 2003;
Haider et al., 2013 Benson et al., 2014).
Nowadays there is a strong interest in integrated approaches to the management of urban
basins, since these systems are subject to a wide range of environmental problems. The
primary objective of this study was to assess the impact of organic pollution on river water
quality and the water self-purification capacity in the Ribeirão Vermelho Basin.

2. MATERIAL AND METHODS
Located in the Greater Region South of Minas Gerais, the river basin of the Ribeirão
Vermelho, a tributary of the Rio Grande, includes the city of Lavras (Figure 1). Both the
source and main tributaries of the Ribeirão Vermelho are situated in the urban area of the city
of Lavras which has a population of approximately 90,000 inhabitants (IBGE, 2010). After
flowing for approximately 15 km, the Ribeirão Vermelho flows into the Rio Grande, one of
the main tributaries in the Paraná River Basin. Although most of the area of the Ribeirão
Vermelho Basin has sewerage, some areas have septic tank systems and also illegal sewerage
that discharges directly into the watercourse.
According to the Köppen classification, the climate where the city of Lavras is situated is
classified as Cwb, which describes a rainy temperate (mesothermal) climate with a dry winter
and a rainy summer. The region is subtropical with an annual temperature of approx. 19.3ºC
(maximum of 21.3ºC 15.1ºC). The normal annual rainfall is approximately 1,530 mm
(Alvares et al., 2013).

Figure 1. Location of the Ribeirão Vermelho River Basin, with detail of land use
and the sampling points for the Streeter-Phelps model input parameters and
effluent discharges.

The Vermelho Ribeirão stream was divided into three sections for the simulation study of
the purification process, namely: section I, from 0 to 4.76 km; II, from 4.76 to 7.19 km and
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III, from 7.19 to 8.65 km (Figure 1). The criterion for defining and creating each section was
based on the hydraulic characteristics of the river, the location of polluting sources and
confluence to the stream.
Four field campaigns (April-October, 2014), in two periods (summer and winter) were
carried out to determine the input variables of the self-purification model at 11 sampling
stations with different degrees of anthropogenic impact and potential sources of pollution
(Figure 1). Dissolved oxygen (DO) levels and biochemical oxygen demand (BOD) were
measured at eight sampling stations and the remaining three sampling stations after each
mixture of affluent). Water samples were collected at 3 points after mixing with the main
river affluent (Figure 1) to determine the deoxygenation coefficient (K1). Sampling was
carried out in manually by collecting near the water surface, due to the shallow water depth in
the study area. Analyses were carried out in Water Analysis Laboratory of the Environmental
Engineering and Sanitary Engineering at Department of the Federal University of Lavras.
Water temperature was measured in situ using a mercury thermometer, and the altitude of
each point was obtained using a handheld GPS (Global Positioning System). Both DO and
BOD were determined using the iodometric method (APHA et al., 2005).The BOD was
determined on 20 consecutive days in order to estimate the rate of deoxygenation and
calculate K1 values as described by von Sperling (2014). After evaluating the BOD, a
theoretical curve was constructed using the non-linear regression method to set multiple
values of sampling time points and BOD. Therefore, estimated K1 values were obtained from
the deoxygenation rate. The reaeration coefficient (K2) was obtained using the Microsoft
Excel Solver® tool in replacing Equation 4, the input data (temperature, altitude location, the
mixing point DO, BOD, speed, K1, and the distance DO concentration at the end of excerpt).
Water flow was estimated using the hydrometric method. Depth and average flow
velocity was measured with the aid of a flow meter at cross sections situated at the upstream
and downstream end of each designated stretch; flow was assessed using a continuity
equation. The input data was used to model the dissolved oxygen using the classic version
proposed by Streeter and Phelps (1925).
𝐾 .𝐿

𝐶(𝑡) = 𝑆𝐶 − [𝐾1.𝑘0 . (𝑒
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−𝐾2
.𝑡
𝑣

]

(1)

where:
L0 = final BOD (mg L-1);
C0 = initial concentration of the river DO (mg L-1);
v = mean velocity of water flow (m s-1);
t = time (days);
K1 and K2 = coefficients of reaeration and deoxygenation, respectively (day-1);
C (t) = concentration of dissolved oxygen (DO) in time (mg L-1);
SC = DO saturation concentration (mg L-1).

Water quality standards were drawn from CONAMA, Resolution No. 357/2005
(CONAMA, 2005) to assess compliance with environmental legislation for the Ribeirão
Vermelho (class 2).

3. RESULTS AND DISCUSSION
The average flow of the Ribeirão Vermelho increased along the river over the study
period, ranging from 0.26 to 0.43 m3 s-1 during the summer and from 0.09 to 0.25 m3 s-1
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during the winter. DO levels increased along with the values of biological oxygen demand
(BOD) (Figure 2).

Figure 2. Spatiotemporal variation of Dissolved Oxygen (DO) and Biological Oxygen Demand
(BOD) along the Ribeirão Vermelho.

The higher winter DO levels reflect higher primary productivity levels and
eutrophication of the river. Although Figure 2 shows a purification trend, BOD concentrations
did not fall along the river, possibly due to agro-industrial waste discharge senescence of
algae in the water column of the river. Other sources of organic matter also influenced the
process due to the water quality of the Ribeirão Vermelho during the winter period (Figure 2).
According to the River Continuum Theory, various processes and patterns of the river
ecosystem are changing along the river as conditions change (Vannote et al., 1980; Bowes et
al., 2003). Biogeochemical processes that occur throughout the river basin and hydrological
pulses affect water quality along the river continuously (Magnuszewski et al., 2007;
Kiedrzyńska et al., 2008). Although sewerage infrastructures serve a large percentage of the
rural enterprises, some areas have septic tank systems and illegal piping connections
discharging untreated sewage directly into the stream, changing the river purifications
patterns.
The deoxygenation rate constant (K1) was calculated from BOD data and adjusted in
accordance with the corresponding curves using the method proposed by Thomas (1950), as
well as temperature adjustment proposed by Tebbut (1998). The R2 coefficients were very
close to unity, indicating a close association of estimated and observed data (Table 1).
Sections I and III of the study area showed a higher K1 values in summer and winter period
(Table 1).
The highest summer K1 values may be due to the higher concentration of organic matter
carried from the river because of runoff while maintaining a contribution of gross organic
matter in the stream. According to Almeida (2006), K1 varies with temperature, influencing
microbial metabolism, the composition and concentration of the organic material from the
source of pollution. In order to quantify the K1 coefficient at different times of the year on the
river Turvo Sujo in Minas Gerais, Barros et al. (2011) observed average summer K1 values of
0.14 d-1, which was slightly higher than the average K1 value for the winter period (0.12 d-1)
which, according to the author, was due to the organic load of the rainfall runoff into the
watercourse, corroborating the results obtained in this work. The Ribeirão Vermelho
K1 values were similar to values found in the technical literature, and they were classified as
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clean water or secondary effluent (Fair et al., 1973; Arceivala, 1981; Thomann and Mueler,
1987; Tebbut, 1988; Chapra, 1997; Almeida, 2006; Von-Sperling, 2007; Formentini, 2010;
Santos et al., 2011; Von-Sperling, 2014).
Table 1. Mean and standard deviation values of the deoxygenation coefficient (K 1) and
coefficient of reaeration (K2) at each sampling section, with its BOD5 and the last oxygen
demand (L0).
Section

Q
(m3 s-1)

BOD 5
(mg L-1)

K1
(d-1)

R2

L0
(mg L-1)

K2
(d-1)

I

0.26

24.5 + 3.11

summer
0.13 + 0.01

II

0.39

23.9 + 5.26

0.08 + 0.04

0.98

100.7 + 8.1

2.5

III

0.43

24.9 + 6.92

0.98

84.5 + 15.7

7.4

I

0.09

24.9 + 2.71

0.12 + 0.01
winter
0.09 + 0.04

0.99

90.4 + 17.7

5.3

II

0.18

30.4 + 3.45

0.07 + 0.05

0.98

171.8 + 68.7

14.58

III

0.25

41.6 + 4.20

0.15 +0.05

0.98

101.5 + 3.7

*

0.99

72.1 + 4.5

4.0

*

in Section III during the winter period, it was not possible to determine the methodology used by K2
due to excess oxygen present in the liquid mass due to the high primary productivity of the river.

The last oxygen demand was higher in periods of low flow, when the concentration of
pollutants was higher. Barros et al. (2011) evaluating the oxygen balance in the river Turvo
Sujo in different seasons. In their study, the also observed this pattern, noting that the water
samples had lower K1 values and a slower stabilization rate of organic matter, resulting in a
high L0. In contrast, samples with higher values of deoxygenation degraded organic matter
more rapidly.
According to von-Sperling (2014), the importance of the coefficient K1 and BOD a
relativity concept may be considered when two different samples have the same value as
BOD5, which apparently could lead to the conclusion that the impact in terms of dissolved
oxygen uptake is the same in both situations. However, BOD values varied daily over the
sampling periods in the Ribeirão Vermelho (Figure 3) with the exception of the fifth day. This
is due to different deoxygenation rates in the two samples, emphasizing that the interpretation
of BOD data must always be linked to the concept of deoxygenation ratio and therefore the
oxidation rate of the organic matter (Von-Sperling, 2014).

Figure 3. Curve progression of the BOD over time in water samples collected in three different
stretches of the Ribeirão Vermelho in two periods (summer and winter).
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Estimated values of the reaeration coefficient for the three segments of the Ribeirão
Vermelho, with different hydrodynamic conditions in both periods evaluated are shown in
Table 1. K2 values are normally obtained using empirical models. However, this study used
an inverse method using Equation 1 to obtain K2 values by inserting the input data and the
oxygen concentration at a certain time in order to minimize the sum of squares of deviation.
The highest K2 values were recorded during the low flow winter period when the
shallower depth was possibly an influential factor. According to Von-Sperling (2014) bodies
of shallower water tend to have higher coefficient of reaeration, due to ease of mixing across
the depth profile and greater surface turbulence. Haider et al. (2013) evaluated predictive
models of reaeration coefficients in a river in Pakistan and observed that K2 may vary
significantly based on the hydrodynamic conditions of the river and the applied model.
The Ribeirão Vermelho purification capacity, considering the real contribution of its
tributaries and seasonal patterns, was analyzed using the Streeter and Phelps Model (1925)
and quantitative and qualitative data measured on site (Figure 2 and Table 1). The results
show a good fit of the data to the model in both periods (Figure 4).
With the exception of the summer, the evolution of the DO concentration as a function of
distance along the study site shows a tendency for the Ribeirão Vermelho to meet the
proposed level for bodies of water in Class 2 condition, as determined by CONAMA
Resolution No. 357/2005 (CONAMA, 2005). However, in the winter, the majority of
sampling sites had high dissolved oxygen levels due to excess oxygen produced by the high
productivity of algae present rather than the river’s capacity to assimilate organic matter.
Pollution from agropastoral activities resulted in BOD5,20°C exceeding the regulatory
maximum value of 5.0 mg L-1. This trend is due to frequent interruptions in the river
purification process as a result of direct discharge which makes the prediction of system
recovery a difficult task.

Figure 4. Spatial variation of average concentrations of dissolved oxygen (DO) and
biological oxygen demand (BOD) observed and modeled by the equation proposed
by Streeter and Phelps (1925) in Ribeirão Vermelho.

4. CONCLUSION
The highest values found for the K1 parameter occurred during the winter when flow
levels were low in the studied sections and organic loading was greater.
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The estimation of K2 by means of the inverse solution equation, proposed by
Streeter-Phelps, fits well to the data obtained in this study of the Ribeirao Vermelho sections.
The use of the Streeter-Phelps purification model was consistent with the experimental
samples taken from stream. The observed concordance between the model and the
experimental data is due to the fact that the point source and the kinetic coefficients of
deoxygenation (K1) and reoxygenation (K2) were obtained in the field and used as calibration
parameters.
Analysis of timeline concentrations of DO and BOD revealed a significant negative
environmental impact in Ribeirão Vermelho, caused by the release of organic matter from
agro-industrial effluents and municipal wastewater.
This study contributes towards a better understanding of pollution dynamics in the
Ribeirão Vermelho and draws attention to potential environmental problems that may occur.
Also it warns about the problems caused by effluent discharges into the Ribeirão Vermelho,
since from this study it was possible to support reliable models and improve the management
of water resources.
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ABSTRACT
Coastal areas provide important benefits to humans in terms of food resources and
ecosystem services. At the same time, human activities can have significant negative impacts
on ecosystem health. Thus, control of watershed pollution is both necessary and essential in
order to reduce and systematically eliminate the detrimental consequences that are evident in
marine and estuarine ecosystems. The present study investigated the distribution of metals at
the Guandu Watershed. Five sampling sites were selected for the soil analysis. Samples were
collected from February 2013 to December 2014 and analysed for concentrations of As, Cd,
Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, and Co, using ICP. For control, some samples were used in
uncontaminated areas outside the direct effect of chemical industries. The data indicate the
presence of metals at the research sites. While the levels of contamination are still slightly
below the peak concentrations established by Brazilian legislation, they are approaching
levels of concern, particularly with regard to As, Cd, Pb and Cr. The results indicate that the
use of water from the Guandu Watershed for recreational purposes and fishing is harmful to
both human health and the environment.
Keywords: environmental assessment, pollution, trace elements.

Distribuição e contaminação de metais no solo da bacia hidrográfica
do Rio Guandu
RESUMO
As zonas costeiras proporcionam benefícios importantes para os seres humanos em
termos de recursos alimentares e serviços ecossistêmicos. Ao mesmo tempo, as atividades
humanas podem ter impactos negativos significativos sobre a saúde dos ecossistemas. Assim,
o controle da poluição das bacias hidrográficas, além de necessária, é fundamental para
reduzir e sistematicamente eliminar as atuais consequências impactantes que são evidentes
nos ecossistemas marinhos e estuarinos. O presente estudo investigou a distribuição de metais
na bacia hidrográfica do Rio Guandu. Cinco pontos de amostragem foram selecionados para
as análises de solo. As amostras foram coletadas a partir de fevereiro a novembro de 2014, e
analisadas para as concentrações de As, Cd, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni e Co, utilizando ICP. Para o
controle, algumas amostras foram utilizadas em áreas não-contaminadas, fora do efeito direto
das indústrias químicas. Os dados indicam a presença dos metais pesquisados no solo dos
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locais de pesquisa estão contaminados; ainda que levemente abaixo das concentrações
máximas estabelecidas por referência brasileira, mas atingindo concentrações preocupantes,
destacando As, Cd, Pb e Cr. No que diz respeito aos resultados, sinaliza que o uso da água da
bacia hidrográfica do Guandu para fins recreativos e pesca é prejudicial para a saúde humana
e ambiente.
Palavras-chave: avaliação ambiental, análise de solo, elementos-traço, poluição.

1. INTRODUCTION
The entry of contaminants into the environment due to human and natural activities is
one of the most important issues facing today’s communities. Due to industrial and economic
growth and the production of a variety of compounds and chemicals well as increased
consumption, man creates various unwanted pollutants, many of which cause serious
problems and risks for the environment and for man himself (Shanbehzadeh et al., 2014).
Metals are among the most common environmental contaminants, and persist for long
periods in the environment, mainly in soil. They therefore represent a potential threat to
biodiversity and ecosystems. In addition, in aquatic ecosystems, these elements can undergo
chemical transformations that make them even more harmful to the environment. High
concentrations of Cd, Hg, Pb, Zn, Cu, Ni and semimetals such as As, for example, may have
harmful effects on aquatic organisms or predators, since these are biomagnified in the food
chain (Ferreira and Horta, 2010; Miranda Filho et al., 2011).
The ingress of municipal, industrial, and agricultural waste is another source of human
environmental pollution. Water, including surface water such as rivers, is among the most
critical of resources, and its importance in meeting the needs of humans, animals and
industries indicates the essential need to protect it from contamination. As municipal,
industrial, and agricultural wastes enter water, biological and chemical contaminants
including metals enter as well. Although some of these metals are essential as micronutrients,
their high concentration in the food chain can cause toxicity and environmental impacts and
endanger aquatic ecosystems and their users (Sherman et al., 2015).
Contaminated sediments do not always remain at the bottom of a water body. Anything
that stirs up the water, such as dredging, can re-suspend sediments (Binning and Baird, 2001).
Re-suspension may mean that all of the animals in the water, and not just the bottom dwelling
organisms, will be directly exposed to toxic contaminants (Temmerman et al., 2013).
Different aquatic organisms often respond to external contamination in different ways, and the
quantity and form of the element in the water, sediment, or food will determine the degree of
accumulation (Casado-Martínez et al., 2006). Many dangerous chemical elements, if released
into the environment, accumulate in soil and water bodies. Under certain conditions, chemical
elements accumulated in the silt and bottom sediments of water bodies can migrate back into
the water. Silt can become a secondary source of metal pollution (Frignani and Bellucci,
2004; Li et al., 2013a). Sediments are likewise a significant repository for metal pollutants
that enter the sea. Sediments provide habitats for many aquatic organisms and are also a major
repository for many of the more persistent chemicals that are introduced into surface waters.
Most anthropogenic chemicals and waste materials, including toxic organic and inorganic
chemicals, eventually accumulate in sediments. In aquatic environments, many metals are
transported predominantly in association with particulate matter, and consequently, a high
concentration of metals is often detected in sediments in many industrialized harbours and
coastal regions around the world (US-EPA, 1999; Bertolotto et al., 2005; Wang et al., 2007;
Ferreira, 2011).
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Industrial development and population growth in recent decades, and in particular growth
in sectors linked to the production of energy, are related to a large number of human actions
that endanger the environment (Slatin, 2011). Energy is often the foundational issue upon
which the developmental plans of nations rest; however, governments, society, research
institutions and companies themselves must be responsible for generating responsible and
sustainable management of natural resources (Cahen, 2006).
Management of water resources is difficult. Two extremes must be considered in
determining the effluent load that may be sustainably adsorbed by a water body. First, the cost
of the effluent treatment facilities, which increases with the degree of treatment required; and
second, the capacity of the receiving water body to absorb this surplus pollution. Domestic
and industrial wastewater effluents into rivers, the use of fertilizers and pesticides, soil
degradation caused by deforestation, landfills and mining are the major drivers impacting on
the country’s water resources (Leal Neto et al., 2006). The environmental impacts arising
from various pollution sources make clear that there is urgency for concrete actions to
prevent, control, preserve and restore water quality (Freitas et al., 2001). In this context,
scientific research guides actions to mitigate impacts on water resources, thereby increasing
their effectiveness (Ferreira, 2010).
Metals are favourably transferred from the dissolved to the particulate phase and this is
reflected in their concentration in marine soil. Consequently, concentrations of metals
frequently exceed those in overlying water by several orders of magnitude (Wang et al.,
2013). When soil stores metals, concentrations can become elevated and potentially toxic.
Exposure and uptake of even a small fraction of soil-bound metal by organisms could have a
significant toxicological effect, particularly where circumstances favour bioavailability. In
addition, increased metal concentrations in pore water may further enhance soil toxicity (Gray
and Shadbegian, 2004).
This study applied a systems approach in order to develop a global assessment of the
importance of changes in river catchments and impacts on coastal seas, using the Guandu
watershed as a model, Figure 1 shows a framework of the study area, focusing on the
horizontal flux of substances within the catchment coastal zone system. This systems
approach, integrating natural and social sciences, addresses such issues as critical
concentrations and loads, resilience and carrying capacity.

Figure 1. Framework of impact on coastal
zone system: environmental pressures.
Source: Meybeck et al. (2006).
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Apart from direct inputs into rivers, atmospheric deposition of pollutants on basins and
transport by runoff also contributes significantly to increasing metal concentrations in coastal
seas (Li et al., 2013b). This is particularly important for metals, whose cycles include a
significant atmospheric component. Even relatively remote areas show abnormal
concentrations. Accelerated land-use changes in coastal basins also contribute to the
remobilization of deposited pollutants on soil (Landrot et al., 2012).
There is a lack of information in Brazil regarding pollutant emissions by industrial
activities (Costa et al., 2011). Moreover, there is no national inventory of potentially polluting
industries, with data on the amount of pollutants and their location. Monitoring systems at
emission sources are poor and / or absent. These systems require specialized personnel and
should be performed continuously during the procedure. In this context, where data are scarce
and pollution emission monitoring is not performed, methodologies which estimate pollutant
emissions are extremely important tools. These methodologies make it possible to define
critical areas of pollution and rank the most polluting industrial typologies where the
government can focus its efforts on pollution mitigation.
Brazilian soil guidance values are established by CONAMA (2009), which includes
guiding quality values for the presence of chemical substances and establishing guidelines for
environmental management of areas contaminated by these substances as a result of human
activities. These values indicate the soil quality capable of supporting their primary function,
protecting the ecological receptors. The intervention value is the concentration of a substance
in the soil beyond which there are potential direct and indirect risks to human health,
considering a generic exposure scenario. Toxic components and / or substances included in
the list of Guiding Values for soil are presented in Table 1.
Table 1. Toxic elements and / or substances of Guiding
Values for Soil (mg.kg-1 dry weight).
Intervention

Element

Quality reference
value

Residential

Industrial

As

3.5

55

150

Cd

<0.5

8

20

Zn

60

1000

2000

Cu

35

400

600

Pb

17

300

900

Cr

40

40

75

Ni

13

100

130

Co

13

65

90

Source: CONAMA (2009).

In economic terms, Sepetiba Bay is strategicly located. It has a radius of 500 km and
generates about 70% of gross national product - GDP (Firjan, 2005). The federal government
also predicts new industrial complexes installation in the region. The Growth Acceleration
Program (GAP), among its objectives, seeks to expand the Sepetiba port and its connections
to main federal highways, as well as investments in petrochemical programs, local housing
and sanitation. Therefore, the goal of this study was to compare soil contaminated by metals
to pristine soil (control areas) within the industrial zone of the Guandu Watershed, Rio de
Janeiro, Brazil.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Study site: Guandu watershed
The Guandu watershed is located in the State of Rio de Janeiro, Brazil, (coordinates
UTM 7420000/6400000 extreme NW and 7483500/6880000 extreme SE), with a 1921 km2
drainage area. It contributions to Sepetiba Bay have two main sources: the Serra do Mar
mountain chain and an extensive area of lowland, crossed by many rivers, consisting of 22
sub-basins. The main rivers within the catchment area of Sepetiba Bay and its respective
average flow are the Guandu River, also known as the Channel of San Francisco (89 m3 s-1);
the Guarda River (6.8 m3 s-1); Ita channel (3.3 m3 s-1); the Piraquê River (2.5 m3 s-1); the
Portinho River (8.8 m3 s-1); the Mazomba River (0.5 m3 s-1) and the Cação River (1.1 m3 s-1).
The other rivers are water bodies of smaller basins, with very low flows. The Guandu River is
the most important contributor of the basin and it is responsible for supplying water to several
cities, being the main source of water for Rio de Janeiro city (Cunha et al., 2006).
The water that supplies the Rio de Janeiro metropolitan region and some Baixada
Fluminense municipalities comes from Guandu Watershed, and its treatment is done by the
State Company for Water and Sewage (CEDAE), responsible for a flow rate of approximately
40 m3/s. In Rio de Janeiro, it has great importance for the population, as the only source of
water supply for over 12 million people, including 80% of metropolitan area inhabitants
(Castro and Ferreirinha, 2012).
2.2. Reagents and materials
All glassware was washed with extran (5% v/v), with HNO3 solution 1:1 (v/v) and finally
with deionised water. All solutions were prepared with "analytical grade" reagents (Merck or
Sigma) and deionised water purified through the Milli-Q system (Millipore). The reference
solutions to obtain the analytical curves for the determination of metals in soil samples were
prepared by serial dilution of stock solutions of 1000 mg L-1 (Qhemis) of As, Cd, Cr, Co, Pb,
Cu, Ni and Zn in HNO3 1.0 mol L-1.
2.3. Sampling
There are 261 industrial occupants of the study area according to data obtained from the
Federation of Industries of Rio de Janeiro (FIRJAN). However, for this study only enrolled
representatives of metallurgical (16), chemical (40) and rubber and plastic (19) sectors were
included, encompassing a total of 75 industries, including the sources of most pollutants. The
five sampling stations represent the sectors occupied by these industries in the area
investigated (Figure 2). Their coordinates were recorded with the aid of a GPS device:
P1 (22º36’03’’S / 43º32’21’’W), P2 (22º36’12’’S / 43º49’24’’W), P3 (22º38’22’’S /
43º43’20’’W), P4 (22º40’48’’S / 43º33’11’’W) and P5 (22º54’20’’S / 43º43’23’’W).
From February 2013 to December 2014, five (5) soil samples were collected at each of
the sampling stations in the Guandu watershed. For control, a few samples were used in
presumably uncontaminated areas outside of the direct effect of the chemical industries.
Duplicate soil samples (depth 0-20 cm) were collected along the sampling stations by using a
polyethylene tube with a 4 cm diameter and were stored in plastic bags. Most of the soil
samples were collected from the upper surface of the soil with depth ranging from 5-10 cm. It
has been demonstrated by Chang et al. (1984) that more than 90% of applied toxic metals in
soil are found at a depth of 15 cm from the surface. However, there are many authors who
report maximum toxic metal concentration in the surface layer from up to 6 cm (Haiyan and
Stuanes, 2003; Iwegbue et al., 2006). Generally content of toxic metals is significantly higher
in top soil than in subsoil with a very few exceptions as they have little downward movement
because of their strong affinities with soil solid phase (Banuelos and Ajwa, 1999; Sterckeman
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et al., 2000). The two pristine soil samples (C1 and C2) were collected from sites 5 to 30 km
away from the study site, which showed no evidence of human disturbance. In the laboratory,
the samples were dried at 40-50oC and were sieved through plastic-only sieves into <2 mm
fraction. Before and after sieving, the samples were homogenized and quartered and then
grinded in an agate mortar.

Figure 2. Study site: Guandu Watershed. P indicates sampling stations, 2013-2014.
Source: Comitê Guandu (2012).

2.4. Soil parameters
The values of pH and organic matter content in the soil samples were also determined.
Fifteen grams of sample soil were dissolved in 15 ml of deionised water, and after mixing for
24h the measurement of pH was done with a pH-meter. Inorganic matter content was
evaluated according to the Loss on Ignition (LOI) method. Samples were dried in order to
eliminate water content. Subsequently, they were heated for 2 h at 600ºC and weight loss was
assessed.
2.5. Metals
Metals assessed in this study were selected based upon the degree of toxicity (ATSDR,
2007). For each sampling location, composite samples were collected approximately from
200 g of soil collected with stainless steel implements from a depth of 0.2 m. For laboratorial
analyses, 0.5 g of dried samples of soil was treated with 5 ml of nitric acid (65% Suprapur,
Merck, Darmstadt, Germany) in Teflon vessels for 8 h at room temperature. Subsequently, the
samples were heated at 80ºC in a stove for 8 h. After cooling, solutions were filtered and
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filled up to 25 ml with deionised water. The determination of elements (As, Cd, Zn, Cu, Pb,
Cr, Ni, and Co) was performed by the optical emission spectrometry method in inductive
plasma (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry, ICP) with a physical
argon flame. In order to define wavelengths in the ICP, we initially tested all of the
possibilities offered by the device, both in the axial view and in the radial plane. For each
element, the design spectrum of a solution containing only the chemical species was
determined in order to identify and adjust the emission peak of the element. A reading of the
blank was made in a sample and the maximum point of the calibration curve in order to
investigate possible spectral interferences and, if possible, minimize them, by making
adjustments to the baselines, delimiting the peak area. After these adjustments, a reading of
the calibration curve was made by selecting the wavelengths that showed the coefficient of
determination of the linear model (R2) closer to 1 and with minimal spectral interference.
Accuracy and reproducibility of the methods were tested using muscle (DORM-2, National
Research Council, Canada) certified material. Standards and blanks were analysed along with
each set of samples. Concentrations are expressed as (mg.kg-1 dry weight).
2.6. Statistical analysis
Statistical analysis was undertaken using an Origin 7.5 software package (OriginLab
Corporation). The average distribution of the pollutants throughout the soil was assessed
using analysis of variance (ANOVA). In order to determine which metal was significantly
different from the other, a post-hoc comparison was carried out using Turkey’s multiple
comparison tests. For all the tests, p-values of <0.05 were used to determine significant
differences.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The pH values obtained ranged from 4.7 to 6.9. The transport and accumulation of
organic matter, nutrients and trace metals and their biogeochemical cycles are strongly
affected by land uses, including agriculture, industrial and urban uses. An analysis of soil
fertility, based upon soil particulate size in the area studied, revealed a high proportion of sand
with small percentages of silt and clay (Table 2).
Table 2. Mean data of soil fertility analysis from Guandu Watershed and pristine control,
2013-2014.
Parameters
pH
Al (g.kg-1)
Ca (g.kg-1)
Mg (g.kg-1)
Na (g.kg-1)
N (g.kg-1)
K (g.kg-1)
P (g.kg-1)
Carbon (%)

Samples zone
P1

P2

P3

P4

P5

C1

C2

5.2
6.34
0.18
0.11
0.02
6.33
1.22
0.09
0.12

4.7
4.44
0.22
0.14
0.04
5.67
1.18
0.03
0.23

6.9
2.45
0.25
0.08
0.02
3.45
1.43
0.06
0.45

5.0
4.56
0.19
0.05
0.02
4.41
1.26
0.15
0.32

6.1
3.3
0.17
0.07
0.03
2.99
1.461
0.18
0.66

5.3
0.31
0.23
1.2
0.03
9.38
2.15
0.16
0.37

5.4
0.22
0.19
1.0
0.04
9.77
2.67
0.21
0.68

The possibility of seasonal variation of pollutant levels demonstrated reinforces the need
for soil monitoring in the area. Soil contamination can vary over time depending on the
frequency of the release of contaminants in the environment. Industrial contaminants typically
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tend to behave this way because their addition to the medium varies with the product
manufactured, problems in operating procedures, climatic and economic factors.
Both contamination and pollution involve the disturbance of the natural state of the
environment by anthropogenic activity. The two terms are distinguishable by the severity of
the effect: pollution induces the loss of potential resources. In the marine environment,
human-induced disturbances take many forms. Due to source strengths and pathways, the
greatest effects tend to be in the coastal zone. Waters and soil in such regions bear the main
blow of industrial and sewage discharges and are subject to spoil dumping. Table 3 shows that
the concentrations found in all samples greatly exceeded the natural levels.
Table 3. Results obtained in laboratorial soil analyses performed for metal
distribution at Guandu Watershed, 2013-2014.

Sampling
stations

Elements (mg.kg-1 dry weight)
As

Cd

Zn

Cu

Pb

Cr

Ni

Co

P1

35.8

9.7

376.2

122.6

234.9

119.6

14.5

28.5

P2

74.9

13.6

862.7

251.4

416.3

245.4

39.3

53.4

P3

66.7

16.6

643.9

235.8

329.6

225.8

34.5

32.8

P4

47.1

6.9

247.8

233.6

238.3

122.5

22.4

17.3

P5

126.6

19.2

738.5

519.7

641.2

362.3

111.2

64.6

C1

3.5

0.5

12.8

14.9

31.2

11.4

2.3

4.5

C2

11.2

0.8

4.3

25.7

18.6

5.3

4.7

6.9

The levels of occurrence of metals in soil related to the soil’s source material and
therefore are considered naturally occurring both by the standard Dutch as CETESB (2005).
There is a background value of Brazilian soil (CONAMA, 2009) which complicates the
interpretation of data obtained from sampling campaigns for research, because many factors
can influence the occurrence of metals in soil, making it difficult to quantify the levels found
in anthropogenic areas.
Metal concentrations in soil are strongly determined by influences, which was the main
source of contamination at the studied site. Industrial effluent is likely to be the major source
of metal concentrations because of anthropogenic actions (Hämäläinen et al., 2009; Araújo,
2010). The data obtained from this research were higher than the results found by Araújo
(2010) in the analysis of metals in soils of the Apodi-Mossoró/RN river basin in urban
Mossoró-RN. Similarly, the levels obtained were higher than the values reported by Su and
Yang (2008) for Asian soil in relation to Cr (55.8 mg. kg-1), Zn (33.7 mg. kg-1),
Cu (5.1 mg. kg-1), Ni (17. mg. kg-1), Pb (15. mg. kg-1), (5.2 mg. kg-1) and Co (5.7 mg. kg-1).
The metal levels in industrial areas (P2, P3, P5) were higher than those close to urban
areas (P1, P4) and identified the critical points of contamination. The results indicate the
potential paths of metals through the soil transport of industrial areas for the Guandu
Watershed.
Most legislation regarding environmental conservation, management and the
sustainable use of coastal natural resources fails to consider human activities in catchment
basins, T h e s e activities are sometimes far from the coast. Also, many socio-economic
driving forces acting on river catchments may be completely different from those acting on
coastal areas. A general problem is a scaling mismatch between legal instruments and
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coastal issues as well as with drivers of change and legislation, rather than low- quality
environmental laws. As a result, despite a strengthening of environmental regulations for
many coastal areas around the world, potential beneficial effects of these regulations on the
quality of coastal environments are being overtaken by detrimental impacts generated in
catchment basins.

4. CONCLUSION
The results demonstrated that metal concentrations are below the maximum limits
established for soil by CONAMA. Indeed, given the magnitude of industrialization in the area
evaluated, the current results suggest that chemical facilities located in the industrial
complexes of Rio de Janeiro are a relevant source of pollution by metals. Moreover, the
presence of these industries poses a notable risk for the health of the population living in the
vicinity. A monitoring program is therefore clearly desirable, while some efforts should be
focused on decreasing environmental levels of polluting elements.
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RESUMO
Dentre as diversas atividades desenvolvidas no entorno de corpos de água, a poluição por
agroquímicos e o lançamento de efluentes acarretam a carga excessiva de nutrientes que
contribuem para o processo de eutrofização artificial e degradação destes ecossistemas. Neste
contexto, os objetivos deste trabalho foram: determinar a heterogeneidade sazonal e espacial
nas águas superficiais do reservatório Itupararanga e verificar a influência dos usos do entorno
sobre a qualidade da água do reservatório localizado na cidade de Ibiúna, São Paulo, Brasil.
Analisou-se o Índice de Estado Trófico (IET) e variáveis limnológicas em duas estações
distintas - período seco e chuvoso de 2013. Os dados foram comparados com mapa de usos do
solo e com parâmetros estabelecidos pela resolução CONAMA n° 357 de 2005. Os resultados
demostraram que o fósforo total não esteve em conformidade com as especificações
CONAMA. O reservatório apresentou heterogeneidade sazonal e espacial em relação ao IET e
às variáveis limnológicas. Por meio da análise de agrupamento com os dados de qualidade de
água e uso e ocupação dos solos foi comprovada a heterogeneidade espacial. A análise de
agrupamento indicou que a cobertura florestal é um importante fator para a contenção da
entrada de sólidos em suspensão. Indicou também que o uso agrícola é a principal fonte de
nitrogênio para o meio enquanto que os rios formadores contribuem, principalmente com
cargas de fósforo. Assim, por se tratar de uma área de importância social e econômica,
medidas de preservação devem ser tomadas a fim de mitigar os avanços das atividades
potencialmente impactantes.
Palavras-chave: eutrofização, heterogeneidade, qualidade de água.

Spatial and seasonal heterogeneity of limnological variables in
Itupararanga reservoir associated with the land use in the Bacia do
Alto Sorocaba-SP
ABSTRACT
Among the human activities around waterbodies, pollution by runoff of agrochemicals
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and sewage discharges into waterbodies can cause nutrient loading, which contributes to the
eutrophication process and degradation of these ecosystems. This work aimed to determine
spatial and seasonal heterogeneity in surface waters of the Itupararanga Reservoir and
analyzed the influence of land use on the reservoir water quality. The reservoir is used for
water public supply and is located in Ibiúna City, São Paulo, Brazil. Trophic State Index (TSI)
and limnological variables were analyzed in both the wet and dry seasons in 2013. Data were
compared with land use maps and with Brazilian environmental legislation – CONAMA n°
357/2005. The results indicated that total phosphorus was not in compliance with the
CONAMA standard. The reservoir showed spatial and seasonal heterogeneity for TSI and
also for limnological variables. Spatial heterogeneity was demonstrated using cluster analysis
of water quality and land use data. The cluster analysis indicated that forest cover is an
important factor in preventing solids from entering into the system. It also indicated that
agriculture practices around the Itupararanga Reservoir are the main sources of nitrogen,
whereas tributaries are responsible for the major phosphorus inputs. Since the Itupararanga
Reservoir is socially and economically important to the region, conservation and preservation
measures are recommended in order to mitigate harmful activities to the aquatic environment.
Keywords: eutrophication, heterogeneity, water quality.

1. INTRODUÇÃO
Algumas práticas de usos do solo podem contribuir para a degradação dos ecossistemas.
Estas práticas estão associadas principalmente à demanda por produção de alimentos
agrícolas, à pecuária e à urbanização de áreas sem infraestrutura básica, como o recolhimento
e tratamento de resíduos sólidos e líquidos, energia, entre outros. Quando essas atividades são
desenvolvidas próximo a ecossistemas aquáticos, podem ter efeito negativo direto na
qualidade da água e assim, causar crises na oferta e demanda hídrica (Tundisi, 2008).
A depreciação da qualidade da água em reservatórios essencialmente utilizados para o
abastecimento público pode ter origens pontuais, como é o caso do despejo de efluentes
domésticos e industriais, ou difusas como é o caso dos resíduos da agricultura (fertilizantes,
herbicidas, etc.). Essas atividades desenvolvidas no entorno dos reservatórios podem
comprometer os seus usos múltiplos, como já registrado por diversos autores (Cunha et al.,
2010; Buzelli e Cunha-Santino, 2013; Santos et al., 2013; Cardoso-Silva et al., 2014).
Desta forma, a eutrofização tem gerado grandes prejuízos e tem direcionado a atenção
dos pesquisadores a esses ecossistemas aquáticos (Moschini-Carlos et al., 2010; Taniwaki et
al., 2011; 2013; Cunha et al., 2013a; Pedrazzi et al., 2013; Beghelli et al., 2015). A
eutrofização artificial ocorre quando há disponível uma quantidade elevada de nutrientes no
ambiente aquático, especialmente fósforo e nitrogênio (Camargo et al., 2003). Esses
nutrientes quando lançados na água contribuem para o aumento da produtividade primária do
sistema, resultando em um acúmulo de matéria orgânica e redução da penetração de luz
(Azevedo e Feitosa, 2008), ocasionando a morte dos organismos mais sensíveis (Thomaz,
2008).
Para determinar o grau de eutrofização de um ecossistema aquático Carlson (1977)
propôs índice de estado trófico (IET) para ambientes temperados. No Brasil, esse índice foi
modificado e adaptado para ambientes tropicais e subtropicais por Toledo Jr. et al. (1983),
Salas e Martino (1991) e, mais recentemente por Lamparelli (2004). Atualmente, foi proposto
uma atualização do IET por Cunha et al. (2013b) para reservatório em ambientes tropicais e
subtropicais. Estes últimos índices permitem classificar os ecossistemas aquáticos em
diferentes graus de trofia, desde ultraoligotrófico categoria com menores concentrações de
nutrientes até o estado de maior trofia, hipereutrófico.
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O reservatório de Itupararanga abastece aproximadamente um milhão de pessoas
(Conceição et al., 2015) e está inserido em uma região de importância social e econômica.
Estudos desenvolvidos no reservatório registraram heterogeneidade ao longo do espaço
(Taniwaki et al., 2011; Pedrazzi et al., 2013) e do tempo (Taniwaki et al., 2013) em relação à
eutrofização. Por essas razões, são necessários estudos ambientais que auxiliem no
aperfeiçoamento da gestão dos recursos hídricos com o intuito de minimizar os impactos a
esse ecossistema e assim evitar as perdas econômicas na recuperação do mesmo. Assim, o
objetivo deste trabalho foi identificar as porções do reservatório Itupararanga mais afetadas
pelas atividades do entorno, por meio de análise de variáveis físicas, químicas e biológicas e
do grau de trofia do reservatório e comparação com um mapa de usos do solo e com a
Resolução vigente CONAMA n°357/2005. Esta pesquisa poderá ser utilizada como subsídio
para a criação e revisão de legislações que estimulem a melhoria contínua do recurso hídrico.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
O reservatório de Itupararanga está localizado no alto do curso do Rio Sorocaba, maior
afluente do rio Tietê na margem esquerda. O reservatório pertence a bacia do Alto Sorocaba,
uma das sub-bacias que compõem a Bacia do Sorocaba Médio Tietê. A represa foi criada em
1912 e é formada pelos rios Sorocabaçu, Sorocamirim e Una. Possui a área da bacia de
drenagem com 929 km² que abrange os municípios de Alumínio, Cotia, Ibiúna, Mairinque,
Piedade, São Roque, Vargem grande Paulista e Votorantim, onde está situada a barragem
(Figura 1) (Taniwaki et al., 2013). A represa possui área de 29,9 km², profundidade média de
7,8 m e tempo de residência médio anual de 250 dias (Giron, 2013). Possui vazão média
afluente de 12,70 m³s-1 e defluente de 12,68 m³s-1com fluxo máximo de 39,12 m³s-1. A
pluviosidade anual média da bacia é de 1.492,7 mm, o clima Cwb de acordo com a
classificação Köppen com verão chuvoso e estiagem no inverno (Conceição et al., 2015;
Salles et al., 2008).

Figura
1.
Localização
reservatório
de
Itupararanga, São Paulo, Brasil e também dos
pontos de coleta.

Em 1998, foi criada a Lei Estadual n° 10.100 que definiu a área de entorno do
reservatório de Itupararanga como área de proteção ambiental (APA). Pela Lei Estadual n°
11.579/2003, a APA foi regulamentada contendo todos os municípios que constituem a região
do entorno, com o intuito de proteger os reservatórios e sua biodiversidade (Beu et al., 2011).
Taniwaki et al. (2013) em uma análise dos usos do solo, determinaram que a área de entorno
do reservatório possuía 3,4% de solo exposto, 2,7% ocupação urbana e 22,8% agricultura, os
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autores registraram que essas atividades são negativamente impactantes para a qualidade da
água e comprometem os usos múltiplos que o reservatório propicia a sociedade.
2.2. Métodos
Foram coletadas amostras de água superficial em seis pontos do reservatório de
Itupararanga (Figura 1), em dois períodos do ano, abril caracterizando o período chuvoso e
setembro de 2013 o período seco, afim de verificar sazonalidade. Nesses pontos foram
tomadas coordenadas em Sistema de Posicionamento Global (GPS) (Lat Long). Sendo a
localização dos pontos RIO: 23°37'17.03"S e 47°13'55.01"O; BR1: 23°35'43.07"S e
47°16'0.98"O; BR2: 23°37'35.14"S e 47°17'4.97"O; TRANS: 23°37'1.42"S e 47°20'18.94"O;
BR3: 23°38'22.62"S e 47°21'25.33"O e LAG: 23°37'33.70"S e 47°23'45.67"O.
Foram determinadas in situ na água superficial das seguintes variáveis: temperatura
(Temp), pH e condutividade elétrica da água (Cond) com utilização de uma sonda
multiparâmetros YSI 63. Para a determinação da concentração de oxigênio dissolvido (OD)
foi utilizado o método proposto por Winkler (1888) e modificado por Pomeroy e Kirshmam
(1945). As concentrações de fósforo (PT) e nitrogênio totais (NT) foram determinadas por
meio de leitura no espectrofotômetro Hach® 3900 80 seguindo as metodologias CR 3900 e
10071 respectivamente. A determinação da clorofila-a (Cl-a) foi realizada segundo o método
determinado por Wetzel e Likens (2000). Foi utilizada acetona 90% como solvente na
extração dos pigmentos fotossintéticos e os teores estimados segundo equação estabelecida
por Lorenzen (1967) e as absorbâncias lidas em espectrofotômetro Micronal AJX-1900. Os
sólidos totais (ST), sólidos dissolvidos (SD) e sólidos suspensos (SPS) foram determinados
segundo Wetzel e Likens (2000) pelo método gravimétrico. Para os ST uma alíquota de 200
ml da água bruta foi seca em béquer previamente pesado à 105 °C na estufa de aeração e, o
peso pós estufa registrado. Para material em suspensão (SPS) foram empregados filtros
Whatman GF/C 47 mmØ.
A análise de componentes principais (ACP) foi realizada de forma a se considerar a
variação sazonal. Com o objetivo de se verificar o agrupamento das variáveis e sua relação
com os usos do solo, foi efetuada também uma análise de cluster (UPGMA, distância de
Gower) com análise de bootstrap com 100 reamostragens. Esta última análise, partiu de uma
matriz padronizada em escore z por estação do ano de forma a se retirar a variabilidade
sazonal da análise e incluiu as proporções dos diferentes usos do solo considerados por trecho.
As análises estatísticas foram desenvolvidas com o software PAST 3.0 (Hammer et al., 2001).
Foi empregado o IET de Carlson (1977) modificado por Lamparelli (2004) para
ambientes tropicais e subtropicais, utilizando-se os dados de PT e Cl-a. Em reservatórios o
cálculo do IET é feito a partir dos valores de fósforo e clorofila-a utilizando a seguinte
formula: IET (PT) = 10*(6- (1,77-0,42*(ln PT)/ln 2)); IET (Cl-a) = 10*(6-((0,92-0,34*(ln Cla))/ln 2)) onde o fósforo total (PT) e a clorofila-a (Cl-a) são expressos em µg/L.
Os dados das variáveis físicas, química e biológicas foram comparados aos limites
estabelecidos pela legislação vigente para corpos hídricos classe 2. O reservatório de
Itupararanga está incluído na classe 2, uma vez que segundo o artigo 42 da Resolução
CONAMA nº 357/2005: “enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas
doces serão consideradas como classe 2”.
Para a elaboração do mapa de usos do solo foi utilizado uma metodologia por
interpretação visual baseada na utilização de imagens TM do satélite Landsat 5 (ano de 2013)
em que foram vetorizadas as classes de uso ocorrentes na área com o auxílio do aplicativo
AutoCad® versão 2014. Foi realizada uma avaliação in situ, para observação da distribuição
dos usos na área de estudo. Posteriormente, delimitou-se uma distância de 500 metros de
distância dos corpos hídricos, considerando que esta faixa englobava todos os usos e
ocupações existentes no reservatório. Com o objetivo de analisar a influência das atividades
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do entorno nos pontos amostrais, três regiões distintas foram determinadas a priori: entrada,
transição e barragem.
Para determinação da porcentagem da contribuição das cidades no lançamento de esgoto
no reservatório de Itupararanga, foram utilizados dados do número da população total (IBGE,
2010) e do número de habitantes beneficiados com esgotamento sanitário (SNIS, 2013).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi possível determinar a heterogeneidade temporal usando Análise de Componentes
Principais (ACP, Figura 2) que, claramente, separa os pontos do período seco e chuvoso
agrupando em dois grandes conjuntos. O eixo 1, que explica 48% das variações, determinou
que as estações se distinguem em relação aos SD (0,89), Cl-a (0,70), PT (0,95), Cond (-0,79)
e OD (-0,85). A ACP corroborou a informação de que no período chuvoso, com o aumento do
escoamento superficial na bacia observa-se em geral maiores concentrações de sólidos na
água (Lucas et al., 2010; Bucci e Oliveira, 2014) e nutrientes. A maior disponibilidade de
nutrientes favorece consequentemente o aumento da produtividade primária (Khan et al.,
2014), medida indiretamente pela concentração de Cl-a. A redução de OD observada no
período chuvoso pode ser explicada pela decomposição da matéria orgânica (Melo et al.,
2005), respiração de organismos aquáticos e oxidação de íons metálicos (Esteves, 2011).

Figura 2. Análise de Componentes Principais (ACP) com dados padronizados da média
total do período amostrado.

No período de seca, foi possível verificar altos valores de condutividade, isso se deve a
redução da precipitação e o aumento da evaporação do corpo de água e, consequentemente,
aumento da concentração de sais na água (Lobato et al., 2008; Lemos et al., 2010). Os teores
mais elevados de OD neste período podem estar associados ao processo de eutrofização que
foi menor no período seco.
3.1. Índice de estado trófico (IET)
Foi possível observar heterogeneidade sazonal em relação ao grau de trofia no
reservatório de Itupararanga. De acordo com os cálculos do IET, os pontos do reservatório
tiveram classificação no período chuvoso como hipereutrófico para o PT e uma variação
hipereutrófica (RIO) à eutrófica (LAG) para a Cl-a. No período seco, o IET para o PT foi
hipereutrófico e para a Cl-a variou de mesotrófico (LAG) à hipereutrófico (RIO) (Figura 3).
Foi possível verificar também heterogeneidade horizontal no grau de trofia do reservatório no
sentido montante-jusante, tendendo a valores menores em direção à barragem, variando no
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período chuvoso entre hipereutrófico à eutrófico e no período seco, supereutrófico à
mesotrófico, assim como observado por Taniwaki et al. (2011).

Figura 3. Valores dos cálculos do IET proposto por Carlson (1977) modificado por Lamparelli
(2004) para o período chuvoso (C) e seco (S). Onde mesotrófico varia entre 52≤IET≤59,
eutrófico - 59≤IET≤63, supereutrófico– 63<IET≤67 e hipereutrófico – 67<IET. Pond representa
a ponderação ou média dos resultados de IET (PT) e IET (Cl-a).

Com a comparação feita entre os IET (PT) e IET (Cl-a), observaram-se divergências
entre as classificações, de forma que as classificações por PT tenderam a indicar um estado de
maior eutrofização do que as de Cl-a. Diante disso podem existir outros fatores que limitem a
produtividade primária, como é o caso do nitrogênio. No presente estudo, o reservatório de
Itupararanga apresentou no cálculo da razão N: P valores menores que 10, indicando
limitação por nitrogênio (Vidal e Capelo Neto, 2014).
A análise da conformidade com a legislação vigente determinou que somente as
concentrações de PT (mg L-1) (chuvoso: 398,3±103,8 e seco: 110,0±93,0) excederam o limite
sugerido pela resolução (Tabela 1).
Tabela 1. Síntese das variáveis analisadas e limites estabelecidos na resolução CONAMA n°
357/2005.
Amplitude
Chuvoso

Média

Amplitude Seco

Média

Temp (°C)

22,6 - 20,6

22,1±0,8

Seco

21,4±0,7

Cond (µS)

62- 53

58,5±3,6

22,3 - 20,7

74,0±3,3

pH

8,16 - 7,71

7,9±0,2

79 - 70

8,2±0,3

Entre 6 e 9

OD (mg L-1)

7,71 - 6,74

7,0±0,3

8,6 -7,8

7,8±0,7

> 5 mg L-1

STD (mg L-1)

100,4 - 61,7

86,9±16,4

8,44 - 6,53

38,5±5,0

500,0 mg L-1

SPS (mg L-1)

4,3– 2,3

3,6±1,0

47,1 - 34,0

4,4±2,1

1,62 - 1,17

1,4±0,2

6,6-0,9

1,2±0,2

28,8– 11,3

18,3±5,8

1,43 - 1,01

10,5±4,1

< 30.0

PT (mg L )

585,0-300,0

398,3±103,8

17,0 - 5,1

110,0±93,0

<0,030* e <0,050**

NT (mg L-1)

1350,0 – 50,0

608,3±442,1

280,0 -0,0

216,7±256,3

<1,27α e <2,18 αα

Estações
Amostrais

Secchi
-1

Cl-a (µg L )
-1

*Para ambientes lênticos; **Para ambientes intermediários;
lóticos.

α

CONAMA 357/2005

para ambientes lênticos;

αα

Para ambientes

A Figura 4 apresenta o mapa de usos e ocupação do solo gerado. Foi possível determinar
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as regiões e seus usos preponderantes, bem como os valores de uso na Tabela 2. A entrada do
reservatório apresenta predominância de remanescente florestal que tende a diminuir em
direção à barragem. Na direção da barragem as atividades antrópicas começam a atuar com
maior intensidade, como: agricultura, pasto e atividade urbana.

Figura 4. Mapa de usos do solo do entorno do reservatório de Itupararanga.
Tabela 2. Análise quantitativa (%) dos usos e ocupação do solo por região
do reservatório de Itupararanga.
Solo
exposto

Remanescente Agricultura

Pasto

Urbano

Barragem

N/A

47.2

16.3

30.6

5.9

Transição

2.1

52.2

8.6

15.2

21.9

Entrada

N/A

77.6

7.2

N/A

15.2

A análise cluster (Figura 5) indicou a região da entrada do reservatório como aquela que
apresentou maiores valores para Cl-a e PT, sendo, portanto, o trecho com maior grau de
eutrofização. Considerando-se a importância da presença de vegetação natural nas margens de
corpos de água e sua reconhecida atuação na retenção de poluentes e sedimentos do entorno
(Naiman e Décamps, 1997) bem como o elevado estado trófico em que o reservatório se
encontra, sugere-se que a eutrofização observada neste trecho é resultado da entrada excessiva
de nutrientes nos trechos a montante do reservatório. Neste sentido, estes resultados
corroboram com outros trabalhos que registraram a falta de saneamento e despejo de efluentes
nos rios formadores (Sardinha et al., 2008; Salles et al., 2008; Pedrazzi et al., 2014) do
reservatório Itupararanga. A falta de saneamento principalmente das cidades de Ibiúna,
Vargem Grande Paulista e Cotia que lançam 92, 51 e 72% (SNIS, 2013; IBGE, 2010),
respectivamente, do esgoto gerado nos rios formadores do reservatório e assim, contribui para
o aumento da trofia do mesmo.
As atividades agrícolas, na zona de transição, contribuíram para a entrada de NT no
sistema, que é um elemento bastante móvel devido à baixa carga residual e facilmente
lixiviado aos corpos de água superficiais (Capoane et al., 2014). A relação entre o uso urbano
e atividades agropecuárias com as maiores proporções de material particulado dissolvido
evidenciaram a importância da cobertura do solo para a retenção de partículas conforme
supramencionado.
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Figura 5. Cluster com os dados padronizados por
escores z para cada estação amostral incluindo a
proporção dos usos de solo de cada trecho considerado.
Análise realizada pelo método cluster (UPGMA,
distância de Gower) bootstrap com 100 reamostragens.

Esses fatores contribuem para a entrada de íons, poluentes na água (Franco e Hernandez,
2009) e também, na alteração das variáveis condutividade e pH, assim, no presente estudo
essas as variáveis NT, condutividade e pH indicam a influência das atividades agrícolas sobre
a qualidade da água enquanto que os usos urbano e de solo exposto demonstram o efeito
negativo da remoção da cobertura vegetal sobre o reservatório de Itupararanga.

4. CONCLUSÕES
Conclui-se que o reservatório de Itupararanga apresenta heterogeneidade espacial e
sazonal e que há influências dos usos do entorno na qualidade de suas águas, ocasionando
principalmente o processo de eutrofização artificial. Este resultado é preocupante já que a
eutrofização artificial pode causar perdas tanto econômicas e sociais quanto ambientais. Em
linhas gerais a eutrofização promove aumento nos custos de tratamento de água e estimula a
utilização de algicidas os quais podem comprometer o equilíbrio ecossistêmico. Há também
problemas associados à perda dos usos múltiplos do reservatório como recreação, navegação,
irrigação, pesca e perda da harmonia paisagística. Além disso, o aumento da população de
cianobactérias causado pela eutrofização pode levar à liberação de hepato e neuro toxinas
afetando assim tanto as comunidades biológicas quanto a saúde humana. Os resultados desta
pesquisa indicam que a principal origem do processo de eutrofização encontra-se a montante
do reservatório sendo também importante os impactos no seu entorno, especialmente no que
diz respeito às entradas alóctones de nitrogênio e material particulado ocorrendo ainda
alterações de pH e condutividade. Medidas corretivas são necessárias para se reverter o
processo, já que o reservatório representa uma área de importância social e econômica para a
sociedade que usufrui de seus usos múltiplos.
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RESUMO
Os fatores naturais e, em especial os antrópicos, que contribuem para a variação espacial
e temporal da qualidade da água superficial nas bacias hidrográficas do município de Caxias
do Sul foram determinados com uso de técnicas multivariadas de análise de dados. Foi
utilizada a técnica de Análise do Componente Principal (ACP) como base para o estudo. O
monitoramento foi realizado em 30 pontos de monitoramento no período compreendido entre
setembro de 2012 a janeiro de 2014. A amostragem foi realizada bimestralmente, abrangendo
seis bacias hidrográficas, onde foram analisados 21 parâmetros físicos, químicos e biológicos.
Os resultados obtidos demonstraram que com o emprego da ACP, foi possível explicar uma
variância total de 71,3% para os dados de qualidade de água. Ainda, constatou-se que os
principais fatores que contribuem para a variação da qualidade da água nas bacias
hidrográficas da região são a poluição doméstica e industrial, sobretudo do setor
galvonotécnico. Foi verificada por fim, uma tendência à atenuação dos poluentes nos corpos
hídricos à jusante das áreas urbanas e de grande influência antrópica, especialmente na
medida em que há menor pressão das áreas urbanizadas sobre as bacias que drenam a região.
Palavras-chave: monitoramento de recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, técnicas estatísticas
multivariadas.

Surface water quality data by principal component analysis
ABSTRACT
This study used multivariate techniques for data analysis in order to determine the natural
and anthropogenic factors that contribute to the spatial and temporal variations of water
quality in urban watersheds of Caxias do Sul, Brazil. Principal Component Analysis (PCA)
was used to analyze data collected at 30 points between September 2012 and January 2014.
Monitoring was conducted bimonthly in six urban basins, where a total of 21 physical,
chemical and biological parameters were analyzed. We found that PCA can explain 71.3% of
the total variance in water quality, and that domestic and industrial pollution are the main
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contributors to the water quality variation in the region, especially from the galvanic
manufacturing sector. Furthermore, we observed a trend of self-attenuation of pollutants in
water downstream from urban areas and great anthropogenic influence as the pressure from
urbanized areas decreases.
Keywords: multivariate statistical techniques, water resources monitoring, water resources
management.

1. INTRODUÇÃO
As bacias hidrográficas localizadas próximas a áreas urbanas são caracterizadas pela
vulnerabilidade ao lançamento de efluentes industriais e domésticos. Os processos naturais de
contaminação das bacias hidrográficas incluem a precipitação pluviométrica, carregamento de
sedimentos e erosão, além dos processos antropogênicos como industrialização, urbanização e
agricultura, com grande contribuição para a degradação dos recursos hídricos e determinantes
na qualidade das águas (Singh et al., 2004).
O método usual de avaliação de qualidade da água consiste em medir múltiplos
parâmetros de poluentes em diferentes estações de monitoramento, de características
topográficas distintas e com frequência periódica. Como resultado, obtém-se uma matriz
complexa composta por diversos parâmetros e grandezas de difícil leitura e interpretação. Em
razão da dificuldade apresentada, novos métodos de representação de resultados enxutos e
concisos com a realidade de uma bacia hidrográfica são buscados (Fan et al., 2010).
Nesse cenário, as técnicas de análise multivariada, como análise de componente principal
(ACP), análise de agrupamento (AA), análise discriminante (AD) e análise fatorial (AF), vêm
sendo largamente empregadas na interpretação de dados complexos de qualidade de água e de
outros problemas ambientais. Essas ferramentas permitem a redução do número de variáveis a
um pequeno número de índices (componentes principais ou fatores), de modo a preservar as
relações existentes nos dados originais. A aplicação de ACP tem sido uma ferramenta efetiva
no gerenciamento de recursos hídricos e controle de poluição, além de ser útil na identificação
de possíveis fatores de influência nas bacias hidrográficas (Fan et al., 2010; Ouyang, 2005;
Shrestha e Kazama, 2007).
Estudos realizados por Singh et al. (2004), Shrestha e Kazama (2007), Bricker e Jones
(1995), Fan et al. (2010), Mustonen et al. (2008), Coletti et al. (2009), Ouyang (2005), Lima
et al. (2010) e González et al. (2011) empregaram análise multivariada a dados de qualidade
de água em diferentes bacias hidrográficas.
O presente estudo visou analisar e identificar os principais parâmetros de qualidade e as
fontes poluidoras relacionadas à variação espacial e temporal da qualidade dos corpos
hídricos no município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul – Brasil, pelo uso de
técnica multivariada da ACP.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
O município de Caxias do Sul localiza-se no Estado do Rio Grande do Sul, na Região
Metropolitana da Serra Gaúcha, ocupando uma área de 1.644,3 km². A população estimada no
ano de 2014 foi 470.223 habitantes, dos quais aproximadamente 96% vivem na área urbana e
4% na área rural. A densidade demográfica gira em torno de 265 hab/km². Caracteriza-se por
uma grande gama de atividades econômicas, dentre elas indústrias metal-mecânicas, têxteis, e
transformação de plásticos, além de hortifrutigranjeiros, suinocultura, avicultura e pecuária
(IBGE, 2014). Detém o segundo maior Produto Interno Bruto do estado, atrás somente da
capital Porto Alegre (FEE, 2012).
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O município está localizado sobre o divisor das bacias hidrográficas Taquari-Antas e Caí,
contribuintes da região hidrográfica do Guaíba. A região norte do município insere-se na
bacia hidrográfica do rio Taquari-Antas e contribui com 65% do território municipal. A
cidade é drenada pelas microbacias dos rios Tega e São Marcos, as quais possuem relevantes
porções localizadas na área urbana. A região sul do município está inserida na bacia
hidrográfica do rio Caí e representa 35% do território municipal. Neste sistema destacam-se
as microbacias dos arroios Belo, Pinhal e do Ouro, e do rio Piaí.
Desta forma, considerando que o município possui significativa extensão e distintas áreas
de elevada urbanização, uma área rural voltada essencialmente à olericultura e fruticultura,
além do fato de que a área urbana situa-se em uma região de nascentes, Caxias do Sul,
torna-se uma área de relevante interesse na avaliação da qualidade da água e do impacto
ocasionado pelos diferentes usos dos solos existentes na região.
Os dados de qualidade de água das seis bacias hidrográficas analisadas são referentes ao
período de setembro de 2012 a janeiro de 2014, com periodicidade bimestral de coleta. Para
alocação dos pontos de coleta foram considerados como critérios uso e ocupação do solo e
área de drenagem de cada curso d’água, buscando assim maior representatividade das bacias.
A localização dos pontos que compõem a rede de amostragem é apresentada na Figura 1, bem
como a localização em relação ao município e à bacia hidrográfica pertencente. Por sua vez, a
Tabela 1 apresenta a descrição de cada ponto de monitoramento.

Figura 1. Contexualização dos pontos de monitoramento e das bacias hidrográficas analisadas em
relação à divisão municipal e hidrografia.

2.2. Análise dos dados - Análise de Componentes Principais (ACP)
A ACP é definida como uma técnica estatística multivariada que transforma o conjunto
de dados em um novo sistema de variáveis. Nesse novo arranjo, os componentes principais
(CP) são funções lineares do conjunto original de dados, aos quais, não possuem correlação.
A projeção da maior variação da amostra gera o primeiro CP, a projeção da segunda maior
variação, o segundo CP, e assim por diante (Jolliffe, 2002).
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Tabela 1. Características dos pontos monitorados.
Coordenadas

Bacia
hidrográfica

Ponto

Características
E

N

Área de forte influência antrópica. Efluentes industriais e domésticos.

478103

6768512

Entorno rural. Drenagem de extensas áreas urbanas.

477500

6767186

3

Área rural. Predominância de vegetação nativa e agricultura.

479333

6761161

4

Ponto próximo ao exutório e afastado da área urbana.

482424

6757598

1

Baixa ocupação urbana. Drenagem áreas preservadas.

497799

6782109

2

Baixa ocupação urbana. Predominância de vegetação nativa e agricultura.

497018

6781729

3

Ocupação urbana significativa. Atividades de alto potencial poluidor.

490050

6784124

1

Nascente da bacia. Drenagem áreas preservadas.
Moderada ocupação urbana. Drena bairros da zona norte do município.

486366

6781687

478817

6780127

1

Baixa ocupação urbana. Predominância de vegetação nativa e agricultura.

502505

6774204

2

Área rural. Drenagem áreas preservadas e pequenos núcleos urbanos.

492918

6770754

3

Área com forte presença agrícola. Drenagem de áreas urbanas.

488415

6775897

4

Entorno rural. Drenagem de extensas áreas urbanas.

488527

6770459

5

Área rural. Influência de atividades agrícolas.

491766

6761159

1

Área de forte influência antrópica. Efluentes industriais e domésticos.

483293

6769905

2

Área de forte influência antrópica. Efluentes industriais e domésticos.

484354

6767309

3

Baixa ocupação urbana. Drenagem de extensas áreas urbanas.

484786

6761828

4

Baixa ocupação urbana. Drenagem de extensas áreas urbanas e rurais.

483639

6757290

1

Área de nascente. Drena área fortemente urbanizada e industrial.

483656

6775382

2

Área de forte influência antrópica. Efluentes industriais e domésticos.

483155

6775739

3

Área de forte influência antrópica. Efluentes industriais e domésticos.

482075

6775468

4

Área de forte influência antrópica. Efluentes industriais e domésticos.

481361

6775140

5

Área de forte influência antrópica. Efluentes industriais e domésticos.

481148

6782095

6

Área de moderada influência antrópica. Efluentes industriais e domésticos.

479557

6774509

7

Área de moderada influência antrópica. Efluentes industriais e domésticos.

478902

6773891

8

Área de nascente. Drena área fortemente urbanizada e industrial.

477299

6775056

1
2
Arroio Belo

Arroio Faxinal

Arroio Maestra
2

Rio Piaí

Arroio Pinhal

Rio Tega

9

Baixa ocupação urbana. Drena área fortemente urbanizada e industrial.

476655

6773365

10

Área rural. Drenagem áreas preservadas e pequenos núcleos urbanos.

475780

6775086

11

Baixa ocupação urbana. Drena área fortemente urbanizada e industrial.

474335

6776081

12

Exutório da bacia. Drena área fortemente urbanizada e industrial.

470410

6781630

Matematicamente, a ACP envolve cinco passos principais: (i) a padronização dos valores
utilizando média zero e variância 1, para assegurar que os mesmos possuirão pesos iguais na
análise, conforme Equação 1; (ii) cálculo da matriz de correlações R ou matriz de co-variância
Σ; (iii) determinação dos autovetores λ1, λ2,…, λp e seus correspondentes autovalores a1,
a2,...,ap pela Equação 2; (iv) descarte de componentes que fazem parte de uma pequena
proporção na variância de dados; e (v) desenvolvimento da matriz de cargas fatoriais com
aplicação ou não de métodos de rotação de variáveis à matriz, visando à diminuição do
número de CP (Ouyang, 2005).
𝑧𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑗
𝑠(𝑥𝑗 )

, 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 𝑒 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝

|𝑅 − 𝐼𝜆| 𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑡[𝑅 − 𝐼𝜆] = 0

(1)
(2)
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em que:
xiv é a característica do elemento i;
𝑥𝑣 o valor médio do elemento v;
̅̅̅,
λ, os auto vetores; ν, níveis de liberdade; e
|R|, o determinante da matriz de correlações.
O critério de seleção dos CP consiste em incluir somente os componentes cujos
autovalores próprios sejam superiores a 1. O critério sugerido por Kaiser (1958), também
tende a incluir poucos componentes quando o número de parâmetros originais é inferior a
vinte. Em geral, utilizam-se os componentes que conseguirem sintetizar uma variância
acumulada em torno de 70% da variância total dos dados (Mardia et al., 1979). Liu et al.
(2000) classifica os valores das cargas fatoriais, correspondentes à composição absoluta dos
CP, como relevante (>0,75), médio (>0,50 e <0,75) e irrelevante (<0,50). Nesse estudo, como
se trata de dados de qualidade de água, os quais apresentam grande variabilidade,
consideraram-se na composição de cada CP, variáveis cujas cargas fatoriais sejam superiores
a 0,50.
No estudo realizado, ainda procedeu-se a rotação das variáveis para que os resultados
fossem apresentados com maior coesão. Para tal foi escolhido o método de rotação
VARIMAX (Kaiser, 1958). Trata-se de um método bastante utilizado em pesquisas
estatísticas multivariadas, uma vez que torna a interpretação mais eficiente e simplificada ao
reduzir o número de correlações entre as variáveis (Abdi, 2003).
A aplicação da ACP depende de dois testes que devem ser realizados previamente,
confirmando a adequação da técnica aos dados de que se dispõe: teste de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) e teste de Bartlett.
O teste de KMO verifica a medida de correlação da matriz como um todo, isto é, a
correlação entre as variáveis independentes. Ferreira Jr. et al. (2004) citam que o teste KMO é
um identificador que compara a magnitude do coeficiente de correlação observado com a
magnitude do coeficiente de correlação parcial. Os valores do teste de KMO variam de 0 a 1.
Considera-se que valores de KMO abaixo de 0,5 indicam que os dados não são adequados
para aplicação da ACP. Alguns autores, como Rencher (2002), sugerem que, para que um
modelo de análise de componentes principais possa ser adequadamente ajustado aos dados, é
necessário que a matriz de correlação inversa Rpxp-1 seja próxima da matriz diagonal. A
medida de adequabilidade da amostra KMO é representada pelo índice MAS, calculado pela
Equação 3.
𝑀𝐴𝑆 =

∑ 𝑗≠𝑘 ∑ 𝑗≠𝑘 𝑟𝑗𝑘 2
∑ 𝑗≠𝑘 ∑ 𝑗≠𝑘 𝑟𝑗𝑘 2 + ∑ 𝑗≠𝑘 ∑ 𝑗≠𝑘 𝑞𝑗𝑘 2

(3)

em que:
rjk² é o quadrado dos elementos da matriz de correlação original (fora da diagonal);
qjk² é o quadrado dos elementos fora da diagonal da matriz anti-imagem (onde qjk é o
coeficiente de correlação parcial entre as variáveis Xj e Xk).
O teste de esfericidade de Bartlett testa se a matriz de correlação é uma matriz
identidade, o que indicaria que não há correlação entre os dados. Dessa forma, procura-se,
para um nível de significância assumido em 5%, rejeitar a hipótese nula de matriz de
correlação identidade. A hipótese básica diz que a matriz de correlação da população é uma
matriz identidade, a qual indica que o modelo fatorial é inapropriado. A estatística do teste é
dada a partir da Equação 4.
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(4)

A estatística tem distribuição qui-quadrado (x²), com grau de liberdade () dado pela
Equação 5.
𝑣=

𝑝(𝑝−1)

(5)

2

em que:
n expressa o tamanho da amostra;
p, o número de variáveis; e
|R|, o determinante da matriz de correlação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A apresentação dos resultados da aplicação da ACP desse estudo é dividida em duas
partes. A primeira expõe uma análise conjunta das seis bacias do município de Caxias do Sul,
com o objetivo de visualizar o arranjo dos parâmetros que influenciam a variação da
qualidade da água de maneira global. A segunda parte, cujo resultado é ordenado em função
dos componentes obtidos, apresenta uma análise individual por bacia hidrográfica. Essa
análise busca ordenar parâmetros e pontos de amostragem, e tem como objetivo identificar os
processos que exercem maior pressão dos dados de qualidade de água.
3.1. Análise conjunta das seis bacias hidrográficas
O teste KMO apresentou índice igual a 0,850 e o teste de Bartlett foi altamente
significativo (x²(120) = 3195,61 e p-valor < 0,001); portanto, a aplicação da ACP é apropriada
a presente amostra. A ACP realizada conjuntamente entre todas as bacias revelou a existência
de cinco CP, sendo que a variância explicada foi de 71,3% para os dados de qualidade da
água. Na Tabela 2, apresentam-se a pontuação dos autovalores de cada CP, bem como a
distribuição das cargas fatoriais e correlações dos mesmos com as variáveis rotacionadas.
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, o CP1 explicou uma variação de
27,1%, e está formado pelos parâmetros NH3-N, NTK, Coliformes termotolerantes, DBO,
DQO, Sólidos Totais e Oxigênio dissolvido, esse representado por um coeficiente negativo. A
associação desses parâmetros indica que as águas do município sofrem contaminação por
meio de despejos de efluentes domésticos in natura ou parcialmente tratados nos corpos
hídricos. Considera-se esperada tal condição, uma vez à época do monitoramento, as estações
de tratamento de esgotos (ETE) do Tega, Pinhal e Belo não estavam em sua operação total ou
encontravam-se em fase final de construção.
O CP2 correspondeu a 20,2% da variação total dos dados de qualidade de água e sugere
que a contaminação química da água, seja por despejos de efluentes industriais, bem como a
utilização de agroquímicos na área rural, é relevante na variação da qualidade da água nas
bacias analisadas. O resultado é explicado pelo pujante centro industrial que o município de
Caxias do Sul possui, conglomerando diversas atividades industriais, principalmente do ramo
galvanotécnico, cujos padrões de lançamento de efluentes não alcançam o disposto em
dispositivos legais de controle de poluição. O CP pode sugerir que processos naturais também
inferem na determinação da qualidade de água, tendo em vista a presença de Alumínio na
composição geológica da região de estudo. Ainda, constatou-se, que os parâmetros Sólidos
totais, DQO e DBO obtiveram cargas significativas, tanto no CP1, quanto no CP2. Tais
resultados indicam que o transporte de sedimentos contaminados tanto por poluição
doméstica, industrial ou rural, pode interferir na qualidade da água.
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Tabela 2. Cargas fatoriais com rotação das variáveis para os CP encontrados.
Parâmetros

Componente principal
1

2

3

4

5

Nitrogênio Amoniacal

0,817

0,206

0,370

-0,129

0,079

Nitrogênio Total Kjeldahl

0,803

0,387

0,321

-0,104

0,046

Oxgênio Dissolvido

-0,758

-0,060

-0,116

0,362

-0,119

DBO

0,754

0,551

-0,007

0,014

-0,028

Coliformes Termotolerantes

0,739

0,086

-0,158

0,057

-0,067

Sólidos Totais

0,645

0,588

0,201

-0,153

0,073

DQO

0,662

0,687

0,011

-0,006

0,006

Alumínio Total

0,009

0,860

-0,234

0,064

0,029

Condutividade

0,422

0,755

0,195

-0,134

0,085

Zinco Total

0,160

0,752

0,301

-0,022

-0,083

Cianeto

0,013

-0,002

0,754

-0,111

-0,080

pH

0,143

0,111

0,689

0,256

0,098

Temperatura da água

0,229

0,004

-0,010

-0,800

-0,012

Fósforo Total

0,112

-0,045

-0,061

0,106

0,905

Fenol

0,430

-0,168

-0,195

0,226

-0,406

Chumbo Total

0,015

-0,021

0,030

0,464

0,023

Total

4,330

3,244

1,588

1,203

1,049

% Variação

27,061

20,272

9,925

7,519

6,558

% Variação Acumulada

27,061

47,334

57,259

64,777

71,335

Nota: Método de rotação de variáveis: VARIMAX com normalização de Kaiser.

De forma geral, os demais CP são resultados da pressão que atividades antropogênicas
exercem sobre os corpos hídricos. O CP3 explicou uma variação de 9,9% e os parâmetros que
o compõem (pH e Cianeto) representam a contaminação química da água. O CP4 apresentou
uma correlação negativa com a temperatura da água, correspondendo a uma variação de 7,5%
nos dados. O parâmetro Fósforo Total isoladamente representou o CP5, explicou uma
variação de 6,5% da qualidade da água e apresenta a maior carga fatorial entre todos os
parâmetros em todos os CP (0,905). A presença de grandes concentrações desse parâmetro em
corpos hídricos ocasiona processos de eutrofização e está associada à contaminação
doméstica, industrial e agrícola.
3.2. Análise individual das Bacias Hidrográficas
Na Figura 2, apresentam-se os gráficos que representam a ordenação da ACP para cada
bacia hidrográfica analisada.
De forma geral, os resultados apresentados em cada bacia hidrográfica mostraram-se
similares aos obtidos na ACP anterior. Os parâmetros indicativos de poluição doméstica tais
como DBO, P, DQO, NH3-N, NTK e coliformes termotolerantes contribuíram para a
ordenação do primeiro eixo, explicando a maior variação da qualidade da água em cada bacia.
Na presente ACP, tais parâmetros alcançaram valores de r > 0,7, e em bacias mais
urbanizadas, r > 0,9. Como já citado, esses resultados eram esperados, tendo em vista a não
adequação do gerenciamento de esgotos domésticos nas bacias do município, sendo situação
comum, o lançamento de forma direta nos corpos hídricos.
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Nesse eixo é possível observar que o parâmetro Oxigênio Dissolvido está ordenado no
lado negativo do eixo, indicando que, ainda que os corpos hídricos sofram impacto devido a
atividades antrópicas. O processo de atenuação dos poluentes é recorrente em todas as bacias
hidrográficas analisadas, muito devido à diminuição da pressão antrópica no sentido jusante,
como à reoxigenação dos rios, propiciada pelo relevo local.
O segundo eixo foi ordenado em função de parâmetros como pH, condutividade e sólidos
totais (0,6 < r < 0,8) em todas as bacias, com exceção da bacia do Arroio Faxinal, ordenada
em função do parâmetro fenol (r > 0,9). A situação observada nessa bacia pode indicar
potencial poluição oriunda de indústrias de processamento da borracha, colas e adesivos,
resinas impregnantes, componentes elétricos (plásticos) e ou siderúrgicas (CETESB, 2014), as
quais estão localizadas dentro da área de drenagem dos pontos amostrados. Nas demais
bacias, a ordenação do segundo eixo pelos parâmetros já citados pode indicar a contaminação
através de componentes químicos utilizados em outros processos industriais ou aplicados em
área rural, corroborando com os resultados da ACP anterior.

Figura 2. Ordenação da ACP para as bacias hidrográficas do município de Caxias do Sul.
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Os pontos de amostragem, que sofrem maior pressão de atividades antrópicas foram
ordenados no lado associado a grandes valores de DBO, P, DQO, NH3-N, NTK e coliformes
termotolerantes do eixo 1. O comportamento se deu, provavelmente, ao lançamento de
efluentes domésticos e industriais, visto a proximidade destas áreas a zonas urbanizadas.
Por outro lado, os pontos localizados em áreas de menor pressão antrópica ficaram
ordenados no lado oposto do eixo 1, no qual encontram-se as menores concentrações de
poluentes e maior presença de oxigênio dissolvido, corroborando com o já comentado
anteriormente, sobre o potencial de atenuação dos poluentes no recurso hídrico. Estes pontos
estão localizados à jusante dos anteriores e a maior distância da área urbana. Destacam-se
aqui também os pontos localizados a montante de reservatórios de água para abastecimento
público, no caso o Maestra 1 e Faxinal 1. Apesar de estarem localizadas em área de
preservação em ambos os pontos verifica-se a presença de metais, como o Alumínio e o
Cromo.

4. CONCLUSÕES
Por meio da ACP verificou-se que os parâmetros mais significativos na variação da
qualidade da água nas bacias hidrográficas de Caxias do Sul estão relacionados às atividades
de caráter antrópico. Parâmetros indicadores de matéria orgânica e nutrientes compõem o
componente que explicou a porcentagem majoritária (27,1%) de variância dos dados de
qualidade. Lançamentos de efluentes industriais sem tratamento adequado explicaram 20,3%
da variação dos dados de qualidade da água no município. Outros fatores que refletem a
contaminação química da água, como cianetos e pH, sugerem uma variação de 9,9% e são
representados pelo CP3.
A análise destes componentes indica que o declínio da qualidade da água no município
decorre quase que exclusivamente devido à falta de tratamento de efluentes domésticos e
industriais, bem como o efeito que cargas difusas sobre os corpos da água. Além disso, podem
ser citadas, as atividades relativas ao meio rural, fato evidenciado pela presença de parâmetros
relativos à carga orgânica em áreas de menor concentração urbana.
Com relação à ACP realizada de forma individual nas bacias hidrográficas, observa-se
um comportamento comum no que se refere à qualidade da água próxima aos centros
urbanizados e industriais, agrupando estes pontos principalmente em função dos parâmetros:
coliformes termotolerantes, DBO, DQO, P, NH3-N e NTK. Nos cursos d’água com grande
extensão, como por exemplo, o Arroio Belo, Arroio Pinhal e Rio Tega, observa-se um
potencial de atenuação dos recursos hídricos, favorecido em parte pela geografia local.
Contudo, a descarga dos efluentes domésticos e industriais além dos limites de capacidade de
atenuação de poluentes nos corpos hídricos locais, impossibilita o processo de depuração de
forma efetiva.
Embora o município de Caxias do Sul, RS esteja investindo na implantação de estações
de tratamento de efluentes, a rede coletora ainda é pequena para o esgoto gerado, precisando
ser ampliada. Portanto, por enquanto, o lançamento de efluentes in natura ou sem o devido
tratamento, ainda contribui significativamente para a redução da qualidade da água dos
recursos hídricos estudados.
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RESUMO
Os peixes vivem todo o ciclo de vida na água e recebem a influência dos seus
componentes físico-químicos e biológicos ao longo do tempo. As atividades de lactato
desidrogenase (LDH) e malato desidrogenase (MDH) de organismos aquáticos podem ser
alteradas devido à presença de poluentes na água. O objetivo deste estudo foi determinar se as
atividades de LDH e MDH nas brânquias e no fígado de Astyanax bimaculatus (lambari do
rabo amarelo) podem ser utilizadas como biomarcadoras do impacto ambiental na bacia
hidrográfica do rio Una (SP). Para isso, esses lambaris foram coletados em três corpos d’água
dessa bacia, denominados p1 (rio Itaim), p2 (córrego à beira da Estrada Municipal de
Remédios) e p3 (lago na Estrada Municipal Dr. José Luiz Cembranelli). As brânquias e o
fígado foram homogeneizados e, a seguir, esse material foi centrifugado e o sobrenadante foi
utilizado para determinação das atividades de LDH e MDH, através do método
espectrofotométrico que determina a taxa de oxidação de NADH. As atividades de LDH e
MDH no fígado e de MDH branquial não foram estatisticamente diferentes nos lambaris
coletados nos três locais. No tecido branquial a atividade de LDH foi inferior nos peixes de p3
em relação aos de p1. Essa inibição da atividade de LDH, bem como a qualidade inferior da
água nesse ponto, sugerem a ocorrência de poluentes nessa água. Conclui-se que LDH
branquial de lambari possui potencial para utilização como marcador bioquímico de impacto
ambiental no rio Una.
Palavras-chave: biomonitoramento, enzimas, poluição.
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Lactate dehydrogenase and malate dehydrogenase of Astyanax
bimaculatus (lambari) from Una River basin as biomarkers of
environmental impact
ABSTRACT
Fish spend their whole life cycle in water and receive the influence of its
physico-chemical and biological components over time. The activities of lactate
dehydrogenase (LDH) and malate dehydrogenase (MDH) of aquatic organisms can be altered
by pollutants in the water. The aim of this study was to determine whether the activities of
LDH and MDH in the gills and liver of Astyanax bimaculatus (lambari do rabo amarelo or
Two Spots Astyanax in English), can be used as biomarkers of environmental impact in the
Una River (SP) Basin. The lambaris for these studies were collected from three water bodies
of this basin designated as p1 (Itaim River), p2 (stream by the road to the Municipality of
Remédios) and p3 (lake on the road to the Municipality of Dr. José Luiz Cembranelli). The
gills and liver were homogenized and this material was then centrifuged and the supernatant
was used for LDH and MDH activity assays using the spectrophotometric method, which
determined oxidation rate of NADH. The activities of hepatic LDH and MDH and gill MDH
were not statistically different in the lambaris collected at the three sites. In the gill tissue,
LDH activity of lambaris from p3 was lower than that from p1.This inhibition of LDH in
lambaris from p3, as well as the inferior quality of water there, suggest the occurrence of
pollutants in this water. It is concluded that the LDH of lambari gills has potential for use as a
biochemical marker of environmental impact in the Una River.
Keywords: biomonitoring, enzymes, pollution.

1. INTRODUÇÃO
A necessidade de se detectar e determinar o impacto dos poluentes sobre os organismos
aquáticos levou ao estudo dos marcadores bioquímicos e moleculares (Slatinská et al., 2008).
Esses são moléculas cuja presença ou a sua atividade podem ser quantificadas em fluidos
corporais, células ou tecidos indicando modificações celulares adversas devido à presença de
agentes tóxicos no meio ambiente (Pauwels et al., 2013). Uma detecção precoce do efeito
sub-letal pode ser essencial para se decidir sobre a descontaminação do local poluído antes
que modificações drásticas, como extinção de espécies nativas, ocorram no ecossistema em
questão (Slatinská et al., 2008). Diversas enzimas têm sido investigadas quanto ao seu
potencial como biomarcadoras, incluindo aquelas do metabolismo de xenobióticos, da defesa
antioxidante e do metabolismo energético (Sedeño-Díaz e López-López, 2012). Lactato
desidrogenase (LDH) e malato desidrogenase (MDH) são enzimas do metabolismo
energético, e têm sido também investigadas em peixes, como biomarcadoras do impacto
causado pela presença de pesticidas na água (Gorbatiuk, 2013) e de metais (Venugopal e
Reddy, 1992; Reddy, 2012).
LDH (EC 1.1.1.27) catalisa a conversão reversível do lactato a piruvato numa reação de
oxidorredução, na presença da coenzima NAD+, que atua como aceptor de hidrogênio,
podendo doá-lo subsequentemente. LDH é responsável pela reoxidação de NADH durante a
oxidação anaeróbia da glicose, portanto, é considerada uma indicadora da capacidade
anaeróbica da célula. Em vertebrados, a enzima pode ser encontrada no músculo e é
importante na capacidade de alguns peixes em produzir explosões repentinas de natação
(Almeida et al., 2002). A atividade de LDH é um parâmetro amplamente utilizado em
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toxicologia e química clínica para diagnosticar danos em células, tecidos e órgãos
(Diamantino et al., 2001).
MDH (EC 1.1.1.37) é uma enzima ativa durante o processo de respiração celular,
regenerando uma molécula de oxalacetato a partir da oxidação de uma molécula de malato e
utilizando NAD+ como aceptor de elétrons. MDH pode ser citosólica ou mitocondrial, sendo a
primeira importante na gliconeogênese, lipogênese e na lançadeira de malato aspartato. A
segunda atua no ciclo de Krebs (Basaglia, 1989).
As águas do rio Una (Taubaté, SP) são utilizadas para o abastecimento público dos
municípios de Taubaté e Tremembé. O rio e seus afluentes constituem a bacia hidrográfica do
rio Una. Essa, por sua vez, é uma sub-bacia da bacia do rio Paraíba do Sul (Banco de Dados
Ambientais da Bacia do Rio Una - http://www.agro.unitau.br/una). O monitoramento da
qualidade das águas do rio Una tem sido realizado pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (CETESB), somente no ponto de captação para abastecimento (23o01’49” S;
45o30’26” O) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)
(https://servicos.cetesb.sp.gov. br/infoaguas/). Não se tem notícias de monitoramento nos
demais locais dentro da bacia e provavelmente isso não tem sido realizado regularmente.
Astyanax bimaculatus é um peixe de água doce mais conhecido como lambari do rabo
amarelo (Hayashi et al., 2004). Essa espécie está presente nas águas da bacia hidrográfica do
rio Una e as alterações nas atividades de suas enzimas, tais como LDH e MDH, podem
indicar presença de contaminantes, mesmo em níveis subletais, e podem fornecer subsídios
para um monitoramento mais rigoroso de determinados pontos da bacia hidrográfica do rio
Una.
O objetivo do presente trabalho foi determinar as atividades de lactato desidrogenase e de
malato desidrogenase nas brânquias e no fígado de Astyanax bimaculatus (lambari), que
vivem em diferentes locais na bacia hidrográfica do rio Una, para averiguar o seu potencial
como biomarcadora de alteração ambiental nessa bacia.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Material biológico e locais de coleta
Os peixes lambari (Astyanax bimaculatus) foram coletados entre os meses de novembro
de 2013 a fevereiro de 2014, em corpos d’água da bacia hidrográfica do rio Una, localizado
no município de Taubaté, SP. Os pontos de coleta foram denominados p1, p2 e p3, sendo que
p1 foi no rio Itaim (23°01’38,3” S, 45°30’31,6” O); p2 foi em um córrego (valeta) localizado
à beira da Estrada Municipal de Remédios (23°03’26,4” S, 45°30’23.5” O) e p3 num lago
que é parte de um córrego sem nome, no trecho em que ele cruza com a Estrada Municipal
Dr. José Luiz Cembranelli (23°01’49,4” S, 45°30’16,7” O) (Figura 1). O rio Itaim encontra-se
numa área de terraço, sujeita a inundações, mas esse rio é margeado, em grande parte, por
áreas de mata ou capoeira e cercada de áreas com risco de erosão definido como
medianamente estável/vulnerável. No entorno de trechos próximos a nascentes desse rio
(longe do ponto de coleta), ocorrem áreas consideradas vulneráveis e moderadamente
vulneráveis a erosão (ortofotos 2D, 2E e 2F - uso da terra e vulnerabilidade, Banco de Dados
Ambientais da Bacia do Rio Una - http://www.agro.unitau.br/una). Além disso, alguns trechos
desse rio e alguns de seus afluentes estão próximos de área urbanizada. O local de coleta (p1)
nesse rio esteve próximo à área cultivada do Departamento de Agronomia da Universidade de
Taubaté. A valeta de p2 recebe água de drenagem de cultura de arroz. O p3 encontra-se numa
área geológica de terraço, sujeita a inundações, cercada por área de pastagem (ortofoto 2E uso da terra e vulnerabilidade, Banco de Dados Ambientais da Bacia do Rio Una http://www.agro.unitau.br/una).
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Figura 1. Imagem de satélite indicando os locais de amostragem (marcador amarelo), o rio
Una e o ribeirão Ipiranga.
Fonte: Google Earth (2014).

Os peixes foram capturados com vara e anzol e/ou rede de pesca, anestesiados com
benzocaína (0,1%) dissolvida na água do rio, sacrificados por decaptação, dissecados, e as
brânquias e o fígado foram mantidos em gelo e depois transportados para o laboratório de
Bioquímica da Universidade de Taubaté. Os tecidos foram armazenados a -86oC até o
momento da utilização.
A captura dos peixes foi autorizada pelo Ministério do Meio Ambiente (SISBIO,
o
n . 41097-1) e pelo Comitê de Ética da Universidade de Taubaté (CEUA/UNITAU
no. 013/2013).
2.2. Extração e determinação da atividade enzimática
As brânquias ou o fígado de cada peixe foram homogeneizados separadamente com
tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,4, na proporção de 5 ml de tampão/g de tecido. O
homogeneizado foi centrifugado a 10.000 rpm (Eppendorf 5810R) durante 10 minutos, sendo
o sobrenadante (extrato bruto) utilizado para determinação das atividades de LDH e MDH. A
atividade de LDH foi determinada misturando-se piruvato de sódio (1 mM), KCl (100 mM),
tampão Tris-HCl (50 mM) pH 7,4 e NADH (250 µM) a uma alíquota do extrato bruto de cada
tecido (Thuesen et al., 2005). Para a atividade de MDH foram misturados ácido oxaloacético
(0,4 mM), MgCl2 (20 mM), NADH (150 µM) e tampão Tris-HCl (50 mM) pH 7,4 ao extrato
bruto (Childress e Somero, 1979). A taxa de oxidação de NADH na reação catalisada por
essas enzimas foi determinada espectrofotometricamente (340 nm, Jenway 6715 UV/Vis) e
utilizada para cálculos de atividade, expressa em U.mg proteína-1.
O número de lambaris utilizados para determinação de cada uma dessas atividades
encontra-se no Tabela 1.
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Tabela 1. Número de lambaris provenientes dos três pontos de
coleta (p1, p2 e p3) dos quais foram utilizados o fígado e
brânquias para dosagem de atividade de LDH e MDH.
Fígado

Pontos de coleta

LDH
p1
p2
p3

7
5
4

Brânquias

MDH
5
5
5

LDH

MDH

5
5
3

5
5
3

2.3. Dosagem de Proteínas
A quantidade de proteínas em cada amostra foi determinada pelo método de Bradford
(1976) utilizando-se albumina de soro bovino (BSA) como padrão.
2.4. Análise Estatística
Os resultados foram analisados através do teste de Kruskall-Wallis, pois as variâncias
não foram semelhantes (teste de Bartlet) e alguns dados não apresentaram distribuição
normal, segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov. Esses testes foram executados com a
utilização de um programa estatístico (GraphPad Prism version 5.00 for Windows, GraphPad
Software, San Diego, Califórnia USA, <www.graphpad.com>). Outliers foram identificados
pelo teste de Grubbs (www.graphpad.com/quickcalcs/grubbs) e foram excluídos das análises.
O nível de significância (α) dos testes foi 0,05.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os lambaris utilizados no presente trabalho foram os mesmos utilizados para
determinação das atividades das enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT),
cujos resultados já foram publicados, bem como as análises da água dos locais de coleta
desses peixes (Batista et al., 2014). Contudo, alguns resultados relevantes encontram-se na
Tabela 2. Essas análises revelaram que a condutividade esteve elevada nos três pontos,
particularmente em p2 (área agrícola).
A cor aparente esteve elevada em todos os pontos, especialmente em p3 (área de
pastagem). Não existe um limite desse parâmetro para água de rios, mas valores entre 114 a
550 mg Pt-Co/L foram encontrados em um rio que recebe influência antrópica no Brasil
(Carvalho e Queija de Siqueira, 2011), valores esses inferiores àquele verificado em p3. A cor
aparente é influenciada pela turbidez e o aumento desta pode estar associado à presença de
sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos
orgânicos, além de algas, bactérias e plânctons em geral (Yuncong et al., 2011).
O valor da demanda Química do Oxigênio (DQO) foi acima dos padrões estabelecidos
para águas superficiais, não poluídas, em p3, mas a resolução CONAMA 357 não estabelece
um limite para esse parâmetro. DQO é um indicador da quantidade de matéria orgânica e
inorgânica presente na água, baseado na determinação de oxigênio consumido para oxidar
esses materiais, na presença de um oxidante forte (Chapman e Kimstach, 1996). Como p3
encontra-se numa área sujeita a inundações, cercada por área de pastagem, é possível que
tenha ocorrido um carregamento de matéria orgânica dos pastos ao córrego, pois o período da
coleta de água e de peixes coincidiu com período de chuvas. A erosão das margens dos rios
em estações chuvosas pode resultar em aumento da turbidez. É possível que as chuvas
ocorridas no período de coleta tenham também contribuído para a turbidez no p3, cujo valor
esteve próximo ao limite superior de referência.
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Tabela 2. Parâmetros de qualidade da água em três pontos de coleta de lambaris (p1, p2 e p3)
localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Una. Reproduzido parcialmente de Batista et al.
(2014).
p1

p2

p3

Limite superior de
referência a

Condutividade (S/cm)
Cor aparente (mg Pt-Co/L)

106,0

198,7

121,0

100 b

307,0

191,5

858,0

-

Turbidez (NTU)

30,9

22,7

101,0

100a

DQO (mg O2/L)

8,45

10,75

64,21

20 c

Parâmetros

a

Limite estabelecido pela resolução CONAMA 357 (CONAMA, 2005) para rios de classe II, exceto
para os casos de outro modo especificados, pois os limites dos demais parâmetros não constam nessa
resolução.
b
Para águas superficiais não poluídas (CETESB, 2014).
c
Para águas superficiais não poluídas (Chapman e Kimstach,1996).

A atividade de MDH hepática (Figura 2A) foi aparentemente inferior nos lambaris
coletados nos pontos 2 e 3 em comparação ao p1. Contudo, a diferença não foi
estatisticamente significativa entre eles.
A atividade de MDH branquial foi inferior nos peixes coletados em p3 em comparação
com aqueles coletados em p1 e p2 (Figura 2B). Entretanto, a atividade não diferiu
estatisticamente entre os peixes coletados nos três pontos.

Figura 2. Atividade de MDH do fígado (A) e das brânquias (B) de A. bimaculatus
coletados em três corpos d’água da bacia hidrográfica do rio Una. As barras de desvio
indicam o erro-padrão da média. Letras iguais sobre as colunas indicam que a
diferença não foi significativa entre os locais de coleta (p< 0,05).

A Figura 3A mostra que a atividade de LDH hepática foi menor nos peixes coletados em
p2 e p3, localizados numa área agrícola e numa área de pastagem, respectivamente. A valeta
de p2, de onde os lambaris foram coletados recebe água de drenagem da cultura de arroz. As
chuvas e a drenagem podem ter carregado resíduos de defensivos agrícolas para a valeta de
p2, afetando o metabolismo dos peixes desse local e inibindo LDH. Situação semelhante pode
ter ocorrido em p3, aonde fezes de animais e matéria orgânica foram carregadas para o
córrego. Entretanto, devido ao grande valor do desvio-padrão na amostra proveniente do
ponto p1, a diferença não foi estatisticamente significativa entre os três locais de coleta.
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A atividade de LDH branquial dos lambaris coletados em p3 foi estatisticamente inferior
à dos peixes coletados em p1 (Figura 3B). Mas, a atividade nos peixes em p2 não diferiu
significativamente daquela dos lambaris coletados nos demais pontos.
A causa exata da inibição de LDH branquial nos lambaris provenientes de p3 é
desconhecida. A enzima pode ter sua atividade alterada devido a fatores como nível de
oxigenação da água e temperatura (Panepucci et al., 2000), não necessariamente devido a
poluentes. Contudo, LDH sanguínea do peixe Catostomus commersoni foi inibida in vitro por
sais contendo Hg2+, Au3+, Ag+, Pt4+, Pd2+ e Cu2+ (Christensen, 1972; Christensen et al., 1982).
LDH branquial do peixe Carassius auratus gibelio foi inibida por Cu2+ (100 μg/L ou
250 µg/L) após 24h, 48h e 72h de exposicão do peixe (Teodorescu et al., 2012). No caso do
outro peixe de água doce, Anabas scandens, as atividades de LDH hepática e renal
aumentaram durante os primeiros 15 dias, mas diminuiram com 30 dias de exposição a
25 mg/L de Cr3+ e Cr6+ (Venugopal e Reddy, 1992). Elevações graduais na atividade de LDH
também foram verificadas no peixe Cirrhinus mrigala expostos a 1/10 da concentração letal
média (LC50) de Cd2+, Pb2+ e Hg2+ durante 45 dias (Reddy, 2012).

Figura 3. Atividade de LDH do fígado (A) e das brânquias (B) de A. bimaculatus
coletados em três corpos d’água da bacia hidrográfica do rio Una. As barras de desvio
indicam o erro-padrão da média. Letras iguais sobre as colunas indicam que a
diferença não foi significativa entre os locais de coleta (p< 0,05).

Segundo Gorbatiuk (2013), via de regra, a conversão do metabolismo aeróbico para o
anaeróbico é um dos critérios que indicam o desenvolvimento de patologias causadas por
fatores exógenos, tais como pesticidas. Em alguns peixes a poluição por pesticidas aumenta
inicialmente o metabolismo anaeróbico, com aumento da atividade de LDH, mas essa enzima
é inibida com o aumento do tempo de exposição ao pesticida.
Segundo Moreira et. al (2010), a exposição durante 96 horas ao pesticida deltametrina
elevou a atividade de LDH muscular no peixe Poecilia reticulata. Situação semelhante foi
observada no peixe Carassius auratus exposto durante 10 dias ao herbicida butachlor, cuja
atividade do LDH sanguínea aumentou (Xu et al., 2015). Entretanto, a atividade da LDH
branquial foi diminuída em salmões do Atlântico (Salmo salar) expostos a hidrocarbonetos
derivados de petróleo durante 4 dias, e, também no segundo dia após o retorno à água limpa
(Gagnon e Holdway, 1999).
Embora as causas da baixa atividade de LDH branquial verificada em p3, no presente
trabalho, não tenham sido determinadas, pode ser possível que esse fenômeno tenha ocorrido
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devido a condições ambientais adversas vivenciadas pelos lambaris capturados nesse ponto,
pois a análise de água revelou que a cor aparente, turbidez e DQO estiveram elevados nesse
ponto (Batista et al., 2014). Portanto, esses resultados indicaram piores condições nesse local
em relação aos demais e corroboram a hipótese de que LDH branquial de lambaris pode ser
sensível a poluentes presentes em p3.
As atividades de LDH e MDH do fígado e de MDH branquial não se mostraram
suficientemente sensíveis para indicar a variação ambiental nos três pontos de coleta.
Contudo, as atividades das enzimas da defesa antioxidantes hepáticas (SOD e CAT) foram
determinadas nos mesmos peixes coletados nesses três locais, tendo sido verificado que essas
atividades foram elevadas em p3 (Batista et al., 2014). Esses dados sugerem que a elevada
atividade de SOD e CAT pode ter protegido esse tecido, de modo que alterações significativas
de LDH e MDH não ocorreram no fígado.
Foi também relatado que as águas da bacia rio Una podem causar toxicidade crônica em
seres vivos (Alves e Cobo, 2013). Considerando que a atividade de LDH pode ser afetada pela
presença de metais e pesticidas, essa enzima não possui especificidade para indicar a presença
de um contaminante específico. Apesar disso, ela pode ser útil na detecção precoce de
alterações ambientais, pois pode restringir a análise de contaminantes da água para um
determinado grupo de poluentes, como por exemplo metais. As águas do rio Una apresentam
elevações de metais, principalmente na época de chuvas, no ponto de captação para
abastecimento público. Nesse local, no mesmo período em que as coletas do presente trabalho
foram realizadas, foi detectada elevação dos níveis de alumínio e ferro dissolvidos e de
manganês total em relação aos valores de referência estabelecidos pela resolução CONAMA
357 de 17/03/2005. Em outros anos, houve também elevações de cobre e chumbo além dos
limites estabelecidos (https://servicos.cetesb.sp.gov.br/infoaguas/). É ainda desconhecido se
essas elevações ocorrem também nos demais corpos d’água da bacia do rio Una, como nos
locais de coleta do presente trabalho. Entretanto, os nossos resultados sugerem a necessidade
de uma análise mais cuidadosa da qualidade da água dessa bacia para a preservação do seu
ecossistema aquático, cuja diversidade e quantidade de peixes têm diminuído
progressivamente, segundo depoimentos de pescadores da região.

4. CONCLUSÃO
As atividades de LDH e MDH hepáticas e MDH branquial do lambari de rabo amarelo
não foram relacionadas a diferenças qualitativas na água, proveniente de três localidades da
bacia hidrográfica do rio Una. Entretanto, LDH branquial desse peixe foi inibida no ponto p3,
numa localidade aonde a qualidade da água mostrou-se inferior aos demais. Portanto, essa
enzima branquial possui potencial para utilização como marcador bioquímico de alteração
ambiental.
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RESUMO
A Represa Dr. João Penido é o principal manancial de abastecimento de água de Juiz de
Fora, localizada no sudeste brasileiro. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise de
metais, agrotóxicos, alguns parâmetros físico-químicos e microbiológicos em amostras de
água da represa, verificando a correlação entre os mesmos e o atendimento aos limites
previstos nas legislações pertinentes (Brasil, 2004; 2011; CONAMA, 2005). Foram realizadas
oito coletas em cinco pontos do reservatório, no período entre julho de 2011 e março de 2013.
Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados foram: temperatura da água,
oxigênio dissolvido, pH, condutividade, cor, turbidez, sólidos totais, demanda bioquímica de
oxigênio, nitrato, nitrito, amônio, nitrogênio total, fósforo total, clorofila a, coliformes totais e
termotolerantes. Foram analisados todos os agrotóxicos mencionados nas Portarias MS/GM
518/2005 e 2.914/2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2004; 2011). Os metais pesquisados,
nas formas total e dissolvida foram: cobre, cromo, cádmio, chumbo, níquel, zinco, manganês,
ferro, sódio, potássio e cálcio. A metodologia das análises seguiram o preconizado no
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 1998). Foi
feita a correlação entre os resultados pela aplicação da técnica de mineração de dados (Data
mining). Os níveis de metais nas águas ficaram abaixo dos limites do CONAMA, com
exceção de ferro e zinco. Com relação aos demais parâmetros, aqueles que apresentaram
desconformidade com esta norma foram: demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio
dissolvido, fósforo total e coliformes termotolerantes. Os agrotóxicos estiveram abaixo do
limite de quantificação dos métodos utilizados, atendendo portanto as Portarias do Ministério
da Saúde. Os resultados e as correlações encontradas indicam que o intemperismo, o
escoamento superficial e as formas de uso e ocupação das terras da bacia de drenagem
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interferem no ecossistema aquático. Este estudo fornece subsídios para o planejamento de
ações visando a preservação e recuperação da qualidade hídrica do manancial.
Palavras-chave: bacia hidrográfica, impactos, manancial de abastecimento, preservação, qualidade
das águas.

Analysis of metallic, pesticide, physico-chemical and microbiological
parameters of waters near the Dr. John Penido Dam,
Juiz de Fora, MG
ABSTRACT
The Dr. John Penido Dam is the main source of water supply of the city of Juiz de Fora,
located in southeastern Brazil. This study analyzed metals, agro toxics, and some
physico-chemical and microbiological parameters in water samples taken near the dam, and
checked their conformity to limits specified in the pertinent legislation (Brasil, 2004; 2011;
CONAMA, 2005). Eight samples were collected at five points of the reservoir between July
2011 and March 2013. The following physicochemical and microbiological parameters were
analyzed: water temperature, dissolved oxygen, pH, conductivity, color, turbidity, total solids,
demand biochemical oxygen, nitrate, nitrite, ammonia, total nitrogen, total phosphorus,
chlorophyll a, total and thermo-tolerant coliforms. Every agro toxic mentioned in Ordinances
MS/GM 518/2005 and 2.914/2011 of the Ministry of Health (Brazil, 2004; 2011) was
analyzed. The total and dissolved metals tested included: copper, chromium, cadmium, lead,
nickel, zinc, manganese, iron, sodium, potassium and calcium. The correlation between the
results was accomplished using data mining technique (Data Mining). The results showed that
the levels of metals in the water are below the CONAMA parameters, with exceptions of iron
and zinc. The following other parameters also showed disagreement: biochemical oxygen
demand, dissolved oxygen, total phosphorus and thermo-tolerant coliforms. Agro toxics were
also below the limits of quantification of the methods employed, and were therefore within
the limits established by the Ministry of Health Ordinances. The results and correlations
indicate that the weathering, runoff and forms of use and occupation of the watershed
interfere with the aquatic ecosystem. This study provides information useful to planning the
preservation and restoration of the water quality of the supply source.
Keywords: impacts, preservation, supply source, water quality, watershed.

1. INTRODUÇÃO
A crescente industrialização e o incremento pela demanda de água e recursos naturais
que acompanharam a humanidade ao longo do tempo provocaram vários tipos de
contaminação e poluição dos ecossistemas aquáticos. Muitos elementos químicos e seus
compostos, que existiam naturalmente nos ambientes em pequenas quantidades, tiveram suas
concentrações elevadas em várias regiões do planeta, incluindo aí os metais e agrotóxicos
(ILEC, 2007).
Lagos e reservatórios são ambientes vulneráveis e vêm se deteriorando de uma forma
geral em todo o mundo. Os reservatórios são atingidos por diversos tipos de poluentes e
contaminantes, oriundos de diversas fontes (Jackson, 1992). Suas bacias hidrográficas são
facilmente impactadas pelo uso da terra e o sistema lacustre recebe água, sedimentos,
contaminantes, nutrientes e biota proveniente dos rios, do escoamento superficial, das águas
subterrâneas e da atmosfera. No entanto, os problemas mais frequentemente mencionados têm
origem dentro de sua própria bacia hidrográfica, através da entrada de sedimentos. Devido às
suas características únicas, são muito mais vulneráveis às pressões e tensões sofridas no
ambiente, sendo assim mais difíceis de gerir, em comparação aos sistemas fluviais
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(ILEC, 2007).
Vários países enfrentam o desafio da degradação da qualidade das águas, provocado
principalmente pelas interferências antrópicas. Nos reservatórios brasileiros o problema tem
crescido, afetando o balanço ecológico, aumentando a vulnerabilidade ambiental (Rangel et
al., 2012), e comprometendo a qualidade dos recursos hídricos no país (Brito et al., 2011). A
partir daí, verifica-se a necessidade de mensurar a poluição aquática e verificar suas
implicações para o ambiente e a saúde pública.
Dentre os sistemas aquáticos continentais, os lagos são os reservatórios potenciais
receptores de metais, devido às suas características de ambientes deposicionais, podendo
atingir níveis de contaminação bastante elevados (Esteves, 1998). As atividades industriais e
agrícolas na área da bacia de drenagem também podem contribuir de forma efetiva para a
elevação dos níveis de metais e agrotóxicos nas águas (Jackson, 1992; Farkas et al., 2001,
Baggio e Horn, 2009; Adefemi e Awokunmi, 2010).
O presente estudo foi realizado na Represa Dr. João Penido, principal manancial de
abastecimento de água potável de Juiz de Fora (MG). Alguns trabalhos já foram
desenvolvidos neste reservatório (Pereira, 1991; Rocha e Branco, 1986), porém, o primeiro
estudo que apresentou o monitoramento mensal da qualidade da água por 1 ano (2009-2010),
incluindo a avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e Índice de Estado Trófico (IET)
foi o desenvolvido por Bucci (2011), resultando em publicação científica (Bucci e De
Oliveira, 2014). Dando continuidade a este trabalho, Bucci (2015) realizou outro estudo na
represa, aprofundando o conhecimento no que diz respeito à investigação sobre a presença de
metais e agrotóxicos na avaliação da qualidade hídrica entre 2011-2013, além de ter
continuado o monitoramento do IQA e IET do reservatório (Bucci, 2015; Bucci et al., 2015).
O presente estudo teve como objetivos: monitorar parâmetros físico-químicos, microbiológicos
e investigar a presença de metais e agrotóxicos em amostras de água da represa; verificar se os
resultados atendem às legislações pertinentes (Brasil, 2004; 2011; CONAMA, 2005); verificar a
correlação entre os parâmetros analisados em análise estatística dos dados obtidos.
Os resultados aqui apresentados podem subsidiar ações de planejamento e motivar a gestão
integrada do principal manancial de abastecimento de água de Juiz de Fora, MG.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
A Represa Dr. João Penido localiza-se no município de Juiz de Fora (estado de Minas
Gerais) no sudeste brasileiro, uma das regiões mais populosas do país. O clima da região
possui duas estações bem definidas: uma que vai de outubro a abril, com temperaturas mais
elevadas e maiores índices pluviométricos, e outra de maio a setembro, que se caracteriza por
ser mais fria e com menor presença de chuvas. A formação vegetal do município está
enquadrada no Bioma Mata Atlântica (Juiz de Fora, 2004), um dos mais devastados do Brasil.
A represa está contida na sub-bacia (SB) do ribeirão dos Burros, pertencente à bacia do
rio Paraibuna (Juiz de Fora, 2004), que está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul. De acordo com a Deliberação Normativa 16/1996 do Conselho Estadual de Política
Ambiental (COPAM) (Minas Gerais, 1996), que dispõe sobre o enquadramento dos corpos
d’água da bacia do rio Paraibuna, as águas desta SB no trecho estudado, são classe 1.
As características morfométricas da represa mostram que se trata de um sistema raso e
relativamente pequeno. A barragem possui 80 metros de comprimento e 11,5 metros de altura.
Algumas dimensões da represa são, aproximadamente: comprimento máximo= 7,25 km;
largura máxima= 1,7 km; perímetro= 17,8 km; profundidade média= 6,53 m; profundidade
máxima= 10,90 m; área de superfície= 3,72 km2. Possui vazão regularizada de 750 L/s
(CESAMA, 2014) e o volume de água armazenada é de aproximadamente 14,094,000 m3
(dado de 1985) (Leme Engenharia S. A., 1985). Bucci e De Oliveira (2014) relatam que este
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volume deve ser bem menor, tendo em vista a proliferação de plantas aquáticas e os processos
de assoreamento e sedimentação que o sistema vem sofrendo ao longo dos anos. Em
25/01/2015, a Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA), concessionária que
gerencia o manancial, divulgou que a Represa Dr. João Penido estava com 30% de sua
capacidade, ou seja, 4.800.000 m3 de água, e que sua vazão poderia ser reduzida para 250 L/s
(Valente, 2015).
O reservatório vem sofrendo com a degradação ambiental proveniente do mau uso e
ocupação das terras de sua bacia hidrográfica, desde que a barragem foi construída, em 1934.
A ausência de áreas florestadas e de vegetação ripária ao longo da represa e de seus afluentes
são características predominantes da área estudada. O entorno do manancial vem sendo
ocupado por várias residências de forma desordenada e ilegal. As Áreas de Preservação
Permanente da represa e tributários encontram-se degradadas, com diversas ocupações
irregulares e sem mata ciliar. Não há infraestrutura de saneamento básico na região, sendo que
esgotos domésticos são lançados de forma clandestina nos córregos e na represa, agravando e
comprometendo a qualidade hídrica do manancial. Como consequência, a matéria orgânica e
nutrientes presentes nestes efluentes facilita a proliferação de macrófitas aquáticas em vários
pontos do espelho d’água, nas regiões fluviais da represa e ao longo dos córregos afluentes, o
que demonstra o comprometimento ambiental do sistema (Bucci e De Oliveira, 2014).
Esgotos domésticos também podem originar a entrada de metais como Cu, Fe, Zn, Cd e Ag
(Jackson, 1992). Förstner e Wittman (1983) acrescentam que além destes, metais como Pb, Cr
e Ni também estão presentes neste tipo de despejo, e que a presença de materiais sólidos
particulados e matéria orgânica propiciam a sua adsorção no meio.
Outra característica importante da bacia hidrográfica é a existência de criação extensiva
de animais e áreas de cultivo de frutas, legumes e hortaliças, além de pequenas propriedades
que praticam a agricultura de subsistência. Portanto, o manancial pode estar sendo
contaminado por substâncias provenientes da utilização de fertilizantes e agrotóxicos, fato que
necessita ser investigado. Este problema também foi apontado pela Prefeitura de Juiz de Fora
(Juiz de Fora, 2004), porém, não havia estudos para constatação do fato.
Devido à relevância do problema da contaminação dos recursos hídricos por substâncias
aplicadas em culturas agrícolas, estudos nesses ambientes são necessários, de forma a prever
impactos ambientais, níveis e formas de contaminação, além de desenvolver técnicas de
manejo que minimizem a sua utilização, visando estabelecer sistemas de produção
sustentáveis. Apesar do risco potencial associado à presença de agrotóxicos em água, o seu
monitoramento ainda é uma prática pouco aplicada no Brasil. Conjuntamente, existe uma
deficiência de informações relacionadas com o uso destes produtos nas regiões brasileiras
(Dores e De-Lamonica-Freire, 2001), inclusive no estado de Minas Gerais.
Esta situação tem preocupado as autoridades locais, uma vez que a Represa Dr. João
Penido foi responsável pelo abastecimento de água de 60% da população de Juiz de Fora (Juiz
de Fora, 2004). De acordo com informações da CESAMA, em outubro de 2014 esta
capacidade caiu para 28% (Carvalho e Brum, 2014). Diante dos problemas acima
mencionados, torna-se necessário mensurar o grau de poluição, a fim de desenvolver estudos
para minimizar os impactos sobre a qualidade da água oferecida à população.
O estudo realizado por Bucci (2011) apontou em suas conclusões a necessidade de
continuar do monitoramento da qualidade da água para avaliar os impactos provocados no
sistema aquático. Outro ponto levantado foi a necessidade de realização de novas pesquisas,
como a investigação da presença de metais e agrotóxicos na água. Isso evidencia que a área de
estudo é carente de informações técnicas importantes para sua preservação.
2.2. Metodologia
Este trabalho foi realizado, dando continuidade aos estudos feitos por Bucci (2011),
através de oito campanhas durante o período de julho/2011 a março/2013. As técnicas de
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coleta e amostragem seguiram a Norma Brasileira (NBR) 9898 da Associação Brasileira de
Normas e Técnicas (ABNT) (ABNT, 1987). As amostras foram coletadas em cinco pontos ao
longo do reservatório, como pode ser observado na figura 1, a aproximadamente 10 cm da
superfície do espelho d’água e armazenadas em frascos “virgens”. Os pontos P1, P2 e P3
localizam-se próximos à zona fluvial (entrada dos tributários principais), o ponto P4, próximo
à zona intermediária e o P5, à zona lacustre do reservatório (região mais profunda, próxima à
Estação de Tratamento de Água). A localização, altitude e profundidade aproximada dos
pontos de amostragem estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Localização, altitude e profundidade aproximada dos pontos de amostragem.
Ponto

Região aproximada
da represa

Coordenadas geográficas UTM
Datum SAD 69
Latitude (S)

Longitude (W)

Altitude Profundidade
(m)
aproximada (m)

P1

Zona fluvial

21° 38’ 47,2’’

43° 23’ 11,3”

754,0

3,5

P2

Zona fluvial

21° 38’ 40,0”

43° 23’ 46,2”

754,0

3,5

P3

Zona fluvial

21° 39’ 24,6”

43° 23’ 23,5”

752,7

5,0

P4

Zona intermediária

21° 40’ 02,1”

43° 23’ 17,8”

751,9

6,0

P5

Zona lacustre

21° 40’ 50,8”

43° 24’ 05,7”

745,5

9,5

Foram utilizados frascos de polietileno de 500 mL, previamente ambientados com a água
do local por três vezes para as análises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos.
Para a análise de metais e agrotóxicos, foram utilizados frascos de polietileno de 100 mL.
Aqueles destinados às análises de metais foram previamente preparados com 2 gotas de HNO3
20 % (suficiente para pH < 2,0) para preservação das amostras, e aqueles destinados à análise
de agrotóxicos já continham como preservante, 1 gota de Ácido Etileno Diamino. As amostras
para a análise de metais dissolvidos foram filtradas em campo, utilizando seringas de 50 mL
acopladas a filtros Millipore Millex de 45 µm, e colocadas diretamente nos frascos. A água foi
coletada em frascos âmbar de 1 L (“virgens”) e transferidas cuidadosamente para os referidos
frascos de 100 mL. Em seguida, todas as amostras coletadas foram preservadas em isopor
com gelo (temperatura em torno de 4° C) até a chegada aos laboratórios para análise.
Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados foram: oxigênio dissolvido
(OD), potencial hidrogeniônico (pH), temperatura da água, coliformes totais e
termotolerantes, nitrato (NO3-), nitrito (NO2-), amônio (NH4+), nitrogênio total (NT), fósforo
total (PT), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), turbidez, sólidos totais, cor,
condutividade e clorofila a. Os metais analisados na forma total (soma das frações de metais
em solução e em suspensão) e dissolvida foram: Cu, Cr, Cd, Pb, Ni, Zn, Mn, Fe, Na, K e Ca.
Os agrotóxicos investigados foram todos aqueles mencionados nas Portarias MS/GM
518/2004 e MS/GM 2.914/2011 (Brasil, 2004; 2011). Esta última revogou a primeira e ambas
foram utilizadas como referências para comparação dos resultados de agrotóxicos, por serem
mais abrangentes que a Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005), envolvendo mais
parâmetros orgânicos utilizados na fabricação dos agrotóxicos. No início desta pesquisa, ainda
vigorava a antiga Portaria.
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Figura 1. Ortofoto do vôo aerofotogramétrico, datada de 2007, indicando
os cinco pontos de amostragem na Represa Dr. João Penido.
Fonte: Juiz de Fora (2007).

Os respectivos métodos de ensaio seguiram o preconizado no Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 1998). As análises de coliformes, metais
e agrotóxicos foram complementadas com outras metodologias (Silva et al., 2005; USEPA,
2007a; 2007b). Em campo, no momento da coleta, foram medidos os parâmetros pH,
temperatura (ar e água) e OD, utilizando equipamentos portáteis. Os metais foram analisados
por espectrometria de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). O
equipamento utilizado foi Agilent Technologies/ 7500CE, que dispõe de recursos avançados
em seu programa, e possibilitam uma escolha criteriosa das linhas de emissão a serem
utilizadas para cada elemento. Os agrotóxicos foram analisados por cromatografia gasosa
(GC) associada à espectrometria de massa (MS) (USEPA, 2007b). O equipamento utilizado
foi cromatógrafo com espectrômetro de massas e injetor automático para líquidos, marca
Agilent; modelo do cromatógrafo 7890A; modelo do espectrômetro de massas 5975C inert
MSD; modelo do injetor 7683B. As análises de metais e agrotóxicos foram realizadas no
Laboratório Bioagri – A Mérieux NutriSciences Company, unidade de Piracicaba (SP). As
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demais análises foram realizadas no Laboratório de Águas e Alimentos e no Laboratório de
Ecologia Aquática da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Para a análise estatística foi construído um banco de dados pela tabulação e codificação
dos mesmos, que foram então analisados pelo programa SPHINX LEXICA & EURECA V. 5,
estabelecendo a frequência de cada variável nas amostras levantadas. Para realizar a
montagem do banco de dados, foi necessário proceder às seguintes etapas: determinação da
correspondência entre os dados e a variável; codificação das variáveis; categorização dos
resultados; formação do banco de dados e análise estatística descritiva de cada variável. A
associação entre os dados obtidos para metais e parâmetros físico-químicos foi feita através da
correlação de Pearson, aplicando-se a técnica de mineração de dados (Data mining)
procurando padrões, tendências e verificando relações e correlações estatísticas, no nível de
significância de 5% entre as variáveis do estudo, segundo metodologia descrita por Berry e
Linoff (1997) e Han e Jamber (2001). A mineração de dados, ou data mining, é o processo de
análise de conjuntos de dados que tem por objetivo buscar todas as associações possíveis
dentro de todas as variáveis que fazem parte do objeto do estudo, permitindo a descoberta de
padrões interessantes e que possam representar informações úteis. Este conceito está se
tornando cada vez mais popular como uma ferramenta de gerenciamento de informação,
podendo guiar decisões em condições de certeza limitada (Berry e Linoff, 1997; Han e
Jamber, 2001).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Metais
Os resultados mostraram que as concentrações de metais na Represa Dr. João Penido, são
baixas (Tabela 2). Dentre os metais pesquisados que possuem limites definidos na Resolução
CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005), verificou-se que o Fe dissolvido não atendeu aos
seus limites em alguns pontos e o Zn total, somente em uma amostra. Isso corresponde a
27,5 % e 2,5% do total analisado de 40 amostras nos 5 pontos de coleta, respectivamente para
os dois metais (Tabela 2). Com relação ao Fe dissolvido, o resultado era de se esperar devido
às características geológicas dos terrenos da região. O intemperismo das rochas e a lixiviação
dos solos, que são ricos em Fe, contribuem para o incremento do metal na água. Além disso,
Jackson (1992) cita que o Fe também pode estar presente nos efluentes domésticos, além de
outros metais como o Zn.
As concentrações de Cd, Cr, Ni e Pb estiveram abaixo do limite de quantificação dos
métodos utilizados e não foram apresentados na Tabela 2. Os demais metais, atenderam aos
limites definidos pela Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005), quando citados
nesta norma.
Os resultados de metais foram comparados com os reservatórios monitorados pela
CETESB no estado de São Paulo referentes ao ano de 2012 (CETESB, 2013). Como são
muitos os pontos monitorados, foram escolhidos para fins de comparação, aqueles situados
em reservatórios utilizados para abastecimento público de água e que são enquadrados em
classe especial. A escolha desta classe foi feita por ser mais restritiva e porque não havia
nenhum reservatório de abastecimento na rede de monitoramento paulista, cuja classe fosse a
mesma da Represa Dr. João Penido (classe 1). A CETESB também compara os resultados
destes reservatórios com os limites definidos para a classe 1 da Resolução CONAMA
357/2005 (CONAMA, 2005), tendo em vista que a norma não define padrões para a classe
especial (CETESB, 2013).
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Tabela 2. Resultados e estatística descritiva de metais para cada campanha realizada nos pontos amostrais da
Represa Dr. João Penido (2011-2013). (continua)
Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd.
DP
Máx.
Mín.

P1
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
*
*
*
*

Cobre total (mg/L)
P2
P3
<0,0001 <0,0001
<0,0001 <0,0001
<0,0001 <0,0001
<0,0001 <0,0001
0,0375
<0,001
0,0051
0,0041
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

P4
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,001
0,0036
<0,001
<0,001

P5
<0,0001
<0,0001
0,0016
0,0002
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Estatística descritiva
*
*
*
*
*
*
0,0375
0,0041
0,0036
*
*
*

*
*
0,0016
*

Cobre dissolvido (mg/L)
P2
P3
P4
<0,0001 <0,0001 <0,0001
<0,0001 <0,0001 <0,0001
<0,0001 <0,0001 <0,0001
<0,0001 <0,0001 <0,0001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0014
0,0014
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Data
P1
coleta <0,0001
27/07/11
25/08/11 <0,0001
27/10/11 <0,0001
28/03/12 <0,0001
18/07/12 <0,001
16/08/12 <0,001
21/11/12 <0,001
14/03/13 <0,001
Méd.Arit.
DP
Máx.
Mín.

*
*
*
*

Ferro total (mg/L)
P1

P2

P3

P4

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

0,6964
0,3497
0,7556
1,7900
0,7896
0,8991
1,8200
1,3600

0,6863
0,4136
1,4600
1,6000
0,2960
0,8899
2,2700
0,9897

0,5675
0,2464
0,4914
0,4219
0,7301
0,6702
0,6668
1,2700

0,4560
0,2642
0,3189
0,3456
0,6829
0,7652
0,6398
1,3200

0,5080
0,3389
0,3092
0,1967
0,7098
0,6733
0,5074
1,2800

0,5991
0,3446
1,3200
0,2642

0,5654
0,3386
1,2800
0,1967

1,0576
0,5384
1,8200
0,3497

Estatística descritiva
1,0757
0,6330
0,6643
0,3014
2,2700
1,2700
0,2960
0,2464

P5

Data coleta
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd.Arit.
DP
Máx.
Mín.

P1

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

P2

P2

P3

P4

0,0137
0,0093
0,0283
0,0174
0,0147
0,0166
0,0466
0,0255

0,0096
0,0099
0,0323
0,0123
0,0242
0,0125
0,0388
0,0208

0,0092
0,0076
0,0181
0,0150
0,0136
0,0155
0,0219
0,0238

0,0099
0,0081
0,0169
0,0024
0,0157
0,0171
0,0229
0,0277

0,0067
0,0092
0,0206
0,0023
0,0194
0,0105
0,0165
0,0280

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

<0,0001 <0,0001
0,0083 0,0081
0,0224 0,0277
0,0029 0,0020
0,0111 0,0113
0,0025 0,0032
0,0298 0,0160
<0,001 <0,001

Estatística descritiva
0,0215 0,0201 0,0156 0,0151

0,0142

0,0128

0,0119
0,0466
0,0093

0,0085
0,0280
0,0023

Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

0,0056
0,0238
0,0076

P4

P5

0,2369
0,2530
0,0934
0,2860
0,2073
0,0920
0,2202
0,4162

0,4512
0,2889
0,0358
0,1530
0,2422
0,0841
0,2375
0,3351

0,2256
0,1046
0,4162
0,0920

0,2285
0,1355
0,4512
0,0358

Manganês dissolvido (mg/L)

P1

0,0110
0,0388
0,0096

*
*
*
*

P3

0,5531 0,2867 0,2606
0,2860 0,2530 0,2130
0,4741 1,1000 0,0729
0,6293 0,1983 0,2860
0,2557 0,2403 0,1059
0,1153 0,3721 0,1305
0,6174 0,5716 0,2507
0,4004 0,2284 0,2279
Estatística descritiva
0,4164 0,4063 0,1934
0,1857 0,3047 0,0794
0,6293 1,1000 0,2860
0,1153 0,1983 0,0729

Manganês total (mg/L)
Data

*
*
*
*

Ferro dissolvido (mg/L)

Data

Méd.
DP
Máx.
Mín.

Estatística descritiva
*
*
*
*
0,0014 0,0014
*
*

P5
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,0081
0,0277
0,0024

P5

Data coleta

P1

0,0110
0,0298
0,0025

P2

P3
<0,0001
0,0074
0,0120
0,0140
0,0056
<0,001
0,0019
<0,001

P4

<0,0001 <0,0001
0,0060
0,0074
0,0103
0,0062
<0,0001 <0,0001
0,0033
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Estatística descritiva
0,0114
0,0082
0,0065
0,0095
0,0277
0,0020

0,0049
0,0140
0,0019

P5

0,0035
0,0103
0,0033
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Tabela 2. Resultados e estatística descritiva de metais para cada campanha realizada nos pontos amostrais da
Represa Dr. João Penido (2011-2013). (continuação)
Zinco dissolvido (mg/L)

Zinco total (mg/L)
Data coleta
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

P1

P2

P3

P4

0,0316
0,0706
0,0707
0,0756
0,0458
0,0437
0,0207
<0,001

0,0243
<0,0001
0,0545
0,0602

0,0211
0,0548
0,0444
0,0480
0,0475
0,0791
<0,001
<0,001

0,0042
0,0534
0,0485
0,0165
0,0461
<0,001
0,0010
<0,001

0,0364
0,0512
0,0759
0,0146
0,0614
<0,001
<0,001
<0,001

Estatística descritiva
0,0512
0,0896
0,0492
0,0214
0,1202
0,0187
0,0756
0,3320
0,0791
0,0207
0,0131
0,0211

0,0283
0,0237
0,0534
0,0010

0,0479
0,0235
0,0759
0,0146

0,3320
0,0534
0,0131
<0,001

P5

Data coleta

P1

P2

P3

P4

P5

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

0,0047
0,0237
0,0397
0,0098
0,0390
0,0280
0,0059
<0,001

0,0083
<0,0001
0,0428
0,0107
0,0443
0,0534
<0,001
<0,001

0,0056
0,0150
0,0059
0,0387
0,0390
0,0545
<0,001
<0,001

<0,0001
0,0105
0,0087
0,0120
0,0390
<0,001
<0,001
<0,001

<0,0001
0,0170
0,0063
0,0090
0,0490
<0,001
<0,001
<0,001

Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

Estatística descritiva
0,0215
0,0319
0,0265
0,0150
0,0209
0,0204
0,0397
0,0534
0,0545
0,0047
0,0083
0,0056

0,0176
0,0144
0,0390
0,0087

0,0203
0,0196
0,0490
0,0063

Sódio dissolvido (mg/L)

Sódio total (mg/L)
Data coleta

P1

P2

P3

P4

P5

Datacoleta

P1

P2

P3

P4

P5

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

0,9435
1,0700
1,3800
1,1200
1,0000
1,0600
1,0900
0,9900

1,4600
1,0500
1,7700
1,0700
28,6000
1,2200
1,3100
1,2000

0,9292
1,1800
0,8528
2,2800
1,0700
1,2300
0,5307
0,8881

0,8304
1,0400
0,7988
1,8000
0,9525
1,0700
1,1000
0,8878

0,8913
1,0200
1,3000
3,1300
0,9917
1,2100
0,8104
0,8987

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

0,8970
0,9970
1,3000
0,7715
0,7432
0,6840
0,8126
0,8659

0,8897
0,5130
1,7000
0,9970
0,7492
0,9880
0,9250
1,1000

0,8950
0,9970
0,7825
0,7700
0,7772
0,9167
0,4970
0,7918

0,8130
0,9970
0,7660
0,8689
0,7427
0,9550
0,6488
0,8554

0,8130
0,9960
1,1000
1,6000
0,7428
0,8798
0,7303
0,7833

Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

Estatística descritiva
1,0817
4,7100
1,1201
0,1338
9,6558
0,5172
1,3800
28,6000
2,2800
0,9435
1,0500
0,5307

1,0599
0,3189
1,8000
0,7988

1,2815
0,7649
3,1300
0,8104

Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

0,8839
0,1942
1,3000
0,6840

0,8309
0,1137
0,9970
0,6488

0,9557
0,2902
1,6000
0,7303

Potássio total (mg/L)
P2
P3

Data coleta

P1

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

0,4052
0,7316
0,8979
0,7203
0,5551
0,5501
0,6597
0,6934

Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

0,6517
0,1483
0,8979
0,4052

0,5597
0,6738
1,2400
0,6011
1,1500
0,5723
0,8672
0,6639

0,3915
0,7422
0,4642
0,7444
0,6309
0,6592
0,5165
0,6504

Estatística descritiva
0,7910
0,5999
0,2682
0,1293
1,2400
0,7444
0,5597
0,3915

Estatística descritiva
0,9827
0,8034
0,3413
0,1488
1,7000
0,9970
0,5130
0,4970

Potássio dissolvido (mg/L)
P4

P5

0,4770
0,7520
0,3836
0,7037
0,5472
0,5878
0,5833
0,6828

0,4426
0,7558
0,4496
1,0200
0,5761
0,5735
0,4993
0,6747

0,5897
0,1225
0,7520
0,3836

0,6240
0,1929
1,0200
0,4426
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Data coleta
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

P1

P2

P3

P4

P5

0,3990
0,7130
0,7607
0,4902
0,4230
0,4625
0,5026
0,6220

0,3991
0,6363
1,1000
0,5970
0,4006
0,4594
0,7270
0,6240

0,3860
0,7030
0,4560
0,4651
0,4502
0,5172
0,4542
0,6248

0,4130
0,7130
0,3030
0,5281
0,4402
0,5052
0,4401
0,6021

0,4130
0,7130
0,3372
0,7371
0,4519
0,4901
0,4649
0,6135

Estatística descritiva
0,5466
0,6179 0,5071
0,1355
0,2285 0,1052
0,7607
1,1000 0,7030
0,3990
0,3991 0,3860

0,4931
0,1252
0,7130
0,3030

0,5276
0,1445
0,7371
0,3372
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Tabela 2. Resultados e estatística descritiva de metais para cada campanha realizada nos pontos amostrais da
Represa Dr. João Penido (2011-2013). (conclusão)
Cálcio dissolvido (mg/L)

Cálcio total (mg/L)
Data coleta

P1

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

1,1900
1,5600
1,9200
1,8500
1,2900
1,2500
1,9700
1,5600

Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

1,574
0,313
1,970
1,190

P2

P3

0,8450
1,0600
1,3500
1,4000
2,0600
1,8400
1,6700
1,7800
7,8600
1,3400
1,4100
2,2400
1,5600
1,4700
1,5800
1,5000
Estatística descritiva
2,292
1,579
2,275
0,363
7,860
2,240
0,845
1,060

P4

P5

Datacoleta

0,7952
1,3500
1,6900
1,9400
1,3700
1,3100
1,5600
1,5500

1,2700
1,3600
2,2400
1,9000
1,3300
1,4500
1,2800
1,5600

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

1,1000
1,4000
1,8000
1,6000
1,2000
1,2000
1,5000
1,5000

P1

1,446
0,335
1,940
0,795

1,549
0,347
2,240
1,270

Méd. Arit.
DP
Máx.
Mín.

1,413
0,236
1,800
1,100

P2

P3

0,6963 0,6841
0,1254 1,4000
1,7000 1,3000
1,5000 1,6000
1,2000 1,2000
1,3000 1,2000
1,4000 1,3000
1,5000 1,4000
Estatística descritiva
1,178
1,261
0,519
0,266
1,700
1,600
0,125
0,684

P4

P5

0,7860
1,2000
1,3000
1,8000
1,3000
1,3000
1,3000
1,4000

1,1000
1,3000
1,3000
1,8000
1,3000
1,3000
0,9550
1,5000

1,298
0,276
1,800
0,786

1,319
0,252
1,800
0,955

Legenda: Resultados em negrito: em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005), para águas
doces classe 1.
Méd.: Média; DP: Desvio Padrão; Máx.: Máximo; Mín.: Mínimo.

Os metais Cd, Pb, Cr, Mn, Zn e Ni na forma dissolvida não são monitorados pela
CETESB, e também não constam na Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005). Os
metais Cu e Fe na forma total, bem como Na e K também não constam na Resolução.
Comparando os metais monitorados em São Paulo e que foram monitorados também na
Represa Dr. João Penido, mas que não possuem limites previstos na Resolução CONAMA
357/2005 (CONAMA, 2005), observa-se com relação ao Na total e K total, que os resultados
variaram respectivamente de 0,53 a 28,60 mg/L e 0,38 a 1,24 mg/L na Represa Dr. João
Penido e, de acordo com a CETESB (2013), de 1,75 a 18,00 mg/L e 0,44 a 5,34 mg/L nos
reservatórios paulistas.
De uma forma geral, observam-se algumas semelhanças em relação às concentrações dos
metais monitorados nos reservatórios paulistas e na Represa Dr. João Penido, quanto ao
atendimento à Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005). Em ambos os estados (SP
e MG), observa-se que as concentrações de Ni, Cr, Cd e Pb total atenderam à norma; Cu
dissolvido atendeu à norma, exceto no Reservatório de Guarapiranga (SP); Fe dissolvido
apresentou valores em desacordo com a Resolução em ambos os estados; Zn total apresentou
todos os resultados em conformidade com a norma, exceto em uma amostra do ponto P2 da
Represa Dr. João Penido (MG).
3.2. Agrotóxicos
Todos os resultados obtidos nas análises efetuadas ficaram abaixo dos limites de
quantificação dos métodos utilizados (APHA et al., 1998; USEPA, 2007b). Isso mostra que,
apesar das áreas de cultivo na bacia hidrográfica e das pequenas hortas das comunidades
locais, a represa não apresentou sinais de contaminação por agrotóxicos no período analisado.
Portanto, todos os parâmetros estiveram em conformidade com as Portarias MS/GM 518/2004
e 2.914/2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2004; 2011).
3.3. Parâmetros físico-químicos
Os resultados dos parâmetros analisados encontram-se na Tabela 3. Dentre aqueles que
possuem limites definidos pela Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005),
verificamos que não atenderam à referida norma, para o total de 40 amostras analisadas nos
5 pontos de coleta, os seguintes parâmetros e suas respectivas porcentagens: DBO (100%);
OD (95%); PT (65%); coliformes termotolerantes (15%) e pH (2,5%).
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Estes parâmetros, com exceção do pH, indicam a presença de matéria orgânica,
microrganismos e nutrientes na água além dos limites legais, provavelmente introduzidos por
lançamentos clandestinos de esgotos e escoamento superficial da bacia de drenagem. O
entorno da represa é desprovido de vegetação ripária em quase toda sua extensão e os
afluentes não possuem mata ciliar. Isso contribui para o incremento de diversas substâncias na
água, pois a vegetação protege os corpos hídricos, funcionando como um filtro biológico
(Esteves, 1998) .
Com relação aos resultados de PT, entendemos que é necessário reduzir o aporte deste
nutriente para a Represa Dr. João Penido. Em muitos casos, a recuperação de reservatórios
requer reduções de cargas de PT provenientes de suas bacias hidrográficas, bem como as
mudanças nas práticas de gestão (Cooke et al., 2011). As concentrações de PT afetam
significativamente o habitat aquático. É notável saber que estudos realizados nos Estados
Unidos mostram que as fontes difusas contribuem com 84 % do fósforo lançado nas águas
superficiais. Em bacias hidrográficas, onde as atividades humanas não provocam elevados
níveis de fósforo, a proteção é vista como a estratégia mais rentável; caso contrário, a
restauração de bacias hidrográficas pode ser necessária em níveis ditados pelos distúrbios
antropogênicos (Cross e Jacobson, 2013).
Os resultados de DBO mostram que a carga orgânica da água do manancial é alta e
consequentemente, isso influencia nos baixos índices de OD encontrados. Além dos
lançamentos de esgotos domésticos, a proliferação de macrófitas aquáticas contribuem para
estes resultados. Após completarem seu ciclo de vida, as plantas entram em processo de
decomposição, incrementando o teor de matéria orgânica e consumindo OD da massa líquida
(Esteves, 1998).
Alguns resultados dos parâmetros físico-quimicos da Represa Dr. João Penido foram
comparados com os resultados obtidos em 2012 nos pontos monitorados pela CETESB, em
reservatórios para fins de abastecimento público de água do estado de São Paulo (águas doces
classe especial). Alguns pontos merecem ser destacados. Observa-se que a condutividade e a
turbidez foram maiores nos reservatórios paulistas indicando ambientes aquáticos mais
impactados em relação a estes parâmetros (CETESB, 2013).
Tabela 3. Resultados e estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos para cada
campanha realizada nos pontos amostrais da Represa Dr. João Penido (2011-2013). (continua)
Temperatura da água (ºC)

Temperatura do ar (ºC)
Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P1
15,00
20,00
22,00
24,50
18,50
19,50
24,00
26,00

Méd.
DP
Máx.
Mín.

21,19
03,63
26,00
15,00

P2
15,00
20,00
22,00
25,00
18,50
19,50
23,50
26,50

P3
16,00
20,00
23,00
24,50
17,50
19,50
23,00
27,00

Estatística descritiva
21,25
21,31
03,75
03,70
26,50
27,00
15,00
16,00

P4
16,00
20,00
23,00
25,00
17,50
19,50
22,50
27,00

P5
16,00
20,00
23,00
25,00
17,50
19,50
21,50
27,50

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P1
18,00
21,00
24,00
25,00
19,00
19,50
25,00
28,00

21,31
03,74
27,00
16,00

21,25
03,83
27,50
16,00

Méd.
DP
Máx.
Mín.

Estatística descritiva
22,44 22,44 22,63
03,56 03,56 03,50
28,00 28,00 29,00
18,00 18,00 19,00
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P2
18,00
21,00
24,00
25,00
19,00
19,50
25,00
28,00

P3
19,00
21,00
24,00
25,00
19,00
20,00
24,00
29,00

P4
19,00
21,00
25,00
25,00
19,50
20,00
24,00
29,00

P5
19,00
22,00
25,00
26,00
20,00
21,00
23,00
30,00

22,81
03,50
29,00
19,00

23,25
03,62
30,00
19,00

Análise de metais, agrotóxicos, parâmetros físico-químicos e microbiológicos …

815

Tabela 3. Resultados e estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos para cada
campanha realizada nos pontos amostrais da Represa Dr. João Penido (2011-2013). (continuação)
Condutividade (µs/cm)

Oxigênio dissolvido (mg/L)
Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd.
DP
Máx.
Mín.

P1
P2
P3
5,00
5,00
4,30
5,60
5,20
5,80
4,00
3,80
3,40
3,40
4,00
4,20
5,10
5,90
5,20
4,40
4,80
5,20
5,10
5,60
5,90
4,60
3,90
4,20
Estatística descritiva
4,65
4,78
4,78
0,71
0,80
0,88
5,60
5,90
5,90
3,40
3,80
3,40

P4
4,30
5,40
3,40
4,20
5,10
5,40
6,00

P5
4,40
5,60
3,50
4,10
4,90
5,50
6,10

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P1
15,00
14,00
10,00
5,00
22,00
21,00
17,00
12,00

4,00

4,30

4,73
0,88
6,00
3,40

4,80
0,88
6,10
3,50

Méd.
DP
Máx.
Mín.

14,50
05,63
22,00
05,00

P4
6,70
7,04
8,16
6,32
7,24
7,30
7,10
7,00

P5
6,75
6,78
8,35
6,34
7,31
7,20
7,10
7,20

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P1
51,0
61,0
98,0
126,0
5,0
64,0
5,0
5,0

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd.
DP
Máx.
Mín.

P1
P2
P3
6,50
6,68
5,90
6,49
6,30
6,80
7,34
7,67
7,99
6,57
6,30
6,78
7,33
7,25
7,29
7,40
7,50
7,30
7,30
7,40
7,40
7,00
7,10
7,00
Estatística descritiva
6,99
6,93
7,16
0,41
0,66
0,43
7,40
7,67
7,99
6,49
5,90
6,68

7,13
0,59
8,35
6,34

Méd.
DP
Máx.
Mín.

Méd.
DP
Máx.
Mín.

P1
P2
P3
3,15
2,71
3,04
3,49
2,59
3,33
5,12
6,51
7,73
3,90
3,77
3,43
0,32
0,11
0,13
1,71
1,60
1,34
1,32
1,11
1,13
1,24
1,10
1,10
Estatística descritiva
2,53
2,44
2,65
1,63
2,00
2,38
5,12
6,51
7,73
0,32
0,11
0,13

Estatística descritiva
14,38
13,50
04,41
04,72
18,00
18,00
5,00
04,00

7,11
0,53
8,16
6,32

P2
P3
59,0
51,0
69,0
53,0
134,0
84,0
129,0
119,0
27,0
25,0
66,0
59,0
27,0
25,0
20,0
18,0
Estatística descritiva
51,88
66,38
54,25
45,43
44,41
126,00 134,00
5,00
20,00

Turbidez (UNT)
Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P3
15,00
15,00
12,00
4,00
18,00
18,00
16,00
10,00

P4
15,00
16,00
15,00
4,00
20,00
21,00
18,00
13,00
15,25
05,28
21,00
04,00

P5
16,00
14,00
16,00
4,00
18,00
21,00
17,00
11,00
14,63
05,18
21,00
04,00

Cor (mg Pt/L

pH
Data

P2
17,00
15,00
13,00
5,00
18,00
18,00
17,00
12,00

P4
52,0
61,0
60,0
112,0
20,0
61,0
20,0
16,0

P5
45,0
48,0
45,0
151,0
30,0
43,0
30,0
23,0

50,25
34,10
119,00
18,00

51,88
31,95
112,00
16,00

P4
6,00
14,00
8,00
12,00
15,50
10,00
10,00

P5
6,00
14,00
9,00
14,00
13,50
13,00
11,00

10,79
3,31
15,50
6,00

11,50
3,04
14,00
6,00

DBO (mg/L)
P4
2,85
2,98
5,70
3,49
0,10
1,40
1,10
1,10

P5
2,59
3,12
4,29
3,81
0,87
0,62
0,87
0,54

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P1
6,00
14,00
16,00
16,00
13,50
13,00
10,00

2,34
1,78
5,70
0,10

2,09
1,54
4,29
0,54

Méd.
DP
Máx.
Mín.

12,64
3,57
16,00
6,00

P2
P3
12,00
6,00
14,00
15,00
15,00
8,00
28,00
16,00
16,50
17,50
22,00
13,00
16,00
12,00
Estatística descritiva
17,64
12,50
5,51
4,21
28,00
17,50
12,00
6,00
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Tabela 3. Resultados e estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos para cada
campanha realizada nos pontos amostrais da Represa Dr. João Penido (2011-2013). (continuação)
Nitrato (mg/L)

Sólidos totais (mg/L)
Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P1
56,00
45,00
65,00
142,00
30,00
58,00
25,00
22,00

Méd.
DP
Máx.
Mín.

55,38
38,53
142,0
0
22,00

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P1
1,12
1,66
2,13
3,06
1,67
1,55
1,60
13,27

P2
46,00
38,00
54,00
123,00
88,00
114,00
77,00
60,00

P3
34,00
28,00
45,00
27,00
34,00
50,00
30,00
25,00

P4
19,00
24,00
35,00
6,00
44,00
54,00
42,00
37,00

Estatística descritiva
75,00
34,13
31,34
8,94
123,00
50,00
38,00
25,00

32,63
15,44
54,00
6,00

P5
36,00
33,00
33,00
29,00
100,00
92,00
98,00
72,00

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P1
0,76
0,38
0,47
0,59
0,37
0,42
0,50
0,76

P2
0,41
0,42
0,73
0,68
0,27
0,47
0,53
0,87

61,63
32,04
100,00
29,00

Méd.
DP
Máx.
Mín.

0,533
0,157
0,763
0,373

P1
138,76
33,39
22,94
18,07
64,37
17,86
147,59
201,47

Estatística descritiva
0,548
0,486
0,198
0,189
0,874
0,891
0,270
0,326

Méd.
DP
Máx.
Mín.

3,26
4,09
13,27
1,12

P4
1,19
1,55
1,59
3,55
0,87
1,81
1,71
13,62

P5
1,34
1,83
1,29
3,50
1,00
4,37
1,44
14,01

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

3,24
4,27
13,62
0,87

3,60
4,37
14,01
1,00

DP
Máx.
Mín.

Méd.

P2
P3
97,59
112,24
25,30
25,26
37,57
21,72
29,45
25,14
31,35
34,76
9,56
21,46
164,92 132,27
179,67 162,93
Estatística descritiva
80,56
71,93
66,97
71,86
67,20
58,76
201,47 179,67 162,93
17,86
9,56
21,46

27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd.
DP
Máx.
Mín.

P1
1,68
2,67
0,68
0,93
0,88
0,71
2,46
1,67

P2
P3
1,58
1,32
4,55
4,38
0,14
0,70
1,03
1,06
0,75
0,72
0,83
0,74
1,80
2,03
1,73
1,82
Estatística descritiva
1,46
1,55
1,60
0,79
1,34
1,23
2,67
4,55
4,38
0,68
0,14
0,70

P5
0,46
0,35
0,34
0,64
0,33
0,49
0,34
0,82

0,484
0,189
0,887
0,321

0,469
0,176
0,816
0,331

P4
116,97
25,29
24,00
23,82
112,73
17,46
114,88
178,98

P5
73,26
24,67
18,39
23,00
31,94
10,41
95,23
183,39

76,77
61,60
178,98
17,46

57,54
58,78
183,39
10,41

P4
20,57
33,43
21,17
23,75
22,95
17,92

P5
21,68
18,32
9,92
20,14
19,30
19,89

35,22
49,00

39,26
71,30

28,00
10,49
49,00
17,92

27,48
19,51
71,30
9,92

Fósforo total (µg/L)

Nitrogênio total (mg/L)
Data

P4
0,46
0,37
0,37
0,63
0,32
0,47
0,37
0,89

Amônio (µg/L)

Nitrito (µg/L)
P2
P3
1,13
1,27
1,37
2,87
2,10
2,00
3,25
3,52
1,21
1,05
1,55
1,71
2,46
1,79
11,37
12,40
Estatística descritiva
3,05
3,33
3,44
3,76
11,37
12,40
1,13
1,05

P3
0,42
0,34
0,47
0,62
0,33
0,45
0,36
0,89

P4
0,99
1,69
0,77
1,06
0,74
0,77
2,74
1,76

P5
1,13
1,34
0,73
1,50
0,77
0,73
2,60
1,76

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

P1
24,80
19,35
16,70
18,39

1,32
0,70
2,74
0,74

1,32
0,64
2,60
0,73

Méd.
DP
Máx.
Mín.

29,65
18,71
72,50
16,70
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29,01
18,56
37,87
72,50

P2
27,92
15,04
22,86

P3
19,93
15,93
15,16

26,45
26,29
23,00
24,70
16,57
25,43
47,34
37,04
55,69
56,20
Estatística descritiva
29,36
27,59
14,53
13,48
55,69
56,20
15,04
15,16
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Tabela 3. Resultados e estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos para cada
campanha realizada nos pontos amostrais da Represa Dr. João Penido (2011-2013). (conclusão)
Fósforo total (mg/L)
Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd.
DP
Máx.
Mín.

P1
0,025
0,019
0,017
0,018
0,029
0,019

P2
0,028
0,015
0,023

P3
0,020
0,016
0,015

0,026
0,023
0,017

0,026
0,025
0,025

0,038
0,047
0,037
0,073
0,056
0,056
Estatística descritiva
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,07
0,06
0,06
0,02
0,02
0,02

Clorofila a (µg/L)
P4
0,021
0,033
0,021
0,024
0,023
0,018

P5
0,022
0,018
0,010
0,020
0,019
0,020

0,035
0,049

0,039
0,071

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13

0,03
0,01
0,05
0,02

0,03
0,02
0,07
0,01

Méd.
DP
Máx.
Mín.

Coliformes totais (NMP/100 mL)
Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd.
DP
Máx.
Mín.

P1
33
30
12
110
23
110
1600
240
269,8
542,8
1600
12

P2
P3
P4
900
220
220
30
30
23
30
23
13
900
170
220
8
13
33
23
23
13
1600
23
23
300
34
350
Estatística descritiva
473,9
67,0
111,9
594,7
80,4
131,8
1600
220
350
8
13
13

P1
2,90
2,90
3,00
5,15
3,20
3,80
4,00
4,20
3,64
0,80
5,15
2,90

P2
3,00
3,65
3,20
4,40
3,00
2,70
4,40
6,60

P3
2,45
4,00
3,40
3,65
2,80
3,00
3,60
7,90

Estatística descritiva
3,87
3,85
1,28
1,71
6,60
7,90
2,70
2,45

P4
2,75
4,15
3,00
3,90
2,00
2,20
3,20
7,00

P5
3,35
5,50
4,20
4,75
1,90
2,20
2,80
2,90

3,53
1,59
7,00
2,00

3,45
1,26
5,50
1,90

Coliformes termotolerantes (NMP/100 mL)
P5
220
4
2
280
30
8
17
500
132,6
184,1
500
2

Data
27/07/11
25/08/11
27/10/11
28/03/12
18/07/12
16/08/12
21/11/12
14/03/13
Méd.
DP
Máx.
Mín.

P1
17
4
9
110
2
23

P2
900
13
30

900
50

350
17

139,4
309,4
900
2

900
8
8

P3
130
4
8
170
8
<2
23
17

P4
130
23
13
220
27
<2
13
50

Estatística descritiva
278,3
51,4
68,0
400,8
68,6
78,6
900
170
220
8
4
13

P5
22
0
2
280
8
<2
11
23
49,4
102,1
280
0

Legenda: Resultados em negrito: em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005), para
águas doces classe 1.
Méd.: Média; DP: Desvio Padrão; Máx.: Máximo; Mín.: Mínimo.

Alguns resultados de OD e clorofila a indicam possibilidade de uma maior produção de
biomassa fitoplanctônica, bem como a presença de macrófitas e/ou algas nos reservatórios
paulistas do que na Represa Dr. João Penido. Valores acima de 9,2 mg/L de OD indicam
supersaturação do gás na água, neste caso, produzido por algas ou macrófitas, indicando
ambientes mais impactados e isso foi observado nos reservatórios paulistas em alguns resultados
(CETESB, 2013). Para os íons nitrato, nitrito e amônio, as concentrações ficaram abaixo dos
limites legais em ambos os estados. A DBO apresentou resultados superiores na represa mineira,
com 100% em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005), sendo que o
valor máximo nos dois estados foi obtido para esta represa. Em ambos os estados, o PT
apresentou valores em desacordo com a norma. Os máximos valores para DBO e PT foram
observados na represa mineira, demonstrando maior carga de matéria orgânica e nutrientes neste
ambiente. Quanto à cor, observa-se também que o máximo foi obtido na represa mineira. O pH
apresentou variação semelhante nos dois estados, com máximo obtido no Reservatório de Jaguari
(SP) (CETESB, 2013).
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3.4. Correlação entre os metais e os parâmetros físico-químicos e microbiológicos na
análise estatística
A correlação entre os metais e os parâmetros físico-químicos e microbiológicos
encontrados nos resultados estão apresentados na Figura 2, onde: p = nível de significância, r
= coeficiente de correlação e F = Teste exato de Fisher.

K dis.
(m g/L)
r = + 0,87
K tot.
(m g/L)

r = + 0,73

T
agua(°C)
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r = + 0,73
Na tot.
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dis.
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T
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r = + 0,81
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r = + 0,99

Nitrato
(m g/L)
Clorofila
a (µg/L)

PT(m g/L)

r = + 0,81

r = + 0,90

r = - 0,73

r = + 0,86

Col. Ter.
(NMP/100
m L)

r = - 0,78

Sólidos
totais
(m g/L)

Am ônio
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Figura 2. Mineração de dados apresentando as associações significativas entre metais e parâmetros
físico-químicos e microbiológicos analisados para p<0,05.

O pH, mês e pontos de coleta não apresentaram correlação significativa com nenhum
parâmetro.
Apesar dos resultados mostrarem altos valores de DBO e baixos índices de OD na água,
não foi observada correlação na análise estatística entre os resultados de DBO e OD.
Os resultados denotaram inicialmente haver uma associação significativa entre a
temperatura da água e estação do ano (p=0,01). A temperatura da água por sua vez também
apresentou uma correlação positiva com a temperatura do ar (r = + 0,96), fato que era de se
esperar.
A temperatura da água também apresentou correlação positiva com Ca total (r = + 0,75) e
Ca dissolvido (r = + 0,78). Sabe-se que o aumento de temperatura provoca o aumento da
solubilidade de compostos na água e esta correlação foi significativa para o Ca no ambiente
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de estudo. A reação de dissolução do Ca no solo ocorre principalmente pela reação do
carbonato com a água presente no meio, que é pouco solúvel.
A temperatura do ar apresentou uma correlação entre o nível de Fe total (r = + 0,72),
clorofila a (r = + 0,72), Ca dissolvido (r = + 0,75) e Ca total (r = + 0,75). O aumento da
temperatura promove o aumento generalizado dos processos metabólicos nos ambientes
aquáticos, promovendo a aceleração das reações enzimáticas da fotossíntese, resultando em
aumento de produtividade e consequente aumento do fitoplâncton (Fernandes et al., 2005).
Assim, ocorre o incremento dos índices de clorofila a na água, explicando a correlação
positiva encontrada. Ricklefs (2003) afirma que os solos contêm ar, água, minerais, matéria
orgânica, microrganismos e diversas outras substâncias. Com o aumento da temperatura,
ocorre o aumento da solubilidade dos compostos, lixiviando-os para a água. Esta correlação
da temperatura foi importante para o Ca e Fe presentes nos terrenos da região principalmente
nos minerais granada, biotita e homblenda e nas rochas granulíticas (Rocha, 2006). Os
latossolos presentes na bacia (Juiz de Fora, 2015) também são ricos em óxidos e hidróxidos
de ferro. Um dos efeitos da presença de água no solo (em torno de 25%) é a diminuição do
potencial de oxidação pela ação dos agentes redutores orgânicos que agem através das
bactérias catalisadoras, tornando o solo mais redutor. Um dos resultados é a redução de
óxidos insolúveis de Fe+3 em compostos solúveis de Fe+2, que é facilitada pelo aumento da
temperatura do ar, explicando a correlação positiva. A reação de dissolução do Ca no solo
ocorre principalmente pela reação do carbonato com a água presente no meio, que é pouco
solúvel (Ricklefs, 2003).
Outras correlações positivas constatadas foram o Ca dissolvido com K total (r = + 0,94),
K dissolvido (r = + 0,73) e Na total (r = + 0,82). Uma possível justificativa para esta
observação é a influência antropogênica no meio aquático, pois estes metais são constituintes
da urina, evidenciando o lançamento de esgotos nas águas. Estes íons também podem ser
liberados para o ambiente por meio das reações químicas provenientes do intemperismo das
rochas calcissilicáticas, biotita e anfibolitos, presentes nos solos da região (Rocha, 2006),
além dos minerais feldspáticos (Juiz de Fora, 2004), que são ricos nestes elementos. Esta
correlação também foi observada por Lima (2009) no estudo feito nas águas do rio Piracicaba.
O Mn dissolvido apresentou uma correlação positiva entre coliformes totais (r = + 0,87) e
coliformes termotolerantes (r = + 0,86), mostrando a interferência do intemperismo e do
escoamento superficial na qualidade da água. Os coliformes estão presentes nos solos devido
às criações de gado existentes na área da bacia e também têm origem nos possíveis processos
de infiltração provenientes dos precários sistemas de tratamentos de efluentes (fossas e
sumidouros) das residências locais, além dos lançamentos clandestinos de esgotos na água. O
Mn ocorre naturalmente nas rochas da região, nos minerais gondito e granada (Rocha, 2006) e
devido às reações químicas de oxi-redução que ocorrem no solo, ocorre a liberação de
compostos solúveis do metal para a água.
O NT apresentou uma correlação positiva com o OD (r = + 0,71). Sabe-se que o
nitrogênio é utilizado pelas algas e vegetais superiores para o seu crescimento . Com a entrada
contínua deste nutriente na água através do escoamento superficial e de lançamentos de esgotos,
há aumento de sua concentração no sistema, provocando o aumento da biomassa vegetal e algal.
Consequentemente, haverá maior produção de OD no meio aquático na região aeróbia do
epilímnio.
As correlações elevadas entre cor e sólidos totais (r = + 0,90) e cor e turbidez (r = + 0,85)
mostram a fragilidade dos ambientes aquáticos ao carreamento de sedimentos, pela ausência
de vegetação ripária em quase toda a extensão da represa e dos tributários, fato que pôde ser
verificado em visitas técnicas de campo.
Fe e clorofila a também apresentaram boa correlação (r = + 0,87). O Fe é essencial para a
síntese da clorofila, embora não faça parte de sua estrutura. O metal é um macronutriente e
participa de vários processos enzimáticos vinculados a processos de oxiredução, respiração,
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fotossíntese, redução de nitratos e sulfatos, entre outros (Ricklefs, 2003). Portanto, é
importante para o desenvolvimento dos vegetais. Quando o Fe é transportado para o meio
aquático através do intemperismo e do escoamento superficial, há maior disponibilidade deste
elemento no meio aquático, favorecendo a produção de clorofila a.
Observou-se boa correlação entre PT e amônio, apesar das concentrações do íon na água
serem baixas. Isso indica a possibilidade da existência de lançamentos de esgotos domésticos
na represa, interferindo nos parâmetros de qualidade.
O Zn dissolvido apresentou uma correlação negativa com os íons nitrato (r = - 0,80) e
amônio (r = - 0,72). Em pontos mais impactados há maior tendência do aumento de Zn na
água pelos efeitos provocados pelas atividades antropogênicas. Em locais mais afastados dos
pontos de poluição por efluentes domésticos, ou seja, aqueles menos impactados, há tendência
de elevação dos níveis de nitrato pelas reações de nitrificação do meio aquático. Por outro
lado, não se encontrou nenhuma abordagem descrita na literatura para explicar o tipo de
correlação envolvendo o íon amônio; novos e mais abrangentes estudos devem ser efetuados
para apresentar alguma justificativa.
Foi observada uma correlação negativa entre o NT e DBO (r = - 0,76). Os
microrganismos existentes na matéria orgânica presente na água, expressa em níveis de DBO,
consomem nutrientes do meio, daí sua correlação negativa.
De acordo com Nürnberg (2001) e Pinder (2013), tudo o que ocorre na bacia de
drenagem reflete diretamente na qualidade da água dos reservatórios, fato que pôde ser
observado através das correlações entre os parâmetros apresentadas.

4. CONCLUSÕES
Os resultados mostram que o manancial sofre influência do uso e ocupação das terras da
área da bacia de drenagem. Os parâmetros analisados que não atenderam à Resolução
CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005) foram: DBO (100%); OD (95%); PT (65%);
coliformes termotolerantes (15%), pH (2,5%), Fe dissolvido (27,5%) e o Zn total, em apenas
uma amostra.
As águas do manancial apresentaram baixos níveis de OD para águas classe 1.
Apresentaram também alto teor de carga orgânica e aporte de nutrientes, principalmente do
PT, mostrando a necessidade de proteção do ambiente aquático para evitar processos de
eutrofização, assoreamento e degradação da qualidade hídrica da represa. Os níveis de metais
encontrados revelam que não há contaminação do manancial, indicando que as atividades
antrópicas não têm relação com estas substâncias na água. As correlações entre os parâmetros
revelaram a influência do intemperismo, escoamento superficial e atividades humanas na
qualidade da água. As concentrações de agrotóxicos ficaram abaixo dos limites de
quantificação dos métodos utilizados, mostrando que as atividades agrícolas desenvolvidas na
área não estão provocando degradação da qualidade da água até o presente momento. Mas
deve haver a preocupação do poder público em promover novas diretrizes para o ordenamento
do uso e ocupação do solo de forma mais adequada para um manancial de abastecimento,
através de legislações mais restritivas, para que no futuro não haja comprometimento da
qualidade da água da represa e de seus afluentes.
Este estudo mostrou parte do diagnóstico ambiental necessário para a elaboração de um
plano de manejo visando a recuperação e preservação do manancial, pois transmite
importantes resultados sobre a qualidade da água fornecida à população. A gestão integrada
da Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João Penido é necessária e urgente. Deve envolver
ações de proteção, melhoria, recuperação e / ou reabilitação de sua saúde sanitária e
ambiental. É necessário realizar o reflorestamento do entorno da represa e recomposição da
mata ciliar dos afluentes para proteção do sistema aquático do escoamento superficial.
O trabalho incluiu dados relevantes sobre o reservatório, identificando parâmetros que
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causam impactos sobre a qualidade da água. Deve ser utilizado como ponto de partida para a
remediação, avaliação, planejamento e implementação de projetos, incluindo todos os tipos de
ações sociais, políticas, científicas, econômicas e outras relacionadas com a gestão integrada
dos recursos hídricos e a saúde da população. Apresentou relevância por fornecer dados para
comparação de resultados obtidos em pesquisas realizadas em reservatórios de abastecimento
humano em todo o mundo.
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RESUMO
Este artigo utilizou concentrações de poluentes do ar estimados por modelo matemático
para identificar associações com doenças respiratórias. Os dados de internação de residentes
em Taubaté, SP, por doenças respiratórias (CID-10 J00 a J99), foram obtidos do Datasus no
período de 01.08.2011 a 31.07.2012. Os valores das concentrações estimadas dos poluentes
(CO, PM2.5, O3, NOx) foram fornecidas pelo modelo matemático CATT-BRAMS
(CPTEC-INPE). Os dados diários das variáveis meteorológicas (temperatura e umidade
relativa) foram obtidas no CPTEC-INPE e usadas para cálculo da temperatura aparente, usada
para ajustar o modelo multipoluente. Para a análise utilizou-se o modelo aditivo generalizado
de regressão de Poisson, com estrutura de defasagem de zero a cinco dias. Foram 352
internações no período. A exposição a óxidos de nitrogênio na defasagem de um dia
apresentou RR=1,046 (IC 95%: 1,015-1,079) e na defasagem de quatro dias, RR=1,054
(IC 95%: 1,054-1,196). O incremento na concentração de 3 µg/m3 deste poluente implicou na
elevação em até 17% no risco de internação. A utilização de dados estimados por modelo
matemático identificou associação entre exposição aos poluentes do ar e as internações por
doenças respiratórias, permitindo a utilização deste modelo em cidades onde não existam
estações medidoras de poluentes do ar.
Palavras-chave: dióxido de nitrogênio, modelagem, poluição do ar.

Effects of air pollutants on respiratory diseases using estimated values
by mathematical modelling of simulation
ABSTRACT
This study used a mathematical model to associate estimated concentrations of air
pollutants with respiratory diseases. Admission data were obtained from Datasus relating to
the hospitalization of residents in Taubaté due to respiratory diseases between 08/01/2011 and
07/31/2012. Values of the estimated air pollutant concentrations (CO, PM2.5, O3, NOx) were
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provided by the CATT-BRAMS (CPTEC-INPE) mathematical model. Daily data regarding
temperature and relative humidity were obtained from CPTEC-INPE and used to calculate the
apparent temperature, and then used to adjust the multipollutant model. The analysis used the
generalized additive model Poisson regression, and lags of zero to five days. Three hundred
and fifty two admissions occurred during the period analyzed. Exposures to oxides of nitrogen
in the one day lag showed RR=1.046 (95% CI: 1.015-1.079) and at four days lag showed a
RR=1.054 (95% CI: 1.054-1.196). The risk of hospitalization increases up to 17% when the
concentrations of oxides of nitrogen increase by the amount of 3µg/m3. The use of estimated
data by mathematical model identified an association between exposure to air pollutants and
hospitalization due to respiratory diseases, validating the use of this model in cities where
there are no air pollutant measuring stations.
Keywords: air pollution, nitrogen dioxide, mathematical model.

1. INTRODUÇÃO
No ano de 2012, as doenças respiratórias (DR) foram responsáveis por mais de
1,3 milhão de internações no Brasil, sendo que em São Paulo foram cerca de 240 mil, gerando
custos da ordem de R$ 1, 3 bilhão e em São Paulo, R$ 240 milhões (Brasil, 2014a)
(1 US$ ≈ R$ 2,00). Neste mesmo ano foram relatadas 125 mil mortes por doenças
respiratórias, 34 mil em São Paulo (Brasil, 2014b).
Os poluentes mais comumente estudados e associados às DRs são material particulado
(PM), ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e monóxido de
carbono (CO) (Arbex et al., 2012). Dentre alguns estudos mostrando os efeitos destes
poluentes, podem ser destacados aqueles que apontaram os efeitos do PM10 e SO2 nas
internações por asma em crianças (Amâncio e Nascimento, 2012), internações por
pneumonias e PM10 em crianças em Cubatão (Jasinski et al., 2011), exposição a PM10, CO,
NO2, O3 e SO2 e internações por DRs em adultos e crianças (Gouveia et al., 2006), NO2 em
crianças (Negrisoli e Nascimento, 2013).
Estes poluentes costumam ser quantificados por instrumental de agências ambientais
estaduais, no caso do estado de São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB) é a responsável pela manutenção e coleta diária desses dados. No
entanto, mesmo em estados onde há agência ambiental, não são todas as cidades que contam
com estes medidores, impossibilitando o monitoramento dos efeitos destes poluentes sobre a
saúde da população.
Uma alternativa para os municípios que não apresentam medidores de poluentes é a
utilização de dados estimados por modelo matemático como o Coupled Aerosol and Tracer
Transport Model to the Brazilian Developments on the Regional Atmospheric Modeling
System (CATT-BRAMS) (Freitas et al., 2007). Este sistema que cobre a América do Sul,
considera a dinâmica atmosférica e utiliza a emissão e transporte de vários tipos de gases e
partículas de aerossol, obtido por satélites, para gerar estimativas diárias de diversos
poluentes. O emprego deste modelo matemático foi validado por meio da avaliação dos
impactos na saúde humana em decorrência da exposição às emissões de material particulado
(PM2.5), originado da queima de biomassa na Amazônia brasileira. O uso do PM2.5 previsto
por este modelo numérico foi uma abordagem inovadora e se tornou uma alternativa viável
para a rede de monitorização da qualidade do ar tradicional (Ignotti et al., 2010).
Dados estimados por este modelo identificaram os efeitos da exposição ao PM2.5,
material com diâmetro aerodinâmico menor que 2,5 micra designado como particulado fino e
principal fração do PM10 na saúde humana, sendo que, nestes estudos, o desfecho analisado
foram as internações por pneumonias (César et al., 2013; Silva et al., 2013). As principais
fontes geradoras deste poluente são a queima de biomassa e de combustíveis fósseis.
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Outro poluente, os óxidos de nitrogênio são compostos por dióxido de nitrogênio (NO2),
óxido nítrico (NO) e óxido nitroso (N2O) e, gerados por queima de combustíveis fósseis e
usinas termoelétricas. A maior parte dos NOx formada está presente como NO, mas esta
espécie é rapidamente oxidada a NO2 pela ação do ozônio, de maneira que as taxas de NOx
são comparados com os valores para o NO2 normalizado (Hernandez, 2013).
O ozônio troposférico (O3) é um poluente secundário formado pela ação da radiação
ultravioleta sobre os óxidos de nitrogênio, atuando como poderoso agente oxidante. Já o
monóxido de carbono (CO) produzido por queimadas florestais, transportes rodoviários,
combustão incompleta de combustíveis fósseis ou de outros materiais orgânicos, une-se
fortemente com a hemoglobina, interferindo no transporte de oxigênio (Arbex et al., 2012).
Assim, o objetivo deste estudo foi estimar os efeitos da exposição aos poluentes do ar, no
município de Taubaté, SP, nas internações por doenças respiratórias, utilizando dados
estimados por modelagem matemática.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi desenvolvido um estudo ecológico de série temporal com dados relativos à saúde e
de poluentes do ar, no município de Taubaté, SP, no período de 01 de agosto de 2011 a 31 de
julho de 2012.
Taubaté situa-se a 23°01’ de latitude sul e 45°33’ de longitude oeste, na mesorregião do
Vale do Paraíba, distante 123 km da capital paulista, 280 km da cidade do Rio de Janeiro;
situa-se entre as serras do Mar e da Mantiqueira e é cortada pela Via Dutra, que apresenta alta
densidade de tráfego, em especial de caminhões pesados e ônibus. Seu território abrange
pouco mais de 625 km2 e abriga uma população estimada em cerca de 300 mil habitantes
(IBGE, 2015). A frota veicular em outubro de 2014 atingiu aproximadamente 193 mil
veículos (DENATRAN, 2014).
A variável dependente foi o número de internação por doenças respiratórias obtido no
portal do Sistema Único de Saúde – DATASUS e identificados de acordo com o Capítulo X
da Classificação Internacional de Doenças, décima revisão (CID- 10) (J00 – J99), por local de
residência. As variáveis independentes foram as concentrações dos poluentes CO, PM2.5, O3,
NOx estimadas pelo modelo CATT-BRAMS. Para ajustar o modelo multipoluente foi
utilizada a temperatura aparente, que combina os efeitos do calor e frio, com a umidade
(Barnett et al., 2010).
O modelo CATT-BRAMS foi concebido para simular a circulação de poluentes em
escala continental e, para tanto, a resolução interna de seus módulos varia de 150 km a 15 km
cada célula. O município de Taubaté, considerando-se as áreas urbana e rural, mede
aproximadamente 17 x 25 km e a área urbana, onde se concentra a maior parte da população,
mede aproximadamente 8 x 7 km. Apesar da existência de um conflito de resolução espacial
entre o que o modelo é capaz de representar e a área de abrangência da população exposta aos
poluentes, estudos empregando os dados estimados gerados pelo CATT-BRAMS têm sido
publicados por revista de impacto na literatura internacional, demonstrando a aceitação da
aplicação destes dados estimados no monitoramento dos efeitos dos poluentes atmosféricos
sobre doenças respiratórias (Ignotti et al., 2010; Silva et al., 2013; César et al., 2013).
As análises foram realizadas usando todos os poluentes simultaneamente (modelo
multipoluente), utilizando o Modelo Aditivo Generalizado de Regressão de Poisson, que
fornece o risco relativo da ocorrência do desfecho em estudo. Foram calculados os riscos
relativos para internações por doenças respiratórias. Como os efeitos da exposição podem ser
fazer sentir não só no mesmo dia como em dias posteriores foram utilizadas defasagens de 0 a
5 dias - (lag). Nesta análise foi considerado um incremento correspondente a diferença
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interquartil para o poluente que apresentasse risco relativo significativo, obtendo-se o
aumento percentual.
Os aumentos percentuais (AP) dos Riscos Relativos (RR) para as internações, para cada
situação foram calculados utilizando Equação 1.
AP = [exp (ß* C)-1]*100

(1)

Nesta equação ß é o coeficiente fornecido pela regressão de Poisson e ΔC é o incremento
correspondente à diferença interquartil para o poluente cuja exposição se mostrou associada à
internação por DR.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de estudo ocorreram 352 internações por doenças respiratórias,
independentes da idade e sexo dos pacientes, residentes no município de Taubaté, SP.
Os valores obtidos para a distribuição de frequência das variáveis independentes
monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de nitrogênio
(NO2), material particulado (PM2.5), temperatura aparente (TA), e dependentes (casos de
internação) expressas com média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo do período
avaliado são apresentados na Tabela 1.
Os valores das concentrações dos poluentes estiveram altamente correlacionados entre si,
sendo que as concentrações de NOx e O3 se mostraram negativa e significativamente
correlacionadas.
Tabela 1. Análise descritiva das variáveis independentes
(CO, O3, NOx, PM2.5, TA) e dependentes, Taubaté, SP,
2011 - 2012.
Variáveis

Média (DP)

Mínimo

Máximo

RESP#

0.96 (1.08)

0

5

130.04 (52.81)

33.3

550.0

61.98 (18.47)

20.6

142.0

4.09 (3.71)

0.3

29.6

PM2.5 (µg/m )

13.20 (5.66)

0.4

41.3

TA

20.43 (3.99)

7.2

36.4

CO (ppb)
3

O3 (µg/m )
3

NOx (µg/m )
3

#casos de internação; DP: desvio-padrão da média; TA:
temperatura aparente.

O único poluente cuja exposição se mostrou associada às internações por DRs foram
os óxidos de nitrogênio. Esta associação foi evidenciada nos lags 1 e 4, sendo que os RR para
internação foram RR=1,046 (IC95%: 1,015-1,079) e RR=1,054 (IC95%: 1,054-1,196)
respectivamente. O incremento da ordem de 3 µg/m3, correspondente à diferença interquartil
nas concentrações de NOx, gerou aumentos percentuais da ordem de 14,8% (IC95%:
4,5-25,1) para o lag 1 e 17,2 % (IC95%: 4,5–33,6) para o lag 4 (Tabela 2).
Neste estudo sobre os efeitos da exposição a poluentes do ar e internações por doenças
respiratórias realizado em Taubaté, SP, foi possível identificar o papel dos óxidos de
nitrogênio neste desfecho. É importante ressaltar que esta cidade não conta com estações
medidoras da CETESB e assim foram utilizados dados estimados pelo modelo matemático
CATT-BRAMS (Freitas et al., 2007). O uso dos dados estimados por esse sistema, validados
por outros autores (Ignotti et al., 2010; César et al., 2013; Silva et al., 2013), permite baratear
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os custos de pesquisa e agilizar o processo de análise dos efeitos da poluição atmosférica na
saúde.
Tabela 2. Valores dos riscos relativos e respectivos intervalos de confiança de 95%, entre colchetes,
para os poluentes monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NOx) e material
particulado fino (PM2,5), segundo defasagens (lag) de zero a cinco dias, Taubaté, 2011-2012.
CO

O3

NOX

PM2.5

LAG 0

0,998 [ 0,995 - 1,001]

1,001 [ 0,994 -1,007]

1,018 [ 0,979 - 1,059]

0,985 [0,965 –1,005]

LAG 1

0,999 [ 0,996 - 1,001]

1,001 [ 0,994 - 1,008]

1,046 [1,015 -1,079]#

0,991 [ 0,971 -1,012]

LAG 2

1,001 [ 0,998 - 1,003]

0,997 [ 0,990 - 1,003]

1,013 [ 0,980 - 1,048]

1,003 [ 0,982 -1,025]

LAG 3

0,999 [ 0,996 –1,002]

1,001 [ 0,994 - 1,059]

1,021 [ 0,985 - 1,059]

1,000 [ 0,978 -1,023]

LAG 4

0,998 [ 0,998 –1,001]

0,997 [ 0,997 –1,004]

1,054[1,054 - 1,196]#

0,984 [ 0,984 -1,007]

LAG 5

1,000 [ 0,997 - 1,002]

0,995 [ 0,989 - 1,002]

1,023 [ 0,990 - 1,058]

0,998 [ 0,975 -1,020]

# p-valor <0,05.

Os valores médios obtidos por modelagem matemática para as concentrações dos
poluentes apresentaram-se bem abaixo dos valores encontrados por Gouveia et al. (2006)
utilizando dados obtidos de 14 estações de monitoramento da CETESB na cidade de São
Paulo, mas os efeitos na saúde, representados por risco de internação por doenças
respiratórias, segundo exposição aos óxidos de nitrogênio, foram maiores para internação por
DRs em todas as idades, que os encontrados no estudo acima citado, mesmo considerando um
aumento de 10 µg/m3 nas concentrações de NO2.
Outro ponto a ser citado é que as concentrações não ultrapassaram os limites
recomendados, não ocorrendo nenhum dia com qualidade do ar que não fosse considerada
“boa”, segundo os valores padrões estabelecidos pela CETESB (2013).
O fato da exposição aos outros poluentes, PM2.5, CO e O3 não se mostrarem associadas
às internações, possivelmente se deva às menores concentrações destes poluentes, diferente
dos resultados obtidos por Gouveia et al. (2006), pois os mesmos usaram dados reais dos
poluentes atmosféricos. Mesmo o material particulado fino, que compõe até 70% do PM10,
não se mostrou associado às internações como ocorreu em Piracicaba, SP, mas cuja faixa
etária avaliada foi até 10 anos (César et al., 2013). No estudo realizado em Cubatão
(Jasinski et al., 2011), também incluindo crianças e adolescentes, a exposição ao NO2 não se
mostrou associada à internação por doenças respiratórias, mesmo com concentrações da
ordem de 27 µg/m3.
Por outro lado, em Sorocaba, SP, cidade de porte médio como Taubaté, contudo com
população maior e cortada por duas importantes rodovias, a exposição ao NO2 esteve
associada à internação por pneumonias em crianças, sendo que as concentrações médias
foram da ordem de 48 µg/m3 e eram maiores nos mesmos meses que encontradas em Taubaté
(Negrisoli e Nascimento, 2013).
É difícil diferenciar e isolar os efeitos do NO2 dos efeitos dos outros poluentes, pois são
concentrações fortemente correlacionadas. Neste estudo, foi considerado que as concentrações
de óxidos de nitrogênio que são constituídos principalmente por NO e NO2, representam as
concentrações de NO2 porque o NO rapidamente se transforma em NO2. As maiores
concentrações deste poluente ocorreram nos meses de junho a setembro (gráfico não
mostrado).
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Neste estudo foram incluídas as informações de pessoas internadas que eram residentes
em Taubaté, podendo incluir aqueles que se internaram em cidades vizinhas. Estudos como
este que utilizam dados do Sistema Único de Saúde excluem informações de internações de
pacientes com planos de saúde privados ou operadoras de saúde; dessa forma, estes resultados
se referem aos usuários do SUS. No entanto, a falta de informações sobre a presença de
comorbidades, talvez possa representar uma limitação deste estudo, além de possíveis erros na
codificação do diagnóstico. Mesmo assim, a qualidade e a confiabilidade das informações
vêm sendo referendadas em outros estudos citados neste trabalho.

4. CONCLUSÕES
Foi possível associar a exposição ao NO2 à internação por doença respiratória utilizando
dados estimados pelo modelo matemático CATT-BRAMS. Mesmo que a resolução espacial
representada pelo modelo não seja a mesma da área de abrangência da população exposta aos
poluentes do ar, a utilização deste modelo em cidades onde não há medidores de agências
ambientais torna-se uma possibilidade, permitindo aos gestores públicos implantação de
políticas de controle da emissão de poluentes com consequente diminuição de desfechos
danosos à saúde.
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RESUMO
Indicadores ambientais são amplamente usados para avaliação da qualidade dos corpos
d’água. Como o monitoramento envolve alto custo de amostragem, e a construção de índices
multimétricos pressupõe métricas não correlacionadas, este estudo avaliou se havia correlação
entre métricas que caracterizam o uso e cobertura do solo, composição da zona ripária e
estrutura da floresta, bem como correlações entre indicadores das comunidades de
macroinvertebrados e peixes. O estudo foi feito em 12 afluentes de baixa ordem dos rios
Jacaré-Pepira e Jacaré-Guaçu, formando um gradiente de estresse ambiental no estado de São
Paulo. Não houve correlação entre as métricas relacionadas ao uso e cobertura do solo, e
apenas a proporção de pastos foi negativamente correlacionada com algumas métricas da
estrutura da floresta ripária. Assim, tanto as informações do uso e cobertura do solo quanto
sobre a composição da zona ripária e estrutura das florestas podem ser importantes na
avaliação ambiental de riachos. As métricas relacionadas às comunidades de
macroinvertebrados foram correlacionadas entre si, assim como a maioria das métricas
relacionadas às comunidades de peixes. Estudos propondo índices multimétricos não
encontraram correlação entre estas variáveis, mas avaliaram riachos em situações extremas
(preservados vs. impactados), sendo os riachos impactados influenciados por diferentes
condutores de degradação, o que pode resultar em respostas distintas das comunidades
biológicas. Os resultados deste estudo sugerem que o desenvolvimento de índices deve ser
bastante específico para cada região estudada, e que muitas vezes as avaliações são feitas em
relação a condutores de impactos específicos, que podem variar entre diferentes sistemas.
Palavras-chave: biomonitoramento, estrutura de florestas ripárias, macroinvertebrados, peixes, uso e
cobertura do solo.

Redundancy among environmental quality metrics of streams in an
agricultural landscape
ABSTRACT
Biological indicators are widely used for the evaluation of the environmental quality of
waterbodies. Since monitoring involves high sampling costs, and the creation of multimetric
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indices assumes uncorrelated metrics, this study evaluated whether there was correlation
among metrics that characterize land use and cover, riparian zone composition and forest
structure, as well as correlations among indicators of macroinvertebrate and fish communities.
The study was conducted on 12 low-order tributaries of the Jacaré-Pepira and Jacaré-Guaçu
Rivers, forming a gradient of environmental stress in the central region of São Paulo State.
There were no correlations among land use metrics, and only pasture cover was correlated
with some metrics of riparian forest structure. Therefore, both information on land use and
riparian composition and forest structure can be important in the environmental assessment of
streams. All metrics related to macroinvertebrate communities were correlated to each other,
as well as most metrics related to fish communities, although most studies proposing
multimetric indices have not found correlation among these metrics. Those studies evaluated
streams in extreme situations (preserved vs. impacted), and impacted streams were influenced
by different degradation drivers, which may result in distinct responses by the biological
communities. The results of the present study suggest that the development of indices must be
specific to the studied region, and that frequently the evaluations are carried out in relation to
specific drivers of impact, which may vary for different systems.
Keywords: biomonitoring, fish, land use, macroinvertebrates, riparian forest structure.

1. INTRODUÇÃO
A avaliação da qualidade ambiental é um procedimento básico na gestão de corpos
d’água doce e bacias hidrográficas (Ritter e Shirmohammadi, 2010). A construção de
indicadores multimétricos para o monitoramento dos corpos d’água é complexa, e muitas
vezes envolve o uso de métricas diversas para sua aplicação, podendo envolver variáveis
físicas, químicas e biológicas. Análises físico-químicas da água são comumente empregadas,
mas refletem as características momentâneas dos corpos d’água, com respostas rápidas a
impactos pontuais; por outro lado, o uso de métricas biológicas propicia a detecção de
impactos crônicos, não pontuais, com respostas cumulativas das populações e comunidades
biológicas a alterações ambientais (Friberg et al., 2011). Duas categorias principais de
indicadores têm sido utilizadas para se avaliar e prever a qualidade ambiental dos corpos de
água doce: 1) métricas relacionadas ao uso e cobertura do solo e características da zona
ripária, e 2) métricas das comunidades biológicas aquáticas (Barbour et al., 1999; Goforth e
Bain, 2004; Clapcott et al., 2012).
Nas escalas da paisagem e da zona ripária, diversos índices multimétricos e protocolos de
análise foram propostos para avaliar a qualidade da água de riachos, geralmente relacionada
às alterações antrópicas do uso e cobertura do solo e à degradação das zonas ripárias. Por
exemplo, Ometo et al. (2000) propuseram o índice LUI (Land Use Index) a partir de
diferentes pesos dados a nove métricas de usos do solo, encontrando relações significativas
entre os valores do índice e variáveis da qualidade da água de riachos no Estado de São Paulo.
Posteriormente, Goforth e Bain (2010) propuseram o índice WHEBIP (Watershed Habitat
Evaluation and Biotic Integrity Protocol) a partir de 12 métricas descrevendo o uso e
cobertura do solo e características da zona ripária, obtidas a partir da análise de fotos aéreas
(1:24.000), e encontraram relações significativas entre este índice e a qualidade biológica de
riachos nos EUA. Outros estudos avaliando a relação entre o uso e cobertura do solo e a
qualidade da água incluem os trabalhos de Miserendino et al. (2011) que encontraram relação
entre a intensidade de uso do solo e a qualidade da água de riachos na Patagônia, e Clapcott et
al. (2012) que quantificaram a relação entre categorias básicas de cobertura do solo e
indicadores de integridade funcional de riachos usando uma base de dados nacional dos EUA.
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Recentemente, Sheldon et al. (2012) mostraram que o uso e cobertura do solo, em especial a
cobertura da floresta ripária adjacente aos cursos d’água, era fortemente correlacionada com a
integridade dos ecossistemas lóticos. De fato, diversos estudos mostram forte influência da
composição da zona ripária e estrutura das florestas ripárias na qualidade da água de riachos
(Merritt et al., 2010; Souza et al., 2013; Fernandes et al., 2014), sendo que a largura das
florestas ripárias é um dos principais referenciais para políticas de preservação de corpos
d’água em todo o mundo.
Por outro lado, indicadores biológicos das comunidades aquáticas têm sido usados na
avaliação da qualidade da água há mais tempo. Por exemplo, comunidades de
macroinvertebrados são consideradas bons indicadores por incluírem alta diversidade de
espécies, com diferentes grupos que respondem a tipos distintos de perturbações, terem ciclos
de vida suficientemente longos, serem relativamente sedentários para representar as condições
locais e ocorrerem na maioria dos habitats aquáticos em grande abundância, sendo sua coleta
de baixo custo (Friberg et al., 2011). Estas características possibilitam sua aplicação em
diversos sistemas e com diversas abordagens de avaliação, incluindo o uso de índices
multimétricos (Buss et al., 2015). Peixes constituem outro grupo bastante usado em estudos
de biomonitoramento, por responderem a alterações da qualidade da água e degradação do
habitat. Por exemplo, Angermeier e Karr (1986) propuseram um índice multimétrico de
integridade biológica (IBI) de riachos, considerando aspectos da diversidade e estrutura
funcional das comunidades de peixes. Estes trabalhos influenciaram o desenvolvimento de
diversos outros índices de integridade biológica em diferentes regiões do mundo, baseados
nas características da ictiofauna regional, conforme proposto em Barbour et al. (1999).
Exemplos no sudeste brasileiro incluem a adaptação do IBI para riachos da bacia do Alto Rio
Paraná (Casatti et al., 2009).
A obtenção de dados para o monitoramento biológico, entretanto, envolve vários custos,
desde a amostragem e procedimentos em laboratório, até a análise e curadoria de dados
(Caughlan e Oakley, 2001, McDonald-Madden et al., 2010). Desta forma, métricas
correlacionadas ou não informativas aumentam o custo da amostragem, demandando recursos
que poderiam ser usados em outras etapas do monitoramento (Braun e Reynolds, 2012). Além
disso, a construção de índices multimétricos de qualidade ambiental a partir de métricas de
uso e cobertura do solo, características da zona ripária e das comunidades biológicas envolve
várias etapas. De acordo com Hering et al. (2006), uma das etapas importantes é a seleção das
métricas a partir da análise de correlação das métricas candidatas; neste caso, as métricas
redundantes devem ser excluídas, de forma que as métricas centrais restantes constituam os
índices multimétricos, pois métricas correlacionadas podem inflar os valores destes índices.
Entretanto, avaliações das premissas para construção de índices multimétricos são raramente
realizadas em sistemas distintos daqueles em que foram propostos, especialmente no Brasil.
Portanto, este estudo avaliou se havia correlação entre métricas de diferentes conjuntos
de indicadores comumente usados na construção de índices multimétricos recentemente
propostos. Especificamente, foi avaliado se havia correlação entre métricas que caracterizam
o uso e cobertura do solo e as características da zona ripária, bem como correlações entre
métricas das comunidades de macroinvertebrados e peixes, mensuradas nos mesmos pontos
de amostragem em riachos numa paisagem rural no sudeste brasileiro.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
Este trabalho foi desenvolvido nas bacias hidrográficas dos rios Jacaré-Pepira e
Jacaré-Guaçu, ambos pertencentes à bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré (UGRHI–13), na
região central do estado de São Paulo, em riachos de primeira e segunda ordem nos
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municípios de Ibitinga, Itaju e Tabatinga. A bacia do rio Jacaré-Pepira tem área de 2.612 km²
e estende-se pelas coordenadas 21°55’ e 22°30’ S, 47°55’ e 48°55’ W, sendo que o rio JacaréPepira deságua junto à represa de Ibitinga a 400 m de altitude. A bacia do rio Jacaré-Guaçu
tem uma área de 4.108 km² e localiza-se entre as coordenadas 21°37’ e 22°22’ S, 47°43’ e
48°57’ W, sendo que o rio deságua também junto à represa de Ibitinga no rio Tietê.
O clima na região estudada é tropical quente e seco (Aw) de acordo com a classificação
de Köppen, com temperaturas médias mensais entre 19,3 e 25,4°C e precipitação média anual
de 1.260 mm, concentrada entre Outubro e Março. Geologicamente, ambas as bacias ocorrem
nos grupos São Bento (formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral) e Bauru (formação
Adamantina e Itaqueri, apenas na bacia do rio Jacaré-Guaçu; IPT, 2000). A UGRHI–13 está
inserida numa área de transição vegetacional de Cerrado e Mata Atlântica, sendo o uso e
cobertura do solo predominantemente para plantação de cana-de-açúcar e laranja, pasto e
plantações de Pinus e Eucalyptus, com apenas 11,3% de vegetação nativa remanescente;
cerca de 60% da água é utilizada para irrigação e outros usos agrícolas (Tundisi et al., 2008).
2.2. Amostragem
A amostragem foi realizada entre 2008 e 2009, em 12 riachos selecionados para formar
um gradiente de degradação da zona ripária, seis na bacia do rio Jacaré-Guaçu (Água Quente,
Cana Dobrada, Jacutinga, Macaúba, Matinha, Queixada) e seis na bacia do rio Jacaré-Pepira
(Bromélia, Degradado, Irara-Branca, Orquídea, Ribanceira, Ruibarbo). Em cada riacho, foi
selecionado um trecho de 100 m para as coletas de dados, que foram caracterizados em
relação ao uso e cobertura do solo a montante do final do trecho, características das zonas
ripárias, e comunidades de peixes e macroinvertebrados. Os trechos foram selecionados de
forma a representar homogeneamente os níveis de degradação representados por cada riacho a
partir da nascente: totalmente desmatado, parcialmente desmatado, e com presença de floresta
ciliar com no mínimo 30m de largura.
A rede de drenagem e a topografia do terreno foram obtidas através da conversão digital
de cartas topográficas na escala 1:50.000 do IBGE. A partir destas informações foi possível a
delimitação de cada microbacia a partir do limite a jusante do trecho e pelos divisores de água
do trecho estudado. Para caracterização do uso e cobertura do solo, de cada microbacia foi
realizada interpretação visual da imagem Landsat TM-5 (221/75) de 15 de julho de 2008, em
escala 1:50.000, seguindo-se procedimentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2013) com o software ArcGis 10.2.2. Foram obtidas as proporções de cobertura do
solo em relação ao plantio de cana-de-açúcar, laranja, pasto, vegetação nativa, áreas urbanas e
estradas. Áreas urbanas e estradas foram combinadas para se obter uma única variável (áreas
urbanas) devido à baixa cobertura destas categorias.
A zona ripária e a estrutura das florestas ripárias foram descritas através de três parcelas
de 100 m² marcadas aleatoriamente no trecho estudado. Em cada parcela, foram estimadas as
porcentagens de cobertura ao nível do solo por gramíneas, lianas, bambus e árvores, através
das seguintes classes de cobertura: 0 – 25%, 25 – 50%, 50 – 75%, 75 – 100%. Todos os
indivíduos arbóreo-arbustivos com diâmetro a altura do peito (DAP) maiores que 5,0 cm
foram marcados e, para cada indivíduo, foram medidos a altura total (usando um hipsômetro a
laser) e estimado o DAP (a partir da circunferência de cada árvore medida com uma fita
métrica). A partir destes dados, as seguintes variáveis foram estimadas para cada parcela:
altura média, DAP médio, área basal total por hectare, densidade de indivíduos por hectare e
estratificação da floresta (um índice relativo estimado pelo coeficiente de variação das alturas
totais dos indivíduos). Os dados da zona ripária e da estrutura das florestas ripárias faziam
parte de um estudo mais amplo, apresentados em Souza et al. (2013).
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Os macroinvertebrados presentes em cada trecho foram coletados usando-se
amostradores tipo Surber com área de 0,09 m² e malha de 250 µm. Foram amostradas
aleatoriamente três unidades em cada trecho, sendo cada amostra acondicionada em sacos
plásticos para triagem em laboratório. Cada amostra foi aberta em bandeja branca
transiluminada, com retirada manual dos macroinvertebrados, que foram preservados em
etanol 70%. Os macroinvertebrados foram identificados ao nível de família, com exceção de
Oligochaeta, usando-se as chaves taxonômicas de Froehlich (2007). As seguintes métricas
foram então estimadas para cada amostra, representando variáveis relacionadas à composição,
diversidade e tolerância à poluição dos macroinvertebrados: abundância total, riqueza de
táxons, riqueza estimada por rarefação, índice de diversidade de Shannon, índice de
dominância de Simpson, índice de equitatividade de Pielou, abundância relativa de EPT
(Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera), riqueza de táxons EPT e razão entre
EPT:Chironomidae seguindo-se Rosenberg e Resh (1993). Foi estimado também o índice
BMWP adaptado, seguindo-se Alba-Tercedor e Sánchez-Ortega (1988), que pondera a
ocorrência das famílias em relação a sua tolerância à poluição. Estas métricas foram
selecionadas considerando-se seu amplo uso no biomonitoramento de riachos em sistemas
brasileiros (Baptista et al., 2007).
Os peixes foram coletados com pesca elétrica, usando-se um aparelho LR-24,
Smith-Root, Inc.. Cada trecho foi delimitado com redes de malha de 5 mm, sendo realizadas
duas passagens de pesca-elétrica (tempo médio para cada riacho de 02h30 horas), usando-se
peneiras e puçás para captura dos peixes. Os exemplares capturados foram fixados em formol
10%, sendo depositados na coleção de peixes do Laboratório de Ictiologia e Sistemática do
Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva (LISDEBE) da Universidade Federal de São
Carlos. Os dados deste estudo fazem parte de um estudo mais amplo de comunidades de
peixes nesta região (Nassin; Oliveira; Tanaka, dados não publicados). As seguintes métricas
foram estimadas para cada amostra: abundância total, riqueza de espécies, riqueza estimada
por rarefação, riqueza de espécies nativas, índice de diversidade de Shannon, índice de
dominância de Simpson, índice de equitatividade de Pielou, riqueza de espécies nectônicas,
bentônicas, insetívoras, reofílicas, proporção de Poecilia reticulata e o índice de integridade
biológica (IBI) proposto por Casatti et al. (2009), que combina a riqueza de espécies nativas,
índice de dominância de Simpson, proporção de indivíduos tolerantes a hipóxia, riqueza de
espécies nectônicas e riqueza de espécies reofílicas, proposto para a região oeste do estado de
São Paulo.
2.3. Análise de dados
Como as variáveis analisadas diferem em escalas, foi usado o coeficiente de correlação
não-paramétrico de Spearman para estimar a associação entre pares de variáveis, seguindo-se
Sokal e Rohlf (1995). Além disso, Hering et al. (2006) sugerem que as análises de correlações
entre métricas para construção de índices multimétricos sejam realizadas com o coeficiente de
Spearman. O nível de significância usado no presente estudo foi P < 0,05.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As microbacias dos riachos estudados apresentaram grande variação no uso e cobertura
do solo, mas com predominância de usos agropecuários (Tabela 1). A cobertura máxima de
vegetação natural foi de 26,8%, enquanto o percentual de cobertura de culturas agrícolas foi
bem mais alto, tanto para cultura de laranja (0 a 80,6%) e cana-de-açúcar (6,1 a 96,0%). No
caso de cobertura por pastagem, o uso foi bem menos intenso (máximo de 24,9%), enquanto a
cobertura por estradas e estruturas urbanas juntos chegaram no máximo a 58,1% em uma das
microbacias.
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Tabela 1. Valores das métricas relacionadas ao uso do solo, composição da zona ripária e estrutura da mata ciliar
no entorno de riachos numa paisagem rural no centro do estado de São Paulo. O código de cada métrica usado em
tabelas posteriores também é indicado.
Riachos¹
Métrica

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uso e cobertura do solo (%)
Vegetação natural

VEG

19,0

22,7

18,0

15,0

7,9

15,4

13,3

4,4

4,0

20,9

26,8

19,6

Cultura de laranja

LAR

22,7

20,4

10,4

0,0

8,7

51,0

80,6

0,0

0,0

0,0

0,0

7,8

Cultura de canade-açúcar

CAN

58,3

56,9

62,0

60,1

80,3

33,6

6,1

28,1

96,0

79,1

73,2

72,4

Pasto

PAS

0,0

0,0

9,5

24,9

0,0

0,0

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Urbano

URB

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

0,0

58,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Zona ripária e mata ciliar
(%) de Cobertura:
Gramíneas

GRA

25

25

100

100

100

92

25

100

25

25

25

58

Bambu

BAM

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

62,5

25,0

25,0

25,0

25,0

Lianas

LIA

50,0

58,3

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

33,3

91,7

41,7

Árvores

ARV

58,3

83,3

25,0

25,0

25,0

50,0

83,3

25,0

91,7

75,0

66,7

50,0

LARG

13,7

50,0

0,0

0,0

0,0

5,0

38,3

0,0

40,0

16,0

19,8

6,9

ALT

7,7

6,7

0,0

0,0

0,0

6,3

7,3

3,1

11,2

8,1

5,5

6,1

DAP

14,1

12,5

0,0

0,0

0,0

15,3

10,1

6,1

29,4

11,8

11,2

12,9

AB

27,8

25,5

0,0

0,0

0,0

11,3

42,3

0,2

85,8

37,1

14,5

12,3

DENS

1433,3

1166,7

0,0

0,0

0,0

400,0

4233,3

66,7

833,3

ESTR

0,29

0,40

0,00

0,00

0,00

0,37

0,30

0,19

0,56

Largura da mata
ciliar (m)
Altura das
árvores (m)
Diâmetro a altura
do peito (cm)
Área basal
(m² ha-1)
Densidade
(ind ha-1)
Estratificação
da copa

2600,0 1233,3 833,3
0,31

0,42

0,35

¹ Riachos amostrados: 1 – Água Quente; 2 – Bromélia; 3 – Cana Dobrada; 4 – Degradado; 5 - Irara Branca; 6 – Jacutinga;
7 -Macaúba; 8 – Matinha; 9 – Orquídea; 10 – Queixada; 11 – Ribanceira; 12 – Ruibarbo.

A zona ripária variou de um gradiente de 100% de cobertura de gramíneas a 91,7% de
cobertura por árvores, sendo que as florestas ripárias apresentaram grande variação em sua
estrutura, com densidade variando entre 67 e 4.233 ind ha-1, e área basal total variando entre
0,2 e 85,8 m² ha-1 (Tabela 1). Estas diferenças na zona ripária e uso do solo resultaram em
grande variação nas comunidades aquáticas. A abundância de macroinvertebrados variou
entre 40 e 365, enquanto a riqueza de táxons variou entre 6 e 29; por outro lado, o número
total de peixes amostrados variou de 0 a 303, enquanto a riqueza de espécies variou de 0 a 9,
pois não foram observados peixes no córrego Degradado (Tabela 2).
Não houve correlação significativa entre as métricas de uso e cobertura do solo
(Tabela 3). Destas, apenas a proporção de pasto na microbacia foi negativamente
correlacionada com a largura das florestas ripárias, e também com indicadores de estrutura da
floresta (Tabela 3). Isto sugere que, na região estudada, os riachos que ocorreram em áreas
com pouca ou nenhuma floresta ripária estavam localizados predominantemente em área de
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pastagens. Atividades pecuárias são importantes condutores de degradação de zonas ripárias
em regiões tropicais devido ao desmatamento e ao acesso do gado à água (Neill et al., 2001),
com fortes efeitos nas comunidades aquáticas e na própria estrutura dos riachos (Lorion e
Kennedy, 2009). O desmatamento para o estabelecimento de pastos pode chegar até a beira
dos riachos, muitas vezes com maiores efeitos de desmatamento em pequenas propriedades
que em grandes propriedades (Michalski et al., 2010). De fato, Wyman e Stein (2010)
verificaram que a pecuária foi o principal condutor do desmatamento e degradação das
florestas ripárias num estudo em Belize, encontrando maior probabilidade de desmatamento
em áreas mais próximas ao rio. Desta forma, é possível que diferentes práticas agrícolas
(pecuária, culturas anuais, culturas perenes) tenham efeitos distintos na relação entre o uso e
cobertura do solo na bacia e as características das zonas ripárias, mas mais estudos são
necessários para testar esta hipótese.
Tabela 2. Valores das métricas biológicas relacionadas à composição e estrutura de comunidades de
macroinvertebrados e peixes em riachos numa paisagem rural no centro do estado de São Paulo. O código de
cada métrica usado em tabelas posteriores também é indicado.
Riachos¹
Métrica

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Macroinvertebrados
Abundância total

Nm

71

169

59

264

126

365

86

40

356

82

330

125

Riqueza de táxons

Sm

6

16

13

17

22

18

9

6

29

7

17

18

Riqueza de táxons por rarefação

E(S)m

4,5

5,8

5,3

6,1

11,3

5,0

5,0

4,0

11,2

3,2

4,6

8,1

Índice de diversidade de Shannon

H'm

1,19

1,45 1,28

1,37

2,11

1,15

0,60

0,90

2,22

0,55

0,85 1,69

Índice de dominância de Simpson

Dm

0,37

0,31 0,45

0,36

0,20

0,43

0,77

0,50

0,17

0,77

0,63 0,27

Índice de equitatividade de Pielou

J'm

0,66

0,52 0,50

0,48

0,68

0,40

0,27

0,50

0,66

0,28

0,30 0,59

BMWP

BMWP

20

72

81

116

99

49

22

165

28

83

Abundância relativa de EPT

%EPT

0,00

0,53 0,05

0,12

0,12

0,07

0,02

0,00

0,42

0,00

0,01 0,04

Riqueza taxonômica de EPT

SEPT

1

3

4

5

5

2

0

10

0

4

EPT/Chironomidae

EPT/Chi

0,01

1,33 0,08

0,37

0,33

0,23

0,02

0,00

1,38

0,00

0,01 0,10

60

4

99

6

Peixes
Abundância total

Np

180

135

67

0

115

111

39

225

303

14

74

25

Riqueza de espécies

Sp

2

7

8

0

8

5

1

9

3

3

8

9

Riqueza de espécies por rarefação

E(S)p

1,5

4,1

5,1

0,0

5,1

3,3

1,0

5,2

1,5

3,0

5,3

6,8

Riqueza de espécies nativas

SNp

2,0

6,0

8,0

0,0

7,0

4,0

1,0

8,0

3,0

3,0

7,0

9,0

Índice de diversidade de Shannon

H'p

0,20

1,21 1,59

1,54

1,13

0,00

1,73

0,18

0,89

1,57 1,88

Índice de dominância de Simpson

Dp

0,9

0,4

0,3

0,4

1,0

0,2

0,9

0,5

0,3

Índice de equitatividade de Pielou

J'p

0,29

0,62 0,77

0,00

0,74

0,70

0,00

0,79

0,16

0,81

0,76 0,86

Riqueza de espécies nectônicas

Snec

0

2

3

0

3

2

0

4

0

0

3

3

Riqueza de espécies bentônicas

Sben

1

4

5

0

3

1

0

3

1

1

4

5

Riqueza de espécies insetívoras

Sins

1

4

5

0

2

2

0

3

2

2

5

4

Riqueza de espécies reofílicas

Sreo

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

1

1

Abundância relativa de P,
reticulata

%POE

0,0

13,3 0,0

0,0

1,7

0,9

0,0

28,4

1,7

14,3

0,0

0,0

Índice de Integridade Biológica

IBI

1,8

1,4

0,0

1,8

1,4

1,8

2,2

1,8

1,8

2,2

2,6

0,3

2,6

0,2

¹Riachos amostrados: 1 – Água Quente; 2 – Bromélia; 3 – Cana Dobrada; 4 – Degradado; 5 – Irara Branca; 6 – Jacutinga;
7 – Macaúba; 8 – Matinha; 9 – rquídea; 10 – Queixada; 11 – Ribanceira; 12 – Ruibarbo.
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Dos indicadores da zona ripária, a proporção de árvores foi correlacionada positivamente
com a largura da mata ciliar e também com os indicadores de estrutura da floresta, enquanto a
proporção de gramíneas foi negativamente correlacionada com a cobertura por lianas, árvores,
com a largura da mata ciliar e com todos os indicadores de estrutura da floresta (Tabela 3).
Nos trechos com mata ciliar, todos os indicadores de estrutura da floresta foram
correlacionados positivamente entre si, com exceção da densidade, que não foi correlacionada
com o DAP nem com a estratificação (Tabela 3). A densidade de árvores é determinada pelo
estágio seral das florestas e também por respostas locais à frequência e intensidade de
perturbações (Fernandes et al., 2014). Por exemplo, Balian e Naiman (2005) encontraram
redução de 26.000 para 500 ramos por hectare durante o desenvolvimento inicial de florestas
pluviais costeiras da América do Norte. Souza et al. (2013) verificaram que um importante
descritor multivariado da estrutura de florestas ripárias era um eixo que separava áreas com
florestas de alta densidade e baixo DAP daquelas com baixa densidade e alto DAP, com fortes
efeitos na condutividade elétrica e concentrações de nutrientes na água. Fernandes et al.
(2014) verificaram que, num grande fragmento de floresta ripária, o descritor multivariado da
estrutura da floresta que separava trechos com alta densidade e baixa área basal daqueles com
baixa densidade e alta área basal, também influenciava as concentrações de nutrientes no
riacho. A densidade de árvores é um importante componente da estrutura das florestas, que
por sua vez pode influenciar os ciclos hidrológicos e o deslocamento de nutrientes para os
riachos (Dosskey et al., 2010, Souza et al., 2013). Assim, mesmo para uma dada cobertura de
florestas ripárias numa microbacia, tais florestas podem apresentar diferenças em sua
estrutura.
Tabela 3. Valores do coeficiente de correlação de Spearman calculado entre métricas indicadoras do uso do solo,
composição da zona ripária e estrutura da mata ciliar em riachos de uma paisagem rural do sudeste brasileiro.
ALT

DAP

AB

DENS

ESTR

GRA

BAM

LIA

ARV

LARG

VEG

LAR

PAS

DAP

0,794

AB

0,950

0,674

DENS

0,789

0,480

0,867

ESTR

0,652

0,787

0,681

0,526

GRA

-0,855

-0,637

-0,924

-0,913

-0,733

BAM

-0,220

-0,220

-0,220

-0,220

-0,220

0,381

LIA

0,275

0,330

0,322

0,547

0,479

-0,616

-0,243

ARV

0,871

0,644

0,943

0,795

0,788

-0,934

-0,357

0,382

LARG

0,789

0,609

0,882

0,779

0,810

-0,934

-0,356

0,516

0,978

VEG

0,092

0,141

0,106

0,423

0,317

-0,430

-0,393

0,866

0,211

0,331

LAR

0,131

0,168

0,095

0,223

-0,073

-0,130

-0,317

-0,049

0,122

0,137

0,051

PAS

-0,656

-0,656

-0,656

-0,657

-0,656

0,720

0,401

-0,461

-0,675

-0,673

-0,275

-0,314

URB

-0,444

-0,444

-0,444

-0,445

-0,444

0,562

0,739

-0,360

-0,527

-0,525

-0,521

-0,223

0,205

CAN

0,056

0,063

0,049

-0,148

0,169

-0,080

-0,393

0,117

0,086

0,050

0,049

-0,566

-0,211

Nota: Valores em negrito indicam P < 0,05. Códigos como na Tabela 1.
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Neste estudo, não foi encontrada redundância entre as métricas de uso e cobertura do
solo, e houve pouca correlação entre estes indicadores e métricas da zona ripária, sugerindo
que informações tanto sobre o uso e cobertura do solo quanto da composição da zona ripária e
estrutura das florestas podem ser importantes para o monitoramento de riachos. Esta
influência conjunta é reconhecida na avaliação ambiental de riachos (Goforth e Bain, 2010).
Por exemplo, Petersen (1992) propôs o índice RCE (Riparian, Channel, and Environmental
Inventory), que combina métricas de uso do solo, composição da zona ripária, qualidade do
habitat do canal, e composição das comunidades aquáticas, a partir de informações de campo.
As comunidades aquáticas apresentaram as maiores correlações entre as métricas
biológicas, apesar de haver algumas diferenças entre os dois grupos estudados. Na construção
de índices multimétricos, Hering et al. (2006) sugerem que a seleção das métricas centrais
deve considerar apenas variáveis não correlacionadas entre si, para evitar redundância das
informações nos valores finais dos índices. Para as comunidades de macroinvertebrados,
quase todos os indicadores apresentaram correlações significativas entre si (Tabela 4). O
índice de equitatividade de Pielou foi positivamente correlacionado com o índice de
diversidade de Shannon e negativamente correlacionado com o índice de dominância de
Simpson (Tabela 4). Outra exceção foi a abundância total, que não foi correlacionada com
nenhum índice de dominância, diversidade ou equitatividade, mas apresentou correlação
positiva com a riqueza de táxons. Ao retirar o efeito da amostragem usando-se rarefação, a
estimativa da riqueza deixou de ser correlacionada com a abundância total (Tabela 4).
Tabela 4. Valores do coeficiente de correlação de Spearman calculado entre métricas indicadoras das
comunidades de macroinvertebrados em riachos de uma paisagem rural do sudeste brasileiro.
Nm

Sm

E(S)m

H'm

Dm

J'm

%EPT

SEPT

Sm

0,784

E(S)m

0,483

0,844

H'm

0,322

0,689

0,902

Dm

-0,392

-0,689

-0,839

-0,972

J'm

-0,049

0,306

0,545

0,811

-0,839

%EPT

0,620

0,731

0,858

0,781

-0,736

0,389

SEPT

0,671

0,949

0,845

0,731

-0,703

0,371

0,676

EPT/Chiro

0,683

0,780

0,879

0,802

-0,771

0,375

0,979

0,736

BMWP

0,778

0,996

0,820

0,662

-0,658

0,284

0,705

0,940

EPT/Chiro

0,751

Nota: Valores em negrito indicam P < 0,05. Códigos como na Tabela 2.

Estas métricas são comumente usadas na construção de índices multimétricos, mas
apresentaram correlações significativas entre si, indicando redundância das informações na
região estudada. Por exemplo, no caso de riachos brasileiros de baixa ordem, Baptista et al.
(2007) propuseram um índice para riachos de floresta atlântica composto pela proporção de
Diptera e Coleoptera, riqueza de famílias, riqueza de gêneros de EPT, BMWP e porcentagem
de fragmentadores; Couceiro et al. (2012) propuseram um índice para aplicação em riachos na
Amazônia Central composto por riqueza de famílias, riqueza de gêneros de EPT, proporção
de EPT, EPT/Chironomidae, riqueza de táxons sensíveis, proporção de coletores e
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fragmentadores; Suriano et al. (2011) propuseram as seguintes variáveis como candidatas para
compor um índice multimétrico para avaliar o efeito de diferentes usos do solo em riachos no
estado de São Paulo: riqueza de famílias, riqueza de famílias de EPT, proporção de EPT,
Megaloptera, Hirudinea, índice de diversidade de Shannon estimado para gêneros e BMWP.
Todos estes estudos testaram correlações entre as métricas propostas, não encontrando
resultados significativos, mas em nosso estudo fortes correlações foram encontradas entre a
riqueza estimada por rarefação e a proporção de EPT, riqueza de famílias EPT,
EPT/Chironomidae e BMWP, além dos índices de diversidade de Shannon e dominância de
Simpson.
As diferenças entre os resultados encontrados por estes autores e os resultados do
presente estudo podem ser devido ao desenho de amostragem dos riachos, pois para a
construção destes índices, estes autores selecionaram riachos em categorias extremas
(preservados vs. impactados). As respostas de comunidades e indicadores biológicos ao
estresse ambiental podem ser lineares ou não-lineares, sendo que, neste último caso, as
respostas previstas pelos modelos podem ser extremamente diferentes (Davies e Jackson,
2006) e, portanto, ao se amostrar apenas categorias extremas, não há como prever as respostas
em níveis intermediários de estresse ambiental. Os riachos estudados representavam um
gradiente de impactos por atividades rurais, incluindo não apenas as categorias extremas
como também os níveis intermediários, possivelmente resultando na correlação entre as
variáveis estudadas. De fato, a amostragem dos níveis intermediários de estresse ambiental é
fortemente recomendada por Hering et al. (2006) na construção de índices multimétricos.
Além disso, no desenvolvimento dos índices, os riachos considerados impactados estavam
sujeitos a diferentes condutores de degradação. O tipo de cobertura do solo pode resultar em
respostas distintas das comunidades biológicas, devido a diferentes efeitos nos padrões de
retenção de nutrientes e poluentes, erosão, sedimentação, entre outros (Miserendino et al.,
2011).
A única variável não correlacionada com indicadores de riqueza e composição de
macroinvertebrados foi o índice de equitatividade de Pielou. Indicadores de diversidade
podem apresentar variação em diferentes escalas espaciais; por exemplo, Boyero e Bailey
(2001) encontraram diferenças entre riachos de diferentes ordens nas estimativas de riqueza
de táxons, mas não na estimativa da equitatividade. Em outro estudo, Boyero (2003)
encontrou variação em escalas espaciais pequenas na riqueza de táxons (entre amostras dentro
de seções de corredeiras), enquanto a equitatividade variou em escalas espaciais médias (entre
corredeiras dentro de segmentos, e entre segmentos de riachos). Assim, a ausência de
correlação significativa entre a equitatividade e os demais indicadores da estrutura e
composição das comunidades de macroinvertebrados pode resultar da variação em diferentes
escalas espaciais destes indicadores.
Nas comunidades de peixes, a abundância total não foi correlacionada com nenhuma
outra métrica, assim como a proporção de Poecilia reticulata nos riachos (Tabela 5). As
demais métricas foram significativamente correlacionadas entre si, com correlações negativas
em relação ao índice de dominância de Simpson, e positivas para todo o restante (Tabela 5).
Na proposição de um índice biológico para o oeste do estado de São Paulo, na bacia do
Alto Paraná, Casatti et al. (2009) sugeriram que as seguintes métricas fossem incluídas:
riqueza de espécies nativas, índice de dominância de Simpson, riqueza de espécies nectônicas,
reofílicas e proporção de indivíduos tolerantes a hipóxia. No presente estudo, todas as
variáveis relacionadas à riqueza e diversidade foram fortemente correlacionadas entre si,
sugerindo a necessidade de adaptar o índice para a região estudada. Por outro lado, a
abundância total não foi correlacionada com estas variáveis.
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Tabela 5. Valores do coeficiente de correlação de Spearman calculado entre métricas indicadoras das
comunidades de peixes em riachos de uma paisagem rural do sudeste brasileiro.
Np

Sp

E(S)p

SNp

H'p

Dp

J'p

Snec

Sben

Sins

Sreo

Sp

0,226

E(S)p

0,098

0,961

SNp

0,162

0,986

0,956

H'p

0,116

0,977

0,977

0,982

Dp

0,155

-0,963

-0,964

-0,970

-0,991

J'p

-0,137

0,796

0,823

0,806

0,846

-0,809

Snec

0,185

0,945

0,907

0,921

0,927

-0,927

0,664

Sben

0,122

0,870

0,904

0,915

0,905

-0,829

0,704

0,786

Sins

0,132

0,819

0,866

0,854

0,842

-0,757

0,681

0,747

0,936

Sreo

-0,071

0,743

0,782

0,788

0,800

-0,810

0,644

0,763

0,750

0,772

%POE

0,324

0,150

-0,038

0,048

0,038

-0,010

0,200

0,095

-0,133

-0,054

-0,291

IBI

0,026

0,700

0,726

0,739

0,723

-0,658

0,683

0,620

0,677

0,633

0,859

%POE

-0,368

Nota: Valores em negrito indicam P < 0,05. Códigos como na Tabela 2.

Em um estudo mais amplo na mesma região, Nassin, Oliveira e Tanaka (dados não
publicados) avaliaram a influência das características dos riachos nas comunidades de peixes
e verificaram que o volume de água no trecho estudado influenciou os indicadores de riqueza
e diversidade das comunidades, enquanto a abundância total foi influenciada apenas pela
condutividade elétrica. Portanto, os fatores ambientais que influenciam a riqueza e
diversidade de comunidades de peixes são diferentes dos fatores que influenciam a
abundância total. Assim, a abundância total de peixes pode vir a ser uma variável indicadora
importante da qualidade da água dos riachos nesta região, conforme já sugerido para outras
regiões (e.g., Angermeier e Karr, 1986).

4. CONCLUSÃO
O presente estudo mostrou que diversas métricas comumente incluídas na construção de
índices multimétricos e na análise da influência das características das microbacias na
qualidade ambiental de riachos podem apresentar redundância, ainda que nos estudos
originais em que estes índices foram propostos estas variáveis não fossem correlacionadas. Os
resultados deste estudo sugerem que o desenvolvimento de índices deve ser bastante
específico para cada região estudada, e que muitas vezes as avaliações são feitas em relação a
condutores de impactos específicos, que podem variar entre diferentes sistemas. As respostas
das variáveis biológicas podem variar em relação a diferentes tipos de estressores e, portanto,
é necessário compreender melhor as respostas dos indicadores biológicos a diferentes tipos de
condutores de impactos, em especial a gradientes de impactos, para modelar as respostas
esperadas destes indicadores biológicos.
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RESUMO
No presente estudo objetivou-se avaliar os parâmetros de crescimento de plantas de
milho (Zea mays L.) cultivadas em vaso contendo solo acrescido de vermicompostos de lodo
de curtume e irrigado com água residuária de origem doméstica. O arranjo dos tratamentos
consistiu de um fatorial 2x6 (dois tipos de irrigação e seis tratamentos de adubação), em
delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco repetições. Foram avaliados,
quinzenalmente, a altura das plantas e o diâmetro do colmo. Os resultados indicaram que
tanto a água residuária, quanto os vermicompostos de lodo de curtume são uma boa fonte de
nutrientes para as plantas, favorecendo o seu crescimento. Conclui-se, portanto, que a água
residuária de origem doméstica e vermicompostos de lodo de curtume podem ser
considerados resíduos de interesse agrícola para a cultura do milho.
Palavras-chave: agricultura sustentável, aproveitamento de resíduos, resíduos industriais e urbanos,
reuso.

Growth of corn plants in soil containing tannery sludge vermicompost
and irrigated with sewage wastewater
ABSTRACT
This study evaluated the parameters of the growth of corn plants (Zea mays L.) grown in
pots containing soil plus tannery sludge vermicompost and irrigated with household
wastewater. The arrangement of treatments consisted of a factorial 2x6 (two types of
irrigation and six fertilization treatments) in a completely randomized design (CRD) with five
repetitions. The height of the plants and the diameter of the stems were evaluated bi-weekly.
The results indicated that both the wastewater and the tannery sludge vermicompost are good
sources of nutrients for the plants, promoting their growth. We conclude, therefore, that
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wastewater from households and tannery sludge vermicompost can be considered an
agricultural waste of interest for the corn crop.
Keywords: agro-industrial wastes, recovery of waste, reuse, sustainable agriculture.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente tem sido cada vez mais estimulado o desenvolvimento de pesquisas que
visem, além do tratamento, também o aproveitamento dos resíduos produzidos pelas
atividades agroindustriais. As questões ambientais, em especial, têm suscitado reflexões e
preocupações, uma vez que os resíduos gerados têm potencial para causar danos ambientais,
se não forem devidamente tratados ou destinados (Kraemer, 2014).
Nesse sentido, com o intuito de solucionar ou minimizar essa questão, o aproveitamento
desses resíduos tem emergido como alternativa interessante e ambientalmente sustentável, já
que pode ocorrer a diminuição da problemática ambiental que representa o descarte desses
materiais no ambiente (Nunes et al., 2009).
Uma atividade geradora de resíduo potencialmente tóxico, muito comum no Brasil,
refere-se ao processamento do couro bovino, por meio das indústrias curtumeiras (Godecke et
al., 2012). Esses empreendimentos trazem vários benefícios em termos de geração de
emprego e renda, contudo, se deparam com problemas de cunho ambiental, uma vez que o
processamento do couro faz uso de diversos insumos químicos potencialmente poluidores
(Luersen et al., 2012).
A problemática se agrava ainda mais quando se constata que em função da grande
demanda por produtos derivados da atividade curtumeira, grandes volumes de resíduos
orgânicos também são gerados (Pacheco, 2005; 2009; Pinheiro, 2005; Ganem, 2007; Godecke
et al., 2012).
Nesse sentido, o uso agronômico desses materiais tem sido considerado uma opção de
aproveitamento, destacando-se que boa parte deles é constituída de material orgânico eficaz
na fertilização e neutralização de solos ácidos (Godecke et al., 2012). No entanto, a aplicação
desses resíduos, de forma in natura, diretamente no solo, tem causado controvérsias e
resultados muito divergentes em diferentes culturas agrícolas.
Dessa forma, a vermicompostagem dos resíduos de curtume surge como opção para o
aproveitamento dos mesmos no meio agrícola. Conforme discutido por Vig et al. (2011), esse
processo vem sendo considerado uma opção potencial na hierarquia da gestão integrada de
resíduos sólidos, principalmente porque os resíduos sólidos não aproveitados podem ser
transformados em compostos orgânicos nobres.
Segundo Aquino et al. (1992), o uso de vermicompostos, em determinadas culturas, pode
ser mais interessante do que o uso de resíduos in natura, uma vez que a vermicompostagem pode
gerar material com alto potencial agrícola.
Por outro lado, há também grandes demandas para o uso das águas residuárias, oriundas
dos esgotos domésticos, produzidas diariamente. Com o surgimento de conflitos pelo uso da
água e pelo fato do consumo de água para irrigação ser expressivo – no Brasil equivale a
63% do volume total (ANA, 2002) – o interesse pelo uso de esgotos sanitários em
substituição ou de forma complementar às fontes normalmente usadas para irrigação, tem
aumentado.
Diferentes estudos têm apontado para o potencial uso dessas águas na agricultura, devido
ao fato delas aportarem nutrientes que trazem benefícios ao desenvolvimento das plantas
(Fonseca et al., 2005a; 2005b, Leal et al, 2011; Fonseca et al., 2011; Andrade-Filho et al.,
2013; Bonini et al., 2014; Silva et al., 2014; Monteiro et al., 2014). Para Hespanhol (2003), as
águas residuárias, oriundas de esgotos domésticos, contêm nutrientes, cujos teores atendem,
se não toda, pelo menos boa parte das necessidades nutricionais das plantas em geral.
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Nesse sentido, o presente estudo objetivou analisar o crescimento e desenvolvimento
(por meio de medidas de altura e diâmetro caulinar) de plantas de milho (Zea mays L.)
cultivadas em solo contendo vermicomposto de lodo de curtume e irrigado com água
residuária de origem doméstica.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido em ambiente protegido, localizado na área experimental do
Instituto Federal Goiano (IF Goiano) - Câmpus Urutaí (GO, Brasil). O solo utilizado no
experimento foi retirado da camada superficial (0 – 20 cm) de uma área localizada próxima ao
ambiente protegido, tendo sido classificado como Latossolo Vermelho Distrófico Típico
(Tabela 1).
Os vermicompostos utilizados neste estudo resultaram da vermicompostagem de
substratos constituídos de 20% lodo de curtume dos tipos caleiro e primário e 80% de esterco
bovino.
Destaca-se que o lodo de caleiro utilizado refere-se aos resíduos produzidos na etapa de
depilação da pele, e o lodo primário àquele proveniente da estação de tratamento primário da
indústria curtumeira. A empresa concedente dos lodos trata os efluentes gerados, na etapa de
curtimento do couro bovino, separadamente dos demais resíduos e efluentes produzidos.
Portanto, os lodos de curtume utilizados neste trabalho não continham o elemento cromo A
Tabela 1 apresenta a caracterização desses compostos, realizada de acordo com Tedesco et al.
(1995).
O arranjo dos tratamentos consistiu de um fatorial 2 x 6 (dois tipos de irrigação e seis
tratamentos de adubação), em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco
repetições, totalizando sessenta unidades experimentais.
Foram estabelecidas as seguintes unidades experimentais, irrigadas com água de
abastecimento (A) e com água residuária de origem doméstica (R): (T1) Solo – testemunha, sem
adubação química e sem vermicompostos; (T2) Solo + NPK (T2); (T3) Solo + vermicomposto de
lodo de curtume do tipo primário a 20% (VLp20); (T4) Solo + vermicomposto de lodo de
curtume do tipo primário a 20% (VLp20) + P; (T5) Solo + vermicomposto de lodo de curtume
do tipo caleiro a 20% (VLc20) e (T6) Solo + vermicomposto de lodo de curtume do tipo
caleiro a 20% (VLc20) + P.
A dose de NPK utilizada nos tratamentos T2 (A) e T2 (R) foi calculada com base nas
necessidades nutricionais da cultura, nas concentrações de nutrientes presentes no solo e na
expectativa de rendimento da cultura de 10 Mg.ha-1, segundo Sousa e Lobato (2004). As
fontes de NPK foram ureia (CH4N2O), superfosfato simples (P2O5) e cloreto de potássio
(K2O), respectivamente.
As doses de vermicompostos de lodo de curtume acrescidas ao solo de cultivo foram
calculadas com base na concentração do K, elemento de alta concentração nos vermicompostos
usados (Tabela 1) e no fornecimento de 50 kg.ha-1 de K2O na base.
A quantidade de 60 kg.ha-1 de K2O foi fornecida via adubação de cobertura, em duas
parcelas de 30 kg.ha-1, aos 40 e 60 dias após a semeadura (DAS). Assim, a dose do
vermicomposto de lodo de caleiro (VLc20) acrescida ao solo de cultivo correspondeu a
6,1 Mg.ha-1, e do vermicomposto de lodo primário (VLp20), 5,5 Mg.ha-1. Não foi necessária a
realização da correção do pH do solo de cultivo.
O solo, previamente misturado com os vermicompostos (VLc20 e VLp20) e insumos, foi
acondicionado em vasos de polietileno (capacidade volumétrica de 15 L) em um total de
12,5 kg. Logo após a instalação das unidades experimentais, os vasos foram semeados com
três sementes de milho (Zea mays L.), cultivar LG 6036 (LG Semente®) e, 15 dias depois,
realizou-se o desbaste, mantendo-se uma planta por vaso.
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Os tratos fitossanitários foram realizados quando necessários e a adubação nitrogenada
de cobertura (total de 130 kg.ha-1) foi realizada superficialmente, em duas parcelas iguais
(65 kg.ha-1), aos 40 e 60 DAS.
Tabela 1. Principais características iniciais do solo (Latossolo Vermelho Distrófico Típico)
e dos vermicompostos de lodo de curtume utilizados como fontes de nutrientes para o
desenvolvimento de plantas de milho (Zea mays). Urutaí, GO, 2014.
Resultados
Variáveis

Solo

pH (CaCl2)

005,30

N (%)

Vermicomposto Vermicomposto
(Lc20)*
(Lp20)*
00.008,8
00.008,8

000,11

00.001,5

00.001,2

P (Melich – mg.dm )

005,00

00.700,0

00.400,0

-3

240,00

18.000,0

20.000,0

002,60

00.014,0

00.014,0

000,80

00.018,0

00.015,0

003,40

00.032,0

00.029,0

000,00

00.000,0

00.000,0

002,20

00.000,0

00.000,0

-3

K (mg.dm )
-3

Ca (cmolc.dm )
-3

Mg (cmolc.dm )
-3

Ca + Mg (cmolc.dm )
-3

Al (cmolc.dm )
-3

H + Al (cmolc.dm )
-3

CTC (cmolc.dm )

006,20

00.082,4

00.085,4

-3

008,00

01.000,0

01.200,0

-3

002,50

00.005,0

00.002,9

-3

Fe (mg.dm )

063,00

00.244,0

00.122,0

-3

047,00

00.068,0

00.055,0

Zn (mg.dm )

004,40

00.036,0

00.039,0

Matéria orgânica (%)

002,30

00.029,9

00.024,2

Sat Al (%)

000,00

00.000,0

00.000,0

Sat Base (%)

065,00

00.100,0

00.100,0

Ca/Mg (%)

003,30

00.000,8

00.000,9

Ca/CTC (%)

042,00

00.017,0

00.016,0

Mg/CTC (%)

013,00

00.022,0

00.018,0

K/CTC (%)

010,00

00.056,0

00.060,0

H + Al/CTC (%)

035,00

00.000,0

00.000,0

Argila (%)

027,00

-

-

Silte (%)

015,00

-

-

058,00

-

-

Na (mg.dm )
Cu (mg.dm )
Mn (mg.dm )
-3

Areia (%)
-3

Condutividade Elétrica (µS.cm )

184,00

01.170,0

01.850,0

Carbono Orgânico Total (%)

001,30

00.017,3

00.014,0

-3

Densidade de partícula (g.cm )
-3

Cr (mg.dm )

002,45
<5,00

00.0<5,0

0.0<5,0

*Vermicomposto (Lc20): vermicomposto de lodo de curtume constituído de 20% de lodo de curtume
do tipo caleiro e 80% de esterco bovino. Vermicomposto (Lp20): vermicomposto de lodo de curtume
constituído de 20% de lodo de curtume do tipo primário e 80% de esterco bovino.
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A água utilizada nas irrigações era proveniente do sistema de abastecimento de água do
IF Goiano – Câmpus Urutaí, tratada em uma Estação de Tratamento de Água (ETA)
própria do câmpus, e água residuária oriunda de uma lagoa de estabilização de esgoto
doméstico, também localizada nas dependências da instituição. Para a caracterização das
águas de irrigação foram coletadas amostras mensais, ao longo do período experimental
(n=4), para avaliação de parâmetros físicos, químicos e físico-químicos, conforme
metodologia proposta pela APHA et al. (1997) (Tabela 2).
Tabela 2. Caracterização física, química e físico-química das águas de abastecimento e
residuária utilizadas na irrigação de plantas de milho (Zea mays), cultivar LG 6036.
Urutaí-GO, 2014
Água de
abastecimento*

Parâmetros
pH a 25º C
Turbidez (UNT)
-1

Fe dissolvido (mg.L )
-1

N total (mg.L )
N orgânico
-1

N amoniacal (mg.L )
-1

Nitrato (mg.L )
-1

Condutividade elétrica a 25º C (µs.cm )
-1

P total (mg.L )
-1

Ortofosfato (mg.L )
-1

DBO (mg.L )

0.007,73

02,85

0.601,67

00,31

0.001,26

02,43

0.054,57

ND

0.004,90

00,07

0.043,67

00,33

0.006,00

67,20

0.746,33

00,14

0.009,10

00,33

0.020,86

00,67

0.572,11

73,33

1.290,00

-1

00,35

0.000,44

00,37

0.000,26

Cu dissolvido (mg.L )
-1

Zn (mg.L )
-1

Na (mg.L )

25,59

0.056,63

-1

00,57

0.001,80

-1

01,78

0.012,16

Mn dissolvido (mg.L )
Mg dissolvido (mg.L )
Ca (mg.L )

07,38

-1

Sólidos totais (mg.L )

-1

Água residuária*

06,28

0.037,41

-1

S (mg.L )

03,00

0.003,10

-1

K (mg.L )

07,45

0.019,16

COT (mg.L-1)

14,95

0.043,47

Legenda: ND: parâmetro não dosado.
*Os valores apresentados referem-se à média de quatro amostras coletadas ao longo do período
experimental.

O manejo da irrigação da cultura foi realizado a partir de um tanque evaporímetro
desenvolvido por Salomão (2012), de forma circular, diâmetro interno de 52 cm e altura
(interna) de 24 cm, instalado sob um estrado de madeira de 15 cm de altura e colocado no
interior do ambiente protegido, entre os tratamentos.
O volume de água irrigado diariamente, para manter a capacidade de retenção de água do
solo em 70% (243,1 mL.kg-1), durante o experimento, baseou-se na área do vaso a ser irrigado
(0,06 m2) e na evapotranspiração da cultura (ETc).
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Destaca-se que o volume de água a ser reposto era medido em uma proveta graduada. A
capacidade de retenção de água do solo (C100%=347,4 mL.kg-1) foi determinada por meio do
cálculo do poder de embebição do solo, conforme metodologia preconizada pela Embrapa
(1997).
Quanto às determinações, avaliou-se, quinzenalmente, ao longo de 120 dias do
experimento, a altura da planta (medida da superfície do solo até a base da última folha) e
diâmetro do colmo (medido a 1 cm de altura em relação à superfície do solo), utilizando-se
régua milimetrada e paquímetro digital, respectivamente.
Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando significativos, foram
submetidos à análise de regressão e, posteriormente, elaborados os gráficos com os modelos
de regressão que melhor se ajustariam aos dados amostrais. Nesses casos, a seleção do melhor
modelo de regressão foi baseada no coeficiente de determinação (R2) e a correspondente
interpretação do modelo.
A normalidade residual foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e o teste de Bartlett foi
utilizado para verificar a homocedasticidade residual. A análise de variância foi realizada por
meio do software ASSISTAT, versão 7.7 beta (cópia distribuída gratuitamente). As
representações gráficas dos modelos de regressão escolhidos foram confeccionadas no
software R versão 3.0.3 (R Core Team, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação às variáveis avaliadas quinzenalmente, observou-se interação entre as fontes
de variação “irrigação” e “tratamentos” em todas as medidas de altura das plantas (m)
realizadas ao longo do período experimental (aos 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 DAS), com
exceção apenas para a medida realizada aos 30 DAS (Tabela 3). O desdobramento da
interação tipo de água de “irrigação” x “tratamentos de adubação” para a variável altura (m)
do milho pode ser observado na Tabela 4.
Aos 15 DAS, notou-se que os tratamentos T1R (testemunha), T2R (adubação química) e
T3R (solo + VLp20), irrigados com água residuária, apresentaram maior altura, em relação à
altura das plantas dos demais tratamentos. As plantas dos tratamentos T6A e T6R
(solo + VLc20 + P), irrigadas ou não com água residuária, nessa mesma época, apresentaram
maior altura, quando comparadas com a altura das plantas dos demais tratamentos (Tabela 4).
Tabela 3. Resumo do teste F da variância para a variável altura (m) das plantas de milho
(Zea mays - LG 6036), em função do tipo de água de irrigação e dos tratamentos de adubação.
Urutaí, GO, 2014.
Fatores
Fator 1 (tipos de
irrigação)

Período experimental (DAS)
15

30

45

60

75

90

105

120

28,50**

93,90**

02,85ns

114,81**

349,05**

87,96**

37,87**

29,95**

11,76**

18,56**

094,75**

185,42**

44,25**

18,97**

14,82**

02,10nsX

07,64**

026,55**

136,09**

32,15**

12,96**

10,00**

13,03XX

11,87##

005,62##

003,12##

05,58##

07,98##

08,80##

Fator 2
21,78**
(tratamentos)
Interação (fator 1 x
02,93**
fator 2)
CV (%)

16,65**

Legenda: *: significativo a 5% de probabilidade; **: significativo a 1% de probabilidade; ns: não significativo;
CV: coeficiente de variação, expresso em percentual. Tipos de irrigação: água de abastecimento e água residuária
de origem doméstica. Tratamentos: Solo – testemunha (sem adubação química e sem vermicompostos);
Solo + NPK; Solo + vermicomposto de lodo de lodo de curtume do tipo primário a 20% (VLp20); Solo +
vermicomposto de lodo de curtume do tipo primário a 20% (VLp20) + P; Solo + vermicomposto de lodo de lodo
de curtume do tipo caleiro a 20% (VLc20); Solo + vermicomposto de lodo de curtume do tipo caleiro a 20%
(VLc20) + P.
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Tabela 4. Valores médios do desdobramento da interação tipo de água de irrigação x tratamentos de
adubação para a variável altura (cm) das plantas de milho (Zea mays L. - LG 6036). Urutaí, GO, 2014.
Tipos de
irrigação

Tratamentos
Solo
(testemunha)

Solo +
NPK

Solo +
VLp20

Solo +
VLp20 + P

Solo +
VLc20

Solo +
VLc20 + P

15 dias
Abastecimento

0,24bCX

0,30bBC

0,30bBC

0,38aBX

0,32aBC

0,62aA

Residuária

0,40aBX

0,44aBX

0,44aBX

0,46aAB

0,40aBX

0,58aA

45 dias
Abastecimento

0,51bBX

1,14aAX

1,24aAX

1,12aAX

1,10aAX

1,24aA

Residuária

1,01aAB

1,18aAB

1,20aAB

1,11aAB

0,96aBX

1,22aA

60 dias
Abastecimento

0,58bDX

1,36bBC

1,32bCX

1,55aAX

1,47bAB

1,58aA

Residuária

1,30aBX

1,54aAX

1,58aAX

1,53aAX

1,58aAX

1,68aA

75 dias
Abastecimento

0,63bDX

1,38bCX

1,48bBX

1,54aAB

1,53aAB

1,58bA

Residuária

1,53aBX

1,54aBX

1,58aBX

1,56aBX

1,56aBX

1,68aA

90 dias
Abastecimento

0,74bCX

1,38bBX

1,48aAB

1,54aAX

1,53aAB

1,58aA

Residuária

1,53aAX

1,54aAX

1,57aAX

1,56aAX

1,56aAX

1,68aA

105 dias
Abastecimento

0,80bBX

1,38bAX

1,48aAX

1,54aAX

1,53aAX

1,58aA

Residuária

1,53aAX

1,54aAX

1,57aAX

1,56aAX

1,56aAX

1,68aA

120 dias
Abastecimento

0,82bBX

1,38aAX

1,48aAX

1,54aAX

1,53aAX

1,58aA

Residuária

1,53aAX

1,54aAX

1,57aAX

1,56aAX

1,56aAX

1,68aA

Nota: Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A partir do 90º dia experimental, os tratamentos T3 (solo + LLp20), T4
(solo + VLp20 + P), T5 (solo + VLc20) e T6 (solo + VLc20 + P) não diferiram entre si,
quando irrigados ou não com água residuária (Tabela 4).
Esses resultados podem estar relacionados ao fato de que o crescimento das plantas de
milho, em condições adequadas, ocorre apenas na fase vegetativa. Quando a cultura entra na
fase reprodutiva o crescimento se estabiliza, não havendo, portanto, acréscimo significativo
na altura das plantas de milho. No entanto, há de se ressaltar que para todas as épocas de
avaliação observou-se acréscimo significativo na altura das plantas do tratamento testemunha
(T1R), irrigadas com água residuária, quando comparadas às do tratamento testemunha
(T1A), irrigado com água de abastecimento.
A análise de regressão revelou significância e altos valores de R2 para os diferentes
modelos em relação à altura das plantas ao longo do período experimental (Tabela 5). No
entanto, o modelo que melhor se ajustou à maioria dos dados de altura das plantas foi o de
regressão quadrática de resposta platô (Figura 1), com valores de R2 iguais ou superiores a
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97%. Este modelo é representado por uma fase crescente, descrita por uma equação do
segundo grau e, após a estabilização, por um platô.

Altura da planta (m)

1.5

1.0

0.5

T1A

T1R

T2A

T2R

T3A
X

T4A

T3R
X

T5A

+

T6A

T4R
T5R

+

T6R

0.0
0

20

40

60

80

100

120

Dias após semeadura (DAS)

Equações:
Y = a + bx + cx² (para x < x0) e Y = a + bx0 + cx0² (para x > x0)
em que x0 é o ponto no eixo x onde inicia o platô.
Tratamentos
T1A
T2A
T3A
T4A
T5A
T6A
T1R
T2R
T3R
T4R
T5R
T6R

Componentes das Equações
a

b

c

x0

-0,120
-0,018
-0,020
-0,035
-0,009
-0,086
-0,027
-0,020
-0,019
-0,028
-0,067
-0,051

0,006
0,010
0,008
0,012
0,014
0,015
0,017
0,023
0,023
0,023
0,034
0,026

-0,00030
-0,00040
-0,00020
-0,00010
-0,00010
-0,00006
-0,00005
-0,00006
-0,00001
-0,00010
-

051,27
049,90
057,08
060,87
057,54
068,57
058,02
058,54
061,79
114,08
061,04

R2
0,93
0,99
0,97
0,99
0,99
0,95
0,99
0,99
0,99
0,99
0,96
0,99

Figura 1. Representação gráfica e equações dos modelos de regressão que melhor se ajustaram aos
resultados de altura das plantas (m) de milho (Zea mays) (LG 6036), obtidos ao longo do período
experimental. Urutaí, GO, 2014. Legenda: R2: Coeficientes de determinação.

O tratamento testemunha (T1A), irrigado com água de abastecimento e o tratamento T6R
(irrigado com água residuária) constituem as exceções (Figura 1). No primeiro, o modelo de
regressão que melhor se ajustou aos dados foi o de regressão linear simples, com R 2 de 93%
(Figura 1). Ressalta-se que esse resultado pode estar relacionado ao fato de que apenas uma
planta do tratamento T1A (testemunha irrigado com água de abastecimento) atingiu ao estágio
reprodutivo, apresentando inflorescência. As demais plantas não completaram seu ciclo
vegetativo e, possivelmente, isso explica o crescimento linear da cultura do referido
tratamento ao longo do período experimental.
No entanto, o tratamento T6R (irrigado com água residuária) apresentou um modelo de
regressão linear de resposta platô, o qual possui dois segmentos, dos quais o primeiro descreve
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uma reta crescente, até o 61º dia experimental, considerado o início do platô. A partir desse
ponto, o valor da altura da planta é constante, caracterizando o segundo segmento (Figura 1).
Tabela 5. Resumo da análise de regressão (valores de R2) para a variável altura das planas de
milho (Zea mays - LG 6036), em função dos dias após a germinação (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e
120 dias). Urutaí, GO, 2014.
Irrigação com água de abastecimento (A)
Modelos de
regressão

Solo
(testemunha)

Solo +
NPK

Solo +
VLp20

Solo +
VLp20 + P

Solo +
VLc20

Solo +
VLc20 + P

Reg. linear

00,93ns

0,78

0,80

0,80

0,82

0,76

Reg. quadrática

00,99ns

0,96

0,97

0,95

0,96

0,92

MLRP

-

-

-

-

-

-

MQRP

-

0,99

0,97

0,99

0,99

0,95

CV (%)

42,37ns

5,93

3,62

3,29

4,63

5,04

Irrigação com água residuária (R)
Reg. linear

0,86

0,79

0,79

0,81

0,81

0,79

Reg. quadrática

0,97

0,98

0,97

0,98

0,96

0,97

MLRP

-

-

-

-

-

0,99

MQRP

0,99

0,99

0,99

0,99

0,96

-

CV (%)

9,51

2,06

6,34

7,48

2,86

4,61

Legenda: (-): modelo não ajustado, ns: não significativo, Reg: regressão; MLRP: modelo de regressão linear
de resposta platô, MQRP: modelo de regressão quadrática de resposta platô.

Em relação à variável diâmetro do colmo (cm) aferida quinzenalmente, também
observou-se que houve interação entre as fontes de variação “irrigação” e “tratamentos” em
todas as épocas de medição realizadas (aos 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 DAS), com
exceção apenas para a medida realizada aos 60 DAS (Tabela 6).
Tabela 6. Resumo do teste F da análise de variância para a variável diâmetro do colmo (cm) das
plantas de milho (Zea mays L. - LG 6036), em função do tipo de água de irrigação e dos tratamentos
de adubação. Urutaí, GO, 2014.
Período experimental (dias)

Fatores
15

30

45

60

75

90

105

120

Fator 1 (tipos de irrigação)

39,76* 31,94* 38,74* 11,57* 22,34* 17,70* 14,30* 10,96*

Fator 2 (tratamentos)

13,90* 24,56* 21,26* 13,84* 29,15* 25,37* 20,33* 20,74*

Interação (fator 1 x fator 2)

03,78* 02,65* 03,14* 02,25ns 09,03* 11,06* 10,96* 11,59*

CV (%)

14,47# 14,06# 12,90# 12,51# 10,58# 10,39# 10,84# 10,97#

Legenda: *: significativo a 5% de probabilidade; CV (%): coeficiente de variação, expressa em porcentagem.
Tratamentos: Solo – testemunha (sem adubação química e sem vermicompostos); Solo + NPK; Solo +
vermicomposto de lodo de curtume do tipo primário a 20% (VLp20); Solo + vermicomposto de lodo de curtume
do tipo primário a 20% (VLp20) + P; Solo + vermicomposto de lodo de curtume do tipo caleiro a 20% (VLc20);
Solo + vermicomposto de lodo de curtume do tipo caleiro a 20% (VLc20) + P.
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A precisão experimental estimada pelo CV apresentou bom nível, sendo que o maior
valor foi observado para o diâmetro do colmo medido no 15º dia experimental (CV = 14,47).
O desdobramento da interação “tipo de água de irrigação” x “tratamentos de adubação” para
essa variável pode ser observado na Tabela 7.
Tabela 7. Valores médios do desdobramento da interação tipo de água de irrigação x tratamentos de
adubação para a variável diâmetro do colmo (cm) de plantas de milho (Zea mays L. - LG 6036).
Urutaí, GO, 2014.
Tratamentos
Tipos de
irrigação

15 dias
Solo
(testemunha)

Solo + NPK

Solo +
VLp20

Solo +
VLp20 + P

Solo +
VLc20

Solo +
VLc20 + P

Abastecimento

0,36bC

0,50bBC

0,44bBC

0,60bB

0,52bBC

0,80aA

Residuária

0,58aB

0,64aAB

0,72aAB

0,72aAB

0,66aAB

0,76aA

30 dias
Abastecimento

0,63bC

1,26aAB

1,00BbX

1,54aA

1,40Aax

1,56aAx

Residuária

1,00aB

1,50aAX

1,64aAX

1,74aA

1,50aAx

1,70aAx

45 dias
Abastecimento

0,79bC

1,86aAX

1,32BbX

1,96aA

1,76aAx

1,78bAx

Residuária

1,50aB

2,02aAX

1,94aAX

2,06aA

1,96aAx

2,18aAx

75 dias
Abastecimento

0,74bB

2,19aAX

1,92Aax

2,18aA

1,89aAx

1,85aAx

Residuária

1,75aB

2,12aAB

2,16aAx

2,22aA

2,06aAB

1,96aAB

90 dias
Abastecimento

0,80bB

2,22aAX

1,98aAx

2,24aA

1,89aAx

1,93aAx

Residuária

1,86aA

2,12aAX

2,16aAx

2,22aA

2,06aAx

1,96aAx

105 dias
Abastecimento

0,84bB

2,20aAX

2,04aAx

2,28aA

1,91aAx

1,99aAx

Residuária

1,95aA

2,14aAX

2,16aAx

2,23aA

2,08aAx

1,96aAx

120 dias
Abastecimento

0,84bB

2,26aAX

2,10aAx

2,32aA

1,92aA

2,08aAx

Residuária

1,98aA

2,28aAX

2,18aAx

2,19aA

2,04aA

1,98aAx

Nota: Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

O tratamento testemunha (T1R) irrigado com água residuária apresentou acréscimo do
diâmetro do colmo em todas as épocas de avaliações realizadas, em relação ao tratamento
testemunha irrigado com água de abastecimento (Tabela 7). Quanto aos demais tratamentos
irrigados com água residuária (T2R a T6R), não foi observada diferença estatística entre os
mesmos, em nenhuma época de avaliação.
Nos tratamentos irrigados com água de abastecimento, observou-se maior diâmetro do
colmo nas plantas do tratamento T6A aos 15 DAS (Tabela 7). Aos 30 DAS, destacaram-se os
tratamentos T4A, T5A e T6A, os quais apresentaram maior diâmetro do colmo em relação às
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plantas dos tratamentos T1A e T3A e diâmetro semelhante ao das plantas que receberam
adubação mineral (grupo T2A).
Aos 45 DAS, as plantas dos tratamentos T2A, T4A, T5A e T6A apresentaram maior
diâmetro do colmo, em relação aos tratamentos T1A e T3A. A partir do 75º dia experimental, não
ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos irrigados com água de abastecimento
(Tabela 7), provavelmente devido à elongação dos entre nós das plantas e, consequentemente,
estabilização do diâmetro do colmo, com exceção do tratamento T1A, que foi sempre menor.
A análise de regressão para a variável diâmetro do colmo também revelou significância e altos
valores de R2 para diferentes modelos, ao longo do período experimental (Tabela 8).
Tabela 8. Resumo da análise de regressão (valores de R2) para a variável diâmetro do colmo (cm) de
plantas de milho (Zea mays L. - LG 6036), em função dos dias após a germinação (15, 30, 45, 60, 75,
90, 105 e 120 dias). Urutaí, GO, 2014.
Irrigação com água de abastecimento (A)
Modelos de regressão

Solo
(testemunha)

Solo +
NPK

Solo +
VLp20

Solo +
VLp20 + P

Solo +
VLc20

Solo +
VLc20 + P

Reg. linear

00,53

00,77

00,87

00,75

00,66

00,68

Reg. quadrática

00,86

00,98

00,99

00,97

00,95

00,93

MLRP

-

-

-

-

-

-

MQRP

-

00,99

00,99

00,98

00,98

00,98

CV (%)

34,66

15,89

11,13

07,70

16,80

11,33

Irrigação com água residuária (R)
Reg. linear

00,84

00,71

00,68

00,65

00,66

00,52

Reg. quadrática

00,98

00,95

00,96

00,95

00,96

00,90

MLRP

-

-

-

-

-

00,98

MQRP

00,98

00,99

00,99

00,99

00,99

-

CV (%)

08,34

07,21

09,02

12,68

05,06

11,63

Legenda: (-): modelo não ajustado; Reg: regressão; MLRP: modelo de regressão linear de resposta platô;
MQRP: modelo de regressão quadrática de resposta platô.

No entanto, o modelo de regressão que melhor se ajustou à maioria dos resultados
referentes a esta variável foi o de regressão quadrática com resposta platô (Figura 2), com
valores de R2 iguais ou superiores a 98%.
Os dados do tratamento T1A (irrigado com água de abastecimento) seguiram o modelo
de regressão linear simples e os do tratamento T6R (irrigado com água residuária) seguiram o
modelo de regressão linear com resposta platô (Figura 2), apresentando comportamento
semelhante ao observado para a variável altura da planta (Figura 1).
Os dados de altura e diâmetro do colmo das plantas obtidos nesta pesquisa corroboram
outros estudos que, em conjunto ou isoladamente, avaliaram os efeitos da água residuária e do
uso de vermicompostos no incremento da cultura de plantas de milho. Costa et al. (2009), ao
quantificarem os efeitos isolados e consorciados da irrigação com água residuária e de doses
de biossólidos no crescimento do milho (cultivar BR-106), após o cultivo da mamona,
verificaram que todas as variáveis de crescimento das plantas de milho foram superiores para
os tratamentos que receberam água residuária. Javarez-Junior et al. (2010) verificaram não
apenas o melhor desenvolvimento da cultura do milho (Cultivar AL Bandeirante), irrigado
com efluente de esgoto doméstico, como também a melhor produtividade.
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Quanto aos estudos que avaliaram o uso de vermicompostos no crescimento do milho,
destacam-se os trabalhos de Chandrashekara et al. (2000), Brunes et al. (2008a; 2008b),
Lazcano et al. (2011) e De e Bandyopadhyay (2013). Esses estudos, de modo geral,
demonstraram que o acréscimo de vermicompostos, em quantidades adequadas e planejadas
aos solos de cultivo, proporcionam efeitos positivos sobre o crescimento da cultura do milho.
No que diz respeito ao uso de vermicompostos de lodo de curtume na cultura do milho,
constatou-se grande lacuna na literatura especializada, fato este que dificulta enormemente a
discussão dos dados obtidos no presente trabalho, pela não existência de outros resultados
publicados com abordagem semelhante.
Encontrou-se apenas o trabalho de Gondek e Filipek-Mazur (2003), no qual os autores
avaliaram o efeito de três diferentes vermicompostos de lodo de curtume, sobre o aumento da
biomassa aérea e da raiz de plantas de milho (cultivar KLG 2210). O referido estudo apontou
que no primeiro ano após a aplicação dos vermicompostos, o efeito dos compostos no
aumento da biomassa das plantas de milho foi igual ao do tratamento que recebeu apenas
esterco bovino, mas significativamente inferior em relação ao tratamento com adubação
mineral.

Diâmetro do colmo (cm)

2.0

1.5

1.0

0.5

T1A

T1R

T2A

T2R

T3A
X

T4A

T3R
X

T5A

+

0.0
0

20

40

60

80

T6A

T4R
T5R

+

100

T6R

120

Dias após semeadura (DAS)

Equações:
Y = a + bx + cx² (para x < x0) e Y = a + bx0 + cx0² (para x > x0)
em que x0 é o ponto no eixo x onde inicia o platô.
Componentes das Equações
Tratamentos
T1A*
T2A
T3A
T4A
T5A
T6A
T1R
T2R
T3R
T4R
T5R
T6R

a
-0,021
-0,034
-0,043
-0,044
-0,010
0,012
0,00000
-0,041
-0,050
0,00000
-0,030

b

c

x0

R2

0,037
0,038
0,054
0,049
0,065
0,036
0,035
0,065
0,068
0,038
0,056

0,0001
-0,0001
-0,0002
-0,0001
-0,0005
-0,0009
0,0004
-0,0004
-0,0004
0,0004
-

51,76
80,13
51,39
48,90
66,60
58,25
39,32
54,09
49,07
38,41
36,30

0,53
0,99
0,99
0,98
0,98
0,98
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98

Figura 2. Representação gráfica e equações dos modelos de regressão que melhor se ajustaram aos
resultados de diâmetro do colmo (cm) de plantas de milho (Zea mays - LG 6036), obtidos ao longo do
período experimental. Urutaí, GO, 2014. Legenda: R2: Coeficientes de determinação.
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A diferença dos resultados obtidos por Gondek e Filipek-Mazur (2003), em relação aos
da presente pesquisa, pode estar relacionada, dentre outros fatores, à composição dos
vermicompostos testados. Na presente pesquisa foram usados vermicompostos de lodo de
curtume misturados a esterco bovino, numa proporção de 20% de lodo. No entanto, aqueles
autores produziram três tipos de vermicompostos a partir de misturas de lodo de curtume com
folhagem de coníferas, papelão e palha de trigo.

4. CONCLUSÃO
Com base nos resultados e de acordo com as condições experimentais, pode-se concluir
que vermicompostos de lodo de curtume e irrigação com água residuária de origem doméstica
no cultivo do milho proporcionaram maiores altura e diâmetro caulinar às plantas de milho, ao
longo do experimento.
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RESUMO
Este trabalho descreve o desempenho de um reator Fenton em grande escala usado para
remoção de fenol em uma planta de valorização dos resíduos da indústria de papel e celulose.
O efluente consiste em óleo vegetal e fenol. A estação de tratamento objetiva tratar 4 m3 h-1 e
é constituída por um pré-tratamento para remoção de óleo, reator Fenton, Flotador de Ar
Dissolvido - FAD e uma lagoa de aeração. Para a avaliação da estação de tratamento foram
comparadas análises próprias do efluente com análises feitas em laboratório certificado. A
eficiência global de remoção de fenol é maior do que 99,7%. Foi demonstrado que a
combinação do processo de oxidação avançada com o biológico constitui-se em um sistema
de tratamentos interessante a fim de remover contaminantes recalcitrantes.
Palavras-chave: efluente, processo oxidativo avançado, reator em larga escala, tall oil.

Performance of a Fenton reactor on an industrial scale applied to the
removal of phenols in a waste recovery plant from the pulp and paper
industry
ABSTRACT
This paper describes the performance of a Fenton reactor on an industrial scale applied to
the removal of phenols in a waste recovery plant from the pulp and paper industry. The
effluent consists of vegetal oil and phenol. The treatment plant is designed to treat 4 m3 h-1
and consists of a pre-treatment for oil removal, a Fenton reactor and an extended aeration
tank. Internal and external analyses of the effluent were performed in order to evaluate the
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treatment plant. The overall efficiency of phenol removal was higher than 99.7%. It was
demonstrated that the combination of biological and advanced oxidative process is a
promising method of removing recalcitrant contaminants.
Keywords: advanced oxidative process, effluent, full scale reactor, tall oil.

1. INTRODUÇÃO
Os compostos fenólicos estão presentes em diversos efluentes de processos industriais
tais como petroquímica, papel e celulose, farmacêutica, indústria têxtil, plástico, resinas e de
fabricação de pesticidas, apresentando uma toxicidade bastante elevada. Os diversos
processos biológicos aplicados para a remediação de compostos fenólicos apresentam baixa
eficiência em concentrações acima de 100 mg L-1 devido a elevada toxicidade conferida por
esses compostos aos microrganismos (Whiteley e Lee, 2006). Assim, processos de separação
como a destilação, extração líquido-líquido com diferentes solventes, adsorção sobre carvões
ativados e polímeros e adsorventes inorgânicos, pervaporação de membrana e membrana de
extração em solvente, têm sido discutidas (Skoronski, 2010). Por outro lado, tecnologias de
destruição, como os processos oxidativos avançados merecem destaque. Nos últimos anos, os
processos oxidativos avançados vêm recebendo destaque com relação a sua aplicação no
tratamento de efluentes, devido a sua alta eficiência na degradação de inúmeros compostos
orgânicos e custo operacional baixo (Anotai et al., 2010). A grande vantagem destes
processos, em relação aos processos convencionais de tratamento de efluentes está
relacionada à sua elevada eficiência em oxidar compostos orgânicos complexos por ação do
radical hidroxila (OH∙) transformando esses compostos em moléculas simples, mais
facilmente biodegradáveis, ou até mesmo promovendo a total mineralização de toda a matéria
orgânica presente no efluente (Namkung et al., 2008).
Dentre as principais modalidades utilizadas em processos de oxidação avançada
destacam-se: processo Fenton (H2O2 e íons Fe2+) ou foto-Fenton (quando se acrescenta luz
ultravioleta ao meio), ozônio (O3), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radiação ultravioleta,
dióxido de titânio (TiO2) e luz UV ou diferentes combinações dos processos citados
anteriormente (Espulgas et al., 2002). O processo Fenton, que é o escopo deste trabalho,
utiliza peróxido de hidrogênio e íons ferrosos, normalmente provenientes de sulfato ferroso
como percursores do radical hidroxila (OH∙), conforme Equação 1 (Neyens e Baeyens, 2003).
O pH utilizado no processo situa-se na faixa de 2,5 a 4,0 em função da solubilidade dos
íons ferrosos e a possibilidade de formação de complexos não reativos entre a água e os íons
ferrosos em pH baixo. Após a reação, o pH é ajustado e os íons ferrosos que foram
transformados em íons férricos na reação são removidos do efluente por precipitação quando
o pH do meio é ajustado para o descarte do efluente ou para a destinação do mesmo para
etapas posteriores.


H
H 2 O2  Fe 2 
OH   OH   Fe 3

(1)

O processo Fenton tem sido aplicado na remoção de compostos fenólicos em águas e
efluentes (Pera-Titus et al., 2004). Vários estudos vêm sendo desenvolvidos recentemente, de
forma a melhorar o desempenho do processo Fenton por meio da associação com energia
elétrica, luz, magnetismo, aplicação de nanopartículas, ultrassom e o uso de reatores de leito
fixos rotativos (Babuponnusami e Muthukumar, 2014). Mesmo diante destes novos estudos e
embora o processo Fenton convencional esteja bem descrito na literatura e conte com um
grande número de dados experimentais disponíveis sobre este processo, existe
pouco ou nenhum trabalho que relate a aplicação desta metodologia em escala industrial e que
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comprove a sua viabilidade de implantação em larga escala. Em adicional, a maior parte dos
trabalhos relata o uso de soluções sintéticas contendo água e fenol em solução. Os efluentes
industriais são formados por matrizes mais complexas onde além do fenol, outros compostos
estão presentes e apresentam potencial para diminuir a eficiência do processo comparado à
sua aplicação em soluções aquosas. Os principais fatores estão relacionados ao consumo
paralelo de peróxido de hidrogênio ou do radical hidroxila e também a complexação
indesejada de íons ferrosos (Chamarro et al., 2001). Neste sentido, diversas ações
relacionadas à aplicação de processo Fenton na remoção de fenol em efluentes industriais
podem ser encorajadas ou um estudo de viabilidade pode ser considerado quando são
relatadas experiências com processos conduzidos em escala maior que a laboratorial e
também com efluentes coletados em campo.
A planta industrial onde está instalada a estação de tratamento de efluentes em estudo
destina-se a extração de compostos químicos de interesse a partir de um resíduo da indústria
de papel e celulose conhecido como Tall Oil Bruto. Este resíduo é um subproduto do processo
de fabricação de celulose de fibra longa, composto de ácidos graxos e ácidos resinosos,
resultantes da extração de lignina e hemicelulose da madeira durante a digestão da mesma
com vapor em meio alcalino (Johansson, 1982). Na unidade industrial em questão, o Tall Oil
passa por um processo de acidificação com H2SO4, sendo em seguida fracionado em colunas
de destilação para a obtenção de compostos químicos de interesse comercial para os mercados
de borracha, lubrificante, adesivo e alimentício. Antes de alimentar as colunas de destilação,
ocorre um pré-aquecimento do Tall Oil que tem como objetivo remover a sua umidade.
Consequentemente, durante este aquecimento, são carreados através do sistema de vácuo
ácidos graxos leves e compostos fenólicos, onde juntamente com o condensado da caldeira,
formam a principal fonte geradora de efluente. Este processo de valorização de resíduos da
indústria de papel e celulose compõem um número cada vez maior de alternativas de
processos que devem ser considerados para a implementação de biorefinaria (Bajpai, 2013).
A composição do efluente gerado apresenta majoritariamente água e óleo. Este último
apresenta-se em concentração de 50 a 400 mg L-1 e é constituído de ácidos graxos leves de
origem vegetal contendo compostos fenólicos. A concentração de fenóis no efluente é
variável e apresenta-se na faixa de 250 a 400 mg L-1. Esta concentração está acima dos limites
ambientais exigidos tanto pelo órgão estadual de Santa Catarina quando pelo órgão nacional.
Em nível estadual, a Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA) determina
pela Lei 14.675 de 2009 que a concentração de fenol em efluentes industriais não deve
exceder 0,2 mg L-1 (Santa Catarina, 2009). Este limite é mais baixo que o definido pelo
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) que por meio da Resolução 430 de 2011
estabelece o limite de 0,5 mg L-1 para fenóis (Conama, 2011). Uma vez que a FATMA é
responsável pela expedição das licenças ambientais de operação (LAO) no estado de Santa
Catarina, a empresa deve seguir os limites ambientais impostos pela Lei 14.675 de 2009 e,
portanto, deve atender ao limite ambiental mais restritivo apresentado anteriormente.
Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar os dados referentes à
experiência de uma empresa de valorização de resíduos da indústria de papel e celulose. Esta
empresa gera efluente com elevada concentração de fenol e aplica o processo Fenton na
remoção deste contaminante como complemento aos processos tradicionais de tratamento de
efluentes que não apresentam capacidade de adequar o efluente de saída aos padrões
ambientais.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Caracterização da estação de tratamento de efluentes (ETE) em estudo
A ETE em estudo opera apenas 20 dias por mês, o tempo total de residência do efluente é
de aproximadamente 137 horas (5,7 dias). A Figura 1 apresenta um fluxograma contendo as
etapas envolvidas na ETE.

Figura 1. Fluxograma da estação de tratamento de efluentes.

O efluente gerado é recebido em tanques que equalizam o efluente em termos de
composição e vazão para ser destinado às próximas etapas. Na sequência, o efluente recebe
poli(cloreto de alumínio) (PAC - Praestol k2004) e hidróxido de sódio para ajustar o pH para
4,5 e em seguida passar por um tanque de separação de água e óleo (SAO), permitindo a
remoção do material graxo suspenso. Logo após, é encaminhado para o reator onde ocorre o
processo Fenton. Nesta etapa o pH do efluente de alimentação do reator Fenton é ajustado
com ácido sulfúrico comercial para a faixa de pH 3,0 a 3,5. A vazão de alimentação é
constante e igual a 4,0 m3 h-1. O efluente recebe peróxido de hidrogênio 50% (Hyprox 500) e
sulfato ferroso heptahidratado 20% (Boreto & Cardoso Ltda), que são misturados
hidraulicamente na linha de recalque. O tempo de detenção hidráulico (TDH) é de 7,5 horas e
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o volume do reator é de 30 m3. Este reator consiste em um tanque com escoamento pistonado.
O efluente de saída do reator Fenton recebe hidróxido de sódio com o objetivo de corrigir seu
pH para valores acima de 6,0. Em seguida, o mesmo é encaminhado para uma lagoa de
aeração (reator biológico) que possui como principal característica operar com um maior
tempo de detenção hidráulico e com carga orgânica específica mais baixa, favorecendo o
tratamento biológico de compostos com baixa biodegradabilidade. A carga orgânica
específica média desta lagoa é de 0,04 KgDBO5 KgSSV-1 dia-1. Os íons férricos gerados no
reator Fenton são precipitados na lagoa de aeração e são eliminados do sistema juntamente
com o lodo biológico em excesso, que é descartado da lagoa após limpezas periódicas, sendo
o lodo enviado a aterro industrial.
2.2. Monitoramento da eficiência da ETE
A ETE é monitorada mensalmente por um laboratório externo, com o objetivo de avaliar
as variáveis físico-químicas exigidas pelo órgão ambiental que expediu a licença ambiental de
operação da empresa, listados na Tabela 1. Neste trabalho será apresentado o resultado do
monitoramento realizado ao longo de um ano.
Além disto, é realizado também um controle interno com frequência diária, com o
objetivo de corrigir problemas na ETE quando esta não atinge aos limites ambientais
impostos no programa de monitoramento da empresa. Os parâmetros acompanhados pelo
monitoramento interno são apresentados na Tabela 1. Neste trabalho será dado o enfoque para
o parâmetro fenol e serão apresentados apenas os dados referentes ao monitoramento externo
para os diversos parâmetros. A Tabela 2 apresenta os locais da ETE onde cada parâmetro é
monitorado. Serão apresentados os resultados referentes ao monitoramento realizado ao longo
de 191 dias.
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos empregados para a avaliação interna e externa do
desempenho da estação de tratamento de efluentes.
Local de Análise

Parâmetros
pH
Fenóis

Interno (Laboratório Próprio da Empresa)

Demanda Química de Oxigênio
Óleos Vegetais e Gorduras Animais
pH
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Fenóis

Externo (Laboratório Contratado Com
Acreditação e Certificação NBR 17.025)

Nitrogênio Total
Óleos Vegetais e Gorduras Animais
Sólidos Sedimentáveis
Sólidos Suspensos Totais
Temperatura da Amostra

As análises físico-químicas são realizadas com base em metodologias recomendadas na
literatura.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Desempenho da ETE na remoção de fenol
A Figura 2 apresenta o desempenho do reator Fenton, da lagoa de aeração e da ETE na
remoção de fenol, sendo os resultados apresentados em termos de concentração e realizados
pelo laboratório interno da empresa.

Figura 2. Desempenho da estação de tratamento de efluentes na
remoção de fenol, apresentando a concentração de entrada e saída
do reator Fenton, e saída da lagoa de aeração (efluente de
descarte). São apresentados os limites ambientais para fenóis,
exigidos pelo Estado de Santa Catarina (0,2 mg L-1) e Nacional
(0,5 mg L-1).

Os resultados apontam que a concentração de entrada no reator apresenta um valor médio
de 215,14 mg L-1 e varia entre 4,0 e 403,5 mg L-1 (Tabela 2). Esta concentração inviabilizaria
o tratamento biológico de efluentes e desta forma a aplicação do processo oxidativo avançado
é justificável (Whiteley e Lee, 2006). No entanto, a Figura 2 demonstra que o reator Fenton
não apresentou desempenho suficiente para atender aos limites ambientais exigidos pela
legislação vigente, durante todo o período de monitoramento. A saída do reator Fenton
apresenta uma concentração média de 2,43 mg L-1, variando entre 0,10 e 21,0 mg L 1. Estes
valores situam-se acima dos limites ambientais citados anteriormente. Apesar disto, estas
concentrações são suficientemente baixas para serem aplicadas em um reator biológico, sem
provocar efeitos inibitórios para o consórcio microbiano ali desenvolvido. Esta combinação
de processos oxidativos avançados com reatores biológicos é relatada na literatura e
apresentam-se como uma interessante opção sob o ponto de vista econômico (Marco et al.,
1997). O desempenho do reator biológico complementa o tratamento em termos de remoção
de fenol e apresenta uma concentração de saída média igual a 0,21 mg L-1, com concentração
mínima abaixo do limite de quantificação do método (Tabela 1) e máximo igual a 3,2 mg L-1.
Em um universo de 191 amostras o limite de 0,2 mg L-1 exigido pela FATMA foi superado
-

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Desempenho de um reator Fenton em escala industrial …

869

em 63 amostras e em apenas oito amostras o limite de 0,5 mg L-1 exigido pelo CONAMA foi
ultrapassado.
A Figura 3 apresenta a eficiência de remoção de fenol na ETE e nos reatores Fenton e de
aeração prolongada.

Figura 3. Eficiência de remoção de fenol no reator
Fenton, no sistema de lodos ativados e da ETE.

Pode-se observar que a eficiência de remoção de fenol no reator Fenton atinge valores
acima de 91,0% durante o período de monitoramento, apresentando uma eficiência média de
98,4%. Esta remoção de fenol é fundamental para que o reator biológico opere com sua
eficiência média de 87,9%. A eficiência global da ETE é em média 99,9%, variando entre
99,7 e 100,0%. Estes valores foram obtidos para uma concentração de H2O2 no efluente
variável, de forma que seja mantida uma relação de 7 Kg de H2O2 por Kg de fenol aplicado e
relação H2O2:Fe igual a 6:1, com tempo de detenção hidráulico de 7,5 horas. A US peroxide
recomenda uma dosagem de 5 Kg de H2O2 para tratar 1 Kg de fenol (US Peroxide, 2009).
Cabe salientar que na ETE o efluente considerado neste estudo apresenta uma matriz
complexa, com a presença de várias substâncias orgânicas e, portanto, além do fenol, outras
espécies são oxidadas, o que justifica o consumo acima do valor recomendado. Este controle
da concentração de peróxido de hidrogênio é fundamental para o processo oxidativo avançado
em questão. Alguns estudos relatam que o excesso de peróxido de hidrogênio é prejudicial à
eficiência do processo Fenton, uma vez que o peróxido de hidrogênio em excesso consome
radicais hidroxila formados e, portanto, diminuem a eficiência do processo (Ruppert et al.,
1993). No entanto, os valores de eficiência obtidos na ETE são comparáveis aos resultados
obtidos em laboratório por diversos autores, considerando a aplicação do processo Fenton na
remoção de fenol. Esplugas et al. (2002) estudaram a aplicação de diversos processos
oxidativos avançados na remoção de fenol em solução aquosa, com concentração entre 95 e
100 mg L-1. Em seu estudo foi verificado que o processo Fenton apresenta a maior eficiência
de remoção e as condições otimizadas do seu estudo envolveram 363,8 mg L-1 de H2O2 e uma
relação H2O2:Fe igual a 120:1 com um tempo de reação igual a 9,0 minutos. Este reduzido
tempo não é observado em todos os trabalhos. Ruppert et al. (1993) estudaram a oxidação de
uma solução contendo 94 mg L-1 de fenol e aplicaram uma concentração de peróxido de
hidrogênio igual a 340 mg L-1 e relação H2O2:Fe de aproximadamente 25:1. Somente após 5
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horas de reação a fração de fenol não reagido foi próxima de zero. No trabalho de Kavitha e
Palanivelu (2004), os autores avaliaram a relação H2O2:Fe, na eficiência de remoção de fenol
em solução aquosa com concentração de 200 mg L-1. Os autores atingiram eficiência máxima
de remoção de 82,0% após 120 minutos de reação, aplicando uma concentração de peróxido
igual a 1020 mg L-1 e relação H2O2:Fe de aproximadamente 23:1. No mesmo estudo, os
autores verificaram que a relação citada anteriormente é fundamental no desempenho da
reação, sendo o aumento na concentração de íons ferrosos favorável à eficiência de remoção
de fenol, sendo este efeito também favorecido pela aplicação de luz ultravioleta.
Pontes e Pinto (2011) estudaram a otimização do processo Fenton para a remoção de
fenol, levando em conta aspectos econômicos e financeiros. A concentração de fenol
considerada foi de 94 mg L-1 e para o tratamento a concentração de peróxido de hidrogênio
otimizada foi de 215,56 mg L-1. Em condições otimizadas o TDH do processo foi
aproximadamente 15 horas e a relação H2O2:Fe foi igual a 41:1.
3.1.2.Monitoramento da ETE pelo laboratório externo
O monitoramento da ETE pelo laboratório externo é obrigatório e determinado pelo
órgão ambiental que expediu a licença ambiental de operação. A Tabela 2 apresenta um
resumo dos valores medidos ao longo de um ano de monitoramento, com frequência mensal
de coleta.
Em termos de concentração de fenol, as amostras coletadas atenderam aos limites
ambientais citados neste trabalho, apresentando concentração máxima de 0,10 mg L-1. Além
do fenol, outros parâmetros de interesse que não são o foco de discussão neste trabalho, mas
são igualmente importantes e têm monitoramento exigido pelo órgão ambiental responsável,
são apresentados. Observa-se que os parâmetros analisados atendem aos requisitos ambientais
estipulados pelo órgão ambiental, com exceção do nitrogênio total e dos sólidos
sedimentáveis em algumas campanhas de monitoramento. Em média, o efluente tratado
encontra-se dentro dos padrões de lançamento exigidos pela legislação federal e pela estadual.
Em termos de demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), a estação de tratamento
apresenta uma redução média de 87,0% no reator Fenton. Esta eficiência está associada à
oxidação dos compostos orgânicos presentes no efluente. Neste sentido, o consumo de
compostos químicos (peróxido de hidrogênio e sulfato ferroso) não é destinado
prioritariamente à oxidação de fenol, sendo consumidos na oxidação de compostos que
poderiam ser oxidados por via biológica. No entanto, esta oxidação não seletiva é necessária,
uma vez que o sistema biológico não apresentaria um desempenho adequado devido à elevada
concentração de fenol no meio. Esta observação abre campo para estudos que sejam
direcionados à oxidação de compostos de interesse, sendo a aplicação de enzimas oxidativas
uma alternativa que vem sendo abordada atualmente (Whiteley e Lee, 2006).
Foi observado que durante as campanhas de coleta externa, a concentração de fenol
encontrou-se em acordo com os limites ambientais. No entanto, ao longo do monitoramento
interno algumas análises apresentaram valores fora dos padrões, o que mostra que a
acompanhamento com menores períodos é fundamental para controlar problemas durante a
operação do reator Fenton que podem ocorrer de forma aleatória em períodos onde não exista
a coleta para fins de controle externo, com um intervalo de amostragem elevado.
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Tabela 2. Dados compilados dos parâmetros físico-químicos utilizados para avaliação do desempenho da ETE realizados pelo laboratório externo e limites
máximos permitidos exigidos pelos órgãos ambientais estadual e nacional.
Local de amostragem
Efluente Bruto

Parâmetro

Mínimo
pH

Média

Máximo

Saída da Lagoa de aeração

Mínimo

Média

Máximo

Mínimo

Média

Resolução CONAMA
430/2011

Lei Estadual
14.675/2009

Máximo

2,80

3,6

5,7

6,55

7,30

7,2

7,6

8,1

5e9

6e9

-

-

-

48,65

87,04

97,95

85,89

97,34

99,93

60

80

DBO5 (mg L-1)

148,00

7.998,9

17.923,0

-

-

-

7,2

141,6

240,0

-

60

DQO (mg L-1)

392,00

19467,0

65950,0

373

2090,0

4000,0

227,0

658,6

1630,0

-

-

Fenóis (mg L-1)

4,90

269

480

0,00

7,00
2,04

0,00

0,08

0,10

0,5

0,2

-

-

-

-

-

0,9

7,6

39,4

201

10

3009,0

7,00

12,33

21,00

6,0

9,0

15,0

50

30

Remoção DBO₅ (%)

Nitrogênio total (mg N L-1)

2,10

Saída do Reator Fenton

Limites Máximos Permitidos

-

Óleos vegetais e gorduras animais
30,00
(mg L-1)

904,73

Sólidos sedimentáveis (mL L-1)

-

-

-

-

-

-

0,3

0,6

1,5

-

<0,1

Sólidos Suspensos Totais (mg L-1)

-

-

-

-

-

-

17,0

250,4

445,0

-

-

Temperatura da amostra (°C)

-

-

-

-

-

-

13,0

23,4

30,0

40

40

1

O limite refere-se ao nitrogênio amoniacal total.
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4. CONCLUSÃO
Os resultados apresentados neste trabalho demonstraram que o processo Fenton apresenta
eficiência média de 98,4% na remoção de fenóis em um efluente gerado no processo de
valorização de resíduos da indústria de papel e celulose. Entretanto, mesmo com elevada
eficiência, este processo não atinge os limites ambientais exigidos pela legislação vigente,
sendo necessário o complemento com o processo biológico. Esta associação de processos se
mostrou eficiente para a remoção de fenol. Este trabalho apresentou os resultados obtidos em
uma estação de tratamento de efluentes em larga escala, aplicando um processo oxidativo
avançado, colaborando com a demonstração da viabilidade de scale up dos estudos até então
desenvolvidos.
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RESUMO
O serviço de alimentação coletiva é identificado como uma grande fonte de desperdício
de alimentos. Para obter dados detalhados de perdas de alimentos e geração de resíduos neste
setor, os resíduos de uma unidade de alimentação e nutrição (UAN) foram classificados em
categorias: perdas no estoque e armazenamento, perdas no processamento dos alimentos, na
distribuição e na devolução. O estudo teve como objetivo identificar e quantificar os resíduos
gerados em uma UAN inserida em uma multinacional produtora de peças automobilísticas,
localizada no município de Taubaté, SP, durante cinco dias e propor ações pertinentes à
redução do impacto ambiental baseado no princípio dos três “Erres”. Para servir
2.740 refeições foram gerados 486,6 kg de resíduos sólidos, resultando em um per capita
médio de 0,177 kg/comensal/dia de resíduos. A geração de resíduos ficou distribuída em:
58,0% no processamento de alimentos, 31,9% na devolução e o 10,1% no estoque e
armazenamento. Do total de resíduos 85% eram orgânicos e derivados de: remoção de partes
indesejáveis de hortaliças e carnes, restos de alimentos, sobras dos comensais, alimentos
vencidos e amostras de alimentos e 15% eram resíduos compostos de papel/papelão, plásticos
e latas. A maior geração de resíduos se deu no descarte de partes não comestíveis dos
alimentos, sobras de alimentos produzidos e resto-ingestão, resultados esses relacionados ao
desperdício dos alimentos, 100% destinados à compostagem. Quanto aos demais resíduos
80% eram destinados à reciclagem e 20% para o aterro sanitário.
Palavras-chave: ciências ambientais, desperdício de alimentos, serviço alimentar.

Identification of sources of solid waste generation in a food and
nutrition unit
ABSTRACT
Collective food service is considered a major source of food waste. In order to acquire
detailed data of food loss and waste generation in this sector, the waste of one Food and
Nutrition Unit (FNU) was classified into categories: inventory losses and storage losses in
food processing, distribution and return. The study sought to identify and quantify the waste
Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Identificação de fontes de geração de resíduos sólidos …

875

generated over five days at a FNU located inside an automobile parts manufacturing shop in
the city of Taubaté, SP, and we proposed an action plan to reduce the environmental impact
based upon the three r's principle. In order to serve 2,740 meals, 486.6 kg of solid waste were
generated, resulting in an average per capita of 0.177 kg / day of waste. The waste was
distributed as follows: 58.0% in food processing, 31.9% in returns and 10.1% in stock and
storage. Of the total solid waste, 85% was organic compounds of unwanted portions of
vegetables and meat, food scraps, leftovers from dinners, expired food and food samples, and
15% was composed of waste paper/cardboard, plastics and cans. The largest waste generation
was due to the disposal of inedible food, food scraps produced and rest-intake, these results
are related to waste food, 100% intended for composting. As for the other waste, 80% was
destined for recycling and 20% was taken to the landfill.
Keywords: environmental sciences, food service, waste food.

1. INTRODUÇÃO
Medidas sustentáveis precisam ser implementadas no setor de serviços de alimentação
para reduzir o desperdício de alimentos, melhorar a eficiência e diminuir a geração de
resíduos que são dispostos no ambiente.
Uma das maiores e mais preocupantes problemáticas em torno dos resíduos sólidos estão
relacionados ao seu destino e todas as consequências advindas deste para a população atual e
futuras gerações (Lopes e Fonseca, 2013; Malta et al., 2008). A destinação inadequada leva à
degradação ambiental, além de constituir um meio para que haja o desenvolvimento e
proliferação de vetores, ameaçando a saúde da população de maneira geral (Rodrigues, 2007).
O gerenciamento de resíduos sólidos historicamente se baseou na coleta e afastamento
desses resíduos e ao longo do tempo, quando ocorre de maneira eficiente cria uma sensação
mágica em que o problema foi resolvido e leva-se tempo para perceber o problema da falta de
gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento dos resíduos. O processo, quando prestado
com eficiência, cria a sensação mágica na população de que o problema foi resolvido e levam
tempo para perceber o problema pela falta de gerenciamento de resíduos sólidos (Philippi Jr.,
2005).
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2010) os resíduos
sólidos gerados nos municípios brasileiros no ano de 2008 tiveram com principal destino os
vazadouros a céu aberto (50,8%), seguidos de aterro sanitário (27,7%) e aterros controlados
(22,5%) (Brasil, 2010).
Com a intenção em compartilhar a responsabilidade do gerenciamento de resíduos
sólidos, a lei 12.305 de 2010 prevê que os geradores estão sujeitos à elaboração de plano de
gerenciamento de resíduos sólidos: resíduos dos serviços públicos de saneamento básico,
resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduos de mineração, além dos
estabelecimentos comerciais, que gerem resíduos perigosos ou nãos, porém sua natureza,
composição ou volume não são equiparados aos resíduos domiciliares. Foi determinado que
os rejeitos tivessem destino ambientalmente adequado, estabelecendo a extinção de
vazadouros a céu aberto a partir do mês de agosto de 2014 (Brasil, 2010). Os restaurantes para
coletividade devem elaborar o plano de gerenciamento de resíduos e pela natureza dos
serviços prestados, os resíduos podem ser classificados como os de estabelecimentos
comerciais (Albertoni, 2013).
A alimentação coletiva é representada pelas atividades de alimentação e nutrição
realizadas nas UANs (Abreu et al., 2011), que podem estar localizadas no subsetor de um
trabalho e englobam diferentes formas de servir refeições aos trabalhadores, podem também

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

876

Mariana Gardin Alves et al.

estar localizadas em hospitais, ambulatórios, asilos, orfanatos, prisões entre outros (Proença et
al., 2005).
Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas a
dimensão e a importância do setor de alimentação coletiva na economia nacional podem ser
medidas a partir dos números gerados pelo segmento no ano 2014 o mercado de refeições
coletivas como um todo forneceu 12,2 milhões de refeições/dia, movimentou cerca de
18,3 bilhões de reais por ano, ofereceu 210 mil empregos diretos, consumiu diariamente um
volume de 6,5 mil toneladas de alimentos e representou para os governos uma receita de
1,6 bilhões de reais anuais entre impostos e contribuições (ABERC, 2015).
Segundo Carneiro et al. (2010) em uma UAN, a geração de resíduos é em média de
0,2kg/comensal/dia. Atualmente há poucas ações relacionadas aos impactos ambientais
provocados pela produção de refeições para a coletividade. Os estudos existentes estão
relacionados ao desperdício dos alimentos prontos, entretanto, existem outras formas de
minimizar, entre eles, a diminuição dos resíduos sólidos em todas as etapas de produção
(Corrêa, 2014). Considerando o número de refeições produzidas no setor e a quantidade
expressiva de resíduos sólidos gerados, justifica-se estudar a geração de resíduos sólidos em
UANs, com a intenção de minimizar os impactos ambientais decorrentes dessa atividade.
A perda de alimentos ao longo de toda a cadeia produtiva representa uma significativa
perda de recursos investidos na produção de alimentos, transporte e armazenamento. Desde
recursos como, gastos de energia, água e insumos agrícolas são cada vez mais escassos e
devem ser aplicados de forma eficiente e de forma sustentável.
O objetivo do presente trabalho consistiu em identificar e quantificar os resíduos sólidos
orgânicos e recicláveis gerados na produção e distribuição de refeições em uma UAN e
propor ações pertinentes à redução da geração de resíduos sólidos e destino desses para
aterros sanitários.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Tratou-se de um estudo transversal, quantitativo e descritivo, aprovada pelo Comitê de
Ética, parecer consubstanciado número 949.465, que ocorreu no município de Taubaté, estado
de São Paulo, em novembro de 2014 em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN)
inserida em uma multinacional de produção de peças automobilísticas, que foi contratada para
terceirizar a administração da cozinha e do refeitório, a produção era em torno de 1000
refeições diárias (550 almoços, 275 jantares e 175 ceias).
A UAN ofertava a refeição principal para os três turnos, sendo o mesmo cardápio,
composto de: 4 tipos de salada, sopa, arroz, feijão, 3 tipos de guarnição, 3 tipos de prato
proteico, opção ovo ou omelete, sobremesa doce e fruta, refresco. Ainda eram disponíveis
para os clientes portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição outras
preparações denominadas como dieta, composta de: arroz integral, prato proteico e guarnição
(hortaliça), elaboradas com menor quantidade de lipídio e isenta de sal. As refeições eram
distribuídas pelo sistema de cafeteria mista, o colaborador da UAN servia apenas as
preparações proteicas e guarnição.
O estudo foi dividido em três etapas:
1ª Etapa
Foi aplicado um questionário ao nutricionista (responsável técnico), contendo perguntas
abertas e fechadas com a intenção de obter informações sobre a jornada de trabalho, número
de refeições servidas e a rotina quanto a seleção, pesagem e destino dos resíduos sólidos
gerados na produção e distribuição de refeições.
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2º Etapa
Nessa etapa ocorreu a pesagem dos resíduos sólidos gerados na produção da refeição
almoço, durante 5 dias (segunda-feira a sexta-feira) entre 6h e 15h.
Os resíduos sólidos foram divididos em resíduos orgânicos (provenientes de alimentos),
resíduos não recicláveis (papel toalha e guardanapos engordurados) e resíduos recicláveis
(papel/papelão, plástico, lata, vidro).
Foram consideradas três áreas de geração de resíduos:
a) área de estoque - foram considerados os resíduos orgânicos e resíduos recicláveis
oriundos das atividades relacionadas ao recebimento de mercadorias, armazenamento de
alimentos e guarda de amostras.
b) área de processamento das refeições - foram considerados:
i. resíduos orgânicos devido à remoção de partes não comestíveis dos alimentos. Para
avaliar se houve excesso na remoção foi calculado o fator de correção segundo (Ornellas,
2001). Fator de Correção= peso bruto/ peso líquido;
ii. resíduos orgânicos proveniente de sobras que corresponde aos alimentos distribuídos
e não consumidos; segundo (Vaz, 2006). Peso da sobra por cliente (kg) = peso da sobra da
produção/ número de refeições servidas;
iii. resíduos recicláveis - foram considerados: papel e papelão, plásticos e latas; papel
toalha foi considerado como resíduos orgânicos não recicláveis.
c) área de devolução: foram considerados os alimentos deixados nas bandejas dos
clientes. Foi calculado o resto ingestão da refeição segundo Vaz (2006). Resto ingestão per
capita (kg) = peso do resto/ número de refeições distribuídas. Guardanapos foram
considerados com resíduos orgânicos não recicláveis. Copos e latas e garrafas plásticas forma
tidas como resíduos recicláveis.
3ª Etapa
Abrangeu uma proposta, baseada na literatura, para redução de resíduos sólidos gerados e
destinados a aterros sanitários, usando o princípio dos 3 “erres” (reduzir, reutilizar e reciclar),
com base em Carneiro et al. (2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A geração de resíduos sólidos na UAN estudada durante 5 dias está apresentada na
Tabela 1.
Tabela 1. Total de refeições servidas e total de
resíduos sólidos, gerados durante 5 dias, referente
ao almoço, em uma UAN, no mês de novembro de
2014 em Taubaté, SP.
Resíduo sólido
Dia da semana N.º refeições
(kg)
Segunda-feira
561
99,9
Terça-feira

547

94,0

Quarta-feira

556

113,7

Quinta-feira

543

94,8

Sexta-feira

533

84,2

2.740

486,6

Total
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O montante de resíduos sólidos gerados na UAN do presente estudo foi menor do que os
apresentados em outros estudos, o per capita foi de 0,177 kg/comensal/dia, sendo a maior
parte proveniente do pré-preparo dos alimentos, semelhante ao resultado de Carneiro et al.
(2010) que identificaram um per capita médio de 0,200 kg/comensal/dia de resíduos sólidos,
sendo a maioria proveniente do pré-preparo e preparo de alimentos. Spinelli e Cale (2009)
encontraram um per capita médio de 0,450 kg/comensal/dia, sendo que desses 0,199 kg eram
oriundos do descarte sobras e resto-ingestão, e no estudo de Lafuente Jr. (2012) em um
restaurante comercial encontrou um per capita médio de 0,652 kg/comensal/dia de resíduos
sólidos, sendo também a maioria proveniente de sobras e resto-ingestão (0,345 kg),
demonstrando grande desperdício de alimentos prontos para o consumo naquela unidade.
A área do estoque apresentou menor geração de resíduos sólidos, 10,1% (Tabela 2),
contendo entre eles: papel/papelão 3,7% (Tabela 3) e plástico 0,5% (Tabela 3) advindo
principalmente de embalagens secundárias de alimentos, além do descarte de alimentos que
estavam armazenados no estoque ou que foram recebidos de maneira inadequada 3,3%
(Tabela 3) e amostras de alimentos 2,6% (Tabela 3).
Tabela 2. Proporção de resíduos sólidos
gerados, divididos por área, gerado durante 5
dias, referente ao almoço, em uma UAN, no
mês de novembro de 2014 em Taubaté, SP.
Área

%

Estoque

10,1

Processamento de refeições

58,0

Devolução

31,9

Total

100,0

Já a área de processamento de alimentos foi a que apresentou a maior geração de resíduos
58,0% (Tabela 2), no pré-preparo de hortaliças e frutas foi responsável por 28,5% dos
resíduos sólidos e as carnes 1,8 % (Tabela 3) gerado pela retirada de cascas e partes não
comestíveis de frutas, hortaliças e remoção de aparas de carnes, representaram a maior
geração de resíduos sólidos do estudo. A sobra de alimentos prontos (Tabela 3) que não foram
consumidos representou 20,9% dos resíduos sólidos.
Nessa área também houve a geração de resíduos recicláveis, os plásticos 3,4% (Tabela 3)
foram resultantes da retirada dos alimentos de suas embalagens primárias e assim como a lata
0,7% (Tabela), ainda houve a geração de papel/papelão 0,5% (Tabela 3), resíduos orgânicos
não recicláveis 2,1% (Tabela 3) oriundo do descarte de papel toalha utilizado para secagem
das mãos dos colaboradores.
A devolução contou com 31,9% do total de resíduos sólidos, dentre os resultados, o mais
expressivo foi o resto ingestão (27,8%), além desses, houve resíduos gerados pelo consumo
de bebidas, como copos plásticos e garrafas plásticas 3,0% e latas 0,1% (Tabela 3), e também
de 0,9% de resíduos orgânicos não recicláveis do descarte de guardanapos engordurados.
Os resíduos sólidos foram gerados principalmente na área de pré-preparo de frutas e
hortaliças, resto ingestão e sobras de alimentos (Tabela 3) essas observações levam a crer que
há desperdícios. De acordo com Abreu et al. (2011) o desperdício de alimentos, quando
existentes, pode ser atribuído a três fatores: fator de correção; sobras (excedentes de alimentos
produzidos e não distribuídos) e restos (alimentos distribuídos e não consumidos).
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No pré-preparo de alimentos retiram-se as partes não comestíveis dos alimentos,
deixando-os em condições de ser consumidos crus (saladas, frutas) ou de passar para o
processo de cocção (carnes e hortaliças cozidas), nesse processo o cálculo do fator de
correção pode indicar distorções (Vaz, 2006).
Tabela 3. Total de resíduos sólidos divididos por local e tipo, gerado durante 5
dias, referente ao almoço em uma UAN, no mês de novembro de 2014, em
Taubaté, SP.
Local e resíduos sólidos gerados

Peso (kg)

(%)

18,2

3,7

2,5

0,5

Descarte de gêneros alimentícios

16,0

3,3

Guarda de amostras

12,6

2,6

2,5

0,5

16,6

3,4

3,5

0,7

10,0

2,1

138,9

28,5

9,0

1,8

101,8

20,9

14,5

3,0

Resíduos orgânicos não recicláveis (guardanapo)

4,4

0,9

Latas

0,6

0,1

Resto ingestão

135,5

27,8

Total

486,6

100,0

Estoque
Papel/papelão
Plástico

Processamento das refeições
Papel/papelão
Plástico
Lata
Resíduos orgânicos não recicláveis (papel toalha)
Pré-preparo hortaliças e frutas
Pré-preparo carnes
Sobras de alimentos no balcão de distribuição
Devolução
Copos descartáveis/garrafas plásticas

Os resultados de fator de correção encontrados no presente estudo comparados com fator
de correção de Silva e Martinez (2008) e Ornellas (2001), apresentaram valores superiores
para os alimentos: abobrinha, alface crespa, almeirão, cenoura e rúcula (Tabela 4).
Destaque-se que a maioria dos alimentos que ultrapassaram o valor de referência foi as
hortaliças folhosas.
Apesar do recebimento de hortaliças folhosas ocorrer diariamente, frequentemente, eram
utilizadas no dia seguinte, e nesse espaço de tempo as folhas perdiam qualidade, e por
consequência aumentava o valor do fator de correção desses alimentos.
Na manipulação da rúcula, que antes de ser manipulada pesava 8,0 kg após a
manipulação, resultou em 2,0 kg de alimento limpo, ocasionando uma perda de 74,9%. Caso a
hortaliça estivesse sido manipulada no mesmo dia que ocorreu a entrega o resultado poderia
ser menor, resultando em um menor desperdício e em menor quantidade de resíduos gerados.
A minimização do desperdício de alimentos dentro de um restaurante é resultado de
muitos fatores, um deles o correto planejamento de compras, a adaptação da lista de compra
com referência no fator de correção dos alimentos demostra eficiência na quantidade
adquirida, em todos os produtos alimentícios, refletindo diminuição no custo principalmente
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das carnes e diminuição da geração de resíduos orgânicos principalmente em vegetais
(Nogueira et al., 2014).
Tabela 4. Fator de correção encontrado após a manipulação de
hortifrutícolas, referente ao almoço, em uma UAN no mês de
novembro de 2014, em Taubaté, SP.
Médio da Silva e Martinez, Ornellas
Produto
UAN
(2008)
UAN
(2001)
1,35
Abobrinha
1,40
1,26
1,33-1,38
1,44
1,59
1,53
1,47
Alface
crespa

1,43
1,61

1,53

1,46

1,70

1,12

1,09-1,33

2,00
1,33
1,26
Almeirão

1,32
2,08

Cenoura

1,64

1,16

Rúcula

3,99

1,57

1,17

A alface foi a hortaliça servida com maior frequência durante a semana, o fator de
correção (Tabela 4) apresentou valor médio superior ao encontrado por Silva e Martinez
(2008) e Ornellas (2001), sugerindo má qualidade do alimento in natura. Além do problema
observado quanto ao frescor do alimento utilizado também foi observado falhas na
manipulação como descarte de folhas inteiras e integras, e parcialmente integras sendo
descartadas com impróprias, caracterizando como falha na manipulação decorrente de falta de
treinamento do colaborador.
O segundo resultado que mais gerou resíduo foi o resto ingestão. No total foram
desprezados 135,6 kg, correspondendo a 27,8% do total produzido (Tabela 3).
Os valores per capita que variaram de 0,033 kg a 0,065 kg (Tabela 5), sendo o per capita
médio de 0,049 kg/comensal/dia (Tabela 5), porém os dois dias que apresentaram maiores
resultados (terça-feira e quarta-feira) houve descarte de cascas mamão na terça-feira e cascas
de melancia na quarta, o que interfere em uma comparação direta com os valores de
referência na literatura.
Para Abreu et al. (2011), o resto ingestão deve ser avaliado não somente do ponto de
vista econômico, como também a falta de integração com o cliente. Partindo do principio que
os alimentos são bem preparados o resto deverá ser próximo ao zero. Em que restaurantes
com refeições pagas pelo peso não há restos, indicando que o cliente sabe a quantidade de
alimento que consegue comer. Vaz (2006) admite ser normal por ser usual em empresas
percentuais de restos entre 2 a 5% da quantidade servida ou de 0,015 kg a 0,045 g por pessoa.
Outra referência é dada pelo Conselho Federal de Nutricionista, onde expressa percentual
aceitável com taxas inferiores a 10% de resto ingestão (CFN, 2006).
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Augustini et al. (2008) encontraram valores próximos de resto ingestão, per capita entre
0,040 a 0,090 kg/comensal/dia, justificando que o alto desperdício se deve à falta de
conscientização do cliente em não se comprometer com a redução de desperdício. Gomes e
Jorge (2012) ao avaliarem resto ingestão de um restaurante comercial encontraram um per
capita de 0,020 kg, acreditando que essa quantidade pode estar atrelada que o desperdício
pelo alimento deixado no prato resulta em uma sensação de pagar pelo alimento e sentir o
reflexo do prejuízo no próprio bolso.
Para diminuir esses valores, é importante que o cliente seja conscientizado por
campanhas, para que ele sinta que faz parte do processo de redução de desperdício e por
consequência a geração de resíduos. Além de campanhas deve se dar a atenção na elaboração
do cardápio e com a inclusão de alimentos com características organolépticas desejáveis e
preparações típicas da região, já que esses fatores têm grande influência no resto ingestão
(Pereira, 2009).
Como os resultados encontrados de resto ingestão mostram se acima do esperado por
Vaz (2006) e não foi possível obter os dados referentes, como a quantidade de alimentos
porcionados pelo colaborador da UAN, avaliação das características organolépticas do
cardápio e assim como a aceitação das preparações, esses fatores devem ser avaliados pelo
nutricionista responsável pela UAN com a intenção de reduzir esses resultados.
Tabela 5. Resultados de resto ingestão, gerados durante 5
dias na devolução, referente a almoço em uma UAN, no
mês de novembro de 2014, em Taubaté, SP.
Dia da
semana

Número de
Resíduo
Resíduo
refeições servidas total (kg) per capita (kg)

Segunda

561

27,0

0,048

Terça

547

36,0

0,065

Quarta

556

32,5

0,058

Quinta

543

22,0

0,040

Sexta

533

18,0

0,033

Total

2740

135,5

Média

548

0,049

O terceiro maior resultado em geração de resíduos encontrado foram as sobras de
alimentos, aqueles que restaram no balcão térmico após o término do período da distribuição
de refeições.
Para Abreu et al. (2011) não existe um porcentagem ideal de sobras, cada restaurante
deve medir as sobras ao longo do tempo e estabelecer um parâmetro próprio da unidade.
Porém, para Vaz (2006) a busca por percentuais menores de sobra deve ser constante, mas
admitem-se como aceitáveis percentuais de até 3% ou de 0,007 kg a 0,025 kg por pessoa.
Na UAN estudada não tem como rotina o controle de sobras, no período estudado, houve
geração de 101,8 kg (Tabela 6) de resíduos sólidos, gerando um per capita médio de
0,037kg/comensal/dia (Tabela 6), valores superiores ao proposto por Vaz (2006).
Considerando os 5 dias pesquisados as preparações que mais apresentaram desperdício
foram: sopa, arroz, feijão, escondidinho de carne seca, repolho cozido, peixe assado a
portuguesa, seleta de legumes, arroz brasileiro e purê de batata. O mês estudado apresentou
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médias elevadas na temperatura o que pode explicar a diminuição na aceitação de pratos
quentes, como a sopa.
Abreu et al. (2011) sugerem que ao encontrar valores elevados de sobras deve analisar se
algum dos pratos não estava de acordo com o hábito do cliente, se houve algum motivo para
redução de clientes nesse dia ou ainda se houve algum erro de cálculo de quantidade de
alimentos. Para Augustini et al. (2008) o excesso de sobras pode estar associado a erros no
planejamento de cardápio como repetição de determinadas preparações, ou falhas na
produção, como má aparência nas preparações não tornando os pratos atrativos.
Para diminuir as sobras são necessárias ações como: planejamento correto do número
de refeições, avaliação do rendimento da matéria-prima, envolvimento da equipe para traçar
metas atingíveis de controle de sobra, treinamento e conscientização da equipe, além de
preparar alimentos aos poucos, sempre que possível, manter durante todo o tempo de
distribuição uma excelente apresentação dos pratos (Augistini et al., 2008).
Tabela 6. Total de resíduos orgânicos provenientes de sobras no balcão
térmico, gerado durante 5 dias, referente ao almoço em uma UAN, no mês
de novembro de 2014, em Taubaté, SP.

Dia da
semana

Número de refeições Resíduo total
Servidas
(kg)

Resíduo
per capita (kg)

Segunda

561

11,6

0,020

Terça

547

21,2

0,038

Quarta

556

28,5

0,051

Quinta

543

17,8

0,032

Sexta

533

22,7

0,042

Total

2740

101,8

Média

548

0,037

3.1. Composição e destinos dos resíduos sólidos gerados
Do total de resíduos gerados, 85% eram orgânicos (Figura 1), principalmente
compostos de cascas de alimentos e remoção de partes de alimentos são utilizados, restos de
alimentos descartados pelos clientes e sobras de alimentos prontos, e 15% eram resíduos
sólidos recicláveis e não recicláveis (Figura 2), sendo constituídos de plásticos (6,9%),
papel/papelão (4,3%), papel toalha e guardanapos engordurados (3,0%) e lata (0,8%).
O gerenciamento de resíduos gerados na UAN é de responsabilidade da multinacional
contratante. Dessa maneira a UAN só possui como responsabilidade a separação dos resíduos
sólidos, em orgânicos, recicláveis (papel/papelão, plástico, vidro, lata e óleo) e orgânicos não
recicláveis (guardanapo e papel toalha).
Conforme resultados obtidos na aplicação do questionário, a nutricionista informou que
após separação dos resíduos, esses são coletados por empresas especializadas, sendo que os
resíduos orgânicos têm como destino a compostagem, os resíduos recicláveis são recolhidos
por uma empresa que os destina a reciclagem e apenas os resíduos orgânicos não recicláveis
são recolhidos e destinados ao aterro sanitário.
A destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético (Brasil, 2010).
Considerando que apenas 3% de todo o total de resíduos gerados são destinados ao aterro
sanitário, por não ser possível reciclar, a UAN estudada apresenta-se adequada em suas ações.
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Figura 1. Percentual de resíduos sólidos, gerados
durante 5 dias, referente ao almoço, em uma UAN,
no mês de novembro de 2014, em Taubaté, SP.

3.2. Ações possíveis para diminuição da geração de resíduos sólidos pelo princípio dos 3
“erres” (reduzir, reutilizar e reciclar)
Para produzir refeições para a coletividade, as UANs geram resíduos sólidos, e a
quantidade desses resíduos são influenciados por diversos fatores, porém ações são cabíveis
para a diminuição. Sendo que essas ações podem ser norteadas pelo Princípio dos Três
“Erres” (3R’s), que são: reduzir, reutilizar e reciclar, aplicadas a realidades da UAN,
conforme referência de Carneiro et al. (2010). Entre ações dos Três “Erres” destacam-se:
3.2.1. Reduzir
a) Reduzir a geração de resíduos recicláveis na utilização de embalagens de produtos de
limpeza e copo plástico. Entre as ações de reduzir os resíduos inorgânicos gerados em uma
UAN, Carneiro et al. (2010) propõe que as empresas devem dar preferência para produtos de
higiene que tenham refil e pela utilização de copos de vidro ao invés de copos de plástico.
Menezes (2002) com a finalidade de reduzir resíduos recicláveis oriundos de copos plásticos
não conseguiu implantar a utilização de copos de vidro, mas conseguiu uma redução de 50%
do descarte pela conscientização dos usuários em evitar o consumo excessivo de copos após
um trabalho educativo desenvolvido na UAN.
b) Reduzir a geração de resíduos orgânicos no estoque pelo controle de mercadoria no
estoque. Os alimentos podem chegar do fornecedor em excelentes condições, mas mesmo
assim, ocorrer perda da qualidade dos alimentos no armazenamento, por serem armazenados
em locais inadequados, seja por não existirem equipamentos de refrigeração suficientes, por
falta de espaço e ainda por falta de cuidados ou conhecimento para armazenar os produtos não
controlando a validade de maneira correta (Vaz, 2006).
c) Reduzir a geração de resíduos sólidos pela utilização da ficha técnica. A ficha técnica
é um instrumento útil para auxiliar o planejamento de cardápio, informando dados da
preparação como: per capita, fator de correção, fator de cocção, rendimento e número de
porções, auxiliando a execução e na identificação da quantidade de alimentos a serem
produzidos, além de permitir o controle financeiro (Akutsu et al., 2005). O cálculo das
quantidades a serem adquiridas deve-se basear nas quotas diárias per capita, levando em
conta o fator de correção que prevê as perdas inevitáveis. Portanto sabe-se a quantidade por
pessoa e a quantidade diária de cada alimento segundo o cardápio para aquele dia, ficando
fácil planejar (Ribeiro, 2002).
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d) Reduzir pela avaliação constantemente do fator de correção dos alimentos. Amaral
(2008), identificou que um dos problemas relacionados a produção de refeições de uma UAN
hospitalar estava relacionado a diminuição do rendimento no preparo de hortifrutícolas,
resultando na falta do alimento no balcão distribuição, motivo que não estava relacionado a
quantidade de matéria-prima disponível ou pela quantidade de alimento previsto para o
número de refeições servidas. Associou a falta do alimento por falhas no pré-preparo,
resultado pela manipulação excessiva ou pela falta de qualidade da mercadoria. Chegando a
conclusão que as atividades no pré-preparo devem ser padronizadas quanto a forma de
execução, além da implantação de um formulário especifico para coletas de dados e
identificação o fator de correção, possibilitando a criação de sua própria tabela de fator de
correção permitindo uma avaliação constante para identificar as falhas no preparo de vegetais
e frutas.
e) Reduzir pela implantação a compra de alimentos minimamente processados. O
proposito da compra é deter de um alimento pronto para usar que não necessite de nenhuma
preparação posterior a sua utilização, em termos de seleção, limpeza, lavagem ou cortes, além
da grande vantagem na eliminação do desperdício e na geração de resíduos (Junqueira;
Luengo, 2000). No estudo realizado por Degiovanni et al. (2010) ao compararem o valor entre
a compra de alimentos minimamente processados com alimentos in natura em uma UAN,
observaram que dependendo da sazonalidade, a compra de alguns alimentos já pré-preparados
como abobrinha, cenoura, chuchu e mandioquinha saíram com preço inferior ao in natura. A
compra de alimentos minimamente processados deve ser avaliada pelo gestor da UAN, além
da possibilidade na diminuição gastos, representaria uma diminuição na geração de resíduos
sólidos na UAN.
f) Reduzir o desperdício de alimentos devolvidos no prato dos clientes. Na pesquisa
realizada por Silva et al. (2010) a fim de diminuir os restos de alimentos advindos de pratos
dos clientes promoveu campanhas sobre a conscientização sobre o desperdício de alimentos,
no qual conseguiu uma redução imediata de 43,24% dos resíduos, porém com o passar dos
dias foi realizado outra medição no qual representou uma mudança de comportamento dos
clientes, porém com uma redução menor, de 27,20%. Dessa maneira as campanhas devem
acontecer de maneira periódica na empresa para surtirem melhor efeito.
g) Reduzir pela minimização da frequência de preparações menor índice de aceitação
com a intenção de reduzir restos deixados nos pratos; Soares et al. (2011) ao avaliarem o
desperdícios de alimentos de uma UAN, observaram que entre o grupos de alimentos as
saladas foram as preparações que mais contribuíram com o desperdício, evidenciou-se que as
saladas disponíveis no cardápio se mantiveram no mesmo padrão de corte e não foram
acrescidas de outros ingredientes para sua diferenciação, causando monotonia e baixa
aceitação.
h) Reduzir equívocos pela identificação dos nomes das preparações servidas para evitar
restos. Villan e Alves (2010) fizeram uma pesquisa em uma UAN com o objetivo de verificar
a quantidade de alimentos desperdiçados e possíveis causas, e identificaram que 8% dos
entrevistados já desperdiçaram alimentos por cometer engano por se servirem de um alimento
pensando que era outro, por falta de identificação da preparação servida.
3.2.2. Reutilizar
A reutilização de alimentos e/ou aproveitamento integral são técnicas que também podem
ser desenvolvidas em UANs. Ribeiro et al. (2014) desenvolveram um trabalho para verificar
a aceitação de alimentos que foram utilizados de maneira integral ou pelo aproveitamento de
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cascas para elaboração de outros alimentos, e receitas como: salpicão verde, farofa de casca
de melancia, bolo de casca de abacaxi, passaram pelo teste de aceitabilidade com alto
percentual de aceitação dos clientes de uma UAN hospitalar, recomendando a sua utilização
em outros locais.
Em relação a reutilização de embalagens, de acordo com a legislação sanitária do Estado
de São Paulo fica proibido reaproveitar vasilhames de produtos alimentícios para envasar
produtos de limpeza (São Paulo, 2013).
3.2.3. Reciclar
Para o destino adequado de resíduos recicláveis, a coleta seletiva é uma técnica
ecologicamente correta, consiste em separar os resíduos de acordo com a sua natureza e
conduzi-los a uma usina de reciclagem para transformação em matéria-prima novamente e
assim destina-los a indústria para utilização de novos produtos (Costa et al., 2004).

4. CONCLUSÃO
A UAN apresentou uma quantidade de resíduos sólidos per capita inferior aos valores
reportados na literatura, mas foi observado que os 3 locais que mais geraram resíduos,
coincidem com os que a literatura descreve como os que mais geram desperdício de alimentos
em uma UAN associados a resíduos orgânicos.
Apesar dos resultados finais de geração de resíduos serem inferiores aos comparados à
literatura, ações baseadas nos 3 “erres” (reduzir, reciclar e reutilizar) são possíveis de serem
executadas com a finalidade em diminuir a geração de resíduos sólidos.
O destino final dos resíduos sólidos apresenta-se adequado, sendo que aqueles possíveis
de serem recicláveis são destinados à reciclagem e os orgânicos à compostagem, sendo apenas
3% dos resíduos destinados ao aterro sanitário.
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RESUMO
A geração dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil vem aumentando ao longo do
tempo, com alterações na qualidade do resíduo, o que levanta discussões a respeito do
gerenciamento e da importância em se destinar estes resíduos adequadamente. Atualmente as
questões que envolvem a gestão dos RSU têm enfoque central no cumprimento de políticas
públicas. A partir da implementação efetiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) - lei nº 12.305/2010 é que se esperam mudanças no panorama dos resíduos sólidos no
Brasil. Por conta disso, este trabalho faz um levantamento bibliográfico que tem como
objetivo abordar aspectos sobre os RSU no Brasil, considerando aqueles esperados para
acontecer no setor público após a implementação da PNRS. Os dados apresentados e
discutidos permitiram entender a evolução da gestão dos RSU no Brasil e alguns desafios para
o cumprimento das determinações da PNRS, como, por exemplo, a expansão da coleta e
tratamento dos RSU, o papel mais ativo da sociedade nos processos que envolvem a
separação dos resíduos e a dificuldade da erradicação de lixões e sua substituição por aterros
sanitários. Em geral, apesar de terem ocorrido melhoras no gerenciamento dos RSU, estas não
foram suficientes para que as mudanças propostas pela PNRS fossem cumpridas e para que se
estabeleça uma gestão integrada de RSU mais eficaz e sustentável tanto ao meio ambiente
quanto à sociedade, denotando a emergência de soluções estruturais no setor de
gerenciamentos dos RSU no Brasil.
Palavras-chaves: política nacional de resíduos sólidos, saneamento.

Development and challenges in Brazilian municipal solid waste
management
ABSTRACT
The generation of municipal solid waste (MSW) has increased over time in Brazil, along
with changes in waste quality, which gives rise to discussions regarding the importance of
properly managing and disposing of these wastes. Currently, issues involving the
management of MSW have a central focus in carrying out public policies. Effective
implementation of the National Solid Waste Policy (NSWP) - Law nº. 12,305/2010 is
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expected to bring changes in the panorama of solid waste in Brazil. This work is a review of
literature that aims to address some aspects of the MSW in Brazil, considering some changes
expected to occur in the public sector after NSWP implementation. Some data is presented
and discussed in order to foster an understanding of the evolution of MSW management in
Brazil and to highlight challenges for the NSWP compliance with regulation, such as the
expansion of the collection and treatment of MSW, more active societal involvement in
waste-separation processes and the difficulty of eradicating open dumps and replacing them
with landfills. In general, while there were improvements in MSW management, they were
insufficient to address the changes proposed by the NSWP in order to establish integrated
MSW management that would be effective and sustainable for both the environment and
society. This indicates the need for urgent change in the structure of the MSW sector in
Brazil.
Keywords: national solid waste policy, sanitation.

1. INTRODUÇÃO
A gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é um grande desafio para os
países em desenvolvimento (Henry et al., 2006; Saikia e Nath, 2015). No Brasil, apesar de a
sociedade ser responsável pela gestão e principalmente geração dos resíduos, ainda são os
municípios os principais responsáveis pelo seu gerenciamento (Brasil, 2010).
Os resíduos sólidos são abordados em diferentes políticas públicas brasileiras, como a
Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), na qual o plano municipal de
resíduos sólidos deve integrar o plano municipal de saneamento e na Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei nº 12.305/2010. Entre outros aspectos, a PNRS obriga os
municípios a elaborarem um Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos (PMGIRS).
Com a implementação da PNRS, espera-se algumas mudanças relacionadas aos aspectos
considerados importantes para a questão dos RSU no Brasil dentro do setor público e privado,
envolvendo desde catadores até toda população. A Tabela 1 traz a comparação do antes e
depois (esperado) da implementação desta política para alguns destes setores.
Sendo assim, neste artigo, os autores abordam algumas reflexões sobre o panorama dos
resíduos sólidos no Brasil, levando em consideração o atendimento dos aspectos relacionados
ao gerenciamento dos RSU esperados que acontecessem dentro do setor público após a
implementação da PNRS. A qual entrou em plena vigência no final de 2014 após o
encerramento do prazo de quatro anos concedidos pela lei para a implementação de uma
destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos em todo o país

2. PANORAMA DOS RSU NO BRASIL
Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com a sua natureza física (seco ou
molhado), composição química (orgânico ou inorgânico), periculosidade1 (Brasil, 2010; EU,
2008; Paraná, 2012; US-EPA, 2009) e origem (industrial, de saúde, da construção civil, entre
outros). Neste trabalho foram abordados os resíduos conforme sua origem, focando nos
resíduos sólidos urbanos que, segundo a PNRS, são formados pelos resíduos domiciliares
urbanos gerados nas atividades domésticas, somados aos resíduos de limpeza urbana, gerados
na varrição, limpeza de logradouros e vias públicas.
1

Resíduos perigosos, de acordo com a PNRS (Brasil, 2010), são aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco
à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica. Os Resíduos Não Perigosos são aqueles não
enquadrados como perigosos.
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Tabela 1. Comparação do Antes e Depois (esperado) da Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010).
Antes

Depois (esperado)

Poder Publico

Municípios devem traçar um plano para gerenciar os resíduos
Pouca prioridade para a questão dos
sólidos da melhor maneira possível, buscando a inclusão dos
resíduos sólidos
catadores
Lixões passam a ser proibidos e devem ser erradicados até
A maioria dos municípios destinava os
2014, com a criação de aterros que sigam as normas
dejetos para lixões a céu aberto
ambientais
Não há aproveitamento dos resíduos
Municípios devem instalar a compostagem para tratar os RSO
sólidos orgânicos (RSO)

População

Coleta seletiva
expressiva

ineficiente

e

pouco

Prefeituras devem organizar a coleta seletiva de recicláveis e
orgânicos para atender toda a população, fiscalizar e controlar
os custos desse processo

Separação inexpressiva de lixo reciclável
População deve separar o lixo reciclável na residência
nas residências
Falta de informações

Realização de campanhas educativas sobre o tema dos resíduos
sólidos e a sua importância

Atendimento da coleta seletiva pouco
A coleta seletiva deverá ser expandida
eficiente

Catadores

Catadores deverão se filiar a cooperativas de forma a melhorar
Manejo do lixo feito por atravessadores,
o ambiente de trabalho, reduzir os riscos à saúde e aumentar a
com riscos à saúde
renda

Predominância da informalidade no setor

Cooperativas deverão estabelecer parcerias com empresas e
prefeituras para realizar a coleta e reciclagem

Problemas tanto na qualidade quanto na Aumento do volume e melhora da qualidade dos resíduos que
quantidade dos resíduos
serão reaproveitados ou reciclados
Catadores sem qualificação

Os trabalhadores passarão por treinamentos para melhorar a
produtividade

Fonte: Adaptado de CEMPRE (2013).

O Brasil vem seguindo uma hierarquia de gerenciamento dos RSU muito parecida com a
de países desenvolvidos, como os da União Europeia (EU, 2008) e EUA (US-EPA, 2009). A
PNRS tem como ordem de prioridade a não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e finalmente a disposição final dos rejeitos. Estes últimos são
os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não
apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada
(Figura 1).
As seções a seguir abordam a geração, coleta, tratamento e disposição final dos resíduos
sólidos, focando o panorama dos RSU no Brasil em âmbito nacional e quando possível
detalhando algumas informações a nível regional.
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Figura 1.Ordem de prioridade no gerenciamento dos resíduos sólidos.
Fonte: Brasil e ICLEI BRASIL (2012).

2.1. Geração de RSU
No Brasil, é difícil quantificar os RSU gerados per capita, pois a disposição irregular,
coleta informal e insuficiência do sistema de coleta pública impedem que parte dos resíduos
sólidos gerados sejam coletados e contabilizados (IPEA, 2012). Cerca de 19,7% dos resíduos
gerados no Brasil não são recolhidos (CEMPRE, 2013).
Outro aspecto da geração per capita dos resíduos é que esta pode ser considerada como
um marcador dos hábitos de consumo, padrão de vida, fatores culturais, renda familiar e até
mesmo economia de determinada sociedade (Ojeda-Benítez et al., 2008; Suthar e Singh,
2015). Existe uma relação direta entre a produção de resíduos e a economia de um país, de
forma que quanto maior a renda, maior é o consumo e, geralmente, maior é a produção de
resíduos. Essa característica transforma os resíduos sólidos em importantes indicadores
socioeconômicos, tanto pela quantidade de geração quanto pela sua caracterização.
Em países mais ricos, a porcentagem de recicláveis nos RSU é maior do que em de
países mais pobres. Nestes, a maior parte dos resíduos é de matéria orgânica (Campos, 2012).
Entretanto, este perfil vem se alterando em alguns países em desenvolvimento como, por
exemplo, no Brasil, onde os resíduos ainda são predominantemente formados por matéria
orgânica, mas apresentaram, nos últimos anos, um aumento porcentual significativo na
geração de recicláveis (Brasil, 2012).
No ano de 2013, a população brasileira, mais de 201 milhões de habitantes, gerou
76.387.200 toneladas de RSU, sendo que a geração per capita foi, em média, 1,041 kg/hab/dia
(ABRELPE, 2014). Estes valores são diferentes para cada região brasileira. Em ordem
crescente de geração per capita de resíduos sólidos estão: Sul com 0,76, Norte com 0,89,
Nordeste com 0,95, Centro-Oeste com 1,11, e Sudeste com 1,20 kg/hab/dia (Tabela 2).
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Tabela 2. Quantidade de RSU gerado no ano de 2013.

Regiões

População Total
(hab)

RSU Gerado
(t/dia)

Índice
(Kg/hab/dia)

Norte

17.013.559

15.169

0.892

Nordeste

55.794.707

53.465

0.958

Centro-Oeste

14.993.191

16.636

1.110

Sudeste

84.465.570

102.088

1.209

Sul

28.795.762

21.922

0,761

Brasil

201.062.789

209.922

1,041

Fonte: ABRELPE (2014) e IBGE (2013).

Como o Sudeste e o Nordeste são as regiões mais populosas, elas são, consequentemente,
as maiores geradoras de resíduos, produzindo juntas mais de 74% de todo o RSU gerado no
Brasil.
2.2. Coleta de RSU
Nas áreas urbanas a coleta dos resíduos alcança quase que a totalidade dos domicílios em
todas as regiões brasileiras com, aproximadamente, 98,4% de abrangência (IBGE, 2008;
IPEA, 2012; Brasil, 2013). Porém, se as áreas rurais também forem consideradas, o índice de
alcance da coleta de RSU diminui consideravelmente, principalmente nas regiões Nordeste e
Norte, que possuem taxas de 78,22% e 80,23% respectivamente, sendo as mais baixas dentre
as regiões brasileiras (Figura 2).

Figura 2. Índice de Abrangência do serviço de coleta de RSU segundo as
regiões brasileiras.
Fonte: ABRELPE (2014).
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A coleta seletiva acontece em aproximadamente 62% dos municípios brasileiros e,
somando-se todos os tipos de coletas, foram recolhidos no Brasil 69.064.935 toneladas de
RSU no ano de 2013. A comparação entre a quantidade gerada e coletada mostra que
diariamente mais de 20.000 toneladas deixaram de ser coletadas no país. Muito
provavelmente estes resíduos tiveram um destino impróprio (ABRELPE, 2014).
2.3. Tratamento de RSU– Reciclagem e Compostagem
Os resíduos sólidos urbanos podem ser tratados por meio de técnicas como gaseificação,
pirólise, incineração, plasma, compostagem, reciclagem e digestão anaeróbica (Marchezetti et
al., 2011). Estes tratamentos apresentam algumas vantagens e desvantagens e podem ser
utilizados paralelamente (IPCC, 2006).
Segundo Andrade e Ferreira (2011), independente do tratamento ou técnica a ser
utilizada, é necessário realizar a caracterização da composição gravimétrica dos resíduos. No
ano de 2008, a média da composição dos RSU do Brasil era formada por 31,9% de material
reciclável, 51,4% de matéria orgânica e 16,7% de outros, que são os rejeitos que não são
recicláveis e materiais que são técnica ou economicamente inviáveis para a reciclagem
(Brasil, 2012).
O tratamento e a gestão de resíduos sólidos urbanos devem ser observados com cautela e
planejamento, principalmente devido ao impacto sobre o meio ambiente (Santibañez-Aguilar
et al., 2013). Dois processos importantes para o tratamento de resíduos sólidos, reciclagem e
compostagem, são salientados na literatura técnico-científica e na PNRS (Brasil, 2010).
Ambos os processos envolvem a alteração de algumas propriedades físicas, químicas ou
biológicas dos resíduos, com o objetivo de transformá-los em insumos ou novos produtos.
Algumas vantagens e desvantagens associadas aos dois tratamentos mais comuns no Brasil
são comentadas na Tabela 3.
Tabela 3. Principais vantagens e desvantagens da reciclagem e compostagem.

Compostagem

Desvantagem

A prática da compostagem da matéria orgânica,
diminui a quantidade de resíduos que devem ser
depositados nos aterros sanitários, gera um
composto que, quando não contaminado, pode ser
utilizado como adubo na agricultura por ser muito
rico em nutrientes Além disso, este composto pode
melhorar a estrutura dos solos, aumentando a
capacidade de retenção de água e controlando
alguns processos erosivos.

Para que o adubo proveniente da compostagem possa
ser utilizado na agricultura, é necessário que os
resíduos orgânicos não estejam contaminados com
outros materiais. Além disso, são necessários grandes
espaços para a implantação em grande escala e o
processo pode liberar odores desagradáveis se as
condições aeróbicas não forem mantidas, o que exige
uma vigilância e manutenção frequentes da pilha de
compostagem. Por último, pode-se dizer que no Brasil
este composto ainda tem uma comercialização
limitada.

Reciclagem

Vantagem

A prática de reciclagem, além de preservar o meio
ambiente através da valorização dos resíduos,
minimização da utilização de fontes naturais e
utilização mais racional dos recursos naturais,
também gera riqueza através da geração de
emprego e renda, tornando-se um componente
importante do processo de logística reversa.

A coleta seletiva pode ser pouco eficiente; os
materiais recicláveis podem ser contaminados,
diminuindo seu valor comercial de venda; nem
sempre os materiais reciclados são mais baratos do
que retirar a matéria prima da natureza; pode ocorrer
uma baixa demanda para compra de recicláveis; e
pode haver a ausência de infraestrutura e incentivos
públicos.

Fonte: Modificado de Marchezetti et al. (2011).

Em 2012, foram reciclados no Brasil cerca de 26,9% de todo o material disponível, o que
representa 14.909 ton/dia de resíduos. Apesar de existir uma tendência de aumento da taxa da
reciclagem, estes valores ainda são baixos (CEMPRE, 2013). Segundo Waldman (2012a;b) a
Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Evolução e desafios no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no Brasil

895

quantidade reaproveitada dos resíduos é irrisória. Um dos poucos estudos sobre aspectos
econômicos da reciclagem foi realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), em 2010, indicando que o país perde, anualmente, cerca de R$ 8 bilhões ao enterrar o
lixo que poderia ser reciclado.
Com a Proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e com os novos planos
municipais de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, a expectativa é o crescimento do
mercado dos recicláveis no Brasil, baseado na coleta seletiva e na formação de cooperativas
de catadores com investimentos público e empresarial, fundamentado principalmente na
logística reversa e em outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (Brasil, 2012).
Outro aspecto que deve ser considerado nos RSU é a reutilização da matéria orgânica. No
ano de 2011, apenas 211 municípios possuíam unidades de compostagem, com destaque para
os municípios dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Foram tratadas apenas 5%
de toda a matéria orgânica produzida no Brasil (CEMPRE, 2013). A principal dificuldade
deste processo se deve à ausência da separação dos resíduos orgânicos na fonte e,
consequentemente, sua contaminação, inviabilizando a reutilização do composto
(IBGE, 2011).
2.4. Disposição de RSU
Existem no Brasil diferentes formas de disposição final de RSU, como lixões2, aterros
controlados3 e aterros sanitários. A forma mais antiga e mais utilizada é o lixão que, segundo
o IBGE (2011), é a mais impactante ao meio ambiente e sociedade como um todo. Os aterros
controlados também são considerados formas inadequadas de disposição final dos resíduos
(ABRELPE, 2011).
Em 2008, do total de resíduos sólidos coletados nos municípios brasileiros, 50,8% foi
disposto em lixões e 22,5% em aterros controlados, conforme indicado na Tabela 4
(IBGE, 2008). Somando estas duas formas de disposição, 73,3% dos resíduos sólidos foram
dispostos de maneira inadequada.
As regiões Sul e Sudeste foram as que apresentaram menos municípios depositando
resíduos em lixões (15,8% e 18,7%, respectivamente), enquanto que nas regiões Norte e
Nordeste existe uma predominância dos municípios em dispor seus resíduos de forma
inadequada (85,5% e 89,3%, respectivamente), provavelmente devido à diferença relacionada
ao desenvolvimento tecnológico (IBGE, 2008).
Ainda que no ano de 2008 apenas 27,7% dos municípios brasileiros tenham utilizando
aterros sanitários para dispor os seus resíduos sólidos, segundo Jacobi e Besen (2011), houve
um aumento das disposições em aterros sanitários entre 2000 e 2008. Isto provavelmente se
deve ao fato de que as 13 cidades mais populosas do Brasil, cada uma com mais de um milhão
de habitantes, têm seus resíduos dispostos desta maneira. Isto pode ser confirmado através dos
dados levantados em 2013 pela ABRELPE (2014), nos quais 58,3% dos resíduos coletados
foram depositados em aterros sanitários, e os 41,7% restantes, que correspondem a 79 mil

2

“Lixões são áreas que recebem os resíduos sólidos em seu estado bruto sobre o terreno, sem nenhum preparo de
impermeabilização e de tratamento dos efluentes líquidos derivados da decomposição do lixo, como o chorume,
que por sua vez acaba infiltrando no solo, contaminando todo o lençol freático, e, consequentemente, toda a
população que se utiliza desse recurso hídrico” (IBGE, 2011).
3
“Os aterros controlados são considerados uma fase intermediária entre o lixão e aterro sanitário. Sua principal
característica consiste no cuidado de cobrir diariamente os resíduos sólidos com uma camada de terra ou outro
tipo de material visando diminuir a incidência de animais transmissores de doenças. Esta forma de disposição de
resíduos sólidos, apesar de ser considerada atualmente inadequada vem sendo cada vez mais utilizada,
principalmente pelos municípios de pequeno e médio porte” (IBGE, 2011).
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toneladas diárias de resíduos, ainda foram encaminhados para lixões ou aterros controlados
(Figura 3).
Tabela 4. Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de
destino dos resíduos no Brasil - 1989/2008.

Destino final dos resíduos sólidos em (%)
Ano
Lixão

Aterro controlado Aterro sanitário

1989

88,2

9,6

1,1

2000

72,3

22,3

17,3

2008

50,8

22,5

27,7

Fonte: Adaptado de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de
População e indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico 1989/2008.

Figura 3. Destinação final dos RSU Coletados no Brasil para o
ano de 2013 e 2012.
Fonte: ABRELPE (2014).

Observando a Figura 3, percebe-se que houve um aumento na quantidade e porcentagem
dos RSU dispostos em aterros sanitários no Brasil, porém ainda existe uma grande quantidade
de resíduos sendo disposta de maneira inadequada, podendo causar impactos negativos ao
meio ambiente e a sociedade.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
O principal objetivo do gerenciamento dos RSU é proteger a saúde da população,
promover a qualidade ambiental, para desenvolver a sustentabilidade e fornecer suporte para a
produtividade econômica (Karak et al., 2012). Conhecer as características da geração dos
RSU é o ponto de partida fundamental para isto, porque auxilia no cumprimento da legislação
e no próprio manejo e planejamento das ações de coleta, tratamento e disposição final
(Campos, 2012).
As projeções demográficas para o período de 2000 a 2060 indicam que a população
brasileira atingirá seu máximo em 2042, com aproximadamente 228,4 milhões de habitantes
(IBGE, 2013). Se a produção per capita de resíduos for mantida na faixa do que é gerado
atualmente, cerca de 1,04 kg/hab/dia, no ano de 2042 serão gerados mais de 31,6 trilhões de
toneladas de RSU, computando uma geração recorde. Além disso, tem-se observado que a
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taxa de produção de resíduos per capita no país tem crescido em proporções maiores do que a
taxa de crescimento da população (ABRELPE, 2014). Este fator ocasionaria valores de
geração de RSU ainda maiores do que o anteriormente mencionado.
Quantificar os resíduos gerados nas áreas urbanas é dificultado pela prática da disposição
irregular. Nas áreas rurais esta tarefa é ainda mais complicada, porque somado a este fator
tem-se a falta ou insuficiência do sistema de coleta. Por exemplo, na região Sudeste, que é a
que apresenta melhores níveis de coleta de RSU, pouco mais da metade dos domicílios rurais,
aproximadamente, 50,5%, possuem este serviço. Já na região Nordeste, existe coleta em
apenas 19,8% dos domicílios rurais, sendo este valor o mínimo nacional (IPEA, 2012).
Somada toda a população que não têm este serviço de coleta de RSU no Brasil, chega-se a
três milhões de pessoas, sendo que 62,4% delas residem nas regiões do Nordeste e Norte
(Brasil, 2013).
A coleta dos RSU no Brasil também está diretamente relacionada com questões
econômicas porque existe um custo para que este procedimento seja realizado
periodicamente. O município de São Paulo, que é o mais populoso do país, gasta em média,
por ano, 627 milhões de reais com serviços de coleta. O município de São José dos
Campos-SP gasta em média, por ano, 16 milhões de reais (Brasil, 2013). A despesa total com
o manejo dos resíduos sólidos, quando dividida pela população urbana, resulta num valor
médio anual de R$ 86,86/hab, sendo inferior para os municípios pequenos, cuja média é de
R$ 60,00/hab, e superior nos municípios maiores, chegando a custar R$ 115,16/hab em
algumas metrópoles brasileiras (Brasil, 2013). Os custos mais atuais para as regiões
brasileiras com serviço de coleta somados aos demais serviços de limpeza urbana revelam um
valor médio nacional de R$ 114,84 por hab/ano em 2013, sendo que apenas a região Sudeste
apresenta gastos mais altos do que a média, com R$ 145,2 hab/ano (ABRELPE, 2014).
Em relação à coleta seletiva, apesar de 62% dos munícipios brasileiros apresentarem
alguma iniciativa de coleta diferenciada para os resíduos recicláveis no ano de 2013, a maioria
deles não abrangeu a totalidade do território ou da população municipal (ABRELPE, 2014).
Existe, portanto, a necessidade de as prefeituras se esforçarem para buscar incentivos para
ampliar o número da população atendida, levando em consideração a participação dos
catadores neste processo de coleta, assim como no processo de tratamento dos resíduos. Além
disso, a coleta seletiva não deve ser apenas para os recicláveis, mas também para a matéria
orgânica, cabendo novamente aos órgãos públicos realizar a conscientização da população
para que ocorra a separação destes resíduos nas residências, e que a participação da sociedade
seja mais efetiva neste processo.
De acordo com um levantamento realizado pelo CEMPRE (2013), 80,3% dos resíduos
sólidos no Brasil são recolhidos por caminhões e levados para lixões, aterros ou reciclagem,
9,6% são queimados na propriedade, 7,2% são dispostos em caçamba, 2% são jogados em
terrenos baldios ou logradouros, 0,6% são enterrados na própria propriedade, 0,2% sofrem
outro tipo de destinação e 0,1% são jogados em rios, lagos ou mar. A partir destes dados,
pode-se dizer que ainda existem diversos problemas ambientais relacionados aos RSU no
Brasil, tanto pelos resíduos coletados que sofrem disposição final inadequada em lixões,
quanto aqueles que não sofrem nenhum tipo de coleta e que são queimados ou dispostos
diretamente nos recursos hídricos e no solo, podendo vir a ocasionar impactos negativos ao
meio ambiente.
Segundo Dalmas et al. (2011), os custos ambientais das formas inadequadas de
disposição dos RSU estão relacionados com a contaminação do solo, águas subterrâneas e
atmosfera. Somado a isso, a ausência de uma política ou lei nacional relacionada aos RSU até
o ano de 2010 fez com que muitos lixões e aterros controlados fossem construídos no Brasil,
deixando um grande passivo ambiental (Gomes e Steinbruck, 2012).
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Segundo a PNRS (Brasil, 2010), ambos os lixões e aterros controlados deveriam ter sido
eliminados até o ano de 2014, porém, mesmo com uma legislação restritiva, isso não ocorreu.
Atualmente, 3.344 municípios brasileiros, 60% do total, ainda fazem uso de locais impróprios
para destinação final dos resíduos coletados (ABRELPE, 2014).
Além disso, a PNRS determina que os resíduos devam ser tratados e apenas os rejeitos
poderão ser dispostos em aterros sanitários. No armazenamento em aterros sanitários, os
rejeitos devem ser reduzidos ao menor volume possível e devem ser seguidos princípios que
reduzam impactos sociais e ambientais, tais como: impermeabilização do solo, cercamento da
área, ausência de catadores e sistema de drenagem de gases, águas pluviais e lixiviado, de
modo que os efluentes líquidos e gasosos do processo de decomposição dos resíduos sólidos
não causem danos à saúde pública nem ao meio ambiente (ABNT, 1996; IBGE, 2008).
Em relação às questões sociais, muitas famílias que sobrevivem da coleta e venda dos
materiais recicláveis retirados dos locais inadequados de disposição dos RSU não poderão
mais trabalhar ali e deverão ser realocadas e organizadas em cooperativas de catadores.
Segundo Tirado-Soto e Zamberlan (2013), apesar de grande parte destes catadores ainda
trabalharem informalmente, existe uma tendência de criação de cooperativas por parte dos
governos públicos e de organizações não governamentais.
Os sistemas de gestão de resíduos sólidos sustentáveis devem ser adotados plenamente
pelas autoridades locais em colaboração com ambos os setores privado e público (Karak et al.,
2012). Com a implantação da PNRS (Brasil, 2010), os municípios são obrigados a elaborar
um Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos para conseguir
recursos federais para gerenciar os resíduos sólidos. Entretanto, segundo o IBGE (2014),
apenas 33,5% dos municípios brasileiros conseguiram entregar este plano. Como
consequência, 66.5% dos municípios brasileiros não receberão recursos da união para
gerenciar seus resíduos sólidos até cumprirem com esta obrigação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados aqui apresentados e discutidos permitem conferir o estágio de evolução da
gestão de resíduos no Brasil e os desafios ainda existentes para o cumprimento das
determinações da PNRS.
Em relação à geração dos RSU no Brasil, não existe uma perspectiva de diminuição do
seu valor absoluto ou do seu valor per capita, contradizendo as primeiras ordens de hierarquia
do gerenciamento dos resíduos sólidos propostos pela PNRS, que são não geração, redução e
consequentemente a reutilização.
A coleta dos resíduos, apesar de ter um alto porcentual de abrangência nas áreas urbanas,
precisa ser melhorada nas áreas rurais e nos aglomerados subnormais, onde o sistema de
coleta convencional não é muito efetivo. Em relação à coleta seletiva, esta precisa ser
aperfeiçoada e estudada para que se torne mais eficiente, melhorando a sua abrangência e
diminuindo os custos, incentivando a participação dos catadores neste processo, bem como a
participação da sociedade em separar os resíduos orgânicos e recicláveis nas suas residências.
Os tratamentos dos RSU, como a reciclagem e a compostagem, estão aumentando ano a
ano, porém, com taxas de crescimento muito baixas, contradizendo o que seria esperado após
a implementação da PNRS. O grande problema neste processo encontra-se na reciclagem dos
materiais que não são economicamente viáveis e no tratamento da matéria orgânica, que
recebe pouca atenção mesmo sendo predominante na composição dos RSU no Brasil.
Em relação à disposição final dos RSU, esperava-se que as formas inadequadas (lixões e
aterros controlados) fossem encerradas até o ano de 2014 e que os resíduos estivessem
predominantemente sendo enviados para os aterros sanitários, porém isto não ocorreu na
maioria dos municípios brasileiros. Embora alguns prefeitos estejam começando a ser
Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Evolução e desafios no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no Brasil

899

responsabilizados por crime ambiental, ainda não existe prazo visível para a adequação dos
municípios que continuam a dispor seus resíduos de forma inadequada.
Portanto, pode-se dizer que houve uma melhora relacionada ao gerenciamento dos RSU
no Brasil, mas que não foi o suficiente para que as mudanças propostas pela PNRS fossem
cumpridas e para que se estabeleça uma gestão integrada de RSU mais eficaz e sustentável ao
meio ambiente e a sociedade. Este fato aponta para a atual emergência de soluções estruturais
para o setor de gerenciamento dos RSU no país.

5. AGRADECIMENTOS
À FAPESP pela bolsa de doutorado do estudante Victor Fernandez Nascimento
(nº13/09039-7), aos pesquisadores Laura de Simone Borba, Silvana Amara Kampel, Plinio
Carlos Alvalá, Maria Isabel Sobral Escada, Cristina Forti e Celso Von Randow do Centro de
Ciência do Sistema Terrestre (CCST) e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
pelo apoio dado durante a pesquisa.

6. REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 8419:
Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos Procedimento. Rio de Janeiro, 1996.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS
ESPECIAIS - ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2010. 2011.
Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2010.pdf. Acesso em:
ago. 2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS
ESPECIAIS - ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil - 2013. 2014.
Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2013.pdf. Acesso em:
ago. 2015.
ANDRADE, R. M.; FERREIRA, J. A. A Gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil frente
às questões da globalização. Revista Eletrônica do Prodema - REDE, v. 6, n. 1, p. 7–
22, 2011.
BRASIL. Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências.
Diário Oficial [da] União, Brasília, 03 ago. 2010.
BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.
Lançamento Diagnóstico Resíduos sólidos 2013. 2013. Disponível em:
http://www.snis.gov.br/index.php/component/content/article?id=108. Acesso em: ago.
2015.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente; ICLEI BRASIL. Planos de gestão de resíduos
sólidos: manual de orientação - apoiando a implementação da política nacional de
resíduos sólidos - do nacional ao local. 2012. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/manual_de_residuos_solidos3003_18
2.pdf. Acesso em: ago. 2015.

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

900

Victor Fernandez Nascimento et al.

BRASIL. Proposta do plano nacional de resíduos sólidos. Brasília: Ministério do Meio
Ambiente. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir1529/PNRS_consultaspublicas.pdf.
2012. Acesso em: julho 2015.
CAMPOS, H. Renda e evolução da geração per capita de resíduos sólidos no Brasil.
Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 17, n. 2, p. 171–180, 2012.
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-41522012000200006
COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM - CEMPRE. CEMPRE Review.
2013. Disponível em: http://cempre.org.br/artigo-publicacao/artigos. Acesso em ago.
2015.
DALMAS, F. B. et al. Geoprocessamento aplicado à gestão de resíduos sólidos na UGRHI-11
Ribeira de Iguape e Litoral Sul. Geociências, v. 30, n. 2, p. 285–299, 2011.
EUROPEAN PARLIAMENT - EU. Directive 2008/98/EC. 2008. Disponível em:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/218586/l
_31220081122en00030030.pdf. Acesso em ago. 2015.
GOMES, E. R.; STEINBRUCK, M. A. Oportunidades e dilemas do tratamento dos resíduos
sólidos no Brasil à luz da política nacional de resíduos sólidos (Lei N.12.305/2010).
Confluências, v. 14, n. 1, p. 100 a 114, 2012.
HENRY, R. K.; YONGSHENG, Z.; JUN, D. Municipal solid waste management challenges
in developing countries--Kenyan case study. Waste management, v. 26, n. 1, p. 92–
100, jan. 2006. http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2005.03.007
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Perfil dos
municípios brasileiros 2013. 2014.
Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php. Acesso em: ago. 2015.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa nacional
de saneamento básico. 2008. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2
008.pdf. Acesso em ago. 2015.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Atlas
saneamento. 2011. Disponível em:
ftp://geoftp.ibge.gov.br/atlas/atlas_saneamento/atlas_saneamento_2011.zip. Acesso em:
ago. 2015.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Projeção da
população do Brasil por sexo e idade para o período de 2000 / 2060. 2013.
Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/.
Acesso em: ago. 2015.
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE - IPCC. Waste generation,
composition and management data. In:______. Guidelines for national greenhouse
gas
inventories.
2006.
Disponível
em:
http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/5_Volume5/V5_2_Ch2_Waste_Data.pdf.
Acesso
em: ago. 2015.

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Evolução e desafios no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no Brasil

901

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. Diagnóstico dos resíduos
sólidos urbanos - relatório de pesquisa. 2012. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio
_residuos_solidos_urbanos.pdf. Acesso em: ago. 2015.
JACOBI, P. R.; BESEN, G. R. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da
sustentabilidade. Estudos Avançados, v. 25, n. 71, p. 135–158, 2011.
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142011000100010
KARAK, T.; BHAGAT, R. M.; BHATTACHARYYA, P. Municipal solid waste generation,
composition, and management: The world scenario. Critical Reviews in
Environmental Science and Technology, v. 42, n. 15, p. 1509–1630, ago. 2012.
http://dx.doi.org/10.1080/10643389.2011.569871
MARCHEZETTI, A.; KAVISKI, E.; BRAGA, M. Aplicação do método AHP para a
hierarquização das alternativas de tratamento de resíduos sólidos domiciliares.
Ambiente Construído, v. 11, n. 2, p. 173–187, 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S167886212011000200012
OJEDA-BENÍTEZ, S.; VEGA, C. A. DE; MARQUEZ-MONTENEGRO, M. Y. Household
solid waste characterization by family socioeconomic profile as unit of analysis.
Resources, Conservation and Recycling, v. 52, n. 7, p. 992–999, 2008.
http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2008.03.004
PARANÁ. Unidades de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos. 2012.
Disponível em:
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/06/27/15_32_13_932_apostila_rsu_mppr.
pdf. Acesso em Agosto de 2015.
SAIKIA, D.; NATH, M. J. Integrated solid waste management model for developing country
with special reference to Tezpur municipal area, India. International Journal of
Innovative Research & Development, v. 4, n. 2, p. 241–249, 2015.
SANTIBAÑEZ-AGUILAR, J. E. et al. Optimal planning for the sustainable utilization of
municipal solid waste. Waste management, v. 33, n. 12, p. 2607–22, dez. 2013.
http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2013.08.010
SUTHAR, S.; SINGH, P. Household solid waste generation and composition in different
family size and socio-economic groups: a case study. Sustainable Cities and Society,
v. 14, p. 56–63, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2014.07.004
TIRADO-SOTO, M. M.; ZAMBERLAN, F. L. Networks of recyclable material wastepicker’s cooperatives: an alternative for the solid waste management in the city of Rio
de Janeiro. Waste management, v. 33, n. 4, p. 1004–12, abr. 2013.
http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.025
UNITED STATES. Environmental Protect Agency. US-EPA. Hazardous waste
characteristics: a user-friendly reference document. 2009. Disponível em:
http://www.epa.gov/osw/hazard/wastetypes/wasteid/char/hw-char.pdf. Acesso em: ago.
2015.
WALDMAN, M. A civilização do lixo. Revista do Instituto Humanitas Unisino, v. 410,
2012a.

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

902

Victor Fernandez Nascimento et al.

WALDMAN, M. Gestão do lixo domiciliar: considerando sobre a atuação do Estado. Texto
de subsídio para a Conferência “Ecologia humana e movimentos sociais”, desenvolvida
no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, junto à 15a Edição da Semana
Temática da Biologia USP, 02- 10-2012. São Paulo: USP, 2012B. p. 1–10

Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science
ISSN 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.ambi-agua.net
E-mail: ambi.agua@gmail.com

Sustentabilidade de cardápio: avaliação da pegada hídrica nas
refeições de um restaurante universitário
doi:10.4136/ambi-agua.1664
Received: 18 May 2015; Accepted: 10 Sep. 2015

Virgílio José Strasburg1*; Vanusca Dalosto Jahno2
1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil
Departamento de Nutrição. Faculdade de Medicina. Cesan/HCPA
2
Universidade Feevale.Novo Hamburgo, RS, Brasil
Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental (PPGQA)
*
Autor correspondente: e-mail: vjs.nut@terra.com.br,
vanusca@feevale.br

RESUMO
A água é um recurso fundamental para a produção de alimentos e também de refeições.
No presente estudo, a pegada hídrica (PH) na composição de cardápios composto por cereal,
leguminosa, carne, guarnição, salada e sobremesa foi avaliada no período de uma quinzena
em um restaurante universitário público na cidade de Porto Alegre / RS. A realização da
coleta de dados ocorreu no período de 2 a 13 de setembro de 2013. Foi feito o levantamento
do cardápio quinzenal com as respectivas quantidades de alimentos utilizados, provisionados
para 1800 refeições (almoço e jantar). As quantidades da PH por alimento foram estimadas
com base na literatura científica. Os dados coletados foram calculados em frequências
absolutas, em percentual e por média. Foi constatado que todos os produtos de origem vegetal
composto por cereais, leguminosas, verduras e frutas corresponderam a 65,5% do total de
matéria prima, mas contribuem com apenas 22,1% da PH do cardápio. Os produtos de origem
animal (ovos, carnes bovina e de frango) representaram 77,9% da PH. Quanto à avaliação da
PH nos cardápios foi identificada uma média diária per capita de 2099,1 litros por refeição,
sendo que o item carne bovina foi o que mais contribuiu nesse resultado. Na fase de
planejamento de cardápios, a avaliação da pegada hídrica em refeições é uma das
possibilidades para a sustentabilidade dos recursos naturais do planeta e para a formação de
hábitos e consumo de alimentos.
Palavras-chave: ecologia, indicadores ambientais, uso da água.

Menu of sustainability: evaluation of water footprint in a university
dining restaurant
ABSTRACT
Water is a key resource for the production of food and meals. This study evaluated the
water footprint (WF) of menus consisting of cereal, legumes, meat, garnish, salad and dessert
at a public university in the city of Porto Alegre / RS. Data collection took place between
September 2 and 13, 2013. The biweekly menu was assessed to verify the amount of food
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used for making 1800 meals (lunch and dinner). The size of the food’s water footprint was
estimated based upon the scientific literature. The data were calculated in absolute
frequencies, in percentages and averages. It was found that vegetable products (cereals,
legumes, vegetables, and fruits) represented 65.5% of the total raw material in kilograms, but
were responsible for only 22.1% of the total WF. Animal products (eggs, meat and chicken)
were responsible for 77.9% of the WF. This assessment of the WF of menus identified a daily
average per capita of 2099.1 litres per meal, and meat was the largest contributor to this result.
Evaluating the water footprint of foods used in menu planning fosters the sustainability of the
planet's natural resources and encourages new habits and methods of sustainable food
consumption.
Keywords: ecology, environmental indicators, water use.

1. INTRODUÇÃO
O conceito de sustentabilidade tem ganhado destaque sobre a forma como o ser humano
tem se utilizado dos recursos naturais. O surgimento de termos como pegadas ecológica,
hídrica e de carbono demonstra que a humanidade está vivendo atualmente além da
capacidade do planeta (Galli et al., 2012). A água está presente em todos os processos e
atividades humanas, dentre os quais os relacionados com a produção de alimentos, tanto para
a produção agrícola como pecuária, sendo componente indispensável para garantir a
capacidade de produção. Da mesma forma, no beneficiamento dos alimentos entra nos
processos industriais de forma direta com as matérias primas e também para o funcionamento
dos equipamentos utilizados (Vanham e Bidoglio, 2013). Em relação à água, a utilização de
forma racional desse recurso tem sido assunto de pauta frente ao desafio de sua
disponibilidade para a sobrevivência dos habitantes da Terra. Diante da necessidade do
equilíbrio entre as ações do ser humano na natureza são criados indicadores para avaliação do
uso de recursos com vistas à sustentabilidade (Ercin et al., 2011). No âmbito da água, surge o
conceito da pegada hídrica (PH) elaborado pelos pesquisadores Hoekstra e Haung (2002) da
University of Twente na Holanda. Dentro do conceito de PH surge ainda o termo água virtual
(AV). O termo “virtual” diz respeito ao fato de que a maioria da água usada para produzir um
produto não está contida nele (Silva et al., 2013a). A mensuração do volume de água doce
envolvida ao longo das várias fases do processo produtivo de qualquer produto (mercadoria,
bem ou serviço) industrial ou agrícola passa a ser denominado de água virtual (Hoekstra e
Chapagain, 2007). Aldaya e Hoekstra (2010) argumentam que a AV pode ser compreendida
como uma fonte alternativa de água. Regiões e países com baixa disponibilidade hídrica tem
se utilizado desse recurso para garantir o abastecimento de produtos agrícolas para seus
habitantes. O Brasil é um grande produtor mundial de alimentos e também considerado como
um dos grandes exportadores de AV por meio de suas commodities (Carmo et al., 2007).
Gerbens-Leenes e Hoekstra (2012) definem a pegada hídrica como uma medida volumétrica
que mostra o consumo de água doce (em metros cúbicos por ano) alocadas no tempo e no
espaço. Para Hoekstra e Chapagain (2008) o conceito de PH incorpora implicações quanto ao
uso da água relacionado à sua escassez, dependência, seu uso racional e sustentável, bem
como de implicações de uma gestão global. A PH pode ser estimada num contexto individual
ou coletivo considerando o cálculo da AV contido em cada um dos bens ou serviços
consumidos por uma família, ou espaço geográfico como cidade, região ou país. Existe uma
estreita relação entre AV e a PH (Chapagain e Orr, 2009). Conceitualmente se define a PH
como o volume direto e indireto utilizado de água nos processos que compreendem da
produção ao consumo de um bem ou serviço ao longo da cadeia produtiva (Yu et al., 2010). O
somatório da PH contempla três componentes: as águas azul, verde e cinza. A água azul
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corresponde à água doce superficial e/ou subterrânea. A água verde é definida como sendo a
água oriunda de precipitações e a cinza é o resultado que indica o grau de poluição de água
doce associada a um processo produtivo (Hoekstra, 2011). O conteúdo de AV estimado nos
produtos utilizados ou consumidos individual ou coletivamente deve ser considerado na
estimativa de PH. No entanto Silva et al. (2013a) consideram como incipientes os estudos
sobre a PH no país. Estudos considerando a PH como método de análise feito por
pesquisadores brasileiros abordam as áreas de produção animal (Palhares, 2011; 2012; 2014),
cosméticos (Francke e Castro, 2013), de celulose (Empinotti et al., 2013) na análise de
padrões de consumo em dietas (Silva et al., 2013a). E também na relação da PH com o
ambiente (Sinisgalli e Tadeu, 2012) e na análise do método da pegada hídrica na governança
da água (Empinotti e Jacobi, 2013). O acesso à alimentação é um direito universal, e essa
deve promover a saúde, respeitar a diversidade cultural e ser social, econômica e
ambientalmente sustentável (Fagury, 2010). O uso dos alimentos é condição básica para o
fornecimento de refeições para coletividades. No Brasil, o mercado de refeições para
coletividades está em constante crescimento alcançando 19,5 milhões de refeições ao dia no
ano de 2014 (Aberc, 2015). No segmento de produção de refeições para coletividades
ocorrem uma série de atividades que causam impactos ambientais. Sob o aspecto da
sustentabilidade, nesse segmento os estudos brasileiros que vem sendo realizados costumam
estar relacionados com a gestão de resíduos sólidos e desperdício de alimentos em etapas de
preparo e consumo (Pedro e Claro, 2010; Soares et al., 2011; Collares e Figueiredo, 2012;
Barthichoto et al., 2013; Strasburg e Passos, 2014). Considerando a importância de explorar o
aspecto da pegada hídrica como elemento de sustentabilidade ambiental essa pesquisa se
justifica frente à relevância da necessidade de se investigar sobre os aspectos de fornecimento
de refeições num contexto de coletividade. Nesse âmbito, esse estudo teve por objetivo
realizar uma investigação sobre a pegada hídrica dos insumos utilizados na composição dos
cardápios fornecidos por uma quinzena em um restaurante institucional universitário na
cidade de Porto Alegre (RS).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho é caracterizado como um estudo de caso e foi realizado em um restaurante
universitário (RU) de uma universidade pública federal na cidade de Porto Alegre / RS. A
realização da coleta de dados ocorreu de 2 a 6 e de 9 a 13 de setembro de 2013. Neste estudo
foi aplicado um método experimental piloto para calcular a PH dos insumos utilizados e
escolhido um período amostral por conveniência. Outra justificativa para o período é que pelo
fato do local de estudo estar vinculado ao serviço público, a aquisição dos itens utilizados fica
limitado a trâmites burocráticos relacionados com licitações. Nesse período foram seguidas as
etapas descritas a seguir. A composição de cada cardápio diário foi verificada com a
respectiva requisição contendo os ingredientes e quantidades necessárias para o atendimento
de uma previsão diária de 1800 refeições para os serviços de almoço e jantar. Essa constante
(1800) foi utilizada para calcular o per capita da pegada hídrica (PH) de cada cardápio diário,
sendo este composto por cereal (arroz), leguminosa (feijão ou lentilha), prato proteico (de
origem animal), guarnição, salada e sobremesa (fruta). Posteriormente foi elaborado um
quadro contendo a relação de todos os alimentos com a respectiva PH utilizados no cardápio
do RU. Para o levantamento dessa informação foram utilizados como referência os dados dos
estudos de Hoekstra (2010) para os produtos de origem animal e de Mekonnen e Hoekstra
(2011) para os produtos de origem vegetal. A organização dessas informações é apresentada
na Tabela 1.
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Tabela 1. Relação de alimentos de referência para os cálculos de PH em cardápio de
RU de Porto Alegre /RS. Setembro de 2013.
Alimento
Feijão preto
Lentilha
Óleo de soja
Carne bovina
Frango
Ovo
Linguiça (suína) (*)
Presunto (*)
Queijo
Abacaxi
Banana (prata)
Laranja (pêra)
Maçã (fuji)
Mamão (formosa)
Melão (*)

Unid.

PH (L kg-1)

kg
kg
L
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

5053
5874
4190
15500
3900
3300
4800
4800
5000
255
790
560
822
460
235

Alimento

Unid.

PH (L kg-1)

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2497
1878
1253
1849
237
237
237
237
237
383
345
7611
280
214
561

Arroz branco
Farinha de mandioca
Farinha de milho
Farinha de trigo
Alface
Agrião (*)
Chicória (*)
Acelga (*)
Rúcula (*)
Batata doce
Cebola
Pimentão
Repolho
Tomate
Vagem

Fonte: adaptado de Hekonnen e Hoekstra (2011) e Hoekstra (2011).
Legenda: Unid: unidade de medida; kg: quilograma; L: litro; PH L kg -1: Pegada Hídrica (em
litros) por unidade de medida. (*) adaptação feita pelos autores.

Esses valores de referência de PH utilizados pelos autores são estimativas das médias
mundiais e dessa forma isso pode ser considerado como uma limitação. No entanto, essas
publicações possibilitam uma quantidade maior de alimentos e permitem sistematizar melhor
as informações. De acordo com Carmo et al. (2007) o cálculo de PH de cada produto pode
apresentar variações em função de características regionais específicas, como solo e clima.
Palhares (2012) argumenta ainda, que qualquer que seja o cálculo de uma pegada (hídrica,
ecológica ou de carbono) irá expressar tendências e não valores exatos. Tendo esse quadro de
referência pronto, a etapa seguinte foi avaliar todas as preparações diárias do cardápio. Para
isso foi desenvolvida uma planilha eletrônica para fazer o cálculo per capita da pegada
hídrica na refeição do dia, conforme exemplo da Tabela 2.
Tabela 2. Formulário desenvolvido para calcular a PH per capita do cardápio em RU de Porto
Alegre / RS. Setembro/2013.
Dia:__/__/__
Cardápio
Cereal
Leguminosa
Prato proteico
Guarnição
Salada
Fruta
Outros ingredientes
Total (em m3)
Per Capita (em L)

Preparação

Qtde ∑

PH

(ingredientes)

dia (kg)

(L kg-1)

PH total

Fonte: elaborado pelo autor.
Legenda: Qtde: quantidade; ∑: somatório; kg: quilograma; PH L kg-1: Pegada Hídrica (em litros).
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O resultado da PH total foi obtido multiplicando os valores das colunas Qtde ∑ dia (kg) e
PH L kg-1 para cada tipo de alimento. Na realização do cálculo de cada preparação foram
considerados os valores da PH dos alimentos in natura. Não foi considerada nos cálculos a
adição de água para a realização das preparações denominada de fator de cocção (Fcy) que
define o rendimento do alimento preparado (Ornellas, 2007).
Com todas as informações coletadas, foi possível desenvolver as relações de avaliação do
total da PH per capita de todos os cardápios servidos. Da mesma forma foi possível verificar
a contribuição de cada grupo alimentar em relação à PH total do cardápio conforme será
apresentado nos resultados.
As informações coletadas foram calculadas em frequência absoluta, em percentual e por
média no software Excel versão 97-2003®. Este estudo fez parte de projeto de pesquisa
cadastrado junto a Comissão de Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul sob o registro nº 22477/2012.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A descrição das preparações foi o primeiro passo para identificar os diversos os
alimentos constituintes do cardápio e os valores da PH. A Tabela 3 apresenta a descrição das
preparações servidas no restaurante universitário.
Tabela 3. Preparações do cardápio de RU de Porto Alegre / RS. Setembro de 2013.
Itens do Cardápio

Preparações (frequência)

Cereal

arroz branco (10 x).

Leguminosa

feijão preto (8 x); feijão carioca e lentilha (1 x cada).

Prato protéico

frango: cubos; bife; risoto e sobrecoxa (1 x cada).
bovina: bife (3 x); lagarto* (2 x); e espetinho (1 x).

Guarnição

batata doce; cless**; creme de ervilhas; farofa salgada; omelete; polenta;
salada de feijão fradinho; salpicão; torta de vagem; e vagem com ovos
(1 x cada).

Salada

acelga; alface; e rúcula (2 x cada); agrião; almeirão; chicória; e tricolor***
(1 x cada).

Sobremesa

abacaxi; banana; laranja; mamão; e melão (2 x cada).

Legenda: x: vezes;
Obs.: * lagarto (corte bovino);
** cless (massa feita com farinha de trigo, ovos e água);
*** tricolor (salada preparada com repolho, cebola e tomate).

Todos os alimentos utilizados foram quantificados para se avaliar a representatividade
em kg e da PH em cada grupo de alimentos. A Figura 1 apresenta o resultado dessa avaliação.
Avaliando a distribuição dos grupos de alimentos foi possível constatar que todos os
produtos de origem vegetal (cereais, leguminosas, verduras, legumes e frutas) forneceram
65,5% do total em quilogramas (kg) dos produtos in natura. No entanto, em relação a PH
evidenciaram apenas 22,1% do total. Por sua vez o somatório de todos os produtos de origem
animal representou 77,9% da PH, sendo que os cortes de carne bovina foram responsáveis
isoladamente por 62,2% do total desse grupo.
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Figura 1. Quantidade em kg e de PH por grupos de alimentos utilizados em cardápios de RU de Porto
Alegre/RS. Setembro/2013.

Legenda: kg: quilogramas; m3: metros cúbicos. L; leguminosas; C: cereal; V.F.: vegetais e frutas; OA: origem
animal.
Obs.: os valores dentro de cada coluna de grupo de alimentos estão expressos em kg;
Os valores acima da linha estão expressos em m3.

Estudo de Hoekstra e Mekonnen (2012) indicam que a agricultura consome 92% do total
da água, sendo que desse total, 29% é utilizado direta ou indiretamente para a produção de
alimentos para animais. Gerbens-Leenes et al. (2013) apontam que a produção animal é
extremamente dispendiosa quanto ao consumo de água em relação ao valor energético
nutricional fornecido.
Hoekstra (2011) justifica que esse valor da pegada hídrica se mostra elevado pelo fato de
ser considerado no cálculo todo o consumo de água durante a vida incluindo a dessedentação,
alimentos, e os processos de higiene ao longo de três anos para a obtenção de 200 kg de carne
desossada, corroborando com os resultados encontrados para a PH dos produtos de origem
animal no cardápio, especialmente o da carne bovina.
Röös et al. (2014) argumentam que os produtos de origem animal são os principais
determinantes dos impactos ambientais. No Brasil, Palhares (2011; 2012; 2014) avaliou
processos de PH na produção de aves e suínos, relatando relação da PH com a eficiência dos
processos de abate dos animais, bem como dos grãos utilizados para alimentação (milho e
soja). No caso do frango, a média brasileira da PH foi de 2100 L /kg-1, inferior ao valor global
de 3900 L kg-1 (Palhares, 2012).
No estudo de Vanham e Bidoglio (2013) onde foi avaliada a PH de consumo alimentar
em países da comunidade europeia os resultados mostraram que as carnes bovina e suína
correspondem a 53% do consumo da pegada hídrica (L/dia). Os cereais representaram 11% e
o grupo dos vegetais outros 9%. Deve ser considerado, no entanto, que a PH da carne suína
(4800 L kg-1) consumida em larga escala nos países europeus é bem menor do que a carne
bovina (15500 L kg-1) que é, por questões culturais, a principal fonte de consumo animal no
estado do RS.
Na proposta de investigação desse trabalho foi realizado o somatório diário de todas as
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preparações produzidas e feito a média per capita diária da PH considerando a previsão de
produção de 1800 refeições. Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos.
Tabela 4. Média per capita de PH no cardápio diário
em restaurante universitário de Porto Alegre/ RS.
Setembro/ 2013.
Semana 1

Semana 2

02 a 06 (L)

09 a 13 (L)

Segunda-feira

1273,8

1184,9

Terça-feira

2619,9

3243,0

Quarta-feira

2279,3

2774,0

Quinta-feira

2996,4

2389,1

Sexta-feira

1150,6

1080,0

Média

2064,0

2134,2

DP

819,1

963,9

Dia

Nota: L = litros.

A PH média por preparação de cardápio ficou em 2099,1 L dia na avaliação da quinzena
investigada pelo estudo. No entanto, na avaliação desses mesmos resultados comparados com
as preparações do cardápio apontam a média diária de 2717 L na PH para os dias em que o
RU serviu a carne bovina (6 dias). Nos dias em que o prato proteico oferecido foi o frango
(quatro dias: respectivamente nas segundas e sextas-feiras) identificou-se uma redução de
44,2% na PH (1172 L dia) em relação à média geral diária por cardápio. Estudo de Vanham et
al. (2013) avaliaram as recomendações de consumo dietético na Europa, utilizando como
parâmetro as indicações do ministério da saúde da Alemanha com 2200 calorias. Dos três
tipos de dietas avaliadas: saudável, vegetariana e combinada, foi possível constatar que há
uma redução da PH conforme a menor presença de produtos de origem animal,
principalmente a carne bovina. No Brasil, há pouca repercussão no diz respeito à produção de
alimentos ou avaliação de consumo dietético, e no qual se discuta sobre a quantidade de água
empregada na produção de alimentos e seu significado em termos nutricionais (Carmo et al.,
2007). Estudo de Silva et al. (2013b) avaliou a pegada hídrica de consumidores vegetarianos e
não vegetarianos de diferentes níveis de renda familiar em uma cidade do Rio Grande do
Norte. No estudo foi apontado que a PH do consumidor vegetariano correspondeu a 58% em
relação ao consumidor não vegetariano. Situação similar pode ser relacionada aos resultados
desse estudo, quando a utilização do frango em relação à carne bovina também mostra valores
inferiores. Para Carmo et al. (2007) a culinária é uma das características que mais
individualizam as sociedades, em especial quanto a seus pratos típicos. Para Pimentel et al.
(2004), o volume de água gasto na produção de alguns tipos de alimentos é muito elevado, e
que haveria possibilidades de diminuição significativa da demanda de água a partir de
modificações nos itens de consumo nas dietas alimentares de várias populações. Conforme
referido no boletim do Water Policy Briefing 25 (IWMI, 2007) se consome entre 2.000 e
5.000 litros de água por dia sem perceber, dependendo do tipo de dieta e cardápio consumido.
Ercin e Hoekstra (2014) realizaram um estudo sobre a projeção de cenários futuros da PH do
planeta para o ano de 2050. Projetaram quatro cenários considerando variáveis que incluíam o
crescimento populacional e econômico; a produção e o padrão de comércio; o padrão de
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consumo e desenvolvimento tecnológico. Os autores destacaram que a redução da PH da
humanidade para níveis considerados sustentáveis é possível mesmo com o aumento
populacional, desde que ocorram alterações nos padrões de consumo incluindo mudanças no
padrão de alimentação e uso de bioenergia (Ercin e Hoekstra, 2014). No entanto é importante
ressaltar que nesse estudo se considera uma situação de particularidade que é o de se avaliar a
PH de cardápios elaborados para atender uma coletividade. Diferentemente de projeções
individuais onde o consumidor tem o direito de escolha, num restaurante para coletividade os
cardápios são previamente elaborados. No Brasil a atribuição pela elaboração dos cardápios
cabe ao profissional nutricionista (CFN, 2005). Na produção de refeições, esse profissional,
enquanto gestor tem um papel fundamental na avaliação e implementação de rotinas
sustentáveis (ADA, 2011; Preuss, 2009), no qual o planejamento de cardápio pode ser
incluído. Corroborando com esse enfoque voltado a produção real de refeições para
coletividades, estudo realizado na Espanha identificou o segmento relacionado diretamente
com a alimentação para coletividade, ou seja, restaurantes, cafés e bares representam 66,74%
do total da PH no setor de turismo, em grande parte devido à importância de produtos
alimentares e bebidas (Cazcarro et al., 2014).De acordo com Aldaya et al. (2010) o uso de
recursos para a mensuração da PH pode promover o desenvolvimento de tecnologias para um
uso mais eficiente da água num contexto local de produção e comercialização mais adequado
dos produtos. Estes autores descrevem ainda como essenciais o processo de conhecimento das
necessidades reais do uso da água para setores como o de alimentos e bebidas, entre outros
(Aldaya et al., 2010). Para a American Dietetic Association (ADA) a produção de refeições
contempla práticas de conservação dos recursos naturais e de proteção ambiental (Harmon e
Gerald, 2007; ADA, 2011). A Green Restaurant Association University (GRAU) avalia em
suas auditorias de certificação para restaurantes, além dos aspectos de edificação e do uso dos
recursos naturais a questão dos alimentos sustentáveis (GRAU, 2014). Nesse contexto Van
Dooren et al. (2014) destaca que o impacto ambiental dos alimentos consumidos deve ser
investigado. Na avaliação das dietas os aspectos nutricionais e de saudabilidade dos alimentos
deve ser verificado em relação à sinergia com uma produção ecologicamente sustentável.
Como limitação desse estudo relaciona-se o fato de se desenvolver os cálculos considerando o
total dos insumos para a produção de 1800 refeições. Não foi possível realizar uma avaliação
do consumo individual para cada um dos usuários do serviço, ou ainda de se pesar as sobras e
restos dos alimentos que não foram consumidos. Outro aspecto que merece ser mencionado é
o da identificação e rastreabilidade dos produtos utilizados para o preparo das refeições. Num
contexto de comércio globalizado a utilização dos insumos procede de diferentes regiões, o
que nem sempre pode ser identificado na aquisição desses produtos pelos fornecedores,
especialmente quando adquiridos em grande quantidade.

4. CONCLUSÕES
No fornecimento de refeições para coletividades, não se tem como substituir a utilização
de alimentos, no entanto, diferentemente de escolhas individuais ou domésticas, o
planejamento de cardápio para coletividade tem uma repercussão direta na questão ambiental.
Isso porque as refeições oferecidas contemplam quantidades maiores de insumos para atender
a um maior número de beneficiados.
Dessa forma, avaliar a PH dos insumos utilizados na elaboração de cardápios para
coletividades é de fundamental importância para a avaliação dos aspectos da sustentabilidade
dos recursos para os quais a água é fundamental. Planejar cardápios de maneira adequada
interfere de maneira preventiva no uso dos recursos naturais, bem como pode influenciar
positivamente na formação de hábitos e do consumo alimentar mais sustentáveis por parte dos
usuários. A realização deste trabalho pretende estimular ainda, a continuidade de pesquisas
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dessa natureza no segmento de produção de refeições.
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RESUMO
A remoção de compostos orgânicos tóxicos e micropoluentes orgânicos, provenientes de
efluentes industriais, é uma crescente preocupação a fim de aumentar a qualidade da água
para reúso. Para alcançar tal qualidade, alguns tratamentos têm se mostrado eficientes, tais
como a adsorção em carvão ativado. Assim, o presente estudo avaliou a adsorção de fenol e
bisfenol A (BPA) em carvões ativados comerciais de diferentes matrizes carbonáceas:
betuminosa (CB) e vegetal (CV). Os carvões foram caracterizados por microscopia eletrônica
de varredura (MEV) acoplada ao espectro de energia dispersiva (EDS), infravermelho (FTIR)
e área superficial BET (Brunauer, Emmett, Teller). Foram realizados ensaios para definição
de tempo de equilíbrio e ensaios para ajuste de isotermas de adsorção (Freundlich e
Langmuir). A adsorção de fenol pelos dois tipos de carvões mostrou-se favorável, com
remoção de 96% para o carvão CB e 91% para o carvão CV. No entanto, a adsorção de
bisfenol A foi eficiente apenas para o carvão CB, com eficiências de remoção em torno de
90% contra 20% alcançado pelo carvão CV. As capacidades adsortivas encontradas para o
carvão CB foram de 125 mg fenol.g-1 e 76 mg BPA.g-1, enquanto que para o carvão CV foram
99 mg fenol.g-1 e 27 mg BPA.g-1. Esses resultados estão associados à maior presença de
grupos ácidos no carvão CV e à hidrofobicidade do BPA, o que torna o processo de adsorção
desfavorável.
Palavras-chave: efluentes industriais, isotermas de adsorção, micropoluentes.

Evaluation of Phenol and Bisphenol A (BPA) adsorption in
commercial activated carbon from different carbonaceous matrices
ABSTRACT
The removal of toxic organic compounds and organic micro-pollutants from industrial
wastewater is a current and growing concern to improve water quality for reuse. To improve
water quality, some treatments have been shown to be effective, such as the activated carbon
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adsorption treatment. This study evaluated the adsorption of phenol and bisphenol A (BPA)
onto activated carbon from two different carbonaceous matrices: bituminous (CB) and
vegetable (CV). The activated carbons were characterized by scanning electron microscopy
(SEM) equipped with an energy dispersive spectrometer (EDS), Fourier-transformed infrared
spectroscopy (FTIR) and BET (Brunauer, Emmett, Teller) surface area. Assays were
performed to determine equilibrium time and adsorption isotherms (Freundlich and
Langmuir). Adsorption onto the two types of carbons favored phenol removal, resulting in
96% for the CB carbon and 91% of phenol removal for CV carbon. However, the adsorption
of bisphenol A was efficient only for the CB carbon, resulting in 90% and 20% of BPA
removal for CB and CV, respectively. The adsorptive capacities determined for CB carbon
were 125 mg phenol.g-1 and 76 mg BPA.g-1, and for CV carbon were 99 mg phenol.g-1 and 27
mg BPA.g-1. The results are related to the presence of acid groups in CV carbon and to the
hydrophobicity of BPA, which makes the adsorption process unfavorable.
Keywords: adsorption isotherms, industrial wastewaters, micro pollutants.

1. INTRODUÇÃO
As indústrias de petróleo e químicas são as principais responsáveis por produzir uma
grande variedade de compostos orgânicos poluentes que possuem elevada toxicidade, onde
seu comportamento no meio ambiente causa sérios danos à saúde humana. Os poluentes
orgânicos presentes nestes efluentes industriais, em geral, costumam ser resistentes à
degradação natural, persistindo no ambiente. Muitos destes compostos possuem propriedades
carcinogênicas, teratogênicas ou mutagênicas. Wake (2005) cita que os efluentes de refinaria
de petróleo possuem alto teor de aromáticos policíclicos, que são tóxicos e corroboram com a
ideia de compostos refratários presente nos efluentes.
A preocupação com a poluição por compostos aromáticos tais como fenóis, bisfenóis,
aromáticos polinucleares entre outros, vem crescendo em níveis internacionais, pois atinge
solos, águas superficiais e subterrâneas. Para os poluentes orgânicos resistentes à degradação
natural, os processos citados visam a um pré-tratamento para torná-los biodegradáveis ou de
menor toxicidade ao meio.
As tecnologias de tratamento de águas residuárias possuem como meta principal gerar
efluentes tratados com qualidade relativa ao objetivo final. De acordo com Sant’Anna Jr.
(2010), o conhecimento científico e as tecnologias disponíveis presentes em cada época
ditavam o padrão de efluente possível de ser alcançado. Assim, além da remoção dos
macropoluentes, há atualmente a preocupação com a remoção dos micropoluentes que estão
presentes em baixíssimas concentrações nas águas residuárias, denominados também de
poluentes emergentes.
Os micropoluentes bastante investigados são os fármacos, os poluentes orgânicos
persistentes e os desreguladores endócrinos (presentes em μg L-1 e ng L-1) devido aos seus
efeitos de médio e longo prazo causado à saúde humana e ao ambiente (Dezotti e Bila, 2007).
Além dos efeitos causados pela formação de intermediários da degradação destes poluentes,
que podem possuir propriedades químicas letais, como por exemplo, o bisfenol A (BPA). O
Bisfenol A é considerado um interferente endócrino por diversas organizações de saúde
mundiais, dentre elas estão a UKEA (Agência Ambiental do Reino Unido, USEPA (Agência
de Proteção Ambiental dos Estados Unidos), JEA (Agência Ambiental do Japão), WWF
(Organização não Governamental) (Ghiselli e Jardim, 2007).
O BPA tem apresentado vários efeitos deletérios e ainda há muito a se esclarecer sobre a
exposição precoce do BPA aos seres humanos, como a diminuição na produção de esperma
nos homens, como a estimulação de liberação de prolactina e a proliferação de
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células em câncer de mama nas mulheres; o aumento da má formação nos aparelhos
reprodutivos feminino e masculino; como o fenômeno de maturação precoce em garotas e
outras perturbações genéticas (Tsutsumi, 2005; Krotz et al., 2012 apud Montagner, 2003).
Considerando a possibilidade de recirculação e reúso do efluente industrial, muitos
processos de tratamento vêm sendo estudados e aplicados, tais como os processos
fotoquímicos, processos de adsorção em carvão ativado, processos de separação por
membranas, além da combinação destes processos citados com a finalidade de obter alta
qualidade para os efluentes tratados.
A adsorção em carvão ativado possui diversas finalidades, principalmente para
purificação de águas e tratamento de efluentes que conferem cor, odor e sabor. Esta
propriedade está relacionada ao fenômeno de adsorção que ocorre com determinados
materiais que possuem porosidade, chamado de adsorvente, na presença de substâncias que se
acumulam nesta superfície, conhecidas como adsorvato.
Adsorção é um termo utilizado em geral, para identificar o fenômeno físico ou químico
que ocorre quando há diferença de concentração entre os componentes presentes no seio da
fase fluida e os compostos em um sólido poroso (adsorvente) (Ciola, 1981). Os carvões
ativados podem ser utilizados na forma granular ou pulverizados, em colunas de filtração,
adicionados diretamente a sistemas biológicos ou como pré-tratamento (Machado, 2010). As
características físico-químicas (área disponível para adsorção, grupos funcionais de superfície,
porosidade) dos adsorventes que promovem a eficiência da adsorção relacionam-se com a
matriz carbonácea utilizada na preparação destes materiais (Tsai et al., 2006).
Este estudo visa a investigação da adsorção de compostos orgânicos tóxicos ao ambiente,
tais como fenol e bisfenol A (BPA), utilizando carvões ativados comerciais de diferentes
matrizes carbonáceas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Soluções sintéticas utilizadas
Os experimentos foram realizados com soluções sintéticas de fenol e bisfenol A e água
deionizada. A concentração da solução de fenol utilizada foi de 100 mg L-1 e a solução de
bisfenol A foi em torno de 20 mg L-1. Os reagentes utilizados foram fornecidos por Sigma
Aldrich com 99,5% de pureza (padrão para cromatografia gasosa). Cabe ressaltar que o fenol
foi escolhido como adsorvato por ter sua adsorção conhecida e estudada funcionando, assim,
como referência neste estudo. O bisfenol A (BPA) foi escolhido por ser um poluente
persistente, estando presente em águas tratadas. Considerado como desregulador endócrino, o
BPA em pequenas concentrações vem causando efeitos nocivos à saúde humana.
As condições experimentais aplicadas ao fenol e bisfenol A devem-se à reprodução de
quantidades encontradas nas águas residuárias. Assim, o BPA é encontrado em concentrações
bem menores do que o fenol. Portanto, as concentrações dos carvões também foram ajustadas.
2.2. Caracterizações dos Carvões
Os adsorventes utilizados foram os seguintes carvões ativados granulares: o carvão CV,
de origem vegetal, da marca Carbomafra C119 e de fabricação nacional e o carvão CB, de
origem betuminosa, da marca Norit 1240W e de fabricação estrangeira. Foram realizadas as
seguintes análises de caracterização para os carvões:
 Área superficial BET - Na obtenção das isotermas de adsorção e dessorção de
nitrogênio a 77 K utilizou-se um aparelho TriStar 3000 V6.07 A Surface Area and Pore Size
Analyzer. As amostras foram pré-tratadas a 300°C por 12h, sob vácuo. A partir destas
isotermas, a área superficial específica foi calculada pelo método BET, enquanto o volume e
a distribuição de tamanho de poros foram determinados pelo método BJH. Esta análise foi
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realizada no Laboratório GREENTEC, na Escola de Química da UFRJ.
 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectro de Energia Dispersiva
(EDS) - Microscópio eletrônico de varredura JEOL 6460 LV, acoplado a um EDS Noran
System Six, operados a baixo vácuo e sob 20 kV, realizada no Laboratório de Microscopia e
Microanálises, da COPPE/UFRJ.
 Espectroscopia Infravermelho por Transformada de Fourrier (FTIR) - Equipamento
Nicolet 6700-FTIR, com adição de pastilha de KBr ao material adsorvente e utilizando a
faixa entre 4000 e 400 cm-1, realizada no Laboratório de Instrumentos e Pesquisa do
Departamento de Química Inorgânica do Instituto de Química da UFRJ.
 Potencial Zeta - As medições de potencial zeta das partículas coloidais foram
realizadas em um equipamento Zetasizer Nano (Nano-ZS) acoplado a um titulador
multiuso (MPT–2), ambos do fabricante Malver. As medições foram realizadas para
diferentes valores de pH, visando a obtenção do pH que a carga da partícula apresenta o
Ponto Iso-Elétrico (PIE). Na determinação do potencial zeta das partículas, empregou-se
como eletrólito indiferente uma solução de 0,01 mmol L-1 de KCl preparada com água
deionizada. A suspensão coloidal em água foi preparada na concentração de 0,5% m/V.
Foram feitas soluções independentes de 0,1 mol L-1 de HCl e de 0,01 mol L-1 de NaOH para
ajuste de pH pelo titulador automático.
2.3. Experimentos realizados de adsorção
2.3.1. Avaliação do tempo de equilíbrio de adsorção para ambos os carvões
Para os ensaios com Fenol foram utilizadas as concentrações dos carvões de 2 g L-1 e
soluções sintéticas de 100 mg L-1. Os ensaios com Bisfenol A (BPA) foram utilizadas as
concentrações dos carvões de 0,5 g L-1 e soluções sintéticas de 20 mg L-1.
As condições experimentais aplicadas ao fenol e bisfenol A devem-se à reprodução de
quantidades encontradas nas águas residuárias. Assim, o BPA é encontrado em concentrações
bem menores do que o fenol. Portanto, as concentrações dos carvões também foram ajustadas.
2.3.2. Levantamento de dados para o ajuste em isotermas
Este ensaio foi realizado a partir do tempo de equilíbrio obtido no experimento anterior.
As concentrações dos carvões utilizadas para o levantamento de dados para ambos os carvões
foram 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 g L-1.
Os experimentos foram realizados com volume de 50 mL e rotação 240 rpm a 25°C. Os
modelos de adsorção utilizados para os ajustes foram o de Freundlich (Equação1), que é
largamente utilizado para estudos de adsorção associados ao tratamento e controle de
poluentes, devido à maior possibilidade de ajuste ao modelo (Eckenfelder, 1999).

qe  KfCe

1/ n

(1)

em que:
qe: é expressa em unidade de massa de adsorvato/massa de adsorvente, ou moles de
adsorvato/massa de adsorvente,
Ce: é expresso em unidade de massa/volume e,
Kf e n: são constantes experimentais.
O Modelo de Langmuir (Equação 2), considera que a adsorção ocorre em superfície
homogênea, na qual a energia envolvida durante a acumulação em cada sítio seria igual
(Ciola,1981).
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qmáx.bCe
1  b.Ce

(2)

em que:
qmáx. corresponde à concentração de uma camada única de recobrimento do adsorvente
pelo adsorvato e representa o valor máximo de qe,
b: é a constante de Langmuir, sendo esta uma medida direta da intensidade de adsorção e,
por isso, é também denominada constante de afinidade (Guilarduci et al, 2006).
O modelo de Langmuir pode também ser caracterizado pelo fator adimensional RL
(Equação 3), que indica a forma da isoterma.
RL 

1
1  b.C0

(3)

em que:
R >1 indicam que o processo é desfavorável,
L

R = 1 indica uma isoterma linear,
L

0<R <1 indica que o processo é favorável e
L

R = 0 indica que o processo é irreversível (Dotto et al., 2011).
L

2.4. Determinações analíticas
Após cada experimento, a concentração de fenol foi medida utilizando-se o método
fotométrico direto da 4-aminoantipirina, de acordo com o Standard Methods (5530D) (APHA
et al., 2005). O bisfenol A foi analisado pela técnica de cromatografia líquida de alta
eficiência, com detecção UV a partir do equipamento HPLC Autosampler 2707 (Waters PAH
C18, 250 mm x 4.6, 186001265) e detector Photodiodo Array Detector 2998 (Water
Technologies). O método de análise constitui-se de uma mistura de água ultra pura e
acetonitrila (30:70) usada como fase móvel em modo isocrático (razão de fluxo: 1,0 mL min-1;
volume de injeção 50 µL). A absorbância foi medida em 223 nm. A curva de calibração foi
realizada com sete pontos de concentração e R2 = 0,9989.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização dos carvões
3.1.1. Análise Área BET
Com base no método BET foi possível calcular a área superficial disponível para
adsorção, assim como o volume e área dos microporos presentes no material adsorvente.
A Tabela 1 apresenta os resultados de porosidade e área superficial caracterizados pelo
método BET para os carvões ativados granulares CB e para o carvão CV. Os resultados
obtidos para área superficial BET mostram que há uma diferença significativa nas áreas
disponíveis para adsorção dos dois carvões. O carvão CB possui maior área BET do que o
carvão CV.
Os resultados mostram que, de acordo com a classificação da IUPAC - União
Internacional de Química Pura e Aplicada, o carvão CV é classificado como microporoso, por
apresentar poros com diâmetro do menor que 20 Å, enquanto que o carvão CB é mesoporoso
por apresentar poros com diâmetros entre 20 e 500 Å (Gregg e Sing, 1982).
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Tabela 1. Resultados de área superficial e porosidade dos carvões CB e CV.
Parâmetros de caracterização

Carvão CB

Carvão CV

Área BET

971,8 m² g-1

634,5 m² g-1

Área microporo

423,9 m² g-1

546,4 m² g-1

Área externa

547,9 m² g-1

88,1 m² g-1

Área Superficial

Tamanho de Poro

Tamanho médio do
microporo

22 Å

20 Å

Volume do poro

Volume médio do
microporo

0,20 cm3 g-1

0,25cm3g-1

A influência destes resultados de porosidade, adicionados a outros fatores investigados,
pode ser observada nos testes de adsorção utilizando os poluentes orgânicos. O carvão CB
provavelmente possui característica de mesoporosidade, enquanto que o carvão CV
apresentaria características microporosas, embora os valores médios para o tamanho dos
poros encontrados serem muito próximos.
3.1.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As Figuras 1 (a) e (b) representam as fotomicrografias obtidas a partir da análise de
microscopia eletrônica para os carvões virgem CB e CV, respectivamente.
(a)

(b)

Figura 1. Fotomicrografia das partículas de CAG: (a) Carvão CB com aumento de 700x;
(b) carvão CV com aumento de 700x.

Pela análise das fotomicrografias foi possível observar que as partículas do carvão
ativado granular CB, avaliadas no microscópio, apresentam uma superfície heterogênea,
dividida em partes lisas e outras rugosas. Enquanto que na análise do CV, foi possível
observar superfície rugosa, apresentando ranhuras resultantes de poros superficiais na maior
parte de sua extensão.
Essas características estruturais encontradas estão relacionadas diretamente com a matriz
que originou o carvão ativado (Machado, 2010).
Na análise complementar, utilizando o espectro de energia dispersiva (EDS), foram
observados picos de baixa intensidade de alguns metais (Fe, Al, Si, Ca) para o carvão CB. No
entanto, para o carvão CV, foi observado apenas um pico de baixa intensidade indicando a
presença de sílica. Assim, foi possível verificar que o carvão CV apresenta maior pureza que
o carvão CB.
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3.1.3. Análise de Espectroscopia no Infravermelho
No espectro do infravermelho, foi possível identificar importantes regiões características
de materiais adsorventes carbonáceos. Em ambos os carvões é possível observar uma banda
larga na faixa entre 3400-3500 cm-1, caracterizando estiramento de ligação O-H de grupos
fenólicos ou ácidos carboxílicos (Silverstein e Bassler, 2006). Em ambos os espectros não é
observada a presença da banda característica de carbonila, que normalmente apresenta-se em
torno de 1700 cm-1, com forte intensidade.
No entanto, no carvão CV é observada a banda ilustrada em 1634 cm-1, atribuída às
vibrações C=O dos carboxilatos, provenientes da matéria orgânica (Pimentel et al., 2006),
podendo indicar também a presença de ácidos, anidridos e lactonas, muito comuns em carvões
ativados. Bandas entre 1570-1580 cm-1 e 1100 cm-1 aparecem nos espectros dos dois carvões,
caracterizando a presença de ligação C =C de aromáticos e a vibração da ligação C – O de
éteres ou álcoois, respectivamente (Guilarduci et al., 2006). Bandas específicas
correspondentes ao carvão CB, de origem betuminosa, aparecem em torno de 1460 cm-1 e
875 cm-1, ilustrando a presença de grupos metilenos e a deformação da ligação C – H fora do
plano (Silverstein e Bassler, 2006), respectivamente. Uma banda em torno de 476 cm-1 foi
observada apenas no carvão CV, indicando presença de SiO2, como mostrado na análise de
EDS. Portanto, infere-se que o carvão CV possui maior característica ácida em comparação ao
carvão CB.
3.1.4. Potencial Zeta
A Figura 2 abaixo mostra a análise do comportamento de cargas na superfície dos
materiais adsorventes utilizados. O carvão CV apresenta dois pontos isoelétricos (PIEs): um
em pH 7,11 e outro em pH 10,2. Então, a partir da figura, verifica- se que abaixo de 7,11 e
acima de 10,2, o carvão possui cargas negativas na sua superfície. Enquanto na faixa entre os
PIEs a superfície possui cargas positivas. O carvão CB apresenta cargas positivas na sua
superfície em pH < 2,72, o qual é o seu único ponto isoelétrico. Então, de acordo com a curva
obtida, em valores de pH acima de 2,72; o carvão CV possui concentração de carga negativas
na sua superfície.

Figura 2. Análise do ponto de carga zero para
os carvões CV e CB.

As soluções de fenol e bisfenol A utilizadas nos ensaios de adsorção possuem valores de
pH em torno de 6,0 e 6,2, respectivamente. Assim, como os valores de pH das soluções são
menores que seus valores de pKa, as espécies mantêm-se no meio em suas formas neutras
(Srivastava et al., 2005). Então, nestes valores de pH, ambos os carvões apresentam cargas
negativas nas suas superfícies, o que diferenciaria pouco a adsorção destes compostos. A
partir destes resultados, é possível inferir que as cargas presentes na superfície do carvão
podem não influenciar de forma tão significativa a adsorção.
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3.2. Ensaios de Adsorção
3.2.1. Tempo de Equilíbrio
A Figura 3 abaixo ilustra os resultados obtidos nos ensaios realizados com os dois
carvões, a fim de encontrar o tempo de equilíbrio da adsorção dos compostos fenol e bisfenol
A (BPA).
1
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Figura 3. Avaliação do tempo de equilíbrio de adsorção com carvão CB e
carvão CV em contato com fenol (Carvão= 2 g L-1 e Fenol =100 mg L-1) e
Bisfenol A (Carvão = 20 mg L-1 e BPA = 20 mg L-1).

Os resultados mostraram que o tempo de equilíbrio obtido foi em torno de 8 horas para
CB, alcançando adsorção de 96% de fenol. Para o carvão CV, o tempo de equilíbrio da
adsorção foi em torno de 12 horas, com 91% de remoção de fenol.
Para o BPA, os resultados mostraram que o tempo de equilíbrio obtido foi em torno de 8
horas para o carvão CB, com adsorção de 90% do bisfenol A. Para o carvão CV, o tempo de
equilíbrio da adsorção foi em torno de 4 horas, com adsorção em torno de 20% da
concentração inicial de bisfenol A.
A partir destes resultados, foi possível observar que a adsorção de bisfenol A no carvão
CV, de origem vegetal, foi menos favorável do que no carvão de origem betuminosa.
Relacionando essas observações com a análise de área BET, é possível observar que, embora
os tamanhos dos poros de ambos os carvões sejam muito próximos, o carvão CV possui
características de menor porosidade e, assim, a adsorção do bisfenol é dificultada por seu
maior tamanho quando comparado com o fenol.
Aktas e Çeçen (2007), em seus estudos sobre adsorção, dessorção e biorregeneração no
tratamento de solução contendo 2-clorofenol com carvão ativado, relatam que a capacidade de
adsorção tem relação com os grupos ácidos presentes na superfície do carvão. Assim, segundo
os autores, quando houve menor presença de grupos ácidos no carvão, o que ocorre quando o
carvão é ativado termicamente, a adsorção do 2-clorofenol foi maior. No presente trabalho,
este comportamento foi também observado na baixa adsorção de bisfenol A no carvão CV,
pois, de acordo com a análise de FTIR, este adsorvente apresenta grupo ácido específico
(1634 cm-1), o que pode torná-lo mais ácido que o carvão CB.
3.2.2. Isotermas de adsorção
A Figura 4 ilustra as isotermas de adsorção plotadas considerando os pontos
experimentais e o ajuste aos modelos de Freundlich e Langmuir.
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(a)

(b)

Figura 4. (a) Isotermas de Adsorção de fenol ajustadas aos Modelos de Freundlich e Langmuir
para os carvões CB e CV (Carvão=2 g L-1 e Fenol=100 mg L-1); b) Isotermas de adsorção de
bisfenol A (BPA) ajustadas aos Modelos de Freundlich e Langmuir para os carvões CB e CV.
(Carvão=0,5 g L-1 e BPA=20 mg L-1).

A Tabela 2 apresenta os parâmetros experimentais obtidos no ajuste aos modelos de
Freundlich e Langmuir para a adsorção com fenol e BPA. De acordo com a literatura, para o
modelo de Freundlich, sabe-se que o parâmetro Kf indica a capacidade adsortiva para o
carvão ativado e o valor de 1/n indica a força da ligação, assim quanto maior for o valor de n,
maior a irreversibilidade do processo indica que o valor de n deve estar entre 2-10 para
indicar uma adsorção favorável (Masschelein, 1992). Enquanto que o modelo de Langmuir
considera que o primeiro estágio da adsorção seja a formação da monocamada, além de
considerar que a adsorção pode ser um fenômeno químico. Embora esta teoria tenha
limitações quanto à energia e as condições para formação da monocamada, foi considerado
que como a solução em questão é monocomponente e assim, de menor complexidade, os
parâmetros poderiam ser ajustados de forma satisfatória.
Tabela 2. Parâmetros obtidos nas isotermas dos carvões CB e CV com o fenol e bisfenol A
ajustados aos Modelos de Freundlich e Langmuir.

Modelos

Parâmetros

Freundlich

Kf
n
R2

Langmuir

qmáx.
b
RL
R2

Carvão CB
Fenol
BPA
20,96
19,36
2,94
3,85
0,9999
0,9897
67,11
41,66
0,1317
4,6161
0,06457
0,0109
0,9982
0,9985

Carvão CV
Fenol
BPA
19,03
2,42
3,57
0,91
0,9993
0,8153
78,11
22,02
0,1342
0,0868
0,08709
0,3691
0,9961
0,9964

Unidades: *Kf (mg.g-1)(mg.L-1)1/n ; qmáx. (mg.g-1); b (L.mg-1).

Durante os ensaios de isoterma, verificou-se que a adsorção de fenol mostrou-se
favorável, pois foram obtidos para o modelo de Freundlich e Langmuir os valores de n iguais
a 2,94 e 3,57 e valores de qmáximo (capacidade máxima de adsorção de uma monocamada) de
67,11 e 78,11 mg g-1 para CB e CV, para os carvões CB e CV, respectivamente.
Valores de 1/n próximos aos encontrados neste estudo foram verificados em estudos de
adsorção de fenol com carvões ativados granulares e pulverizados oriundos de modos de
ativação diferentes. Aktas e Çeçen (2006) encontraram valores de n correspondente a 5,35 e
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4,36 para adsorção de fenol em carvões ativados termicamente e quimicamente,
respectivamente. Dobbs e Cohen (1980) investigaram a adsorção de compostos fenólicos em
carvão ativado comercial Filtrasorb 300 (Calgon Corporation), assim encontraram valor de Kf
21 mg g-1 para adsorção de fenol aproximadamente e n de 1,85. Enquanto que para a adsorção
de 2-clorofenol, obtiveram Kf correspondente a 51 mg g-1 e n igual a 2,43.
O resultado da adsorção de bisfenol A para o carvão CB ajustou-se de forma satisfatória
ao modelo de Freundlich (Tabela 2), obtendo-se como parâmetros experimentais os valores de
Kf igual a 19,36 e n de 3,85. Enquanto que o mesmo comportamento não foi observado na
adsorção do composto no carvão CV, obtendo-se para Kf e n os valores de 2,46 e 0,91,
respectivamente. Verifica-se, então, que a adsorção de BPA em CV não é favorável, pois o
valor de Kf resultou num valor muito baixo em relação ao carvão CB e o valor de n que se
apresentou muito baixo, fora da faixa de entre 2-10 indicando a pouca interação entre
adsorvente e adsorvato.
O comportamento da adsorção do bisfenol repetiu-se no ajuste ao modelo de Langmuir,
pois a partir dos valores encontrados para o qmáx. e para o parâmetro b, quando comparado os
dois carvões, é possível verificar que a adsorção com o carvão CV possui menor intensidade
do que com o carvão CB.
A teoria de Langmuir admite que a adsorção ocorre em sítios específicos e homogêneos
na superfície do adsorvente, e cada sítio é responsável pela adsorção de apenas uma molécula
de bisfenol A. Assim, a formação da monocamada para o carvão CV pode ter sido dificultada
provavelmente devido a um impedimento estérico à formação das camadas posteriores na
adsorção, pois a molécula de bisfenol A possui maior tamanho quando comparado ao fenol e
este adsorvente possui tamanho de poro menor que o carvão CB, que adsorveu melhor o
bisfenol A.
Park et al. (2015) compararam a adsorção de bisfenol A em diferentes tipos de
adsorventes, incluindo carvões ativados e minérios como hematita e magnesita. Então,
verificou que o carvão que continha teores de íon ferro adsorveu maior quantidade do
composto, através da formação de complexos de coordenação entre os grupos hidroxila e o
ferro. De acordo com a análise de EDS para os carvões CB e CV, verifica-se também a
presença de ferro em CB, o que pode corroborar para maior adsorção de bisfenol.
A partir destes valores, é possível inferir que a adsorção de bisfenol não é preferencial
quando comparada ao fenol, visto que o valor obtido para a formação da monocamada (qmáx.)
está duas vezes menor do que valor encontrado para o fenol.
A adsorção de bisfenol A quando comparada à adsorção de fenol, considerando ambos os
carvões, mostrou-se menos favorável. Adicionalmente, os resultados da adsorção de BPA no
carvão CV apresentaram-se de forma menos satisfatória dentre todos os sistemas estudados.
Os resultados encontrados referentes às baixas adsorções do carvão CV para o BPA podem
estar relacionados às características químicas da superfície do carvão e porosidade dos
adsorventes. Na análise de infravermelho, o carvão CV possui uma banda específica em 1643
cm-1 que trata-se de grupos carboxilatos, que podem deixar a superfície mais carregada
negativamente em comparação ao carvão CB. E então, pode ocorrer repulsão eletrostática
entre a superfície polar do adsorvente e a estrutura hidrofóbica do bisfenol A, já que seu
coeficiente octanol-água (Kow) tem valor em torno de 3,4 que confere elevada hidrofobicidade
ao composto (Choi et al., 2005). Esta observação também foi feita por Tsai et al. (2006), que
estudaram a adsorção de bisfenol A em diferentes materiais adsorventes, tais como carvões
ativados e minérios (andesita, terra diatomácea), além de comparar carvões de diferentes
matrizes carbonáceas. Os autores verificaram que a baixa adsorção de bisfenol estava
relacionada com o aumento da quantidade de grupos ácidos na superfície, o que ocorria para
os minerais. Assim como neste estudo, eles também encontraram valores de área BET e q máx.
maiores para o carvão betuminoso quando comparado ao vegetal.
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No entanto, a análise do ponto isoelétrico mostrou que os adsorventes possuem, numa
grande faixa de pH, suas superfícies negativas. Então, a concentração de cargas na superfície
do material pode não exercer grande influência no fenômeno da adsorção destes compostos
nestes carvões. Assim, é necessário considerar, além da polaridade entre adsorvato e
adsorvente, também as características de área superficial e porosa entre os carvões aqui
estudados.

4. CONCLUSÕES









A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que:
O carvão CB apresentou-se mais eficiente na adsorção de fenol, com 96% de remoção
em comparação ao carvão CV (91%). O mesmo comportamento foi observado na
remoção de bisfenol A, porém com maior diferença de remoção. Houve remoção de BPA
de 90% e 20% para os carvões CB e CV, respectivamente.
Os ajustes aos modelos de Freundlich e Langmuir foram realizados com sucesso para a
adsorção de fenol, considerando ambos os carvões. A adsorção de bisfenol A também
ajustou-se de forma satisfatória ao de Langmuir, considerando ambos os carvões. Para o
modelo de Freundlich, apenas o carvão CB ajustou-se com sucesso.
Os fatores observados que influenciam a adsorção podem estar relacionados com a área
superficial disponível para adsorção, tamanho médio dos poros, característica da
superfície do adsorvente (presença de grupos ácidos, metais), polaridade e tamanho da
molécula do adsorvato.
As características físico-químicas encontradas para os carvões ativados comerciais, tais
como área superficial, densidade de carga na superfície etc. estão relacionadas
diretamente com as matrizes carbonáceas - vegetal e betuminosa.
Para remoção de fenol de águas, os dois carvões podem ser utilizados com sucesso, visto
que o carvão CV possui menor custo devido a origem nacional. No entanto, para
remoção de bisfenol A, o carvão CB é mais eficiente, pois possui maior habilidade em
reduzir a quantidade deste poluente, reduzindo futuros impactos ambientais.
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RESUMO
Compreender as correlações existentes entre variáveis ambientais e a distribuição das
espécies em uma floresta, sua dinâmica e estoque de carbono é um dos principais objetivos
em ecologia florestal. Nesse sentido o presente trabalho objetivou correlacionar aspectos da
vegetação com variáveis topo-edafo-climáticas em um remanescente florestal em Bocaina de
Minas, Serra da Mantiqueira, MG. Técnicas multivariadas de ordenação (PCA e CCA) e
regressões múltiplas foram utilizadas para representar essas correlações. Altitude teve
destaque como fator ambiental síntese, compreendendo vários gradientes existentes na área
(em especial edáfico e de conservação) sendo, portanto, a variável que mais explicou
distribuição de espécies, dinâmica florestal e estoque de carbono na área
Palavras-chave: biomassa, dinâmica florestal, distribuição de espécies, ordenação, regressão múltipla.

Topographical, soil and climatic influences in an Atlantic Forest
remnant in Serra da Mantiqueira, Minas Gerais State
ABSTRACT
Understanding the correlations among environmental variables and species distribution
in a forest, including its dynamics and carbon storage, is one of the main goals in forest
ecology. Therefore, the present study aimed to correlate aspects of vegetation to soil and
climatic variables of a forest remnant in Bocaina de Minas, Serra da Mantiqueira, MG.
Multivariate ordination techniques (PCA and CCA) and multiple regressions were used to
represent these correlations. Altitude was highlighted as a synthetic environmental variable,
comprising several gradients within the area (especially edaphic and conservation). This was
the variable that best explained the distribution of species, forest dynamics and carbon stock
in the area.
Keywords: biomass, forest dynamics, multiple regression, ordination, species distribution.
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1. INTRODUÇÃO
Numerosos mecanismos têm sido propostos para explicar a manutenção da alta
diversidade de espécies em florestas tropicais, sendo que muitos trabalhos relacionam essa
alta diversidade à também alta heterogeneidade ambiental existente nessas floretas (Rodrigues
et al., 2007; Sarcinelli et al., 2012; Solórzano et al., 2012; Toledo et al., 2011b; Wright, 2002;
Santos et al., 2013). A heterogeneidade ambiental pode ser resultante de fatores como
variações climáticas, qualidade e intensidade de luz, regimes hídricos, topografia e
propriedades físicas e químicas dos solos (Svenning, 2001) presentes nesses ambientes.
A distribuição de espécies arbóreas frequentemente se correlaciona com essas variações
ambientais, sugerindo que diferenciações de nicho, ou seja, características ambientais que
relacionam as espécies capazes de se estabelecer em certo local (Kneitel e Chase, 2004;
Wright, 2002), podem ser importantes para manutenção da diversidade de espécies arbóreas
nos trópicos. As respostas das espécies a esses fatores que interagem nas comunidades fazem
com que cada local tenha características próprias e características que são comuns a outros
locais, possibilitando identificar tendências (Rodrigues et al., 2007).
No entanto, diferentes padrões podem emergir em diferentes escalas. Em escala
geográfica regional, a heterogeneidade florística em florestas parece estar associada a
variações climáticas e altitudinais (Oliveira-Filho e Fontes, 2000). Já em escalas mais locais,
as variações topográficas nas florestas tropicais podem determinar um gradiente edáfico,
alterando as condições de drenagem e nutrientes no solo nesta escala (Wright, 2002),
interferindo na distribuição e abundância de espécies arbóreas e na organização espacial da
vegetação (Carvalho et al., 2007; Meireles et al., 2008; Phillips et al., 2004; Quesada et al.,
2009; Rodrigues et al., 2007). Também aspectos de dinâmica florestal, como mortalidade têm
sido relacionados e explicados por elementos do ambiente local (Phillips et al., 2004; Quesada
et al., 2009; Toledo et al., 2011a; 2011b).
Além de fatores ambientais, ainda há de se considerar fatores estocásticos tais como
colonização por acaso, extinção aleatória e deriva ecológica relacionados à teoria neutra
(Hubbell, 2001), e a importância dos impactos advindos da fragmentação e antropização das
florestas (Tabarelli et al., 2010) envolvidos e refletidos na estrutura e composição de espécies
das comunidades arbóreas, especialmente na Mata Atlântica brasileira. Nesse sentido,
combinar a explicação de padrões e processos ecológicos com a utilização de métodos
estatísticos sofisticados e robustos corrobora o desenvolvimento de pesquisas ecológicas
menos subjetivas.
As florestas nativas da Serra da Mantiqueira estão inseridas em agro-mosaicos com
diferentes usos do solo, sendo atualmente a maior parte das florestas restritas a áreas em topos
de morro e em altas elevações, as quais são inadequadas para a agricultura (Ribeiro e Freitas,
2010). Variações altitudinais são muito comuns nessas florestas e certamente contribuem para
a heterogeneidade ambiental ao propiciar variações climáticas, edáficas e topográficas.
Visando ilustrar a influência de variações na altitude, de fatores climáticos e edáficos na
distribuição de espécies, no estoque de carbono e na dinâmica da vegetação de um fragmento
de Floresta Ombrófila Densa, na Serra da Mantiqueira em Minas Gerais, o presente trabalho
testou a seguinte hipótese: na escala de observação do estudo em questão, variáveis edáficas
são, dentre as variáveis consideradas, as que mais explicam a distribuição de espécies, estoque
de carbono e dinâmica da vegetação.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
A área de estudo consiste em um fragmento de Floresta Ombrófila Densa de 13,71 ha
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localizado em uma sub-bacia hidrográfica próxima ao município de Bocaina de Minas, na
região da Serra da Mantiqueira, sudeste de Minas Gerais, entre as coordenadas 22º 07’ S e
22º 09’ S de Latitude e 44º 26’ W e 44º 29’ W de Longitude (Figura 1), com altitudes
variando aproximadamente de 1400 a 1700 metros. A região possui clima super-úmido pela
classificação de Thornthwaite, ou seja, com balanço hídrico altamente positivo ao longo de
todo o ano e Cwb pela classificação de Köppen, com invernos frios e menos úmidos que os
verões, que são amenos e mais chuvosos (Mello et al., 2012). Consiste em uma importante
região brasileira por abrigar nascentes que alimentam os rios Grande e Aiuruoca, dentre
outros de menor porte. O solo dominante na microbacia é o Cambissolo Háplico Distrófico,
cujo material de origem é o granito-gnaisse, com profundidade classificada com
moderadamente profundo (<1,5 m) (Menezes et al., 2009; Santos et al., 2013).

Figura 1. (a) Localização da área de estudos; (b) limites do fragmento em estudo e
distribuição das parcelas amostrais utilizadas para levantamento da vegetação e variáveis
ambientais; e (c) representação da inclinação da área, com suas coordenadas (latitude e
longitude) em UTM, altitude em metros e isolinhas separadas em 10 m.

2.2. Amostragem da vegetação, estimativa do estoque de carbono, cálculo das taxas de
dinâmica florestal
A coleta dos dados da vegetação foi realizada em junho de 2009 e em julho de 2011.
Nessas ocasiões, foram medidas em 12 parcelas permanentes de 400 m² (20 x 20 m)
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distribuídas aleatoriamente na área, a altura total e a circunferência a 1,30 m do solo (CAP) de
todas as árvores vivas com CAP maior ou igual a 15,7 cm. As árvores medidas foram
identificadas em campo ou posteriormente por especialista.
O carbono presente no fuste até 3 cm de diâmetro da vegetação foi calculado, por
parcela, para os dois inventários da floresta (C1 e C2) por meio de equação específica para a
fitofisionomia Floresta Ombrófila Densa nas sub-bacias hidrográficas do Rio Grande e Rio
Piracicaba, em Minas Gerais, apresentada por Scolforo et al. (2008) (Equação 1)
C=e(-11,7511954986 + 2,1703210582 * ln(DAP) + 0,945801054 * ln(HT))

(1)

em que:
C é o estoque de carbono (ton),
DAP é o Diâmetro a 1,3 m do solo (cm),
HT é a altura total da árvore (m).
Além disso, foram calculadas as seguintes taxas de dinâmica da comunidade florestal por
parcela: mortalidade (TM) (%), recrutamento (TR) (%), rotatividade em número de indivíduos
(RN) (%), perda (P) (%) e ganho (G) (%) em área basal, rotatividade em área basal (RAB)
(%) (Oliveira-Filho et al., 1997; Sheil et al., 1995; 2000) e o ganho em carbono por parcela
(GC) (ton), sendo esse último calculado por meio da diferença entre C2 (ton) e C1 (ton).
2.3. Levantamento das variáveis ambientais
Todas as parcelas amostrais foram georreferenciadas obtendo-se, portanto, informações
de altitude (Alt) das mesmas. Além disto, uma bateria de pluviômetros foi instalada sob o
dossel em pontos coincidentes com a localização das parcelas amostrais de vegetação para
estudar a quantidade de chuva que efetivamente atinge a superfície do solo. A partir desses
pluviômetros, obteve-se as medidas de Precipitação média mensal (Pmed) (mm), Precipitação
máxima mensal (Pmax) (mm) e Precipitação mínima mensal (Pmin) (mm) para o período
analisado. Amostras de solo foram coletadas nas parcelas de amostragem da vegetação para
análise química e física nas profundidades: 0-20 cm, 20-50 cm e 50-100 cm, de onde foram
extraídas infomações (conforme protocolo EMBRAPA, 1997) sobre teores de de teor de
fósforo (P), de alumínio (Al), acidez potencial (H+Al), capacidade de troca de cátios a
pH 7,0 (T), saturação por bases (v), pH, soma de bases trocáveis (Sb), matéria orgânica
(M.O.), densidade do solo (Dens), volume total de poros (VTP), e porcentagens de Argila,
Areia e Silte no solo.
2.4. Correlação entre distribuição de espécies e variáveis ambientais
Devido à distribuição contínua (não abrupta) das variáveis avaliadas no ambiente,
considerou-se a análise de gradientes como a abordagem mais adequada para tratar das
variações das mesmas. Assim, para identificar padrões de distribuição das espécies que
pudessem refletir variações ambientais, foram utilizadas análises de correspondência canônica
(CCA), técnica de ordenação onde a entrada de dados é composta por duas matrizes, uma com
informações de espécies e outra de variáveis ambientais (Felfili et al., 2007). No presente,
caso buscando explicar a distribuição das espécies na área, relacionou-se a matriz de
abundância (número de indivíduos) das espécies nas parcelas amostrais com matrizes de
variáveis ambientais coletadas nessas parcelas que potencialmente explicam tal distribuição:
clima e altitude; fertilidade do solo e textura do solo. Assim, foram realizadas três CCAs
sendo uma com caráter climático (“CCA clima e altitude”), e duas com caráter edáfico
(“CCA fertilidade do solo” e “CCA textura do solo”).
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As CCAs para distribuição das espécies foram trabalhadas da seguinte forma: no caso da
“CCA clima e altitude”, foram utilizadas as variáveis Alt, Pmedia, Pmax e Pmin; no caso da
“CCA fertilidade do solo”, foram utilizados teores médios (média das três profundidades de
solo avaliadas) de P, Al, H+Al, v, pH, Sb. (T) e M.O. Para a “CCA textura de solo”, foram
utilizados teores médios (média das três profundidades de solo avaliadas) de Dens, VTP,
Argila, Areia e Silte. Para validação das análises, foram analisados em cada CCA os
resultados dos p-valores do Testes de Monte Carlo para autovalores e para as correlações, ou
seja, a proporção das 1000 randomizações realizadas entre espécies-ambiente com correlação
maior ou igual à observada. As análises foram realizadas no software PC-ORD 5.10 (Mccune
e Mefford, 2006).
2.5. Correlação entre estoque de carbono e dinâmica da vegetação com variáveis
ambientais
Para verificar qual o fator ambiental mais explicativo do estoque de carbono da
vegetação e das taxas de dinâmica, diante de muitas variáveis com potencial preditor, para
evitar perda de informação no processo de modelagem e buscando evitar problemas de
multicolinearidade, optou-se por fazer uma análise de componentes principais (PCA) das
variáveis ambientais (Felfili et al., 2007). A PCA condensa informações contidas em um
grande número de variáveis em um pequeno grupo de novas composições dimensionais,
denominadas componentes. Os componentes gerados na PCA são conjuntos de variáveis
independentes, não correlacionadas entre si, com distribuição normal (Felfili et al., 2007).
Essa técnica foi utilizada a fim de reduzir a dimensão das três variáveis climáticas (Pmedia,
Pmin e Pmax), resultando na “PCA Clima”, das 8 variáveis de fertilidade (P, Al, H+Al, (T), v,
pH, Sb e M.O.), resultando na “PCA Fertilidade do solo” e cinco variáveis de textura (Dens,
VTP, Argila, Areia e Silte), resultando na “PCA Textura do solo”.
Assim, os dois componentes principais de cada PCA juntamente com a variável altitude
(a qual foi considerada separadamente por estar correlacionada com as demais e apresentar
isoladamente forte potencial preditor) foram analisadas como variáveis independentes em
modelos de regressão linear múltipla para estoque de carbono e dinâmica da vegetação. Para
isso, elaborou-se uma matriz de correlação de Pearson pareando os dois componentes
principais de cada PCA e os seguintes dados de biomassa e dinâmica florestal: CG, TM, TR,
RN, C1, C2, G, P e RAB, onde foram identificadas as maiores correlações (>0.5 e <-0.5) que
seriam utilizadas nos modelos. Os modelos gerados tiveram sua significância testada por teste
F (α=0,05) e os parâmetros associados às variáveis independentes foram testados por teste
t (α=0,05).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Relações entre distribuição das espécies e variáveis ambientais
A correlação entre abundância das espécies e as variáveis ambientais, de maneira geral,
foi alta. Dentre os três fatores ambientais observados, fertilidade do solo é o que mais explica
a distribuição de espécies no local, explicando 39,9% da variação total dos dados. Clima e
Altitude explicaram 31,6% e textura do solo explicou 30,3% (Tabela 1; Figura 2). As parcelas
foram ordenadas seguindo principalmente um gradiente de altitude, acidez e argila no solo,
sendo que acidez e argila parecem acompanhar o gradiente altitudinal.
A heterogeneidade ambiental tem um papel importante na diferenciação de nichos e é
importante para a manutenção da diversidade de espécies arbóreas nos trópicos. Ela pode ser
resultante de variações climáticas, qualidade e intensidade da radiação solar, regimes hídricos,
topografia, propriedades físico-químicas dos solos e conservação e, frequentemente,
determina a distribuição de espécies vegetais (Pyke et al., 2001; Zuquim et al., 2007). Em
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florestas tropicais, as variações topográficas podem determinar um gradiente edáfico,
alterando as condições de drenagem e nutrientes no solo (Wright, 2002), principalmente em
escala local, onde os gradientes edáfico e altitudinal formados são mais perceptíveis (Pereira
et al., 2006). Padrões de distribuições das espécies refletem essas variações em florestas em
escala similiar à considerada no presente estudo (França e Stehmann, 2004; Gentry, 1993;
Liberman et al., 1985; Meireles et al., 2008). Em escalas maiores, trabalhos apontam
flutuações no clima como responsáveis por substituição e distribuição de espécies (Pyke et al.,
2001).
Tabela 1. Resumo das três análises correspondência canônica (CCAs) relacionando a abundância de
espécies árbóreas em 12 parcelas permanentes em uma Floresta Ombrófila Densa em Bocaina de Minas,
MG e gradientes de “Clima e Altitude”, “Fertilidade do Solo” e “Textura do Solo”.
Variáveis
Autovalores
Clima e
Altitude

Variância acumulada para dados
de espécies (%)
Correlação de Pearson sspambiente
Autovalores

Fertilidade
do Solo

Variância acumulada para dados
de espécies (%)
Correlação de Pearson sspambiente
Autovalores

Textura do
Solo

Variância acumulada para dados
de espécies (%)
Correlação de Pearson sspambiente

Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

p-valor

0,484

0,241

0,205

0,022

16,5

24,7

31,6

-

0,973

0,971

0,941

0,1191

0,503

0,353

0,317

0,2863

17,1

29,1

39,9

-

0,979

0,981

0,990

0,4394

0,322

0,297

0,273

0,9098

11,0

21,1

30,3

-

0,942

0,956

0,923

0,6466

Variância
total

2,9386

Nota: Eixo 1 representa o autovalor do primeiro eixo da ordenação; Eixo 2 representa o autovalor do segundo
eixo da ordenação; Eixo 3 representa o autovalor do terceiro eixo da ordenação; e p-valor representa a
signigicância dos autovalores e correlações de acordo com o teste de Monte Carlo.

No presente caso, a porcentagem total da variação explicada em cada agrupamento de
variáveis (clima e altitude, fertilidade e textura), apontou fertilidade como o fator que mais
explica a distribuição de espécies na área, em consonânsia com o que vem sendo observado
por outros autores na região de estudo (Carvalho et al., 2007; Valente et al., 2011). Na área
em questão, cotas mais elevadas do terreno corresponderam, de modo geral, a sítios de maior
acidez (maiores teores de Al, H+Al, (T) e M.O.) e solos mais argilosos (Santos et al., 2013), o
que direta ou indiretamente seleciona espécies para os diferentes locais da floresta, uma vez
que cada espécie tem um intervalo de tolerância em relação às variáveis ambientais, e quase
sempre os limites dessa tolerância não são bruscos em um gradiente ambiental (Rodrigues et
al., 2007).
Ao mesmo tempo, a ordenação das parcelas nos diagramas de CCA apresentou uma
distribuiçao condizente como o gradiente altitudinal no primeiro eixo. Assim, o solo da
floresta em questão apresentou pronunciadas variações na fertilidade ao longo de um
gradiente altitudinal que refletiram na distribuição e abundância das espécies. A diferença
altitudinal de até 100 m registrada entre as parcelas do fragmento certamente contribuiu para a
heterogeneidade ambiental ao propiciar a formação de gradientes topográficos e,
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consequentemente, gradientes edáficos com reflexos na composição de espécies da
comunidade arbórea.
No entanto, por se tratar de um fragmento inserido numa região com forte influência
antrópica, existe mais um componente atuando sobre a heterogeneidade ambiental e
consequentemente a distribuição das espécies na área: os impactos. Tais impactos parecem
também seguir um gradiente, sendo mais pronunciados na região mais baixa – mais acessível
– e menos pronunciados nas regiões mais altas do fragmento e, apesar de não mensurados,
também podem ter influência na distribuição das espécies. Fragmentos menores, como o da
área estudada, são mais susceptíveis às oscilações e aos processos degradatórios decorrentes
da fragmentação e antropização, principalmente pelo aumento relativo do efeito-borda
(Oliveira-Filho et al., 2007), que altera a estrutura e composição das áreas afetadas. Na área,
conforme se aumenta a altitude, melhor é o estado de conservação da floresta, sendo que nas
áreas mais baixas, podem ser observados impactos causados por pequenas trilhas, vestígios de
gados e sinais de corte seletivo.
Os impactos relatados, principalmente trilhas e cortes, desencadeiam processos iniciais
de sucessão, caracterizados inicialmente pela maior disponibilidade de luz em processo
semelhante ao que ocorre com clareiras. A maior disponibilidade de luz acarreta aumento no
número de indivíduos e a oportunidade para espécies com alta demanda de luz observadas na
área, como é o caso de Baccharis serrulata, Eremanthus erythropappus, Vismia guianensis, e
Clethra scabra, e poucas espécies com tolerância à sombra, como é o caso de: Prunus
myrtifolia, Toulicia subsquamulata, Ocotea corymbosa, Guapira opposita e Cybianthus
detergens (Kellman et al., 1998; Oliveira-Filho et al., 2007) observadas na área mais
conservada.
Portanto, dentre as variáveis quantificadas, fertilidade tem destaque na distribuição de
espécies na área. No entanto, os resultados apontam uma distribuição condizente com altitude
que sumariza variações edáficas e o estado de conservação não quantificado. Não se pode
ignorar ainda que a distribuição de espécies em ambientes tropicais resulta da junção de dois
fatores: determinístico (em decorrência das condições ambientais) e estocástico (aleatório)
ocorrendo simultaneamente (Chase et al., 2011) e, na linha determinística, para caracterização
mais precisa dos “habitats preferenciais” é necessário que as tendências apresentadas pelas
espécies sejam observadas em outros locais.
3.2. Relações entre estoque de carbono, dinâmica florestal e ambiente
Dentre os três fatores ambientais analisados via PCA, fertilidade do solo foi o que
apresentou um componente sumarizado com maior explicação da variação das variáveis
originais (68,76%).
Na “PCA Clima”, o componente principal 1 (PC1c) explicou 50,89% da variação total e
é positivamente correlacionado com Pmin e negativamente com Pmed e Pmax (p=0,406) e o
componente principal 2 (PC2c) explicou 38% da variância (p=0,052) e foi positivamente
correlacionado com Pmax e Pmin e negativamente correlacionado cm Pmed. A “PCA
Fertilidade do solo” gerou o componente principal 1 (PC1f), o qual foi positivamente
correlacionado com P, Sb, v, pH e explicou 68,76% da variância total (p=0,001) e foi
negativamente correlacionado com Al, H+Al, (T), M.O., e o componente principal 2 (PC2f),
foi positivamente relacionado com pH e negativamente correlacionado com as demais
variáveis, explicando 17,68 % da variância (p=0,987), evidenciando gradiente de acidez e
matéria orgânica. Já a “PCA Textura do solo” gerou o componente 1 (PC1t) que explicou
62,66% da variância e foi positivamente correlacionado com VTP, Argila e Silte e
negativamente correlacionado com Densidade e Areia (p=0,002) e o componente principal 2
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(PC2t) que explicou 25,22% da variância e apresentou correlação positiva com Densidade e
Argila e negativa com VTP, Areia e Silte (p=0,649), simbolizando o gradiente textural
existente na área.
A matriz de correlações entre os dois componentes principais de cada PCA gerada e
valores de estoque de carbono e dinâmica destacou as correlações entre altitude e as variáveis
da vegetação consideradas, sendo essa variável a que mais apresentou correlação com os
atributos da vegetação (Tabela 2).

Figura 2. Diagramas produzidos pelas análises de correspondência canônica (CCAs) mostrando a
ordenação de 12 parcelas permanentes (P1-P12) em uma Floresta Ombrófila Densa em Bocaina de Minas,
MG em gradientes de a) “Clima e Altitude”, b) “Fertilidade do Solo” e c) “Textura do Solo”.
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Tabela 2. Matriz de correlação entre dois componentes principais gerados pela PCA clima (PC1c e
PC2c), PCA fertilidade do solo (PCAf1 e PCAf2) e PCA textura do dolo (PCA1t e PCA2t) e os
parâmetros biomassa (C1, C2 e GC) e dinâmica florestal (TM, TR, RN, P, G RAB). As correlações
consideradas altas (>0.5 e <-0.5) estão desatacadas em negrito.

C1
C2
GC
TM
TR
RN
P
G
RAB

PC1c
0,28
0,28
-0,01
0,35
-0,01
0,09
-0,38
-0,10
-0,23

PC2c
-0,09
-0,02
0,75
-0,09
0,32
0,24
-0,04
0,35
0,28

PC1f
-0,45
-0,48
-0,41
0,00
0,37
0,30
-0,30
0,36
0,18

PC2f
-0,34
-0,39
-0,64
0,18
0,25
0,26
0,05
0,17
0,16

PC1t
0,58
0,61
0,43
-0,30
-0,43
-0,43
0,09
-0,43
-0,31

PC2t
-0,11
-0,13
-0,15
0,29
0,07
0,14
0,25
0,08
0,17

Alt
0,63
0,59
-0,23
-0,55
-0,74
-0,76
-0,20
-0,73
-0,68

Os modelos de regressão lineares apresentados (Tabela 3) correspondem aos atributos da
vegetação considerados em função das variáveis que apresentaram maior correlação com os
mesmos. O único modelo não significativo pelo teste F foi o de taxa de mortalidade, sendo os
outros todos significativos e apresentando, na maioria das vezes, Altitude com variável
independente com parâmetros associados significativos pelo teste t, provando mais uma vez a
importância dessa variável para o conjunto de dados observados. Os coeficientes associados
às variáveis independentes indicaram que altitude foi negativamente relacionada parâmetrosde
dinâmica (TM, TR, RN, G e RAB) e positivamente relacionada com parametros os de
biomassa (C1, C2 e GC) sugerindo uma dinâmica mais acelerada nas áreas mais baixas e com
menos estoque de carbono.
No presente caso, variáveis climáticas e edáficas não foram significativas nos modelos de
regressão múltipla para explicar taxas de dinâmica e biomassa, embora o gradiente de
fertilidade do solo já tenha sido relatado como positivamente relacionado com taxas como a
de mortalidade em outros trabalhos (Toledo et al., 2011b). Por outro lado, os modelos gerados
evidenciam o papel da altitude na definição do estoque de carbono e dinâmica florestal.
Novamente, altitude apresenta-se como elemento “síntese” dos outros gradientes, inclusive o
gradiente de conservação observado na área.
Em termos gerais, uma dinâmica mais acelerada foi observada nas áreas mais baixas e
mais impactadas do fragmento florestal. Maiores taxas de mortalidade, recrutamento e
rotatividade são característicos de áreas em fase de construção da silvigênese (Hallé et al.,
1978; Oldeman, 1987; 1992) após distúrbios. Nessa fase mais instável, a mortalidade se eleva
em função do maior número de indivíduos e, consequentemente, maior competição dos
indivíduos menores (Coomes et al., 2003), o que aumenta a rotatividade. Com a alta
competição por sobrevivência, pouco é investido em crescimento individual, o que faz com
que, apesar do aumento geral da área basal nessas áreas, as dimensões individuais das árvores
sejam pequenas e resultem em ganhos de carbono mais baixos. A composição florística nas
áreas mais impactadas também contribui para a aceleração da dinâmica, com dinâmica
acelerada pela provável composição de espécies com ciclo de vida mais curto (Guimarães et
al., 2008). Em setores mais altos da floresta, correspondentes a áreas mais conservadas e
maduras em termos sucessionais, observam-se maiores indivíduos, com maiores estoques C1
e C2, menores taxas de mortalidade, recrutamento, rotatividade, ou seja, áreas mais estáveis
(Felfili, 1995; Lieberman et al., 1985; Rankin-De-Merona et al., 1990; Santos et al., 1998;
Swaine et al., 1987).
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Tabela 3. Resultados das regressões lineares simples e múltiplas envolvendo parâmetros biomassa
(C1, C2 e GC) e dinâmica florestal florestal (TM, TR, RN, G e RAB) em função de gradientes de
clima, fertilidade e textura do solo. As variáveis independentes foram selecionadas a partir da matrix
de correlação (Tabela 2). Os valores p dos modelos e parâmetros significativos estão destacados em
negrito.
Variável
dependente

Modelos
Intercepto
-

C1

C2

GC

TM

TR

RN

G

RAB

Medidas de ajuste

Variável(is) independente(s)
PC1t

Alt

0,548946

0,286159

0,016543

(0,3781)

(0,1340)

(0,0811)

0,808647

PC1t
0,328390

Alt
0,014979

(0,2174)

(0,0997)

(0,1182)

0,22338

PC2f
-0,04319

PC2c
0,06900

(4,05e-06)

(0,0672)

(0,0146)

0,846433

-

Alt
-0,008852

(0,0185)

-

(0,0618)

5.11365

-

Alt
-0.03668

(4.35e-05)

-

(0.00546)

2,980039

-

Alt
-0,022767

(4,94e-05)

-

(0,0041)

9,99195

-

Alt
-0,05285

(4,26e-06)

-

(0,0068)

5,68813

-

Alt
-0,02991

(1,34e-05)

-

(0,0141)

p-value: F

R²

Syx

0,03155

0,4330

0,9896

0,03392

0,4238

1,019

0,00395

0,6427 0,07855

0,06179

0,2372

0,5327

0,00546

0,5100

1,316

0,00410

0,5359

0,7783

0,00680

0,4894

1,968

0,01412

0,4149

1,276

2

Nota: R representa o coeficiente de determinação e Syx representa o erro padrão residual das equações
ajustadas.

Embora o crescimento de espécies vegetais seja relacionado diretamente com clima, na
escala em questão, diferenças na precipitação entre as parcelas não foram suficientes para
influenciar os atributos considerados. A heterogeneidade (irregularidade) do dossel,
decorrente de variações em estágio sucessional, densidade, composição de espécies e até
mesmo condição topográfica da floresta certamente ocasionou diferentes níveis de
interceptação da precipitação no dossel da floresta sendo o efeito da precipitação efetiva
possivelmente mascarado pela estrutura da floresta.
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4. CONCLUSÃO
A hipótese inicial do presente trabalho foi parcialmente aceita, uma vez que fertilidade
do solo foi das variáveis consideradas, a que mais explicou as variações na distribuição das
espécies. No entanto, as variações na fertilidade estão diretamente ligadas à condição
topográfica da floresta, ou seja, às variações na altitude, a qual se mostrou o fator ambiental
mais influente no estoque de carbono e dinâmica florestal no fragmento em questão.
O gradiente altitudinal foi particularmente reforçado na área por alguns impactos
observados na floresta, os quais coincidem com a topografia – são mais pronunciados nas
regiões mais baixas e acessíveis do fragmento florestal – e também parecem influenciar os
atributos da vegetação em questão.
Assim, o presente trabalho reforça o importante papel desempenhado pela topografia,
aqui representada pela variável Altitude, como “fator síntese” de uma série de variáveis que
causam heterogeneidade ambiental e influenciam padrões ecológicos em escalas locais.
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RESUMO
O sudoeste da Amazônia Brasileira é composto por um mosaico de paisagem com
transição de campos naturais e floresta ombrófila densa. A bacia do rio Puruzinho, localizada
no “Arco do Desmatamento” no interflúvio Purus-Madeira, tem passado por mudança no uso
e cobertura da terra. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a variação espacial de índices
biofísicos de uma paisagem heterogênea na bacia hidrográfica do rio Puruzinho. O índice de
vegetação da diferença normalizada (NDVI), índice de área foliar (IAF), temperatura da
superfície, albedo e saldo de radiação da superfície (Rn) foram estimados pelo SEBAL
(Surface Energy Balance Algorithm for Land) a partir de imagens TM Landsat 5, e analisados
sobre floresta densa, campos naturais, área desmatada e área urbana de Humaitá-AM. Todos
os índices biofísicos foram significativamente diferentes, considerando o uso e cobertura da
terra. Os índices biofísicos apresentaram padrão inverso entre a área urbana e a floresta densa,
com menor NDVI, IAF e saldo de radiação e maior temperatura e albedo da superfície na área
urbana. Portanto, as variáveis estimadas pelo SEBAL foram adequadas para avaliar o efeito
das mudanças no uso do solo sobre as variáveis estimadas e distinguir áreas antropizadas de
áreas naturais.
Palavras-chave: análise espacial, bacia amazônica, balanço de radiação, desmatamento.

Evaluation of biophysical indices from TM Landsat 5 images in
heterogeneous landscape in Southwestern Amazon
ABSTRACT
The southwest area of the Brazilian Amazon is composed of a landscape mosaic with
transition grasslands and tropical rain forest. The basin of the Puruzinho River, located in the
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"Arc of Deforestation" in the Purus-Madeira interfluve, has undergone changes in land use
and land cover. The objective of this study was to evaluate the spatial variation of biophysical
indices of a heterogeneous landscape in the Basin of Puruzinho River. The normalized
difference vegetation index (NDVI), leaf area index (LAI), surface temperature, surface
albedo and surface net radiation (Rn) were estimated by SEBAL (Surface Energy Balance
Algorithm for Land) from TM Landsat 5 images, and analyzed on areas of dense forest,
grasslands, deforested area and urban area of Humaitá-AM. All biophysical indices were
significantly different considering the land use and land cover. The biophysical indices
showed an opposite pattern between the urban area and the dense forest, with lower NDVI,
IAF and net radiation and higher surface temperature and surface albedo in the urban area.
Therefore, the variables estimated by SEBAL were adequate to assess the effect of land use
changes on the estimated variables and to distinguish disturbed areas from natural areas.
Keywords: Amazonia, deforestation, radiation balance, spatial analysis.

1. INTRODUÇÃO
A Amazônia é o maior bioma do Brasil, ocupando uma área de 4,19x106 km2 (IBGE,
2004). Esse bioma possui grande biodiversidade e particularidades físicas naturais de relevo e
solo, apresentando um mosaico de 23 ecorregiões naturais (Brasil, 1978). Dentre elas, a
ecorregião do interflúvio Purus-Madeira apresenta-se com expressivos contrastes de
vegetação, representadas por manchas de savanas, as quais ocupam dimensões significativas
em ecótonos com áreas de floresta densa, no sudoeste da Amazônia Brasileira (Soares-Filho
et al., 2005).
A ecorregião do interflúvio Purus-Madeira se encontra na faixa do “Arco do
Desmatamento”, em cenário de desenvolvimento e mudanças no uso e cobertura da terra
devido à instalação das UHE de Santo Antônio e Jirau, reconstrução de rodovias, atividades
de exploração de recursos minerais e produtos florestais, agropecuária e urbanização
(Fearnside, 2015). Essas atividades representam os principais aspectos indicadores de
desenvolvimento e riscos de alteração da paisagem. A substituição de áreas nativas por
pastagem e área urbana alteram significativamente a temperatura e umidade relativa do ar e os
balanços de radiação e energia da superfície em escala local e regional (Biudes et al., 2015).
O monitoramento ambiental em escala regional pode ser realizado a partir de técnicas de
sensoriamento remoto, as quais permitem analisar a relação entre padrões espaciais da
vegetação e as mudanças no balanço de radiação e dos fluxos de energia da superfície (Fausto
et al., 2014). O algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) possibilita
estimar o balanço de energia da superfície (Bastiaanssen, 1998), a partir de índices biofísicos
da superfície, como o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), albedo,
temperatura e saldo de radiação da superfície. Dessa forma, o SEBAL pode ser aplicável ao
monitoramento e detecção de mudanças no uso e cobertura da terra, assim como possíveis
impactos sobre as variáveis ambientais em escala regional. Alteração do uso e cobertura da
terra, seja para estabelecimento de área agrícolas ou urbana, aumentam o albedo e a
temperatura da superfície, bem como a redução de índices de vegetação e o saldo de radiação
da superfície (Oliveira et al., 2012; Nascimento et al., 2014). Este algoritmo também permite
análise espacial, e pode ser indicada para estudos de zoneamentos socioambientais e projetos
urbanísticos ligados ao conforto térmico urbano (Gartland, 2010).
Diante das mudanças de uso e cobertura do solo ocorridas na região Amazônica e a
possibilidade de seu diagnóstico com o uso do sensoriamento, o objetivo deste estudo foi
avaliar a variação espacial de índices biofísicos como os índices de vegetação, albedo,
temperatura e saldo de radiação da superfície de uma paisagem heterogênea na bacia
hidrográfica do rio Puruzinho.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de Estudo
A área de estudo foi a bacia do rio Puruzinho que está localizada no interflúvio PurusMadeira, Sudoeste da Amazônia Brasileira (Figura 1). Essa bacia pertence às formações dos
Campos Puciari de Humaitá-AM que abrangem parte do Sul do Amazonas e Norte de
Rondônia (Vidotto et al., 2007) e se caracteriza por diferentes usos do solo, com manutenção
de sua vegetação nativa, o que não tem sido comum em outras regiões do Brasil. A bacia do
rio Puruzinho, inserida em zona de transição entre campos e florestas, possui uma área de
1146 km2 composta por 63,4% de floresta densa, 23,2% de campos naturais, e 0,5% de
espelho d’água que se refere principalmente ao lago do Puruzinho. Além disso, apresenta
áreas antropizadas por agropecuária, extrativismo, rodovias (BRs 230 e 319), ocupação
urbana e área desmatada, num total de 12,9% da área da bacia (Carvalho et al., 2014). Sendo
assim, foram utilizadas cinco classes: floresta densa (FD), campos naturais (CN), área
desmatada (DE) e área urbana (AU) do município de Humiatá-AM e espelho d´água (EA).

Figura 1. Localização da bacia do Rio Puruzinho no Sudoeste da Amazônia
Brasileira, classes de uso e cobertura da terra e pontos de extração dos índices
biofísicos.

2.2. Estimativas de índices biofísicos pelo SEBAL
A área da bacia foi delimitada com base em imagem do SRTM (Radar Shuttle Radar
Topography Mission), com resolução espacial de 90 metros (Farr et al., 2007), adquirida em
http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Os índices biofísicos foram estimados pelo
algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) (Bastiaanssen, 1998), a
partir de uma imagem corrigidas para efeitos da atmosfera geradas pelo sensor Thematic
Mapper (TM), acoplado ao satélite Landsat 5, adquiridas em http://earthexplorer.usgs.gov/.
A imagem analisada nesse trabalho corresponde à passagem do Landsat 5 sobre a área de
estudo em dia de céu claro às 10h09 (hora local) no dia 7/05/2011 (Dia Juliano = 127), na
órbita 232, ponto 65. A radiação solar diária foi calculada por meio da insolação e a
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transmissividade atmosférica foi calculada com base na temperatura e umidade relativa do ar,
medidos na estação meteorológica (código OMM 81890) de Humaitá (7°55” S e 63°07” O)
operada pelo INMET.
Os índices biofísicos foram calculados segundo o detalhamento descrito em Fausto et al.
(2014). Para tanto, foram seguidas as seguintes etapas: (i) recorte das imagens obtidas do TM
Landsat 5 da área estudo; (ii) empilhamento das 7 bandas do TM Landsat 5 em um único
arquivo de imagem; (iii) classificação supervisionada do uso e cobertura da terra; e (iv)
cálculo do índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI - Normalized Difference
Vegetation Index), Índice de Área Foliar (IAF), albedo da superfície (α), temperatura
radiométrica da superfície (Ts) e saldo de radiação da superfície (Rn).
2.3. Análises estatísticas
Foram extraídos os valores de 9 pixel em torno de 3 pontos por tipo de classe, totalizando
2.43 ha. As médias dos índices biofísicos por classe e o intervalo de confiança de ± 95% das
estimativas foram calculadas por bootstrapping de 1000 iterações das reamostragens
aleatórias com substituição (Efron e Tibshirani, 1993). A correlação de Spearman foi utilizada
para avaliar a força e direção da correlação entre as variáveis estudadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve diferença significativa nos valores de NDVI e o IAF entre área desmatada e
campos naturais, mas houve diferença significativa do NDVI entre as outras classificações
(Figura 2C e 2D). O NDVI da floresta densa (0,72) foi 85,3% maior do que o da área urbana
(0,39). As áreas de corpos d’água apresentaram valores de NDVI próximos de zero (Figura
2A). O IAF da floresta densa (1,1 m2 m-2) foi 117% maior do que a área urbana e os campos
naturais (0,1 m2 m-2). As áreas escuras formadas por corpos d’água apresentaram valores de
NDVI menores que zero (Figura 2A) e IAF próximos de zero (Figura 2B).
As estimativas de NDVI da área de estudo estão de acordo com outros estudos
desenvolvidos em regiões tropicais. Nascimento et al. (2014) encontraram valores de NDVI
acima de 0,40 em áreas verdes, entre 0,01 e 0,30 em aglomerados urbanos, e valores próximos
de zero em corpos hídricos em Mossoró-RN. Outros estudos corroboram as estimativas de
IAF da área de estudo ao apontar que o IAF em regiões tropicais pode variar de 0,5 a 3 em
pastagem na bacia Amazônica em Rondônia (Zanchi et al., 2009), de 6 a 8 em floresta de
transição Amazônia-Cerrado, e de 2,5 a 4,5 em floresta inundável no Pantanal em Mato
Grosso (Biudes et al. 2014), e de 2 a 4 em área urbana em Humaitá, AM (Lopes, 2013).
Destaca-se que, os maiores valores de NDVI e IAF indicam maior biomassa (Fausto et
al., 2014). A variação espacial do NDVI com menores valores em áreas antropizadas e
maiores valores em área com vegetação foi semelhante à encontrada por Gomes et al. (2013),
Andrade e Corrêa (2014), Fausto et al. (2014), e Nascimento et al. (2014). A variação espacial
do IAF também com menores valores em áreas antropizadas e maiores valores em área com
vegetação de floresta foi semelhante aos valores encontrados por Fausto et al. (2014).
As áreas mais claras apresentaram maiores valores de albedo que correspondem às áreas
com impacto antrópico como área urbana, área desmatada e rodovias (Figura 3A). O albedo
da superfície foi significativamente diferente entre as classes analisadas, com maiores valores
na área urbana (21%), e menores valores no espelho d’água (4%) (Figura 3C).
Maiores valores de albedo da superfície em áreas antropizadas e menores em área com
vegetação densa também foram encontrados por outros autores. Liberato (2011) obteve
albedo de 11% em floresta Amazônica e 13% em áreas de pastagem próximo de Ji-ParanáRO; Von Randow et al. (2004) obtiveram albedo de 13% em floresta Amazônica e 22% em
pastagem na REBIO Jaú-RO; e Querino et al. (2006) obtiveram albedo entre 13 e 15% em
Rev. Ambient. Água vol. 10 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2015

Análise de índices biofísicos a partir de imagens TM Landsat 5 …

947

floresta Amazônica e entre 17 e 22% em pastagem. O albedo do espelho d’água foi próximo
ao encontrados por Liberato (2011), mas diferente do valor próximo de zero encontrado por
Fausto et al. (2014) no rio Cuiabá, MT. Isto pode indicar alta carga de sedimentos na água da
área de estudo, decorrente de processos erosivos da bacia e fluxos de sedimentos oriundos do
rio Madeira (Fearnside, 2015).

Figura 2. Mapa do índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) (A) e do índice de área foliar
(IAF) (B) e valores do NDVI (C) e IAF (D) nos diferentes usos do solo na bacia do Rio Puruzinho,
Amazonas, Brasil. As barras representam ±95% de intervalo de confiança.

Não houve diferença significativa nos valores de temperatura da superfície durante a
passagem do satélite entre área desmatada (23,7°C) e campos naturais (25,1°C). No entanto,
houve diferença significativa entre as outras classificações, com temperatura da superfície na
área urbana 28,7% maior que na floresta densa (20,8ºC) (Figura 3D). As maiores
temperaturas ocorreram nas áreas mais claras que correspondem às áreas antropizadas por
área urbana, área desmatada e rodovias (Figura 3B). Algumas manchas mais “claras” estão
localizadas onde existem corpos hídricos, indicando o efeito da antropização às suas margens.
Ressalta-se que a banda termal do TM Landsat 5 tem resolução espacial de 120 m, enquanto
que as demais bandas têm resolução espacial de 30 m. Dessa forma, a antropização das
margens dos rios tem maior efeito na estimativa da temperatura da superfície que os corpos
d´água.
O saldo de radiação da superfície foi significativamente diferente entre as classes
analisadas, com maiores valores no espelho d’água (595,5 W m-2) e menores valores em área
urbana (455,7 W m-2) (Figura 4A). As áreas mais escuras correspondem às áreas antropizadas
e apresentaram os menores valores de saldo de radiação da superfície (Figura 4B).
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Figura 3. Mapa do albedo (A) e da temperatura da superfície (B), e valores do albedo
(C) e valores da temperatura da superfície (D) em diferentes usos do solo na bacia do
Rio Puruzinho, Amazonas, Brasil. As barras representam ±95% de intervalo de
confiança.

Figura 4. Mapa (A) e valores (B) do saldo de radiação da superfície
(Rn) em diferentes usos do solo na bacia do Rio Puruzinho, Amazonas,
Brasil. As barras representam ±95% de intervalo de confiança.

A substituição de floresta nativa densa por áreas antropizadas provocou aumento na
temperatura da superfície (Figura 5; Tabela 1). A estimativa dos índices biofísicos na
área urbana apresentou padrão inverso ao da floresta densa, uma vez que apresentou maior
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temperatura e albedo da superfície, e menor saldo de radiação, NDVI e IAF (Figura 5;
Tabela 1). O comportamento dessas variáveis na área urbana pode ser explicado pelos
balanços de radiação e energia que são modificados com a substituição de vegetação por áreas
construídas.
Tabela 1. Matriz de correlação de Spearman do saldo de radiação da
superfície (Rn), a temperatura da superfície (Ts), Índice de Vegetação da
Diferença Normalizada (NDVI), Índice de Área Foliar (IAF) e albedo da
superfície na Bacia do rio Puruzinho, Amazonas, Brasil.
Variável

Rn (W m-2)

Ts (oC)

Ts (oC)

-0.58**

NDVI

0.38**

-0.61**

IAF

0.30**

-0.63**

0.90**

Albedo

-0.82**

0.39**

-0.33**

NDVI

IAF (m2/m2)

-0.23**

** p-valor > 0,01.

Em geral, a diferença no saldo de radiação da superfície entre as diferentes classes
analisadas nesse estudo está ligada à estrutura e/ou falta da vegetação, à disponibilidade
hídrica da superfície e às propriedades térmicas da superfície (Oke et al., 1999; Christen e
Vogt, 2004). As relações entre os índices biofísicos analisados nesse estudo são bem
documentadas em estudos envolvendo efeitos da conversão entre floresta e pastagem
(Liberato, 2011; Gomes et al., 2013; Andrade e Corrêa, 2014; Fausto et al., 2014; Nascimento
et al., 2014). No entanto, poucos estudos se referem a efeitos da conversão de área nativa em
urbana.
A diferença observada no albedo da superfície na floresta e nos campos foi devido aos
processos de absorção, reflexão e transmissão que ocorre entre a radiação incidente e a
superfície estudada (Pereira et al., 2007). A radiação incidente sobre campo e/ou área urbana é
pouco utilizada pela vegetação para os processos de evapotranspiração e fotossíntese em
decorrência de seu baixo índice de área foliar e/ou à grande extensão de áreas de concreto, o
que aumenta o seu espalhamento devido às múltiplas reflexões. Todavia, a maior parte da
radiação incidente é absorvida pela floresta, pois o dossel arbóreo apresenta refletância
relativamente baixa devido ao uso dessa energia por pigmentos fotossintetizantes presentes
nas folhas e às múltiplas reflexões no interior do dossel (Ponzoni, 2012).
Mesmo apresentando menor albedo, e consequentemente maior absorção da radiação
incidente, a floresta apresenta menor temperatura radiométrica em função da maior
disponibilidade hídrica e à maior distribuição dessa energia radiativa para os processos de
evapotranspiração e fotossíntese. Já as áreas de campo apresentam distribuem,
prioritariamente, a energia disponível para os processos de aquecimento do ar e do solo,
devido à baixa densidade de vegetação que tem baixa capacidade de armazenamento de água
no interior do dossel (Biudes et al., 2009; 2015).
As áreas urbanas têm complexas trocas de energia, massa e momentum, devido aos
diversos elementos que compõem sua superfície, pois o tecido urbano consiste de uma
estrutura complexa de blocos de construção, que produzem um mosaico de superfícies
iluminadas e sombreadas e, consequentemente afetam o albedo (Frey et al., 2007). A radiação
de onda curta incidente não é igualmente distribuída dentro das camadas do dossel urbano
devido ao sombreamento e exposição dos edifícios que provocam divergência vertical da
densidade de fluxo de radiação (Christen e Vogt, 2004). O albedo elevado na área urbana está
associado à superfícies de cores lisas, secas, e claras, enquanto que um albedo baixo está
associado à superfícies ásperas, úmidas, e escuras (Silva et al., 2011).
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Figura 5. Relação entre temperatura da superfície e albedo (A), saldo de radiação (B), índice
NDVI (C), e índice de área foliar (IAF) (D) nos diferentes usos do solo na bacia do Rio
Puruzinho, Amazonas, Brasil.

A radiação de onda longa incidente aumenta em áreas urbanas, quer devido ao aumento
do calor da atmosfera urbana e/ou da emissividade atmosférica reforçada provocada pela
presença de partículas e gases poluentes (Estournel et al., 1983). As partículas em uma
atmosfera poluída que absorvem e dispersam a radiação de ondas curtas, também absorvem a
radiação de onda longa, criando uma perda de calor na superfície e aquecimento da camada
poluída, mas também emitem radiação de onda longa, que arrefece a camada poluída
(Christen e Vogt, 2004). Por outro lado, a radiação de onda longa reemitida pela superfície é
controlada pela temperatura da própria superfície (Frey et al., 2007). Áreas urbanas
apresentam maior magnitude de radiação de onda longa reemitida pela superfície que áreas
rurais, devido à maior temperatura da superfície e/ou emissividade diferente (Christen e Vogt,
2004). Destaca-se ainda, que as áreas urbanas possuem maior capacidade de armazenar calor
e menor quantidade de energia destinada à evapotranspiração (Grimmond e Oke, 1999).
Assim, a maior parte da energia disponível é empregada ao aquecimento do ar e do solo em
áreas urbanas. Como o ambiente urbano é dominado por calor sensível, grandes quantidades
de calor são armazenadas no tecido urbano durante o dia e são liberadas durante a noite (Oke
et al., 1999).

4. CONCLUSÃO
Os índices biofísicos apresentaram padrão inverso entre a área urbana e a floresta densa,
uma vez que a área urbana apresentou maior albedo e temperatura da superfície, e menores
valores de NDVI, IAF e saldo de radiação. Portanto, as estimativas de NDVI, IAF, albedo e
temperatura da superfície e saldo de radiação pelo SEBAL foram adequados para distinguir
áreas antropizadas de áreas naturais e avaliar o efeito das alterações de uso e ocupação do solo
sobre as variáveis estudadas.
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