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ABSTRACT 
This paper discusses the reverse logistics of empty agrochemical containers, the partners 

involved, and it focuses on the participation of the Agricultural Defense Agency of the São 
Paulo state government in reducing the risk of water and soil contamination in order to 
preserve these resources for future generations. 

Keywords: agriculture, chemical control, environmental contamination. 

O sistema de logística reversa e o papel da fiscalização governamental 
para a preservação do solo e da água: o caso das embalagens vazias de 

defensivos agrícolas 

RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo demonstrar como a logística reversa das embalagens vazias 

de agrotóxicos funciona, quais são os parceiros envolvidos, focando na participação da Defesa 
Agropecuária do governo do Estado de São Paulo, na redução dos riscos de contaminação de 
água e solo, com o objetivo de preservar estes recursos para as gerações futuras. 

Palavras-chave: agricultura, agrotóxico, contaminação ambiental. 

1. DISCUSSION 

Considered a regulatory landmark in 1989, a Brazilian federal law first demonstrated the 
country’s concern with the handling and disposal of pesticide containers. Previously, most of 
the focus was on pesticide efficiency and most of the containers were made of glass, not of 
plastic as they are today. The environment was still not considered an important concern, and 
even today Brazil is the largest consumer of pesticides worldwide. The correct handling and 
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disposal of pesticide containers is therefore of primary importance in public policy. Brazil’s 
Federal Laws 7802 (Brazil, 1989), 9974 (Brazil, 2000) and Decree 4074 (Brazil, 2002) 
regulate the obligation to return empty pesticide containers to retailers or producers. In 2010, 
reverse logistics was defined by Federal Law 12305 (Brazil, 2010), which created the 
National Policy on Solid Waste. According to this law, reverse logistics can be understood as 
a set of actions, procedures, and means to enable the collection and recovery of solid waste 
for the business sector to reuse in its cycle, other production cycles, or even to dispose of in 
an environmentally safe manner. Previously, some people would reuse empty pesticide 
containers, while others would discard them, and these behaviors risked the contamination of 
soil and water. The law mandated that pesticide containers be tracked from the moment of 
sale until their return to a recycler. 

1.2. Pesticide Packaging Reverse Logistics System – Partners  
Since Brazilian law mandated the return of pesticide containers, a reverse logistics 

system has been implemented. This system involves different stakeholders such as pesticide 
producers, farmers, and government. Each has an important role to play in order for the 
system to be effective. 

In 2001, the Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV) was 
created in order to develop guidelines to improve the disposal of pesticide packaging. The 
INPEV is responsible for recycling pesticide containers. 

Farmers must return empty pesticide containers to a recycler. The government is 
responsible for education, inspection and licensing. The Agricultural Defense Agency, which 
falls under São Paulo State’s Department of Agriculture, is responsible for monitoring the sale 
and use of pesticides. It also monitors the return of empty pesticide containers. 

According to Grutzmacher et al. (2006), these efforts have enabled the agricultural sector 
to achieve reverse logistics results superior to those of any other economic sector: in 2009, 
Brazil recycled 94% of all plastic packages collected during the year, followed by France 
(77%) and Canada (73%) (INPEV, 2016). 

1.3. Government  
Empty pesticide containers have only recently been inspected and controlled by the 

government. Previously, most of these packages were freely disposed of in rivers or fields, 
were burned, or even worse, buried in the ground, causing serious environmental damage 
(Oliveira, 2012). 

After purchasing a pesticide, a farmer has one year to return the empty container to a 
recycler. However, according to Lima et al. (2009), most farmers have ignored this rule. The 
empty containers must be washed three times (Pelissari et al., 1999) soon after they are 
emptied in order to reduce product waste. Washed containers may then be sent to a recycler 
that will send them to a manufacturer who may recycle used containers into new ones. 

Since the law’s implementation, there have been many lectures and much training 
regarding triple washing and the importance of pesticide package return. One example is the 
project called “Vegetables: healthy and safe food" which was conceived and implemented by 
several chemical supply chain partners (Vieira et al., 2006) and which focuses on providing 
training and disseminating information that can help farmers better execute the procedures 
established by law. However, government oversight is an important component for making 
this process work. 

According to INPEV (2016), from 2002 to 2015, the percentage of empty pesticide 
containers returned by farmers increased more than 1,200 %. In 2002, the quantity was 
3,768 tons, and in 2015 this number increased to more than 45,000 tons. This is a very 
important way to reduce the risks of environmental contamination, as well as to protect the 
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health of workers and consumers. By analyzing secondary data, it is possible to infer that 
empty pesticide container return has increased at locations where government exercises 
oversight. 

For Minami et al. (2008), oversight and enforcement, along with consumer awareness, 
has increased the return of empty containers to the receiving units and subsequently to the 
recyclers, which in return increases protection of the environment. However, it is important to 
point out that consumer awareness alone is insufficient to sustain this process of conscious 
consumption and sustainable production. The state must exercise its command and control 
power through regulation and oversight in order to protect people and the environment. The 
government has shown a willingness to provide solutions for environmental problems 
associated with pesticide usage and recycling by establishing clear policies on the generation, 
collection, treatment, and disposal of solid waste, as well as sanctions for those who violate 
the law (Santos, 2009). 

Therefore, oversight is needed in order to assure that this system of reverse logistics 
grows more effective. In the Paraíba River Valley, State of São Paulo, the Agricultural 
Defense Agency has been randomly monitoring farms, analyzing pesticide sales data and 
overseeing pesticide packaging return points. In each agency check, farms are supervised in 
order to verify their pesticide usage, storage, and empty container return receipts. This kind of 
action is also an instructive intervention that has increased the return of pesticide packaging. It 
has been found that when nearby farmers become aware of agency oversight, they return their 
own empty pesticide containers as well. According to Recena and Caldas (2008), most of 
farmers are aware of the risks of environmental contamination due to the improper disposal of 
pesticide packaging. 

Inspections at recyclers have shown that the number of farmers who return their 
containers without triple washing has decreased. In the beginning of the reverse logistics 
system, the Agricultural Defense Agency would analyze return receipts of receiving locations 
in order to identify farmers who had returned containers without properly washing them. The 
agency would then provide additional training to those farmers regarding the importance of 
washing containers correctly and emphasizing their legal obligation to do so. 

2. FINAL REMARKS 

In recent years the State of São Paulo has suffered a water shortage due to the lack of 
precipitation and the mismanagement of river dams, which has engendered in its population a 
greater awareness of the importance of preserving and conserving both the quantity and 
quality of its natural resources. The reverse logistics system promotes the preservation of 
environmental quality, reducing soil and water contamination caused by the improper disposal 
of pesticide containers. 

Each participant must properly fulfill their obligations in order to assure the success of 
the system. Therefore, all stakeholders are important, including the government which must 
educate and, if necessary, obligate others to fulfill their obligations as well. Everyone is 
responsible for the conservation and preservation of natural resources in order to sustain the 
well-being of future generations. 
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ABSTRACT 
Sugarcane vinasse is one of the most polluting residues produced by Brazilian ethanol 

industries, mainly because of its harmful effects on the environmental, such as high organic 
matter load and acidity. Anaerobic digestion is a highly efficient wastewater treatment method 
that could potentially be used to treat sugarcane vinasse. This study examined the anaerobic 
biodigestion of sugarcane vinasse in mesophilic conditions (30 - 45°C) by varying the 
inoculum concentration (0.5 to 5.5%) and pH (6 - 8). Changes of Chemical Oxygen Demand 
(COD), total solids content, and yield and composition of biogas after the biodigestion of the 
vinasse were assessed. The vinasse was efficiently digested under mesophilic anaerobic 
conditions over a 23-day Hydraulic Retention Time (HRT) and a 5-day acidogenic phase with 
a consequent reduction of COD (54 - 83%) and total solids (52 - 87%). Statistical analyses at 
a confidence level of 95% suggested that temperature, pH and inoculum concentration did not 
influence on the anaerobic biodigestion of the vinasse. The optimal operating parameters were 
found to be temperatures of 30 - 35°C, inoculum concentration of 0.5% and pH of 6 - 7. The 
results emphasize the promising use of the treated sugarcane vinasse as a biofertilizer for 
agriculture, indicating that the anaerobic digestion process is an excellent alternative for 
Brazilian ethanol industries. 

Keywords: anaerobic digestion, biomethane manure, inoculum concentration, vinasse. 

Biodigestão anaeróbica da vinhaça de cana-de-açúcar em condições 
mesófilas usando esterco como inóculo 

RESUMO 
A vinhaça de cana-de-açúcar é um dos resíduos mais poluidores da indústria 

sucroalcooleira brasileira, principalmente pelas suas características nocivas ao meio ambiente, 
como o elevado teor de matéria orgânica e acidez. A digestão anaeróbia é um método 
altamente eficiente de tratamento de efluente e pode ser usada para tratar este resíduo. O 
estudo aborda a biodigestão anaeróbia de vinhaça de cana-de-açúcar em condições mesófilas 
(30 - 45°C), variando a concentração de inóculo (0,5 a 5,5%) e o pH (6 - 8). Foram 
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verificados a remoção de DQO (Demanda Química de Oxigênio) e o teor de sólidos totais, 
além do rendimento e composição do biogás após a biodigestão da vinhaça. A vinhaça foi 
eficientemente digerida sob condições mesófilas em 23 dias de TRH (Tempo de Retenção 
Hidráulico) e 5 dias de fase acidogênica, com consequente redução de DQO (54 - 83%) e de 
sólidos totais de (52 - 87%). As análises estatísticas sugeriram que a temperatura, a 
concentração de inóculo e o pH não foram suficientes para caracterizar o processo de 
biodigestão anaeróbia da vinhaça, não apresentando diferença significativa entre os ensaios. 
Os parâmetros ótimos de operação foram definidos como temperatura entre 30 e 35°C, 
concentraçao de inóculo de 0,5% e pH entre 6 e 7. Os resultados evidenciam o uso promissor 
da vinhaça tratada como biofertilizante para a agricultura, indicando a digestão anaeróbia 
como um processo sustentável e ótima opção para as empresas sucroalcooleiras brasileiras. 

Palavras-chave: biometano, concentração de inóculo, digestão anaeróbia, esterco, vinhaça. 

1. INTRODUCTION 

The growing public concern over the preservation of the environment has stimulated a 
worldwide search for more sustainable agricultural procedures and alternative sources of 
energy. Nevertheless, only a few countries have a plenitude of natural resources to produce 
large amounts of energy crops without jeopardizing their food production capacity. Brazil, for 
example, has developed a very modern sugarcane industry for ethanol production over the last 
30 years. The country has a territory of 851 million hectares with climate conditions highly 
suitable to the production of massive amounts of sugarcane with minimal need for irrigation 
(Leite et al., 2009). 

Sugarcane is cultivated in more than 100 countries around the world. However, 80% of 
sugarcane production is concentrated in 10 countries, among which Brazil is the leader in 
terms of cultivated area and ethanol industry scale (Doll and Foresti, 2010). The annual 
production of ethanol in Brazil is 28 million m3 (UDOP, 2014) which, when combined with 
the corn ethanol production of the United States, comprises about 70 – 80% of worldwide 
ethanol production (Vian, 2015). 

Industrial processing of sugarcane results in the generation of large amounts of wastes 
such as bagasse, ashes, vinasse, and other liquid and gaseous residues (Doll and Foresti, 
2010). The retrieval of energy and the production of diverse products, including the reuse of 
wastes, would be an application of the currently important concepts of biorefinery and 
sustainability for the Brazilian ethanol industry (Moraes et al., 2015). 

Sugarcane vinasse, also named distillery water or stillage, is an aqueous byproduct 
resulting from ethanol distillation. The vinasse is commonly produced at a volume 
approximately 10 – 20 times greater than the volume of ethanol. The vinasse usually exhibits 
high pollutant content mainly characterized by its low pH, high corrosion ability, and large 
organic matter content (Kapajaru et al., 2010; Christopholetti et al., 2013; Silva and Abud, 
2014; Moraes et al., 2015). 

Anaerobic digestion has emerged as an alternative waste treatment method to the aerobic 
digestion processes mainly due to its higher organic matter degradation rate, little sludge 
formed, and production of energy through the synthesis of biogas, in addition to producing 
biofertilizers as an end product (Mohana et al., 2009). It has been widely used to treat 
municipal sludges and industrial effluents, this latter still with certain limitations (Chen et al., 
2008). Anaerobic biodigestion is a process by which organic residues and effluents are 
biologically transformed in the absence of oxygen. It is a complex treatment approach that has 
a specific bioactive population divided into four different stages: hydrolysis, acidogenesis, 
acetogenesis, and metanogenesis (Lastella et al., 2002). This complexity has imparted a strong 
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dependence of the anaerobic biodigestion on various factors, including temperature, pH, 
organic matter loading, and the presence of hazardous substances (Rajendran et al., 2012; 
Lastella et al., 2002). 

With respect to sugarcane vinasse, the use of anaerobic digestion as a treatment method 
has been rare due to the fact that the majority of the vinasse quantity has been used at an “in 
nature” state for the fertirrigation of sugarcane plantations. The vinasse has been directly 
applied to the soil because of its valuable phosphorus content, even though the long-term 
effects of this activity are still unclear, and the transportation costs are high (Christofoletti et 
al., 2013). 

The application of anaerobic biodigestion technologies to treat sugarcane vinasse has not 
been shown to be advantageous because of the small gains involved in the use of biogas to 
generate electricity. It is now receiving more attention mainly due to environmental gains, but 
scientific progress on this topic is still unsatisfactory, with several questionable or conflicting 
studies (Moraes et al., 2015). An earlier report on the economic and energetic aspects of the 
anaerobic biodigestion of vinasse in sugarcane processing factories pointed out the 
considerable gains in terms of electricity or co-generation as well as alternative vehicle fuels. 
The energetic potential of vinasse, which has been lost by application of the “in nature” 
vinasse to soil, was comparable to the electrical demands of some cities, the generating 
capacity of some hydroelectric plants, and, in some cases, exceeded the energy obtained from 
combustion of the sugarcane bagasse. Therefore, the sustainability concepts involved in the 
anaerobic biodigestion of the vinasse must still be better explored in sugarcane biorefineries 
of Brazil (Moraes et al., 2014). 

Due to the possibility of soil contamination and imbalance of physicochemical and 
microbiological characteristics, anaerobic digestion could potentially be used to treat the 
vinasse, mineralizing this byproduct while virtually maintaining its nitrogen, phosphorus and 
potassium (NPK) contents unchanged (Amon et al., 2006; 2007; Cruz et al., 2013). Even 
though the salt content, which is one of the main toxicity aspects of the continuous use of 
vinasse in fertirrigation, needs to be adjusted by dilution, it can generate considerable impact 
to the environment if handled improperly in addition to the fact that the management of salt 
concentrations is adjusted depending on the type of soil (Alves et al., 2015; Vadivel et al., 
2014; Christofoletti et al., 2013). 

Numerous approaches have been used to increase the efficiency of the anaerobic 
digestion process, especially the variation of operating conditions such as temperature, 
hydraulic retention time (HRT), pH and concentration of solids (Yadvika et al., 2004). 
Regarding temperature, the anaerobic biodigestion is generally classified into psychrophilic 
(<30°C), mesophilic (30 – 45°C) and thermophilic (50 – 60°C) processes. Thermophilic 
anaerobic biodigestion has been considered to be more efficient for degradation of organic 
matter compared with the mesophilic processes (Yadvika et al., 2004), since a larger yield of 
biogas can be obtained. However, anaerobic processes involving effluents with high organic 
matter loading generate large amounts of acid compounds, which can hamper the 
methanogenesis stage, especially when the organic matter is comprised of simple 
(non-recalcitrant) substances, such as cellulose, hemicellulose and lignin (Doll and Foresti, 
2010). 

The present work examined the characteristics of biofertilizers and biogas obtained by 
anaerobic biodigestion of sugarcane vinasse under mesophilic conditions (30 – 45°C). 
Operating parameters such as temperature, concentration of inoculum (bovine manure) and 
pH were studied by statistical methods in order to gain deeper insights into the biodigestion 
process and influence its development. 
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2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Obtaining and characterization of sugarcane vinasse 
The sugarcane vinasse was kindly supplied by the Cachoeira biofuel plant and all 

experiments were conducted at the engineering chemistry laboratory of UFAL, both located in 
Maceió (AL), Brazil (latitude 9.40 S; longitude 35.43 W). Freshly generated vinasse was 
collected and transported in cold vessels to the laboratory where it was stored in plastic bottles 
in a refrigerator for further analyses. The vinasse was characterized in terms of pH, volatile 
and fixed total solids, chemical oxygen demand (COD), total nitrogen, ammoniacal nitrogen, 
chloride and phosphorus content, total acid content, and density, following the Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995). 

The pH measurements were done with a potentiometer calibrated with pH 4.0 and 
7.0 buffer solutions. The total solid content was determined using a gravimetric method 
considering the difference of vinasse mass before and after drying at 105°C. The total fixed 
solid content was determined after calcination at 550°C for 1 h. The volatile solid (VS) 
content was calculated as a difference between the total solid content and the total fixed solid 
content. The COD analyses were performed by UV-Vis spectrophotometry by using 
potassium dichromate as an oxidizing agent under acidic condition and high temperature. The 
analytical curve used in the COD quantifications was obtained with potassium biphthalate 
solutions with various concentrations. The phosphorus content was determined using the 
ascorbic acid method by previously digesting the vinasse with concentrated acid. Potassium 
phosphate solutions with different concentrations were used to obtain the analytical curve. 
The chloride content was determined by the Mohr’s method using standard 0.01 N AgNO3 
solution and 5% potassium chromate solution as an indicator, while the total acid content was 
determined by acid-base titration using standardized 0.1 N NaOH solution and 
phenolphthalein indicator (1%). The total and ammoniacal nitrogen contents were determined 
by the Kjeldahl method. All analyses were carried out in triplicate with exception of the COD 
determinations. 

2.2. Biodigestion trials 
The experiments of biodigestion were carried out using bovine manure as an inoculum. 

Plastic flasks (0.6 L working-volume and 0.2 L of headspace, according Angelidaki et al., 
2009) with screw top lids were arranged with two openings at their top; the first one was used 
to drive the biogas to syringes, which served to store and quantify the gas through the 
displacement of the piston, and the second opening was used to collect aliquots daily as well 
as to adjust the pH with 40% NaOH and 20% H2SO4 solutions over the acidogenesis phase. 
The reactor heating was provided by a water bath Nova Técnica NT 235. The flasks were 
shaken manually once a day, just for sample collection. 

The experiments were executed according to a full 23 factorial design with three 
repetitions at the central point (Table 1). The variables temperature, inoculum concentration, 
and pH were studied with respect to their influence on the COD, biogas formation, and total 
phosphorus and nitrogen contents. The ending of biogas production (constant formed biogas 
volume) was used as a criterion to interrupt the biodigestion assays. Samples were collected 
daily in order to evaluate the variation of pH which was further adjusted to the value required 
for each experiment. 

The inoculum concentration is important to the process and varies according to the 
material used for activating the microbial population (Raposo et al., 2012). In fact, the type of 
inoculum affects the microbial population in the process, as well as the difference in 
physico-chemical composition and biogas production capacity (De Vrieze et al., 2015). 
Manure has about 80 g manure VS/kg (Barros et al., 2009). In this study, the manure was 
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used between 0.5 – 5.5% as inoculum, with load between 10 – 100 g vinasse COD/g 
inoculum VS (50 as an average value) or g vinasse VS/g inoculum VS, based on De Vrieze et 
al. (2015) studies, to evaluate the interaction of various inoculum concentrations in the biogas 
and biofertilizer production. 

Table 1. 23 full factorial design conditions for anaerobic 
biodigestion of vinasse under mesophilic condition. 

Assay 
Inoculum 

concentration 
Temperature pH 

1 -1 (0.5%) -1 (30°C) -1 (6.0) 

2 1 (5.5%) -1 (30°C) -1 (6.0) 

3 -1 (0.5%) -1 (30°C) 1 (8.0) 

4 1 (5.5%) -1 (30°C) 1 (8.0) 

5 -1 (0.5%) 1 (45°C) -1 (6,0) 

6 1 (5.5%) 1 (45°C) -1 (6.0) 

7 -1 (0.5%) 1 (45°C) 1 (8.0) 

8 1 (5.5%) 1 (45°C) 1 (8.0) 

9 0 (3.0%) 0 (37.5°C) 0 (7.0) 

10 0 (3.0%) 0 (37.5°C) 0 (7.0) 

11 0 (3.0%) 0 (37.5°C) 0 (7.0) 

2.3. Physical-chemical and microbiological characterization of the biofertilizers 
The solid products obtained in the biodigestion experiments were characterized by 

volatile solid content, total fixed solid content, COD, total nitrogen content, and total 
phosphorus content analyses, and a comparison of these parameters with those of the “in 
nature” vinasse was performed. 

The analysis of coliforms was conducted by the most probable number (MPN) technique 
in three series of three tubes (United States, 2001). The presumptive test was done by 
inoculating the samples in Lauryl sulphate tryptose growth medium (LST, Acumedia®) 
distributed into test tubes containing inverted fermentation Durham tubes. The samples were 
inoculated for 24 and 48 h at 35.5°C. Afterwards, the test tubes showing a positive result 
(medium turbidity and gas formation) were used in confirmatory tests in which samples were 
inoculated and incubated in brilliant green bile broth 2% (VB, Merck®) for 24 and 48 h at 
35°C, and in Escherichia coli agar (EC, Acumedia®) for 24 h at 44.5°C to detect total 
coliforms and thermotolerant coliforms, respectively. All growth media were prepared 
according to the manufacturers’ protocols. 

2.4. Concentration of carbonic gas and methane 
The quantification of CO2 was carried out using the biogas kit (alfakit) developed in 

collaboration with Embrapa Swine and Poultry. The analysis was done following the method 
of Orsat with some adaptations. The concentration of CO2 was determined by the precipitation 
of the gas with an alkaline solution. The concentration of CH4 was estimated by Equation 1. 

%CH4 Theoretical = 100 - %CO2            (1) 

The concentrations of CO2 and CH4 were expressed as a percentage (%) with an accuracy 
of ± 5% and were supposed to be relative parameters because only the existence of both gases 
was taken into account in the calculations. 
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2.5. Statistical Analyses 
Mean values of the data were compared using Tukey’s test at confidence levels of 60%, 

95%, and 99%. All statistical calculi were done with the “Statistica” software, version 8.0. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Characterization of sugarcane vinasse and HRT of experiments 
The physicochemical characterization of the “in nature” sugarcane vinasse is reported in 

Table 2. It is seen that the vinasse exhibited parameters considered to be harmful to the 
environment, mainly the high COD, low pH and large total solid content (Salomon and Lora, 
2009; Moraes et al., 2015). The hydraulic retention time (HRT) of the biodigestion assays was 
25 days, but there was no significant production of biogas after 15 – 20 days. Accordingly, 
this time range was considered to represent an ideal HRT for anaerobic biodigestion of the 
vinasse. 

Similar HRT values have been reported in the literature, but with regard to the 
biodigestion of other residues, for example vegetable waste (20 days) (Bouallagui et al., 
2003), and semi-solid organic waste (22.5 – 33.7 days) (Lastella et al., 2002). This later study 
pointed out that the production of biogas over 33.7 days was larger but not significant, and 
that the use of longer HRTs considerably increases the costs of production. Amaral et al. 
(2004) reported that a HRT of 40 days reduced the total solid content of bovine manure that 
underwent anaerobic biodigestion, but that it decreased the relative production of biogas 
which was inferior to that obtained with a HRT of 20 days. Souza et al. (2008) observed the 
same effect after shortening the HRT of anaerobic biodigestion of swine waste from 30 to 
10 days. Silva and Abud (2014) examined the batch anaerobic biodigestion of vinasse using 
bovine manure as an inoculum and a HRT of 70 days, and verified that there was no 
significant decrease of the COD of the effluent after 20 days of biodigestion. 

Table 2. Physicochemical parameters of “in nature” sugarcane 
vinasse. 

Parameter 
Value 

This work* Literature** 

pH 4.47 4.4 – 4.6 

Total solids (mg L-1) 55728 ± 3785 52700 

Fixed total solids 
(mg L-1) 

16921 ± 128 12700 

Volatile total solids 
(mg L-1) 

38807 ± 3657 40000 

COD (mg O2 L
-1) 38911.2 45000 

Chloride (mg Cl L-1) 378.7 ± 41 - 

Phosphorus 
(mg P L-1 in PO4

3-) 
17.56 ± 0.88 

9 – 200 
(mg P.L-1 in P2O5) 

Ammoniacal nitrogen 
(mg N L-1 in NH3) 

15.9 ± 5.5 - 

Total nitrogen (mg N L-1) 711 ± 153 480 – 710 

Total acid (%) 6.54 ± 0.33 - 

Density (g cm-³) 1.015 ± 0.005 - 
*The data collection is represented by the mean ± standard deviation. 
**Salomon and Lora (2009). 
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One of the features of batch processing is the evident division between the acidogenic 
and methanogenic phases because the acid substrates that will be consumed in the second 
phase to form biogas are synthetized in the acidogenic phase (Bouallagui et al., 2005). 
Figure 1 shows that the acidogenic phase started rapidly, with pH values decreasing to 4.5 – 5 
over the first 24 hours of biodigestion, and continued sharply for five days, which coincided 
with the beginning of the biogas production. The exponential phase started after 5 days of 
biodigestion (Figure 2). 

 

Figure 1. Evolution of pH upon biodigestion of sugarcane vinasse. 

This rapid production of acid substances can be attributed to the fact that the sugarcane 
vinasse does not contain recalcitrant organic matter (cellulose, hemicellulose, lignin, or 
complex proteins) and undergoes elevated temperatures (104 – 107°C) in the distillation 
process. 

3.2. Evolution of pH and biogas production 
It was observed in Figure 1 that the biodigestion assays conducted at the highest pH (8.0) 

displayed the longer times for stabilization of the pH most likely because the majority of the 
microbial population of the biodigester is better activated in an optimal pH range of 6.4 - 7.2. 
For pH values lower than 6.4, the acid compounds synthesized by the acidogenic bacteria 
cannot be used by the methanogenic bacteria because these require a higher pH (7 - 8) to be 
totally activated. On the other hand, the biosynthesis of acids is inhibited under too high 
alkaline conditions, which could explain the longer acidogenic phase of the experiments 
conducted at pH 8.0. 

With respect to formation of biogas, the biodigestion of the vinasse at 30 and 37.5°C 
resulted in similar contents of biogas, whereas larger contents were observed for some assays 
performed at 45°C (Figure 2). The thermophilic biodigestion comprises advantageous high 
metabolic rates, but is a less stable process than mesophilic biodigestion and in addition 
requires heating (higher energy cost). The temperature effect on the thermophilic digestion is 
more significant in the hydrolysis step, especially when highly recalcitrant organic matter is 
used in the process (Bouallagui et al., 2004). 

The content of CO2 ranged between 7.5% and 30%, indicating a theoretical CH4 yield of 
70 – 92.5% with decreasing levels of CO2 over the progress of the biodigestion. This 
reduction could be explained by the fact that CO2 is used as a substrate to the synthesis of 
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CH4. Previous studies have reported an average yield of CH4 in anaerobic biodigestion 
processes of 55 – 70% (Rajendran et al., 2012; Amon et al., 2007; Bouallagui et al., 2004). 
Thus, the greater theoretical CH4 yield values found in this work can be attributed to other 
secondary gases (ammonia, hydrogen, hydrogen sulfide etc.). 

The starting point of biogas production after the acidogenic phase is also related to the 
methanogenic microorganisms, which have slower growth than other types of 
microorganisms present in the biodigester. The growth time of methanogenic microorganisms 
varies between 5 and 16 days depending on the material undergoing biodigestion (Rajendran 
et al., 2012). 

It was observed that at 45°C the largest inoculum concentrations resulted in the lowest 
yield of biogas, possibly due to the saturation of solid (microbial) loading (6 – 11% m v-1) at 
high temperatures. The biodigestion of the vinasse occurred normally for temperatures 
between 30 – 37.5°C and solid loading between 6 – 11%. Bouallagui et al. (2003) also 
reported an inhibition of the methanogenesis in the biodigestion of fruit and vegetable wastes 
with HRT of 12-20 days and solid loading of 10%. Paper wastes were also anaerobically 
digested with bovine manure (approximately 2% m v-1) at a solid loading of 4 – 12% and an 
average temperature of 26°C, and the largest biogas yields were reached with the highest solid 
loadings (Yusuf and Nwaogazie, 2008). Kapajaru et al. (2010) studied the anaerobic digestion 
of wheat straw vinasse and recommended the feeding of the biodigester in a manner that the 
solid loading would be sustained at 50 g L-1. Nevertheless, the authors pointed out that the 
wheat vinasse had a COD of 150 g L-1 and a lignin content of approximately 75 g L-1. 

 

Figure 2. Monitoring of biogas formation and biogas quality. 
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3.3. Characterization of the biofertilizers 
Physicochemical and microbiological parameters of the biofertilizer samples obtained in 

accordance with the 23 factorial design are shown in Table 3. For comparison purposes, the 
equivalent data of the “in nature” vinasse (V*) were also included in Table 3. It is observed 
that the COD and total solid content of the biofertilizers decreased by 54 – 83% and 52 – 
87%, respectively, in comparison with those of the vinasse. These decreased parameters have 
also been previously found in other studies which confirm the effectiveness of the 
biodigestion process in reducing organic loading of effluents (Lastella et al., 2002; Bouallagui 
et al., 2004, Amon et al., 2006; Silva and Abud, 2014). Statistically significant differences 
between the vinasse and the biofertilizers were also found with relation to the phosphorus 
content, total solids, fixed solids, and volatile solid contents (p < 0.01). However, the total 
nitrogen content of the vinasse and the biofertilizers were not statistically different (p > 0.01). 
It is finally reported in Table 3 that the biofertilizers presented low concentrations of total and 
fecal coliforms. 

Table 3. Microbiological and physicochemical parameters of the biofertilizers. 

A
ss

ay
 

COD 
(mg L-1) 

Total 
solids 

(mg L-1) 

Fixed total 
solids  

(mg L-1) 

Volatile total 
solids 

(mg L-1) 

Total 
nitrogen 

(mg N L-1) 

Total 
phosphorus 
(mg P L-1) 

 Coliforms 
(NMP.mL-1) 

Total  Fecal 

1 8628.66 27800±431ef 15770±85i 12030±516cde 1010.91±186.2ª 19.55±2.30bcd 1.1.10³  30 

2 9536.94 30230±976cde 15980±311hi 14250±665bcd 813.70±195.7ab 21.59±0.58b 2.1.104  30 

3 11353.50 34900±283cd 23465±530b 11435±247cde 764.30±42.7ab 12.63±1.24ef 2.1.105  30 

4 14532.48 35290±410cd 22530±28bc 12760±438cde 789.00±85.91ab 17.92±0.00bcde 4.6.104  30 

5 8628.66 30635±78cde 21530±410cd 9105±32def 789.00±85.91ab 16.29±2.30cdef 2.3.104  4 

6 15894.90 44370±141b 25900±156ª 18470±14b 863.00±154.00ab 57.84±1.15a 3.0.10²  30 

7 17711.46 35410±870c 19850±803de 15560±7bc 850.64±52.30ab 14.66±1.15def 3.0.10²  30 

8 14078.34 36035 ± 35c 21650±368cd 14385±403bcd 850.64±52.30ab 13.85±1.15ef 3.0.10²  30 

9 14532.48 29245±92def 12270±99gh 11975±7cde 789.00±85.40ab 20.77±0.58bc 3.0.10²  30 

10 6357.96 23970±219f 19080±21ef 4890±198f 665.72±73.97b 15.48±0.58cdef 3.6.104  40 

11 10899.36 25505±148ef 17870±42fg 7635±106ef 616.40±42.70b 12.22±1.63f 1.5.104  30 

V* 38911.20 55728±3785a 16921±128ghi 38807±3656a 721.79±154.9ªb 17.56±0.88bcde --  -- 

V*= “in nature” vinasse. Means in the same column bearing the same letter are not significantly different from the vinasse 
parameters (p > 0.01) according to the Tukey’s test. All calculations were performed using the software ASSISTAT. 

Importantly, the total nitrogen and phosphorus contents slightly increased with the 
gaseous dissimilation (p > 0.01). This means that there was a reduction of organic matter of 
the vinasse without affecting its NPK content, which is the most important feature of the 
vinasse to be used in the fertirrigation of the sugarcane plantations. Therefore, the sustainable 
use of the biodigested vinasse as a biofertilizer could be advantageous for the Brazilian 
ethanol program, once generation both of biogas (energy gain) and biofertilizer (chemical 
gain) is involved in this approach. 
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In addition to the phosphorus and nitrogen content (which remained virtually 
unchanged), it is important to mention the potassium content and assume that the content 
remained stable. According to Salomon and Lora (2009), the potassium content is around 
1400 mg L-1 (K2O) and can be used in sugarcane cultivation since the sugarcane plant belongs 
in the group of high potassium-demanding plants (Clements, 1980). 

Only a few studies on the use of sugarcane vinasse as a biofertilizer in cultivated areas 
have been conducted in order to confirm its efficiency in agricultural productivity. Even 
though application studies of the vinasse have been performed through the last decades, it is 
worth mentioning that the use of “in nature” vinasse in fertirrigation is still controlled by 
Brazilian environmental agencies due to the risks mainly resulting from its high organic and 
salt loadings (Salomon and Lora, 2009). The present work demonstrates that these drawbacks 
of sugarcane vinasse could be mitigated by using the anaerobic biodigestion process to 
stabilize this effluent. 

Regarding biodigestion temperature, it was found that the biogas yield and the 
parameters of the biofertilizers did not significantly change over the range 30 – 37.5°C. These 
findings were considered useful because they indicate absence of heating during biodigestion 
of the vinasse. In tropical regions of Brazil, such as the Brazilian northeast, the sugarcane 
harvest periods and ethanol production involve these average values of daily temperature. 
Generally speaking, the operating temperature range for anaerobic digestion is in close 
association with the bioclimatic conditions, since heating relatively increases the costs of a 
production plant (Bouallagui et al., 2004). 

3.4. Statistical analysis of 23 factorial design biodigestion assays  
Statistical analysis of the results obtained according to the 23 factorial design allowed for 

the evaluation of the influence of temperature, inoculum concentration and pH on the main 
physicochemical parameters and microbiological characteristics of the biofertilizers as well as 
the yield of biogas. Taking into account the range of temperature (30 – 45°C), inoculum 
concentration (0.5 – 5.5% m v -1), and pH (6 – 8), none of the variables and their interactions 
was statistically significant (p > 0.05) as shown in Figure 3. This result can be considered 
positive because it reveals an operating range that does not significantly change the 
biodigestion process of the vinasse. 

Although it is difficult to reach the temperature of 45°C without using a heating system, 
the use of a smaller amount of inoculum may be helpful to digest a greater volume of vinasse, 
but there is also the possibility of using both simultaneously in order to treat the surplus of 
manure. Despite the fact that the temperature and inoculum concentration did not significantly 
influence the biodigestion, they presented positive and negative influences on the process. 
Using a confidence level of 60%, a statistical significance was observed for nearly all 
variables and their interactions. It is difficult to provide a complete explanation for this result; 
however, it is assumed in this study that temperature, inoculum concentration and pH are not 
sufficient variables to model the anaerobic biodigestion of the sugarcane vinasse. 

Thus, an operating temperature between 30 – 35°C is suggested, as well as an inoculum 
(manure) concentration of 0.5% and a pH between 6 – 7, as the best conditions for treatment 
of the organic matter, biogas production and process stability for the anaerobic biodigestion of 
the sugarcane vinasse. Considering that Brazil produces approximately 28 million m3 of 
ethanol, which results in the generation of 280 million m3 of sugarcane vinasse, the 
anaerobically biodigested vinasse would represent a sustainable gain for the Brazilian ethanol 
program, not only in terms of energy, by the production of biogas, but also in environmental 
terms due to the production of biofertilizers with diminished organic matter loading. 
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Figure 3. Physicochemical parameters of biofertilizers (♦) obtained by anaerobic 
biodigestion of “in nature” sugarcane vinasse (■). 

The biogas produced from the anaerobic biodigestion of the vinasse could be used in the 
ethanol production plant to generate heat and electricity for the stages of distillation and 
evaporation or to the maintain the biodigester (in the case of opting to heat the biodigester 
throughout the process) (Kaparaju et al., 2010). 

4. CONCLUSIONS 

The sugarcane vinasse was successfully biodigested under anaerobic conditions with a 
reduction of COD and total solid contents of 54 – 83% and 52 - 87%, respectively, with an 
HRT of 23 days and an acidogenic phase of 5 days. The biogas yield in most assays was 
similar, as well as the physical-chemical parameters of the biofertilizer. This was confirmed 
by statistical analysis, where the variables of temperature (30 - 45°C), inoculum concentration 
(0.5 - 5.5%) and pH (6 - 8) did not differ statistically at a confidence level of 95%. The best 
operating conditions for biodigestion of the vinasse were found to be: temperature of 
30 - 35°C, inoculum concentration of 0.5% and pH of 6 - 7. The total nitrogen and phosphorus 
contents of the vinasse remained the same or slightly increased after the biodigestion process, 
whereas the organic matter loading was substantially removed. These findings emphasize the 
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promising use of the biodigested sugarcane vinasse as a biofertilizer for agricultural 
applications, turning the anaerobic digestion of this residue into a sustainable gain for the 
Brazilian ethanol program. 
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ABSTRACT 
This paper describes solar heterogeneous photocatalysis using immobilized TiO2 applied 

in the treatment of agricultural waste resulting from the application of commercial 
formulations of methyl parathion. The disappearance of the insecticide, as well as the 
formation of its metabolite, was monitored by high-performance liquid chromatography-
tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), while mineralization efficiency was monitored by 
measurements of total organic carbon (TOC). Toxicity studies were performed using the 
microcrustacean Artemia salina. The TOC removal efficiency by photocatalytic process was 
48.5%. After 45 minutes of treatment, the removal efficiency of methyl parathion was 90%, 
being completely mineralized at the end of treatment. The formation and removal of the 
metabolite methyl paraoxon was observed during the photocatalytic process. The 
photocatalytic treatment resulted in increased microcrustacean mobility, indicating a 
reduction of acute toxicity. 

Keywords: methyl parathion, solar photocatalysis, toxicity. 

Degradação fotocatalítica de pesticida organofosforado de efluente 
agrícola por TiO2 imobilizado sob radiação solar 

RESUMO 
Neste trabalho, fotocatálise heterogênea solar utilizando TiO2 imobilizado foi aplicada no 

tratamento de efluentes agrícolas decorrentes da aplicação de formulações comercias de metil 
paration. O desaparecimento do inseticida, bem como a formação de seu metabólito foram 
monitorados por meio de cromatografia líquída de alta eficiência acoplada ao espectrômetro 
de massas (LC-MS/MS), enquanto a eficiência de mineralização foi monitorada por medidas 
de carbono orgânico total (COT). Estudos de toxicidade foram realizados utilizando o 
microcrustáceo Artemia salina. A eficiência de remoção de COT pelo processo fotocatalítico 
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foi de 48,5%. Após 45 minutos de tratamento, a eficiência de remoção do metil paration foi de 
90%, sendo completamente mineralizado ao final do tratamento. Durante o process 
fotocatalítico foi observada a formação e remoção do metabólito metil paraoxon. O 
tratamento fotocatalítico resultou num aumento da mobilidade do microcrustáceo, indicando 
diminuição da toxicidade aguda. 

Keywords: fotocatálise solar, metil paration, toxicidade. 

1. INTRODUCTION 

Compounds with insecticidal purposes are included in several priority lists of pollutants 
in many countries due to their worldwide use, high toxicity for biotic systems and probability 
of being discharged into the aquatic environment (Dai et al., 2009). 

Methyl parathion (MP) is an organophosphorous pesticide (OPP) introduced into the 
agricultural market in the early 1950s. One of major pollutants designated by the US-
Environmental Protection Agency (US-EPA) is 4-nitrophenol (4-NP) (nitroaromatic 
pollutant), which can be released into soil as a result of the hydrolysis of several 
organophosphates pesticides such as parathion and methyl parathion. MP is an insecticide 
characterized by an inhibiting role of cholinesterase, an enzyme which hydrolyzes 
acetylcholine, a neurotransmitter present in nerve synapses. It can lead to the formation of 
degradation products which are more toxic than the parent compound, such as methyl 
paraoxon. 

In Brazil, Mato Grosso State is an important producer of soy, cotton and corn. MP is 
widely used in this state. Farms generate wastewaters that consist of mixtures of several 
commercial pesticides with relatively high concentrations of the active ingredients (Janin et 
al., 2013). This material is the result of the washing process of the sprayers after the 
application of the pesticides on the crops. Thus, in order to avoid contamination of the 
environment, it is necessary to detoxify this wastewater from agricultural farms. In order to do 
this, it is necessary to develop technologies to treat this type of effluent that are friendly to the 
field workers. 

To degrade OPs, diverse physical-chemical treatments, such as granular-activated 
carbon, wet air oxidation, photo–Fenton, UV/O3 or UV/H2O2, and electro Fenton have been 
applied. Beside these, removal of phosphorus from pesticidal effluents can be achieved by 
combined chemical-biological treatment. Also, among novel techniques, advanced oxidation 
processes (AOPs) have been widely used (Kukurina et al., 2014) 

Advanced oxidation processes (AOPs) have been widely used for environmental 
remediation applications. Heterogeneous photocatalysis using a solid photocatalyst under UV 
irradiation produces highly oxidative species (reactive free radicals) (Rammohan and 
Nadagouda, 2013). Combined with the direct use of solar energy, this process is almost 
energy self-sufficient and permits the design of a water treatment that is simple, robust and 
inexpensive (Malato et al., 2000). Among these semiconductor materials, TiO2 is the most 
extensively and intensively studied. 

TiO2-mediated photocatalysis has a number of advantages. It is a sustainable, green 
process that leads to the complete degradation of organic compounds into innocuous products 
compared to conventional treatments, which often result in the transformation of the 
compounds into other persistent and non-biodegradable intermediates (Rammohan and 
Nadagouda, 2013).  

Many efforts have been devoted to the design and fabrication of nano-sized or film-state 
photocatalysts with improved photocatalytic efficiency. Visible-light photocatalysis is 
extensively considered as sustainable AOP by harnessing solar energy, making it 
economically feasible and environmentally benign. The key to achieving this goal lies in the 
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fabrication of highly visible-photoactive materials with narrowed but suitable band gap. Wide 
band gap semiconductor photocatalysts, such as TiO2, can only absorb UV light, which only 
includes 4% of the whole solar spectra. In order to increase visible light absorption, 
researchers generally use the above-summarized strategies to fabricate highly 
visible-responsive materials with narrowed band gap (Xiao et al., 2015). 

Examples of the application of TiO2 to treat different pesticides like organophosphate, 
carbamate, organochlorine, triazine and others are described in the literature (Shawaqfeh and 
Al Momani, 2010; Sud and Kaur, 2012; Senthilnathan and Phili, 2011). 

Senthilnathan and Philip (2011) have carried out studies of the degradation of methyl 
parathion using TiO2-P25 Degussa and TiO2 doped with nitrogen, both in suspension and in 
solar radiation. Pesticide concentrations of 50 and 100 µg L-1 have been completely degraded 
at 180 and 260 minutes, respectively, by TiO2-P25. For the process using TiO2 doped with 
nitrogen, the pesticide has been mineralized at 45 and 75 minutes of treatment, respectively. 

Kukurina et al. (2014) studied the electro-generated oxidizing system for efficient 
mineralization of toxic OPs, such as glyphosate, malathion, bazudin, chlorophos and 
methaphos. Aqueous sulfuric acidic polluted solutions have been electrolyzed with lead 
electrodes in an undivided electrolytic cell. Chemical oxygen demand (COD) was determined 
and compared to analyses of the phosphate ions accumulation. The pesticides were 
completely destroyed following pseudo first-order kinetics estimated according to chemical 
oxygen demand (COD) data and phosphate ions accumulation. The assessment of decay rate 
constants shows the high degree of mineralization. 

This paper reports a study of the solar photocatalytic degradation of commercial 
organophosphorus pesticide (methyl parathion) using a flat panel photoreactor containing 
TiO2. The total organic carbon (TOC) composition and inorganic ions generated (NO3

- PO4
-3 

and SO4
-2) were evaluated during the degradation process. Mineralization of methyl-parathion 

and the formation and possible mineralization of its major degradation product (methyl 
paraoxon) were also evaluated. Tests for acute toxicity were performed with the 
microcrustacean Artemia salina in order to check the detoxification efficiency. A comparative 
study of the efficiency of degradation of photolysis and photocatalytic processes was also 
done. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Chemicals 
Titanium dioxide (P-25, Degussa), 70:30, anatase, with a surface area of 50 m2 g-1, 

served as catalyst. A commercial emulsion of parathion-methyl (Folisuper, 600 g L-1) was 
diluted in water in the laboratory in order to simulate the agricultural wastewater. The 
structure of the studied pesticide is showed in Figure 1. The analytical standard methyl 
parathion (dimethyl p-nitrophenyl thiophosphate) used in the chromatographic analysis was 
acquired from Chem Service (West Chester, USA) with a purity > 98%. Spec Sol (Brazil) 
supplied the analytical standards traceable to SRM 351a NIST-USA for the determination of 
inorganic ions (NO3

-, PO4
-3 e SO4

-2). All solvents employed were HPLC grade and the 
reagents were analytical grade. The ultra-pure water was produced by Millipore Milli-Q 
Advantage (Millipore, Beldford, USA). 

 

Figure 1. Chemical structure of 
methyl parathion. 
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2.2. Analytical determinations 
Before chemical analyses, the samples were filtered through membranes with pore 

diameter of 0.45 µm (PTFE, Millipore Millex®). Mineralization was measured through direct 
injection of the solutions into the total organic carbon analyzer made by Shimadzu, model 
TOC-VCPH/CPN 5000A, provided with an NDIR detector. Calibration was done with 
standard solutions of potassium hydrogen phthalate for TC (Total Carbon) and sodium 
hydrogen carbonate and sodium carbonate for IC (Inorganic Carbon). The inorganic ions 
(NO3

-, PO4
-3 e SO4

-2) were analyzed by a Metrohm ion chromatography system, Model 861, 
with detection by ionic conductivity. A Metrosep A, Supp 5 (150 x 4.0 mm) column was used 
and mobile phase was constituted by a mix of sodium carbonate (3.2 mmol L-1) and sodium 
hydrogen carbonate (1.0 mmol L-1). The mobile phase flow rate was 0.7 mL min-1. The 
injection volume was 20 µL. 

Concentrations of methyl-parathion and its metabolite were determinated by high 
performance liquid chromatographic equipment, consisting of a binary pumping system 
(Varian ProStar 210 model) and Varian ProStar automatic injector (Varian ProStar 410 
AutoSampler model). The liquid chromatograph was coupled to an electrospray ionization 
source (ESI) followed by a Varian 1200L triple quadrupole mass spectrometer (USA). Data 
acquisition employed Varian MS Workstation software (Version 6). Analytes separation was 
performed using a Synergi 4µm Fusion RP 80 (150 x 4.60 mm) analytical column 
(Phenomenex); mobile phases were methanol (A) and 10 mmol L-1 amoniun acetate (B). The 
total flow rate was 0.4 mL min-1. The initial gradient was 95% (B), maintained for 1 min, then 
decreased to 70% (B) after 3 minutes and to 5% after 32 min. Multiple reaction monitoring 
(MRM) data was acquired and processed in positive ESI mode. The optimized analytical 
parameters had a source temperature of 50°C; capillary voltage was 65 kV for all analytes; 
and pressure and temperature of drying gas was (N2) 25 psi and 250°C, respectively. The 
collision gas was argon at 2.0 mTorr pressure. The injection volume was 10 µL. Standard 
calibration curves of compounds were constructed by plotting analyte concentration against 
peak areas, at levels of 0.05, 0.1, 0.25, 1.0, 2.5 and 5.0 µg mL-1. The validation parameters 
were: linearity (correlations coefficients > 0.99) and limit of quantification or LOQ (the 
lowest concentration that results in RSD ≤ 20%, n=6). Two transitions of higher intensity 
signal were selected for each analyte in order to quantify and confirm the identity. For 
methyl-parathion, 263.9<125.0 and 263.9< 232.0, and for methyl-paraoxon, 248 < 202 and 
248 < 90 transictions were monitored. 

2.3. Agricultural wastewater preparation 
The agricultural wastewater was prepared by dilution of commercial methyl parathion 

solution (Folisuper 600 br) composed of 600 g L-1 of o,o-dimethyl o-4-nitrophenyl 
phosphorothioate and 528 g L-1 of unknown products. The aqueous suspensions were 
prepared based on highest application rate recommended by the manufacturer for each 
product (per hectare) and recommendations described by Chain and Pessoa (2002). 

2.4. Photoreactor  
The flat panel photo reactor was built at the Laboratory of Residues and Contaminants - 

Embrapa Meio Ambiente, Jaguariuna-Brazil. The glass plate (dimensions of 40 x 90 cm with 
5 mm thickness) was placed on metal supports with the slope angle of 45° (Fig 2). The model 
and the catalyst immobilization procedure was based on that described by Nogueira and 
Jardim (1996). 

Titanium dioxide adheres strongly to a glass surface and this property has been explored 
in the degradation of contaminants (Nogueira and Jardim, 1996). TiO2 suspension was passed 
by gravity flow over the plate and dried with hot air for the immobilization of TiO2 and 
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repeated several times until a homogeneous TiO2 film was attached to the glass. After drying 
the catalyst, the glass plate was submitted to hot air at 200ºC for 30 minutes for a complete 
catalyst immobilization. The titanium dioxide film remained stable during the flow of 
aqueous solutions and no loss of photocatalytic activity was observed during 42 h of use. 

 

Figure 2. Schematic diagram of the TiO2-fixed-
bed solar reactor (based on that described by 
Nogueira and Jardim, 1996). 

2.5. Photocatalytic Degradation Experiments 
The experiments were performed with a recirculation of the solution from a reservoir of 

2 L by means of a peristaltic pump (Ismatec- IPR – 7 channels). The reactor was operated at a 
flow rate of 4.58 L h-1. Sampling took place at the initial time and after 10, 30, 45, 60 and 
90 minutes. The same procedure was applied for the evaluation of degradation via photolysis 
(absence of catalyst). 

2.6. Solar radiation intensity measurement  
The experiments were carried out between July 20th and August 19th on days without any 

noticeable cloud presence, between 9:00 am and 3:00 pm by pyramometer Model SP-LITE-L. 
The values for intensity of global radiation were utilized and measured at 9:00 am, 12:00 pm 
and 3:00 pm with the following average values: 318.2; 518.4 and 401.75 Watts m-2, 
respectively. 

2.7. Toxicity 
Tests for acute toxicity were performed with nauplii of the microcrustacean Artemia 

salina, the organisms were exposed during 48 hours to the following concentrations of 
wastewater: 0 (control), 1, 10 and 100 % (n = 20 per concentration). The acute toxicity of the 
wastewater prepared in the laboratory before and after applying the photocatalytic process 
using solar irradiation was evaluated. The test solutions were prepared in reconstituted water 
for growing Artemia salina, with the organisms remaining at a temperature of 20 ± 2oC and 
exposed to common light. The organisms were not fed during the bioassay. Statgraphics Plus 
Version 5 software was used to calculate the median effective concentration that inhibited 
50% of organism mobility (EC50 48h) at a confidence interval of 95%. A comparison 
between the percentage of mobility in the groups exposed to the pesticide solution before and 
after the catalytic treatment was performed using the t-test. Results were considered 
statistically significant when p < 0.05 (Vanhaecke et al., 1981). 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

The simulated agricultural wastewater prepared in the laboratory from commercial 
insecticide resulted in concentrations of methyl parathion (the active ingredient) of 
19.5 mg L-1 and 30.2 mg L-1 of TOC. Some investigations of the photo degradation of 
pesticides from industrial and agricultural waste have been done using similar concentrations. 
Sivagami et al. (2014) studied the solar photocatalytic degradation of pesticide solutions with 
initial concentrations ranging from 5 to 50 mg L-1, while Dai et al. (2009) used 20 mg L-1 of 
commercial phoxim in photocatalytic degradation studies. 

In order to compare the efficiency of the photocatalytic degradation (UV-TiO2) with 
direct photolysis (UV), experiments were carried out using the same initial concentration of 
the pesticide, at the original pH of the prepared wastewater (pH 4.6). Figure 3 shows the 
efficiency of TOC removal by heterogeneous photocatalysis and photolysis in relation to the 
illumination time. As expected, direct photolysis was less effective than photocatalysis for 
TOC removal. After 90 minutes of irradiation without TiO2, 39.4% of the initial TOC 
concentration was degraded while the photocatalytic process achieved 48.5% efficiency. 

Despite the incomplete mineralization of the organic load in the wastewaters, a 
progressive decrease of TOC concentration was observed. Similar results were obtained by 
Janin et al. (2013) in the degradation of commercial formulation pesticide. Several 
assumptions may explain such behavior, like a low afinity between the by-products and the 
catalyst and /or a saturation of the surface of the catalyst (Janin et al., 2013). Bayarri et al. 
(2005) have suggested that, at the end of process malic and acetic acids, which are the last 
compounds detected, develop a low affinity for the TiO2. For the studied wastewater, pH 
decreased during the degradation process, indicating the formation of acid species, usually 
carboxylic acids (formic, acetic, and oxalic), which are important intermediate compounds 
Mahmoodi and Arami (2010). These compounds formed during the irradiation period are 
consistent with other studies that reported the formation of stable organic acids during the 
photocatalysis. Depending on the pH value, the degradation of pollutant compounds may 
occur more effectively via hydroxyl radicals or by direct oxidation via h+. Thus, the 
interpretation of the effect of pH on the degradation efficiency of the photocatalytic process is 
very complex. Ku and Jung (1998) have investigated the influence of pH on degradation 
efficiency of monocrotophos aqueous solutions by TiO2-UV. According to the authors, the pH 
of the aqueous solution is critical for the decomposition of this pesticide and the process is 
more effective in acidic solutions. 

 

Figure 3. TOC efficiency removal by heterogeneous photocatalysis and 
photolysis in relation to illumination time. 
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The active principle almost disappeared from the solution at the end of the photocatalytic 
treatment, while the photolysis treatment achieved 86 % of removal efficiency. The results of 
photocatalytic process (mineralization and degradation efficiency) can be considered very 
significant, particularly with respect to reduced treatment time (90 min). Janin et al. (2013) 
studied the degradation of the fungicide pyrimethanil from a commercial solution by solar 
photocatalytic reactor using immobilized TiO2. The commercial solution was treated for 50 h 
and the mineralization yield reached 60% for an initial TOC concentration of 15 mg L-1. 
Sivagami et al. (2014) studied the photo catalytic degradation of three pesticides, widely used 
in India, monocrotophos (MCP), endosulfan (ES) and chlorpyriphos (CPS), in sunlight using 
a TiO2 Immobilized Bead Photo Reactor. They observed that nearly 50% of the initial 
pesticide concentration was removed in the early stage (1h) and the remaining pesticides 
removal took a longer time due to formation of intermediates (Sivagami et al., 2014). 

Of particular importance in this work was the formation and total degradation of methyl 
paraoxon using the photocatalytic process, since it is considered even more toxic than the 
parent compound. During the photolysis process the formation of this compound was 
observed only after 60 minutes of treatment. 

Figure 4 shows the efficiency of MP degradation by the photolysis and TiO2-UV 
processes. 

 

Figure 4. Methyl parathion formation and degradation during degradation 
through heterogeneous photocatalysis and photolysis. 

For photocatalytic degradation of methyl parathion, ion chromatographic analysis 
allowed qualitative and quantitative monitoring of mineralization of the compound. It is 
noticeable that the concentration of nitrate ions is much lower than other monitored anions. 
This can be explained by the possible formation of other nitrogen ions such as NO2

-, NH4
+ 

(which were not monitored in this study) and gaseous compounds such as N2 e NH3 which 
have been released to the environment during the irradiation period. Mahmmoodi and Arami 
(2010) reported similar results in the degradation of alachlor with nanoparticles of 
immobilized TiO2 – P25. It has been found that the concentration of nitrate ions resulting 
from the process of degradation was lower than expected. According to the authors, species 
containing nitrogen may have been adsorbed on the catalyst surface or, most likely, resulted 
in significant amounts of N2 or NH3 transferred to the gas phase. Kim et al. (2006) reported 
that 18% of the initial concentration of nitrogen present in the parathion-methyl was 
converted to NH4

+ by the end of the photocatalytic process. A large increase in the 
concentration of inorganic ions was formed after 50 min of treatment, when the removal of 
the metabolite paraoxon-methyl was observed, indicating its mineralization. 
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3.1. Toxicity reduction by photocatalytic process 
Little research has been conducted on toxicity reduction using heterogeneous 

photocatalysis and immobilized TiO2. As the last step of this experimental study, changes in 
the acute toxicity of agriculture wastewater after solar UV photocatalytic treatment were 
evaluated considering the microcrustacean Artemia salina. 

The solution without the toxic material (control) showed a mobility rate of 92.5%, which 
was in accordance with the value necessary to validate the test (>90%). 

Results of this study showed that the photocatalytic process was efficient enough in 
reducing toxicity from the wastewater containing methyl-parathion. The EC50-48h value for 
the prepared wastewater that was not submitted to the photocatalytic treatment was 42.69 
(30.12 –63.18) %. This corresponds to 8.11 (5.72 – 12.00) mg L-1 of the active ingredient. 
The mobility data obtained from the effluent toxicity evaluation after the photocatalytic 
treatment did not allow plotting a concentration-response relationship necessary to calculate 
an EC50-48h. Therefore, a comparison between the percentages of mobility in the groups was 
performed using the t-test. A significant increase was observed (p = 0.0002) in the mobility 
rate of the group exposed to the treated wastewater (80%) compared to the group exposed to 
the initial wastewater (5%). 

4. CONCLUSION 

The degradation experiments of this study have shown that the solar photocatalytic 
reactor, using immobilized TiO2 photocatalyst is more efficient than the photolysis process in 
the degrading of agricultural wastewater with high concentrations of organoposhorous 
pesticides, with reduced treatment time. The phototocalytic process showed the TOC removal 
efficiency for commercial pesticide was around 50% and almost total mineralization of the 
pesticide was achieved at the end treatment (90 minutes). The complete mineralization of its 
major degradation product was accomplished in the same treatment time. Tests of acute 
toxicity during the treatment process were performed with the microcrustacean Artemia 
salina. The comparison between the waste before and after the treatment showed an increase 
in the mobility rate of the microcrustacean indicating a diminution of acute toxicity. The 
results showed that immobilized titaniun dioxide solar photocatalysis is a promising and 
environmentally friendly method for degradation and toxicity reduction of agricultural 
organophosphorous waste. 
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RESUMO 
As Terras Pretas Arqueológicas (TPA) são solos que podem concentrar até seis vezes 

mais carbono orgânico que solos adjacentes sem horizonte A antrópico, presumindo-se, dessa 

forma, maior efluxo de CO2 nesses solos. O objetivo deste estudo foi investigar a distribuição 

espacial do efluxo de CO2, temperatura e umidade do solo em área de Terra Preta 

Arqueológica sob cultivo de cacau e café no município de Apuí, AM, Brasil. Foram 

construídas malhas amostrais nas dimensões 42 x 80 m, com espaço entre os pontos de 8 x 10 

m e 6 x 10 m para as áreas de cacau e café, respectivamente. Após a etapa de coleta dos dados 

do efluxo de CO2, temperatura e umidade do solo, procedeu-se a análise estatística descritiva 

e geoestatística. Os resultados mostraram que os parâmetros avaliados apresentam 

dependência espacial, com alcance variando de 25 a 40 m para o efluxo de CO2 da área TPA 

com cacau. O efluxo de CO2 na área de cacau foi superior, com valor médio de 

5,49 µmol m-2 s
-1

, comparado ao 3,99 µmol m
-2 

s
-1

 de CO2 da área com café. 

Palavras-chave: carbono orgânico, efluxo de CO2, solo antrópico. 

Spatial distribution of the CO2 stream in archaeological dark earth 

area under cocoa and coffee cultivation in the municipality of 

Apuí, AM, Brazil 

ABSTRACT 
The Archaeological Dark Earth (ADE) are soils that can hold up to six times more 

organic carbon than surrounding soils without anthropic horizons, thus assuming higher CO2 
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emissions from these soils. The objective of this study was to investigate the spatial 

distribution of CO2 efflux, temperature and soil moisture in an Archaeological Dark Earth 

area under cocoa and coffee cultivation in the municipality of Apuí, AM, Brazil. Sample grids 

of 42 x 80 m were set up, with space between points of 8 x 6 x 10 m and 10 m, respectively, 

for the cocoa and coffee areas. After data of CO2 efflux, temperature and humidity of the soil 

were collected, descriptive statistics and geostatistics analyses were done. The results showed 

that the evaluated parameters exhibited spatial dependence reaching a range of 25 to 40 m for 

CO2 stream ADE area with cocoa. The CO2 efflux in the cocoa area was higher, with an 

average value of 5.49 µmol m
-2

 s
-1

, compared to 3.99 µmol m
-2

 s
-1

 in the area of coffee CO2. 

Keywords: antropic soil, CO2 efflux, organic carbon. 

1. INTRODUÇÃO 

Na Amazônia, os solos que apresentam horizonte A antrópico estão associados à 

prolongada ocupação humana pré-histórica, realizada por sociedades indígenas do período 

pré-colombiano (EMBRAPA, 2013), as quais formaram extensos depósitos de resíduos, ou 

simplesmente rejeitos, que alteraram significativamente as propriedades dos solos (Aquino et 

al., 2016), de modo que estes apresentaram variações expressivas nas propriedades físicas, 

químicas, biológicas e mineralógicas quando comparados aos solos adjacentes. Os vestígios 

mais contundentes dessa ocupação indígena, com ampla distribuição, são as manchas de solos 

de cor negra, que ocorrem devido à elevada presença de matéria orgânica e à contribuição 

significativa do carbono pirogênico, formado por oxidação incompleta dos materiais 

orgânicos (Campos et al., 2012a), que exibem alta resistência à oxidação termal, química e à 

foto-oxidação. Esses fatores atribuíram a esses solos algumas designações, como Terra Preta 

Arqueológica (TPA) ou simplesmente Terra Preta (Kämpf e Kern, 2005). 

As maiores reservas de carbono (C) no ecossistema terrestre encontram-se no solo, 

chegando a ser 4 vezes maiores que o C da vegetação e 3,3 vezes maiores que o da atmosfera 

(IPCC, 2007). As TPAs, por sua vez, podem apresentar, em média, até 6 vezes mais carbono 

orgânico estável que os solos adjacentes sem horizonte A antrópico (Glaser, 2001), figurando 

como grande reservatório de carbono orgânico. Entretanto, com a modificação da cobertura 

da vegetação nativa por meio das ações antrópicas atuais, é possível que haja perdas massivas 

de C do solo (La Scala Júnior et al., 2012). 

As ações de perda de CO2 do solo são representadas pelas trocas gasosas entre o solo e a 

atmosfera, e governadas pela difusão do CO2 por meio dos poros do solo, que podem ser 

influenciadas pelas propriedades do solo ou pela cobertura vegetal presente no local (Pinto 

Júnior et al., 2009). As variáveis climáticas têm relações diretas com os efluxos de CO2 para a 

atmosfera. Desse modo, os principais fatores que afetam as emissões são a temperatura (do ar 

e do solo) e o teor de umidade do solo, adicionados às relações climáticas e topográficas do 

local (Brito et al., 2010). 

O estudo da variabilidade espacial por meio da geoestatística possibilita a interpretação 

dos resultados com base na estrutura da variabilidade natural dos atributos que foram 

considerados na avaliação, levando em conta a dependência espacial dentro do intervalo de 

amostragem, permitindo indicar alternativas de uso. Além disso, possibilita melhor 

compreensão da variabilidade desses atributos e sua influência no ambiente (Silva Neto et al., 

2012). Porém, a variabilidade espacial não se restringe apenas aos atributos do solo, 

ocorrendo também sob a emissão de CO2 (Pinto Júnior et al., 2009). 

Vários são os estudos de variabilidade espacial do efluxo de CO2, especialmente em 

áreas de florestais nativas, conforme destacam La Scala Júnior et al. (2012). Segundo La 

Scala Junior et al. (2009), o aumento das emissões de CO2 ocorre nos meses mais quentes do 

ano (de outubro a fevereiro). De acordo com Adachi (2009). Tal fato é atribuído às condições 
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favoráveis à atividade dos microrganismos no solo, especialmente da precipitação 

pluviométrica que interfere no padrão espacial e temporal das emissõesdo solo. Amazônia 

Pinto Junior et al. (2009) e Silva et al. (2016) informam que na Amazônia, os fatores 

determinantes na variação espacial e temporal são temperatura e precipitação. 

Nesta parte da Amazônia, as TPAs são facilmente identificadas e utilizadas por pequenos 

agricultores que as cultivam com frutíferas, hortaliças e pastagem em função de sua alta 

fertilidade (Campos et al., 2011), o que pode representar um risco ao ambiente com a perda 

desse importante reservatório de carbono. Assim o presente estudo teve como objetivo 

investigar a distribuição espacial do efluxo de CO2 em área de Terra Preta Arqueológica sob 

cultivo de cacau e café no município de Apuí, AM, Brasil. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no município de Apuí, AM, Brasil, situado em 

Latitude 7º12’05” S e Longitude 59º39’37” W, que é transpassado pela rodovia 

Transamazônica (BR-230) (Figura 1). Segundo a classificação de Köppen, o clima da região 

pertence ao grupo A (Clima Tropical Chuvoso) e tipo climático Am (chuvas do tipo monção), 

apresentando um período seco de pequena duração. A pluviosidade limita-se às isoietas de 

2.250 e 2.750 mm, com período chuvoso iniciando em outubro e prolongando-se até junho. 

As temperaturas médias anuais variam entre 25 e 27ºC, e a umidade relativa, entre 85 e 90%. 

 

Figura 1. Mapa de localização das áreas com Terra Preta Arqueológica 

sob cultivo de cacau e café no município de Apuí, AM, Brasil. 

A geologia da região é oriunda dos arenitos da formação Beneficente, recobertos por 

pacote argiloso do terciário. As classes de solo predominantes no município são os Argissolos 

e Latossolos, recobertos por vegetação primária, constituída predominantemente por Floresta 

Tropical Densa, formada por árvores adensadas (SDS, 2004). 

A TPA que abriga cultura de cacau vem sendo cultivada há quatorze anos. Nos primeiros 

seis anos abrigou os cultivos de arroz, milho, feijão e melancia. A cultura do cacau foi 

inserida posteriormente e permanece até o presente estudo. A TPA que abriga cultura café 
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vem sendo cultivada há seis anos. Nos primeiros dois anos abrigou o cultivo de pastagem e 

nos últimos quatro anos, a cultura do café. O solo nas duas áreas de TPA no município de 

Apuí foram classificados como Argissolo Amarelo Eutrófico, segundo critérios estabelecidos 

pela Embrapa (2013). 

Nesses locais, foi estabelecido um grid amostral na área com dimensões de 48 x 88 m, 

espaçamentos de 6 x 8 m, 88 pontos em cada grid, e um total de 352 pontos amostrais (Figura 

1). As medições do efluxo de CO2, temperatura e umidade foram realizadas durante quatro 

dias consecutivos, sempre no período da manhã (entre 8:00 e 10:00), obtendo-se, ao final, um 

valor médio para cada ponto amostral da malha, sendo realizadas leituras apenas no período 

da manhã em função da distância e do difícil acesso entre as áreas estudadas. 

A FCO2 foi registrada utilizando-se de um sistema portátil da companhia LI-COR 

(LI-8100), Nebraska EUA. Em seu modo de medição, o sistema monitora as mudanças na 

concentração de CO2 dentro da câmera por meio de espectroscopia de absorção óptica na 

região do infravermelho (IRGA). A câmera para solos tem um volume interno de 854,2 cm
3
, 

com área de contato de 83,7 cm
2
, e foi colocada sobre colares de PCV previamente inseridos 

no solo, a uma profundidade de 3 cm em cada um dos pontos amostrais. Uma vez a câmera 

fechada, o modo de medida levou 1min e 30s em cada ponto para a determinação de FCO2 e , 

dentro da câmera, a concentração de CO2 foi determinada a cada 2,5s. 

A temperatura do solo (Tsolo) foi monitorada por um sensor de temperatura (termistor 

portátil), parte integrante do sistema do LI-8100, inserido na camada de 0-12 cm de 

profundidade. A umidade do solo (Usolo) também foi medida em todos os pontos, 

utilizando-se um sistema portátil TDR-Campbel
®
 (Hydrosense TM, Campbell Scientific, 

Australia), que avaliou a umidade disponível do solo (% volume) na camada de 0-12 cm. 

Próximo as áreas em estudo, foram constatadas temperatura do ar, umidade do ar e 

precipitações médias diárias conforme a Tabela 1. Foram utilizadas as variáveis climáticas 

referentes a região devido à ausência de unidade de estação meteorológica nas proximidades 

do local de estudo. Assim, leituras do FCO2, TS e US foram feitas de 05 a 12 de dezembro de 

2014 para as áreas de cacau e café, respectivamente. 

Tabela 1. Média de dados climáticos de estações automáticas entre as regiões de Apuí 

e Manicoré, no estado do Amazonas. 

Data 
Temperatura 

do ar (
o
C) 

Umidade do ar 

(%) 

Precipitação 

Acumulada (mm dia
-1

) 

05/12/2014 26,00 83,33 3,20 

06/12/2014 24,61 87,96 32,55 

07/12/2014 25,83 80,89 0,00 

08/12/2014 27,36 76,53 2,12 

09/12/2014 24,70 84,33 4,14 

10/12/2014 25,10 77,98 0,55 

11/12/2014 26,63 83,44 3,67 

12/12/2014 27,06 85,13 31,23 

Fonte: INMET (2014). 

Inicialmente, os dados foram submetidos à análise estatística descritiva calculando-se a 

média, mediana, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, máximo, mínimo, 

coeficiente de assimetria, curtose e a hipótese de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) pelo 
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software estatístico Minitab 14 (Minitab, 2000). Em seguida, os dados também foram 

submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, para verificar a diferença dos atributos entre áreas de TPAs sob cultivo de 

cacau e café. Além disso foi realizada a análise de correlação de Person. 

Para a caracterização da variabilidade espacial, foi utilizada a análise geoestatística 

(Isaaks e Srivastava, 1989) sob a teoria da hipótese intrínseca, onde o semivariograma 

experimental é estimado pela Equação 1. 
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em que: 

γ(h) é o valor da semivariância para uma distância h; 

N(h) é o número de pares envolvidos no cálculo da semivariância; 

Z(xi) é o valor do atributo Z na posição xi; 

Z(xi+h) é o valor do atributo Z separado por uma distância h da posição xi. 

O ajuste de um modelo matemático (exponencial, esférico, linear ou gaussiano) aos 

valores calculados de 
^

 (h) foi definido com base nos coeficientes do modelo teórico para o 

semivariograma: o efeito pepita (C0); o patamar (C0 + C1) e o alcance (a). 

Na análise da razão de dependência espacial (proporção em percentagem do (C0) em 

relação ao (C0+C1)) das variáveis em estudo, utilizou-se a classificação de Cambardella et al. 

(1994), onde valores de [(C0/(C0+C1)] menores que 25% são considerados dependência 

espacial forte, valores de [(C0/(C0+C1)] entre 25 e 75 % indicam dependência espacial 

moderada, e valores de [(C0/(C0+C1)] maiores que 75%, dependência espacial fraca. 

Na determinação da existência ou não da dependência espacial, utilizou-se a modelagem 

dos semivariogramas através do programa GS
+
 (Robertson, 1998), tendo como base para a 

escolha do melhor ajuste do semivariograma, respectivamente, o maior valor do coeficiente 

determinação (r
2
) e a validação cruzada. Após o ajuste dos modelos matemáticos 

permissíveis, foi realizado à interpolação dos dados por meio da krigagem e, em seguida, a 

confecção dos mapas de isolinhas foram geradas no software Surfer versão 8.00. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estatística descritiva e o teste de médias para o fluxo de CO2, temperatura e umidade 

do solo são apresentados na tabela 2. As variáveis apresentaram valores de média e mediana 

próximos, indicando distribuição normal. Os valores máximos e mínimos com maiores 

distanciamentos foram observados para o FCO2 na área de TPA com cacau e Tsolo de ambas 

as áreas estudadas. Contudo, o valor máximo e mínimo do fluxo de CO2 na área de TPA com 

cacau, cuja variação foi da ordem de 15,30 a 1,35 µmol m
-2

, avaliado em conjunto com o 

valor de assimetria e curtose, explicam o valor do coeficiente de variação de 46,21%, que 

representa alta variabilidade segundo classificação de Warrick e Nielsen (1980) para este 

parâmetro estatístico. 
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Tabela 2. Testes de médias e estatística descritiva do fluxo de CO2, temperatura e umidade do 

solo em Terra Preta Arqueológica sob cultivo de cacau e café no município de Apuí, AM, 

Brasil. 

Estatística  

TPA com Cacau TPA com Café 

FCO2 Tsolo Usolo FCO2 Tsolo Usolo 

(µmol m
-2)

 (ºC) (%) (µmol m
-2

) (ºC) (%) 

Média 5,49a 26,14a 39,21b 3,99 27,85a 22,02b 

Mediana 5,13 26,15 39,50 3,88 27,82 22,00 

Mínimo 15,30 26,62 49,00 2,43 26,64 14,75 

Máximo 1,35 25,68 29,67 6,33 28,81 29,50 

Assimetria 1,47 0,13 0,09 0,85 -0,08 0,24 

Curtose 3,52 -0,57 -0,50 0,26 0,25 0,43 

Desvio Padrão 2,53 0,22 4,38 0,90 0,42 2,86 

CV (%) 46,21 0,84 11,16 22,69 1,52 13,00 

Valor de p 

 
0,10* 0,07 0,06 0,01 0,20* 0,20* 

FCO2 = Fluxo de CO2, T solo = Temperatura do solo, U solo = Umidade do solo, CV = Coeficiente de 

variação; d³= Teste de Kolmogorov Smirnov a 5% de probabilidade; *significativo a 5% de 

probabilidade. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Schwendenmann et al. (2003) que, 

avaliando a variabilidade espacial e temporal do FCO2 em solos de floresta tropical, 

observaram valores de CV entre 35 e 45%, e, Maier et al. (2011), que em estudo sobre a 

variabilidade espacial do efluxo de gases do efeito estufa, encontraram valores de coeficiente 

de variação de 55% para o FCO2 em solo vegetado. Segundo Oliveira et al. (2015), o 

coeficiente de variação de atributos do solo de diferentes localizações dentro de um 

ecossistema é indicativo da sua variação espacial, mas apenas o CV não é suficiente para a 

comparação entre atributo do solo de diferentes estudos devido, em parte, à falta de 

padronização no esquema experimental, como o tamanho e a forma da área, o número de 

pontos amostrais e o seu arranjo espacial. 

A média do FCO2 para a área de TPA com cacau foi de 5,49 µmol m
-2

 s
-1

, enquanto a 

área de TPA com café apresentou 3,99 µmol m
-2

 s
-1

 para o FCO2, diferindo estatisticamente 

entre si ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 2). Estes resultados devem-se possivelmente 

a estabilidade do sistema de cultivo com cacau (08 anos), espaçamento da cultura, maior 

acúmulo de serapilheira e maior aporte de C orgânico na área de cacau comparando com a 

área de café. Apesar da diferenciação entre os dois sistemas de uso, essas médias do FCO2 são 

superiores às médias descrita no trabalho de Silva et al. (2016) em áreas sob diferentes 

sistemas agroflorestais na Amazônia. Contudo, é provável que o maior FCO2 nas áreas de 

TPA com cacau e café não esteja atribuída a cobertura vegetal dessas áreas, mas pelo maior 

teor de carbono orgânico encontrado nos solos com horizonte A antrópico (TPA), conforme 

mencionam Santos et al. (2013). 

O FCO2 é resultado da atividade microbiana e respiração das raízes, todavia, por adição 

dos fatores ambientais temperatura e umidade, pode haver aumento ou diminuição das 

emissões devido a variabilidade temporal, conforme destacam Silva et al. (2016). Verifica-se 

também que a Tsolo apresentou valores médios idênticos estatisticamente nas duas áreas 

estudadas, variando 26,14 ºC para área de cacau, e 27,83ºC para área de café. Contudo, as 

áreas apresentaram teores de Umidade do solo diferentes estatisticamente, da ordem de 

39,21% para área de TPA com cacau e 22,02% para área de TPA com café, fato que 

possivelmente está interferindo no FCO2, conforme Simões et al. (2010) em estudos de 
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carbono orgânico na Amazônia. 

Por meio de análise ampla permitida pela avaliação das médias, presume-se que o fator 

Usolo possa estar colaborando para o elevado FCO2 da TPA com cacau, uma vez que o 

aumento da umidade favorece a atividade microbiana do solo (La Scala Júnior et al., 2009). 

Por outro lado, Tedeschi et al. (2006) afirmam que a contribuição desses fatores não é tão 

grande quando se analisa a variabilidade espacial. 

De certo modo, somente a análise das médias não é suficiente para exibir a caracterização 

do FCO2 ao longo de uma área, assim como a coadjuvância dos fatores temperatura e 

umidade nos níveis do efluxo. Para tanto, a caracterização foi feita por meio da análise 

geoestatística, cujos resultados são apresentados na Tabela 3. O FCO2 e os parâmetros Tsolo e 

Usolo, tanto da área TPA com cacau como TPA com café, apresentaram dependência 

espacial, com ajustes matemáticos nos modelos esférico e exponencial. 

Tabela 3. Modelos e parâmetros estimados aos semivariogramas do efluxo de CO2 

(μmol m
-2

s
-1

), temperatura (
o
C) e umidade do solo (%) em Terra Preta Arqueológica sob 

cultivo de cacau e café no município de Apuí, AM, Brasil. 

Parâmetros  
TPA com cacau  TPA com café 

FCO2 Tsolo Usolo  FCO2 Tsolo Umidade do 

solo 
Modelo Esf Exp Exp  Exp Esf Exp 

Efeito Pepita 0,19 1,70 0,01  0,42 0,03 2,62 

Patamar 0,72 12,90 0,04  0,84 0,18 8,99 

Alcance (m) 40,00 25,00 27,00  33,90 18,82 33,10 

1
R

2 
0,85 0,99 0,97  0,84 0,85 0,95 

2
GDE (%) 27,0 13,0 12,0  50,0 16,6 29,1 

3
VC% 0,88 0,72 0,73  0,60 0,75 0,91 

FCO2 = efluxo de CO2, T solo = Temperatura do solo, U solo = Umidade do solo, ¹R²= coeficiente 

de determinação, ²GDE%=grau de dependência espacial e; ³VC=validação cruzada. 

Estudando a variabilidade espacial do FCO2 durante 18 dias consecutivos, La Scala 

Júnior et al. (2000) encontraram, em sua maioria, modelos esféricos e exponenciais que 

explicaram a variabilidade espacial deste atributo. Segundo Aquino et al. (2015) os modelos 

esférico e exponencial são os que melhor descrevem a variabilidade espacial da umidade do 

solo (Usolo), de acordo com os dados deste estudo. De igual modo, foram ajustados modelos 

exponenciais e esféricos à Tsolo nas áreas de estudos, resultados que evidenciam constante 

variabilidade temporal dos parâmetros avaliados. 

O alcance é uma medida importante no planejamento e na avaliação experimental, 

auxiliando na definição de procedimento de amostragem (Oliveira et al., 2015). Os menores 

valores de alcance foram observados para a Tsolo na área de café e cacau com intervalo de 

18,82 e 25 m, respectivamente, indicando assim que esta variável apresenta distribuição dos 

valores de dependência espacial menos prolongada ao longo da área de estudo (Tabela 3). Por 

outro lado, o maior valor de alcance foi verificado para o FCO2 na área de cacau e café entre 

40 e 33,9 m. Os índices de alcance de dependência espacial para as variáveis analisadas 

variaram de 15 m a 47 m. Estes valores podem ser atribuídos às constantes variações nas 

formas do relevo das áreas dos campos naturais, de acordo com Campos et al. (2012b), com 

mudanças repentinas de formas côncavas e convexas ao longo da paisagem. 

Todas as modelagens realizadas apresentaram um valor de R² superior a 0,80 e validação 

cruzada com valores mínimo de 0,60 e máximo 0,91 (Tabela 3), semelhante aos encontrados 
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por Aquino et al. (2015) em estudos de atributos do solo na Amazônia. Por outro lado, as 

variáveis analisadas apresentaram comportamento de dependência espacial (GDE) entre forte 

e moderado (Tabela 3). Sob esta perspectiva, pode-se afirmar que a distância adotada da 

separação das amostras contribuiu para os baixos percentuais de GDE das áreas de cacau e 

café. A forte dependência espacial dos atributos relacionados aos FCO2, é atribuída aos 

fatores intrínsecos, tais como o clima e tipo de solo, aos processos físicos e químicos e a 

atividade biológica (Cambardella et al., 1994). 

Os mapas de krigagem dos parâmetros FCO2 e Tsolo mostram significativa correlação de 

distribuição espacial desses atributos para os sistemas sob cultivo de cacau e café (Figura 2 e 

3; Tabela 4), haja vista que há influência da temperatura e umidade sobre a atividade 

microbiológica do solo, a qual resulta em FCO2 do solo, conforme citam Brito et al. (2010) e 

Schwendenmann et al. (2003). 

 

Figura 2. Mapas de krigagem da umidade (%), efluxo de CO2, (μmol m
-2

s
-1

) temperatura (
o
C) do solo em 

Terra Preta Arqueológica sob cultivo de cacau no município de Apuí, AM, Brasil. 

Todavia no mapa da umidade do solo na área de TPA com cacau (Figura 2), a região que 

concentra umidade na faixa de 45 a 50% no mapa do efluxo de CO2 mostra que há menor 

emissão desse gás, concordando com os resultados. O que parece contraditório ao enunciado 

por Brito et al. (2010) e Schwendenmann et al. (2003) pode ser dado ao fato das intensas 

chuvas que ocorreram anteriormente às leituras, resultando na ocupação, por umidade, dos 

espaços porosos do solo às expensas da eliminação dos gases do solo imediatamente às 

chuvas. Este fenômeno é, também, observado na área TPA com café (Figura 3), contudo, no 

intervalo de umidade restrito a 23 e 39%. 

 

Figura 3. Mapas de krigagem da umidade (%), efluxo de CO2, (μmol m
-2

s
-1

) e temperatura (
o
C) do 

solo em Terra Preta Arqueológica sob cultivo de café no município de Apuí, AM, Brasil. 
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O efluxo de CO2 do solo apresentou-se correlacionado com a Usolo e a Tsolo, utilizando-

se o coeficiente de correlação simples (p < 0,01) (Tabela 4). Houve correlação positiva entre o 

FCO2 com a Tsolo, por outro lado, houve correlação negativa do FCO2 com a Usolo, 

evidenciando a influência destes dois fatores nos fluxos de CO2 (Simões et al., 2010). 

Tabela 4. Coeficientes de correlação entre o efluxo de CO2, umidade do solo e 

temperatura do solo (n = 176) em Terra Preta Arqueológica sob cultivo de cacau e 

café no município de Apuí, AM, Brasil. 

 TPA com cacau  TPA com café 

 FCO2 Usolo Tsolo  FCO2 Usolo Tsolo 

FCO2 1,00 -0,54
*
 0,77

*
  1,00 -0,51

*
 0,69

*
 

Usolo  1,00 0,66
*
   1,00 0,63

*
 

Tsolo   1,00    1,00 

*Correlação Pearson; significativo a 1% de probabilidade pelo teste t; FCO2=efluxo de 

CO2; Usolo = Umidade do solo; Tsolo = temperatura do solo. 

Vale ressaltar que a correlação dos parâmetros de efluxo de CO2, temperatura e umidade 

pode ter sido afetada pela variabilidade temporal, uma vez que a mensuração desses 

parâmetros foi realizada em quatro dias consecutivos, obtendo-se ao final um valor médio 

representando cada ponto amostral da malha, justificando os resultados expressos pelos mapas 

de krigagem. 

4.CONCLUSÃO 

1. Os parâmetros efluxo de CO2, temperatura e umidade apresentaram estrutura de 

dependência espacial. 

2. O efluxo de CO2 do solo na área de TPA com cacau foi, em média, superior ao da área 

de TPA com café, mostrando haver diferentes taxas de efluxo de CO2 entre classes de solos 

com horizonte A antrópico. 

3. Na área TPA com cacau, o efluxo de CO2 apresentou correlação inversamente 

proporcional à umidade do solo, o que foi atribuído à saturação por umidade que promoveu a 

expulsão dos gases do solo imediatamente após as chuvas. 
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RESUMO 
No presente estudo objetivou-se analisar o teor de macro e micronutrientes de folhas de 

milho (Zea mays L.) cultivado em solo fertilizado com vermicomposto de lodo de curtume e 
irrigado com água residuária doméstica. O arranjo dos tratamentos consistiu em um fatorial 
2x6, sendo dois tipos de irrigação: água de abastecimento (A) e água residuária doméstica 
(R); e seis tipos de adubação: T1: Solo controle, sem adubação química e sem 
vermicomposto; T2: Solo + NPK; T3: Solo + vermicomposto de lodo primário; T4: Solo + P 
+ vermicomposto de lodo primário; T5: Solo + P + vermicomposto de lodo de caleiro e T6: 
Solo + vermicomposto de lodo de caleiro, em delineamento inteiramente casualizado (DIC), 
com cinco repetições. Para a análise do tecido foliar coletou-se, de cada planta, a folha inteira 
oposta e abaixo da primeira espiga (superior), excluída a nervura central por ocasião do 
aparecimento da inflorescência feminina. Os resultados apontam que tanto a água residuária 
quanto o vermicomposto de lodo de curtume constituem boa fonte de nutrientes para as 
plantas de milho, uma vez que os teores de macro e micronutrientes nas folhas mostraram-se 
satisfatórios, não tendo sido observado nenhum sinal ou sintoma de toxidez. Apesar de certa 
fragilidade da análise foliar servir como ferramenta exclusiva para avaliação do estado 
nutricional das plantas, este estudo, pioneiramente, aponta para a potencialidade do uso da 
água residuária de origem doméstica e de vermicomposto de lodo de curtume (em associação) 
na cultura do milho, motivando a realização de novas pesquisas. 

Palavras-chave: macronutrientes, micronutrientes, resíduos agroindustriais, reuso de água. 

Nutrient content in maize fertilized with tannery sludge vermicompost 
and irrigated with domestic wastewater 

ABSTRACT 
This study analyzed the macro and micronutrient content of maize leaves (Zea mays L.) 
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grown in soil containing tannery sludge vermicomposting and irrigated with wastewater. The 
arrangement of the treatments consisted of a factorial 2x6 (two types of irrigation and six 
kinds of fertilizer) in a completely randomized design, with five repetitions, totaling sixty 
experimental units. The following experimental units, irrigated with supply water (A) and 
household wastewater (R), were established: (T1) Control Soil, with no chemical fertilization 
and no vermicomposting; (T2) Soil + NPK; (T3) Soil + primary sludge vermicompost; (T4) 
Soil + P + primary sludge vermicompost; (T5) Soil + P + liming sludge vermicompost; and 
(T6) Soil + liming sludge vermicompost. For the leaf-tissue analysis, the opposite whole leaf 
below the first (upper) ear was collected from each plant, excluding the midrib at the onset of 
the female inflorescence. The results showed that both wastewater and the tannery sludge 
vermicomposts can be a good source of nutrients for maize plants, since the macro and 
micronutrients in the leaves of plants were satisfactory and no signs or symptoms of toxicity 
were observed. While leaf analysis alone is insufficient to assess the nutritional status of 
plants, this study innovatively suggests the potential beneficial use of a combination of 
wastewater and tannery sludge vermicompost in the cultivation of corn, motivating new 
research. 

Keywords: agro-industrial wastes, macronutrients, micronutrients, wastewater reuse. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, tem sido cada vez mais estimulado o desenvolvimento de pesquisas que 
visam, além do tratamento, 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 de resíduos tem emergido como 
alternativa interessante e ambientalmente sustentável (Nunes et al., 2009). 

Uma atividade geradora de resíduo potencialmente tóxico muito comum no Brasil é o 
processamento do couro bovino realizado pelas indústrias curtumeiras (Gödecke et al., 2012). 
A atividade curtumeira faz uso de diversos insumos químicos, os quais muitas vezes são 
potencialmente poluidores (Luersen et al., 2012). Além disso, gera grandes volumes de 
resíduos orgânicos e ricos em diversos nutrientes e, por esse motivo, esses resíduos têm sido 
considerados para o uso agronômico (Gödecke et al., 2012). No entanto, a aplicação desses 
resíduos de forma “in natura” no solo tem causado controvérsias e resultados divergentes em 
diferentes culturas agrícolas, uma vez que, em função das características químicas destes 
resíduos, os mesmos podem influenciar negativamente as características do solo (incluindo 
sua biota) e não apresentar efeitos desejáveis nas culturas. Para tanto, autores como Vig et al. 
(2011) e, mais recentemente, Malafaia et al. (2015a; 2015b) sugerem que o material seja 
previamente vermicompostado, a fim de evitar a contaminação do solo, transformando tais 
resíduos em compostos orgânicos nobres. 

Outro resíduo de interesse corresponde às águas residuárias geradas nas atividades 
domésticas. Com o surgimento de conflitos pelo uso da água e em função da quantidade 
expressiva demandada pela irrigação, o interesse pelo uso de efluentes tratados em 
substituição ou complementação às fontes normalmente utilizadas para irrigação tem 
aumentado. Diferentes estudos têm apontado para o potencial uso dessas águas na agricultura, 
por estas águas aumentarem, por exemplo, o pH de solos ácidos, concentrações de P e S 
disponível, K+, Ca2+, Mg2+ trocáveis, MO, N -total e diminuição da acidez trocável  (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). 
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Contudo, o uso de resíduos de curtume combinado com a utilização de águas na irrigação 
das culturas carece de informações sobre a influência que os componentes presentes nestes 
resíduos podem exercer no desenvolvimento das plantas. A diagnose foliar é uma estratégia 
interessante para avaliar o estado nutricional das plantas, que por sua vez está diretamente 
ligado às condições encontradas no solo e à adubação, embora não deva ser considerada 
ferramenta exclusiva para avaliação do estado nutricional das plantas. Neste sentido, o 
presente estudo, pioneiramente, objetivou avaliar os teores de nutrientes em folhas de milho 
(Zea mays L.) fertilizado com vermicomposto de lodo de curtume e irrigado com água 
residuária doméstica. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido em estufa localizada no Instituto Federal Goiano (IF Goiano) - 
Campus Urutaí (GO, Brasil). O solo utilizado no experimento foi retirado da camada 
superficial (0 – 20 cm) de uma área (não natural) localizada próxima à estufa, tendo sido 
classificado por pesquisadores do Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas do IF Goiano – 
Campus Urutaí, como Latossolo Vermelho Distrófico Típico, conforme normas da Embrapa 
(2013). As características do solo utilizado podem ser observadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Principais características iniciais do solo e dos vermicompostos de lodo de 
curtume utilizados no presente estudo. Urutaí, GO, 2016. 

Variáveis Solo 
Vermicomposto 

(Lc)* 
Vermicomposto 

(Lp)* 

pH (CaCl2) 5,30 8,8 8,8 
N (g kg-1) 0,11 1,5 1,2 
P (Mehlich – mg dm-3) 5,00 700,0 400,0 
K (mg dm-3) 240,00 18.000,0 20.000,0 
Ca (cmolc dm-3) 2,60 14,0 14,0 
Mg (cmolc dm-3) 0,80 18,0 15,0 
CTC (cmolc dm-3) 6,20 82,4 85,4 
Na (mg dm-3) 8,00 1.000,0 1.200,0 
Cu (mg dm-3) 2,50 5,0 2,9 
Fe (mg dm-3) 63,00 244,0 122,0 
Mn (mg dm-3) 47,00 68,0 55,0 
Zn (mg dm-3) 4,40 36,0 39,0 
Matéria orgânica (g kg-1) 2,30 29,9 24,2 
Condutividade Elétrica (µS cm-3) 184,00 1.170,0 1.850,0 
Carbono Orgânico Total (g kg-1) 1,30 17,3 14,0 
*Vermicomposto (Lc): vermicomposto de lodo de curtume do tipo caleiro. 
*Vermicomposto (Lp): vermicomposto de lodo de curtume do tipo primário. 
Destaca-se que o lodo de caleiro utilizado no presente estudo 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, os quais formam vermicompostados codispostos com esterco bovino. Na vermicompostagem 
foram utilizados 80% de esterco bovino e 20% do lodo. Para cada tipo de lodo, o processo de 
vermicompostagem foi realizado separadamente. 

Os vermicompostos utilizados neste estudo foram aqueles produzidos a partir da 
vermicompostagem de substratos constituídos de 20% de lodo de curtume e 80% de esterco 
bovino, os quais foram produzidos conforme descrito em Malafaia et al. (2015b). É 
importante destacar que a empresa concedente dos lodos trata os efluentes gerados na etapa de 
curtimento do couro bovino separadamente dos demais resíduos e efluentes produzidos. 
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Portanto, os lodos de curtume utilizados neste trabalho não continham metais pesados 
comumente encontrados em efluentes líquidos das indústrias curtumeiras, como Cr, Cd, Ni, 
Pb e As. A Tabela 1 apresenta a caracterização desses compostos, realizada segundo as 
indicações de Tedesco et al. (1995). 

O arranjo dos tratamentos consistiu de um fatorial 2x6 (dois tipos de irrigação e seis tipos 
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 controle, sem adubação química e sem vermicomposto; (T2) Solo + 
NPK; (T3) Solo + vermicomposto de lodo primário; (T4) Solo + P + vermicomposto de lodo 
primário; (T5) Solo + P + vermicomposto de lodo de caleiro e (T6) Solo + vermicomposto de 
lodo de caleiro. Destaca-se que o lodo de caleiro utilizado no presente estudo refere-se aos 
resíduos produzidos na etapa de depilação da pele (que normalmente apresentam sebo, alguns 
restolhos de carne, resíduos de pele, além de resíduos químicos) e o lodo primário, àquele 
proveniente do fundo da estação de tratamento primário da indústria curtumeira. 

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 [(NH2)2CO], superfosfato simples (P2O5) e cloreto de potássio 
(K2O). Já as quantidades de vermicompostos de lodo de curtume a serem acrescidas ao solo 
de cultivo foram calculadas com base na concentração do K (elemento abundante nos 
vermicompostos utilizados) (Tabela 1), para o fornecimento de 60 kg ha-1 de K2O na base. 
Assim, a quantidade do vermicomposto de lodo de caleiro acrescida ao solo de cultivo foi 
equivalente a 6,1 Mg ha-1, e do vermicomposto de lodo primário, 5,5 Mg ha-1. Não foi 
necessária a realização da correção do pH do solo de plantio. A quantidade dos fertilizantes 
aplicados foi calculada com base no necessário para elevar o teor em cada litro de solo e 
multiplicado pelo volume de solo do vaso. 

O solo, previamente misturado com os vermicompostos (caleiro ou primário) 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.), cultivadas com LG 6036 (LG Semente®) e, 15 dias 
depois, realizou-se o desbaste, mantendo-se uma planta por vaso. 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 dias 
após a semeadora. 

As águas utilizadas nas irrigações foram aquelas provenientes do sistema de 
abastecimento de água do IF Goiano – Campus Urutaí, tratada em uma Estação de Tratamento 
de Água (ETA) própria do Campus, 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). 

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 instalado 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). Destaca-se que o volume de água a ser reposto era medido em uma proveta 
graduada. Já a capacidade de retenção de água do solo (C100%=347,4 mL kg-1) foi determinada 
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por meio do cálculo do poder de embebição do solo, conforme metodologia preconizada pela 
Embrapa (1997). 

Tabela 2. Caracterização física, química e físico-química das águas de irrigação utilizadas 
no presente estudo, Urutaí, GO, 2016. 

Parâmetros Água de abastecimento* Água residuária* 

pH a 25º C 7,38 7,73 

Turbidez (UNT) 2,85 601,67 

Fe dissolvido (mg L-1) 0,31 1,26 

N total (mg L-1) 2,43 54,57 

N orgânico ND 4,90 

N amonical (mg L-1) 0,07 43,67 

Nitrato (mg L-1) 0,33 6,00 

Condutividade elétrica a 25º C (µs cm-1) 67,20 746,33 

P total (mg L-1) 0,14 9,10 

Ortofosfato (mg L-1) 0,33 20,86 

DBO (mg L-1) 0,67 572,11 

Sólidos totais (mg L-1) 73,33 1.290,00 

Cu dissolvido (mg L-1) 0,35 0,44 

Zn (mg L-1) 0,37 0,26 

Na (mg L-1) 25,59 56,63 

Mn dissolvido (mg L-1) 0,57 1,80 

Mg dissolvido (mg L-1) 1,78 12,16 

Ca (mg L-1) 6,28 37,41 

S (mg L-1) 3,00 3,10 

K (mg L-1) 7,45 19,16 

COT (mg L-1) 14,95 43,47 

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

Para a análise do tecido foliar, coletou-se, de cada planta, a folha inteira oposta e abaixo 
da primeira espiga (superior), excluída a nervura central, por ocasião do aparecimento da 
inflorescência feminina (Malavolta et al., 1997). As folhas foram lavadas em água destilada 
(corrente), acondicionadas em sacos de papel e secas em temperatura de 65ºC até que a massa 
ficasse constante para determinação dos teores de N, P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn, 
conforme metodologia proposta pela Embrapa (2009). 

Todos os dados foram submetidos à análise de variância de acordo com o modelo fatorial 
(two-way ANOVA), sendo os fatores tratamentos (seis níveis) e irrigação (dois níveis), com 
cinco repetições. Nos casos de F significativo, foi aplicado o teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Destaca-se que a análise de variância foi realizada por meio do software 
ASSISTAT, versão 7.7 beta (cópia distribuída gratuitamente). 



 

 

804 Guilherme Malafaia et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sabe-se que a análise foliar constitui importante prática para o monitoramento do estado 
nutricional das plantas. No presente estudo, observou-se que houve interação entre as fontes 
de variação “irrigação” e “tipos de adubação” para as concentrações de todos os macro e 
micronutrientes avaliados nas folhas das plantas de milho (Tabela 3). 

Tabela 3. Resumo do teste F da análise de variância para as variáveis macro e 
micronutrientes nas folhas do milho (Zea mays L. - LG 6036), em função do tipo de água de 
irrigação e dos tratamentos de adubação, Urutaí, GO, 2014. 

Causa da variação 
Fator 1 

(tipos de irrigação) 
Fator 2 

(tratamentos) 
Interação 

(fator 1 x fator 2) 
CV 
(%) 

N 

g kg-1 

250,24** 438,33** 42,46** 3,76 

P 2.368,81** 1.652,69** 48,05** 3,22 

K 514,94** 384,21** 65,84** 1,33 

Ca 366,67** 93,92** 73,25** 2,55 

Mg 641,32** 164,54** 170,22** 2,62 

Cu 

mg kg-1 

103,91** 176,98** 121,82** 4,98 

Fe 1.9758,91** 4.2651,16** 1.129,52** 0,37 

Mn 784,72** 2.050,90** 139,90** 2,47 

Zn 2.112,47** 815,76** 269,05** 2,40 

Legenda: **significativo a 1% de probabilidade; 
CV é o coeficiente de variação, expresso em porcentagem. 
Tipos de irrigação: água de abastecimento e água residuária de origem doméstica. 

Alguns elementos como Ca, Fe e o P, principalmente nos grupos irrigados com água 
residuária, apresentaram concentrações acima da faixa de referência, o que pode ser 
considerado como um consumo de luxo pela planta, uma vez que as mesmas não 
apresentaram nenhum sintoma de toxidez aparente. No entanto, para a maioria dos macro e 
micronutrientes nos demais grupos avaliados, os valores se encontraram dentro da faixa de 
referência considerada adequada para nutrição da cultura do milho (Büll, 1993) (Tabela 4). 

Para todos os nutrientes avaliados, incluindo aqueles mais exigidos pela cultura do milho, 
como o N e o P (Coelho, 2008), a análise foliar revelou que os tratamentos irrigados com água 
residuária apresentaram maiores valores em relação aos tratamentos irrigados com água de 
abastecimento (Tabela 5). Esses resultados podem ser explicados pela maior 
biodisponibilidade dos elementos na água residuária, conforme demonstrado também em 
outros estudos (Almeida et al., 2012; Costa et al., 2012; Andrade-Filho et al., 2013; Rocha et 
al. 2014). 

Na Tabela 2 pode-se observar que a água residuária continha valores mais elevados de 
todos os elementos (exceto o Zn) quando comparada à água de abastecimento. Essas elevadas 
concentrações podem ter aumentado a disponibilidade dos elementos no solo e, 
consequentemente, facilitado a sua assimilação pelas plantas. Outro fator, que pode ter 
influenciado na boa disponibilidade de alguns elementos para as plantas, é a baixa 
concentração de matéria orgânica no solo de cultivo, caso dos elementos como Cu, Fe e Mn. 
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Tabela 4. Resultado da análise foliar de milho (Zea mays L.) cultivado em tratamentos, contendo 
vermicomposto de lodo de curtume e irrigação com água residuária de esgoto doméstico e sua 
comparação com os limites estabelecidos como adequados para a cultura. Urutaí, GO, 2014. 

 N P K Ca Mg Cu Fe Mn Zn 

 ---------------------g kg-1------------------- -------- mg kg-1-------- 

Faixa de referência1 
2,75-
3,25 

0,19-
0,35 

1,75-
2,97 

0,23-
0,40 

0,15-
0,40 

6- 
20 

50-
250 

42-
150 

15-50 

Tratamentos irrigados com água de abastecimento 

Solo – testemunha ▼ ▼ ● ▲ ● ● ● ● ● 

Solo + NPK ● ▼ ● ● ● ● ● ● ● 

Solo + Lp ▼ ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● 

Solo + P + Lp ● ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● 

Solo + Lc ● ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● 

Solo + P+ Lc ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ● ● 

Tratamentos irrigados com água residuária 

Solo – testemunha ▼ ▼ ● ▲ ● ● ● ▼ ● 

Solo + NPK ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● 

Solo + Lp ● ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ● ● 

Solo + P + Lp ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ● ● 

Solo + Lc ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ● ● 

Solo + P+ Lc ▲ ▲ ● ▲ ● ● ▲ ● ● 
1Os teores foliares de macro e micronutrientes considerados faixa de referência, foram compilados de diversos 
autores por Büll (1993). 
Legenda: ● – concentração dentro do intervalo: nutrição considerada adequada; 
▲ – concentração acima do limite superior: absorção de luxo ou, se apresentar sintomas, toxidez; 
▼ – concentração abaixo do limite inferior: deficiência do nutriente. 
Lp _ vermicomposto de lodo de curtume do tipo primário; 
Lc _ vermicomposto de lodo de curtume do tipo caleiro. 

Em relação aos tipos de adubação, observou-se que todos os tratamentos, irrigados ou 
não com água residuária, apresentaram concentrações foliares maiores do que todos os 
nutrientes avaliados, que as observadas nas folhas do tratamento T1 (controle). Além disso, 
cabe salientar que as plantas dos tratamentos T3R, T4R, T5R e T6R (nos quais os solos foram 
acrescidos com vermicompostos de lodo de curtume), irrigadas com água residuária, 
apresentaram concentrações de alguns nutrientes como N, K, Ca e Zn, similares às das plantas 
do tratamento T2R, o qual recebeu adubação química (Tabela 5), ou maiores, caso do P, Mg, 
Cu, Fe e Mn. Esses resultados podem ser explicados pela maior concentração do N presente 
nos vermicompostos de lodo de curtume utilizados, quando comparada à concentração inicial 
do solo de cultivo (Tabela 1). 

Os resultados encontrados corroboram estudos anteriores que demonstraram que a 
irrigação da cultura do milho com água residuária (Al-Jaloud et al., 1995) ou o cultivo da 
planta em solo acrescido com vermicompostos (Theunissen et al., 2010; Kalantari et al., 
2010), proporcionam aumento da concentração foliar de vários macro e micronutrientes. De 
todo modo, é importante salientar que o presente estudo é pioneiro em avaliar teores de macro 
e micronutrientes foliares em plantas de milho cultivadas em solo fertilizado com 
vermicompostos de lodo de curtume e irrigado com água residuárias (em associação), fato 
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este nunca demonstrado na literatura. 

Tabela 5. Valores médios do desdobramento da interação tipo de água de irrigação x tratamentos de 
adubação para os teores de macro e micronutrientes nas folhas do milho (LG 6036). Urutaí, GO, 2014. 

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

Em relação ao Fe em especial, notou-se que as folhas das plantas dos tratamentos T3, T4, 
T5 e T6, irrigadas ou não com água residuária, apresentaram valores elevados e superiores ao 
limite máximo considerado adequado para a cultura, sem apresentar sintomas de toxidez 
(Tabela 4). As concentrações de Fe encontrados nos referidos grupos foram superiores 
estatisticamente às encontradas nos tratamentos T1 (testemunha) e T2 (o qual recebeu 
adubação química) (Tabela 5). 

Esses resultados devem-se, possivelmente, às concentrações de Fe elevadas nos 
vermicompostos utilizados em relação à concentração inicial do elemento no solo de cultivo 
(Tabela 1). É importante salientar que, embora estudos tenham demonstrando que a absorção 

Tipos de água 
irrigação 

Tratamentos 

Solo 
(testemunha) 

(T1) 

Solo +  
NPK (T2) 

Solo + Lp 
(T3) 

Solo + P 
+ Lp (T4) 

Solo + Lc  
(T5) 

Solo + P 
+ Lc (T6) 

N (g kg-1) 

Abastecimento 0,80bC 3,00bA 2,50bB 3,06bA 3,12aA 3,04bA 
Residuária 2,00aB 3,18aA 3,20aA 3,22aA 3,24aA 3,26aA 

P (g kg-1) 

Abastecimento 0,08bF 0,17bE 0,24bD 0,28bC 0,33bB 0,37bA 
Residuária 0,13aF 0,27aE 0,37aD 0,43aC 0,49aB 0,53aA 

K (g kg-1) 

Abastecimento 2,06bE 2,24bD 2,56bB 2,48bC 2,75bA 2,56aB 
Residuária 2,40aD 2,56aC 2,96aA 002,56aC 2,80aB 2,56aC 

Ca (g kg-1) 
Abastecimento 0,44bC 0,39bD 0,47bC 0,51bB 0,58aA 0,56bA 
Residuária 0,55aCD 0,53aDE 0,57aBC 0,61aA 0,52bE 0,58aB 

Mg (g kg-1) 

Abastecimento 0,21bC 0,22bC 0,19bD 0,28bB 000,33aA 000,27bB 
Residuária 0,28aD 0,26aE 0,34aA 0,32aB 000,30bC 000,29aCD 

Cu (mg kg-1) 

Abastecimento 11,20bD 11,00bD 13,00bC 019,00aA 016,00aB 014,00bC 
Residuária 13,00aD 12,00aD 25,00aA 018,00bB 013,00bD 015,00aC 

Fe (mg kg-1) 

Abastecimento 190,00bEX 190,00bE 280,00bD 360,00bA 330,00bC 340,00bB 
Residuária 240,00aFX 250,00aE 290,00aD 370,00aC 380,00aB 399,60aA 

Mn (mg kg-1) 

Abastecimento 45,80aDX 45,60bD 84,00bB 079,80bC 111,60bA 113,00bA 
Residuária 34,00bDX 83,00aC 103,40aB 103,00aB 124,60aA 125,80aA 

Zn (mg kg-1) 

Abastecimento 18,40bEX 20,00bD 21,00bD 042,00aA 033,00aB 027,00bC 
Residuária 26,00aDX 33,00aC 40,00aB 042,00aA 033,00aC 041,00aAB 
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do Fe pelas plantas pode ser influenciada por outros nutrientes, como o K, Ca e Mg 
(Malavolta et al. 1997; Borges et al., 2007), no presente estudo não foi evidenciada baixa 
disponibilidade do Fe nas plantas em consequência do acréscimo de outros nutrientes via 
adição de vermicompostos no solo de cultivo e, ou, irrigação com água residuária. 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se com este estudo que tanto a água residuária doméstica, quanto os 
vermicompostos de lodo de curtume utilizados constituem boa fonte de nutrientes para as 
plantas de milho, uma vez que os teores de macro e micronutrientes identificados nas folhas 
mostraram-se satisfatórios, não tendo sido observado nenhum sinal ou sintoma de toxidez. 
Embora a análise foliar não deva servir como ferramenta exclusiva para avaliação do estado 
nutricional das plantas, este estudo, pioneiro em observar a existência de interação entre os 
fatores estudados, aponta para a potencialidade da utilização dos resíduos escolhidos na 
cultura do milho, motivando a realização de novas pesquisas. 
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RESUMO 
Este estudo objetivou investigar quais variáveis ambientais estão relacionadas à 

ocorrência e a dominância de gêneros potencialmente tóxicos no reservatório de 
Guarapiranga, na região metropolitana de São Paulo/SP - Brasil. Para isso, foram coletadas 
amostras de água do reservatório no período chuvoso e seco na região montante, intermediária 
e barragem. Em laboratório, foram analisadas as características físico-químicas, identificação 
taxonômica e contagem em microscópio óptico dos organismos, os quais tiveram suas 
dimensões aferidas para o cálculo da biomassa. Os resultados indicaram que as características 
ambientais de cada região do reservatório são distintas, e a biomassa, assim como a 
ocorrência dos gêneros de cianobactérias potencialmente tóxicas, varia em função destas 
características. Por meio da análise de correspondência canônica verificou-se correlação entre 
o alto teor de amônio, baixa zona eufótica e pH neutro-alcalino, com a biomassa de 
Cylindrospermopsis raciborskii, no período chuvoso e com a Planktolyngbya limnetica no 
período de seca, na região intermediária do reservatório (região de Parelheiros). 
Provavelmente, a alta biomassa de cianobactérias e a deterioração da qualidade da água no 
reservatório na estação seca foram influenciadas pela ativação da transposição da água do 
reservatório Billings durante um período prolongado do ano, devido à seca intensa que 
ocorreu no ano de 2014. 

Palavras-chave: biomassa, eutrofização, nutrientes. 

Environmental factors related to the occurrence of potentially toxic 
cyanobacteria in Guarapiranga Reservoir, SP, Brazil 

ABSTRACT 
The objective of this study was to investigate which environmental variables are 

correlated to the occurrence and dominance of potentially toxic species in Guarapiranga 
Reservoir, in the metropolitan region of São Paulo/SP - Brazil. Water samples were collected 
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in order to conduct physical, chemical and biologic analyses in the rainy and dry seasons in 
the reservoir’s upstream and intermediate zones and near its dam. The organisms were 
microscopically analyzed, identified and quantified, and their dimensions were measured for 
biomass calculation. The results indicated that the environmental characteristics of each zone 
of the reservoir are distinct and the biomass, as well as the occurrence of potentially toxic 
genera of cyanobacteria, vary according to these characteristics. The canonical 
correspondence analysis showed a correlation between high ammonium levels, low photic 
zone and neutral-alkaline pH with the biomass of Cylindrospermopsis raciborskii in the rainy 
season and of Planktolyngbya limnetica in the dry season in the intermediate zone of the 
reservoir (the Parelheiros zone). The high cyanobacteria biomass and water quality 
deterioration in the reservoir in the dry season have probably been influenced by the 
transposition of the Billings reservoir water over an extended period of the year, due to the 
intense drought of 2014. 

Keywords: biomass, eutrophication, nutrients. 

1. INTRODUÇÃO 

Reservatórios localizados próximos a grandes centros urbanos, como a região 
metropolitana de São Paulo, geralmente são propensos a eutrofização, constituindo 
ecossistemas favoráveis para a expansão das florações de algas e cianobactérias (Rodrigues et 
al., 2010). Estes ambientes são os habitats mais apropriados para o crescimento de 
cianobactérias, as quais comumente são encontradas em águas neutroalcalinas (pH de 6,0 a 
9,0), em temperaturas entre 15ºC e 30ºC e com elevadas concentrações de nutrientes, 
particularmente, o nitrogênio e o fósforo (Paerl e Paul, 2012). 

A dinâmica das cianobactérias em ambientes eutrofizados está atrelada a diferentes 
estratégias ecológicas, as quais são conferidas a grande capacidade adaptativa que estes 
organismos possuem. Dentre as principais características está a otimização do aproveitamento 
da luz e assimilação de nutrientes, a capacidade de fixação de nitrogênio em colunas d’água 
com elevada incidência solar, formação de acinetos em águas turbulentas e a dispersão pouco 
homogênea em águas com maior turbidez (Paerl e Paul, 2012). Estas características assumem 
um papel alarmante, diante do histórico que o Brasil apresenta, a respeito das florações e 
contaminações por cianotoxinas nos seus ecossistemas de água doce e da expansão da 
eutrofização em seus reservatórios (Moschini-Carlos et al., 2009; Rodrigues et al. 2010); 
Bittencour-Oliveira et al., 2014). 

Assim, conhecer a dinâmica das cianobactérias em reservatórios de abastecimento 
público significa gerar subsídios teóricos que facilitem formas de monitoramento cada vez 
mais eficientes, devido ao potencial de toxicidade associado a estes organismos. Neste 
sentido, o objetivo deste estudo foi de investigar quais as variáveis ambientais estão 
relacionadas à ocorrência e dominância de gêneros de cianobactérias potencialmente tóxicas 
no reservatório de Guarapiranga, na estação chuvosa e na estação seca. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O reservatório de Guarapiranga é responsável pelo fornecimento de água para grande 
parte da região metropolitana de São Paulo. Trata-se do segundo maior manancial do sistema 
de abastecimento. Ele está localizado a 23º43´S e 46º32´W, a uma altitude de 742 m, 
profundidade média de 7 m e máxima de 13 m. O tempo médio de retenção no ano de 2014 
foi de 85 dias, o qual representou uma queda em relação a anos anteriores (CETESB, 2015). 
O ano de 2014 foi marcado por um período de estiagem intensa e, com a diminuição do 
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volume de armazenamento do sistema Cantareira, as áreas de atendimento do reservatório 
Guarapiranga foram expandidas. Assim, a transposição de água do braço Taquacetuba da 
Billings para Guarapiranga esteve operante praticamente o ano todo para suprir esta demanda, 
elevando sua capacidade de abastecimento (SABESP, 2015). Embora, em 2014 o volume de 
precipitação tenha ficado abaixo da média histórica, os dados hidrológicos registrados pelo 
DAEE-SP (Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, 2015) permitiram 
classificar as duas campanhas realizadas nos meses de fevereiro e outubro, em período 
chuvoso e seco, respectivamente. 

As amostras foram coletadas em triplicatas nos três pontos ao longo do reservatório, 
nesta ordem: região à montante próxima ao Rodoanel (local A), região do tributário 
Parelheiros (local B) e na região próxima a barragem (local C). Estes locais foram 
determinados com base em estudos, os quais têm mostrado que o reservatório apresenta uma 
compartimentalização indicando que a água em cada uma destas três principais regiões possui 
características específicas (Nishimura et al., 2014). Com isso, foi determinada a condutividade 
elétrica e pH no perfil da coluna d’água (sonda multiparâmetros YSI 63). Foram tomadas 
amostras integradas da coluna d’água nos primeiros cinco metros. A partir destas amostras 
foram determinadas as concentrações das variáveis físicas, químicas e biológicas conforme as 
metodologias apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1. Variáveis físicas, químicas e biológicas avaliadas. 

Variáveis Métodos Equipamentos Referências 

Penetração da Luz Medida direta Disco de Secchi - 

Nitrito Espectrofotométrico Femto UV/VIS Cirrus 80 
Mackereth et 
al. (1978) 

Nitrato Espectrofotométrico Femto UV/VIS Cirrus 80 
Mackereth et 
al. (1978) 

Amônia Espectrofotométrico Femto UV/VIS Cirrus 80 Koroleff (1976) 

Clorofila a  Espectrofotométrico Femto UV/VIS Cirrus 80 
Lorenzen 
(1967) 

Fosfato total Espectrofotométrico Femto UV/VIS Cirrus 80 
Valderrama 
(1981) 

Nitrogênio Total Espectrofotométrico Femto UV/VIS Cirrus 80 
Valderrama 
(1981) 

Para análise quantitativa e qualitativa das cianobactérias, foi retirado da amostra 
integrada da coluna d’água um volume de 100 mL, colocado em frasco de vidro e fixado com 
lugol acético 1%. A identificação das cianobactérias baseou-se nos trabalhos de Komárek e 
Anagnostidis (1989; 1999; 2005). A composição dos organismos foi analisada em 
microscópio binocular ZEISS (Axio Scope e Axio Imager). A contagem dos indivíduos das 
cianobactérias foi realizada pelo método descrito por Utermöl (1958), em câmaras de 
sedimentação e microscópio invertido Zeiss (Axiovert 40 C). 

O cálculo do biovolume foi realizado com base na forma geométrica mais aproximada de 
cada espécie, multiplicando cada densidade específica pelo volume celular médio. Para 
obtenção do volume celular médio de cada espécie, foram medidos sempre que possível, até 
30 espécimes. Estes cálculos tiveram embasamento na metodologia de Hillebrand et al. 
(1999). 

Para avaliar como as espécies se comportam de acordo com as variáveis limnológicas e a 
variação entre os locais amostrais, foi efetuada uma análise de correspondência canônica 
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(ACC), cujo critério de inclusão destas variáveis se baseou numa análise de correlação linear 
de Pearson (ɑ < 0,05). Os dados de biovolume das espécies foram normalizados para log10. Os 
dados das variáveis ambientais foram normalizados para scores Z. As análises estatísticas 
foram realizadas por meio do software Past 3® e R Project for Statistical Computing®. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores brutos das variáveis ambientais selecionadas para as análises de 
correspondência canônica (ACC), segundo a correlação de Pearson, estão apresentados na 
Tabela 1. Clorofila-a e nutrientes (NO2, NO3, NH4, P e N) representaram os maiores 
coeficientes de variação (CV). 

Foi identificada a ocorrência de cianobactérias em todos os locais, na estação chuvosa e 
seca. Entretanto, os resultados revelaram que a região do tributário Parelheiros (local B) se 
destacou quanto a biomassa destes organismos nos dois períodos analisados, de modo que os 
valores de biomassa no período seco superaram os do período chuvoso (Figura 1 e Figura 2). 

Tabela 1. Características físicas, químicas e biológicas obtidas no eixo longitudinal do reservatório de 
Guarapiranga separadas de acordo com o período chuvoso e seco. 

  
local 

Cl a  

(g L) 
pH 

CE  

(S cm) 

NO2  

(g L) 

NO3  

(g L) 

NH4  

(g L) 

 P  

(g L) 
N  

(mg L) 
Zeuf  
(m) 

pe
rí

od
o 

ch
uv

os
o 

A1 5,3 5,6 48,0 7,9 122,3 106,9 11,4 2,1 1,3 

A2 8,3 5,6 50,0 8,1 109,5 90,4 12,4 3,0 2,1 

A3 6,7 5,6 48,0 7,2 146,8 75,9 19,1 1,1 1,7 

B1 28,1 6,6 168,0 71,1 399,7 459,4 77,5 1,5 2,6 

B2 32,9 7,1 168,0 75,7 447,5 438,4 85,2 2,5 3,2 

B3 21,5 6,7 203,0 25,7 166,6 650,4 165,7 3,8 2,2 

C1 24,6 7,1 134,0 33,1 611,8 123,9 44,0 0,5 4,9 

C2 24,7 7,6 136,0 25,4 618,8 80,4 38,2 0,9 4,9 

pe
rí

od
o 

de
 s

ec
a 

A1 3,4 6,7 44,7 8,5 144,5 95,4 68,5 1,8 3,2 

A2 3,8 6,1 51,8 8,8 198,8 172,2 63,4 1,4 3,4 

A3 6,1 6,2 47,3 10,5 198,8 141,1 80,5 1,4 2,9 

B1 66,0 6,8 238,7 15,4 56,6 582,6 628,9 6,2 1,8 

B2 53,3 7,0 188,3 39,8 224,3 234,9 322,2 4,0 2,5 

B3 76,4 7,6 172,7 46,1 441,6 155,7 174,8 3,5 2,4 

C1 34,4 7,1 160,0 27,4 904,0 54,3 49,7 2,1 2,8 

C2 28,7 7,1 157,8 50,3 1372,0 33,8 75,4 1,7 2,9 

  C3 25,7 7,4 160,8 57,0 1113,2 75,4 53,1 3,2 2,8 

DP 21,7 0,7 65,2 22,8 384,5 195,3 152,6 1,4 1,0 

CV 82,1 9,9 50,9 74,8 89,8 93,0 131,7 59,8 35,2 

Legenda: Clorofila-a (Cl a); pH, condutividade elétrica (CE), nitrito (NO2), nitrato (NO3), amônio (NH4), 
nitrogênio total (N), fósforo total (P) e zona eufótica (Zeuf). Foram calculados o desvio padrão (DP) e o 
coeficiente de variação (CV) para todas as variáveis. Os locais amostrais estão apresentados em triplicatas*, 
conforme foram coletados, como se segue: região à montante próxima ao Rodoanel (local A1, A2, A3), região de 
Parelheiros (local B1, B2, B3) e região da barragem (local C1, C2, C3). 
*No período chuvoso, devido a problemas na coleta, não foi possível coletar a amostra C3, por este motivo a 
mesma não consta na tabela. 
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Alguns dos gêneros de cianobactérias potencialmente tóxicas foram constatados, 
principalmente na região de Parelheiros (local B) em ambos os períodos (Figura 3). 
Concomitantemente, alguns destes gêneros foram abundantes ou dominantes. Nesse contexto, 
a região de Parelheiros na estação chuvosa teve como espécies abundantes 
Cylindrospermopsis raciborskii, Dolichospermum crassum, Geitlerinema unigranulatum e 
espécies do gênero Planktothrix. Entretanto, na estação seca foi observada a dominância de 
Planktolyngbya limnetica e abundância de indivíduos do gênero Dolichospermum e 
Planktothrix. 

 

Figura 1. Biomassa de cianobactérias por local no período chuvoso. Locais amostrais: região à 
montante próxima ao Rodoanel (local A), região de Parelheiros (local B) e região da barragem 
(local C). 

 

Figura 2. Biomassa de cianobactérias por local no período seco. Locais amostrais: região à 
montante próxima ao Rodoanel (local A), região de Parelheiros (local B) e região da barragem 
(local C). 

Na região do Rodoanel e da barragem (locais A e C) foram identificados gêneros 
potencialmente tóxicos, porém compondo uma dinâmica diferente em cada um deles. Embora, 
no local A tenham sido identificadas espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas, estas 
representaram biomassa relativamente baixa em comparação aos demais locais. 
Provavelmente, isso se deve ao fato de a região possuir características de ambiente mais 
preservado, com baixos teores de nutrientes, corroborando com Nishimura et al. (2014). Já na 
região da barragem (local C) foi constatada menor riqueza de cianobactérias sem que 
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houvesse a abundância ou dominância de gêneros potencialmente tóxicos. Porém, o manejo 
feito com algicidas dificulta uma análise mais precisa, já que ele pode influenciar na 
composição da comunidade fitoplanctônica. Ainda assim, a baixa qualidade da água no local 
pode estar sendo influenciada pelo tributário Parelheiros, o que representa um estado de 
atenção já que espécies tóxicas podem ser favorecidas por conta dos elevados teores de 
nutrientes detectados no local, principalmente no período de seca. Concomitantemente, existe 
a influência da transposição de água do braço Taquacetuba da Billings para a Guarapiranga, 
principalmente no período de seca que ocorreu em 2014. Como neste período ocorreu 
bombeamento de maneira mais constante (SABESP, 2015), este pode ter sido um fator 
importante no que tange a piora da qualidade da água no reservatório, modificando também a 
composição da comunidade fitoplanctônica. 

 
Figura 3. Biomassa relativa das cianobactérias por local entre os períodos (Aphanizomenon gracile, 
Cuspidothrix sp, Merismopedia glauca, Aphanocapsa incerta, Dolichospermum planctonicum, 
Planktothrix isotrhix, Merismopedia trolleri, Limnothrix sp, Snowella lacustris, Cylindrospermopsis 
raciborskii, Geitlerinema amphibium, Planktolyngbya limnetica, Dolihospermum sp,Sinecocystis 
aquatilis, Pseudanabaena galeata). Locais amostrais: região à montante próxima ao Rodoanel 
(local A), região de Parelheiros (local B) e região da barragem (local C). 

A ACC demonstrou alto poder explanatório, explicando 66,77% da correlação entre os 
dados, 42,62% pelo eixo 1 e 24,15% pelo eixo 2 (Figura 4). A região de Parelheiros (local B), 
nos dois períodos, esteve correlacionada à elevada biomassa de cianobactérias potencialmente 
tóxicas. Com isso, a análise indicou que, na estação seca, a biomassa das cianobactérias foi 
uma resposta mais específica à variação dos dados em cada local, ao passo que a ordenação 
das espécies correlacionadas ao período chuvoso foi mais homogênea. A região montante 
(próxima ao Rodoanel, local A) não teve correlação com espécies potencialmente tóxicas, o 
que se deve provavelmente às características de ambiente mais preservado com uma zona 
eufótica maior, já descritas para o local. No período chuvoso, a correlação entre C. raciborskii 
e o local B esteve relacionada à variação de pH (entre 6 e 7) e nitrito. Já no período seco, 
P. limnetica, teve alta correlação com amônio, o que sugere que a dominância desta e a 
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abundância de P. isothrix e Dolichospermum sp esteja relacionada às altas concentrações 
desta variável, compondo fortes características de ambientes eutrofizados. A região da 
barragem (local C) por sua vez, teve correlação com cianobactérias potencialmente tóxicas no 
período de seca (G. amphibium e D. planctonicum), porém, com valores de biomassa bem 
mais discretos em relação à região de Parelheiros. 

A região de Parelheiros, diferentemente das demais regiões analisadas, tem 
características que favorecem a dominância de cianobactérias como presença de amônio em 
teores elevados e baixa zona eufótica. Segundo Nishimura et al. (2014) a situação do local B 
reflete a alta influência que o tributário Parelheiros exerce na região, a qual foi classificada 
como eutrófica pelo autores, onde foram identificados altos níveis de nutrientes e baixa 
concentração de oxigênio dissolvido. Porém, esta condição também pode estar atrelada ao 
fato de a transposição estar operante em grande parte do ano devido ao período de seca 
intenso (SABESP, 2015). O bombeamento somado a deficiência de saneamento podem ter 
potencializado a piora da qualidade da água na região do tributário Parelheiros e ao longo do 
reservatório. Neste sentido, Rodrigues et al. (2010) observaram modificações na comunidade 
de clorofíceas, indicando uniformidade entre os reservatórios Billings e Guarapiranga, 
sugerindo que a transposição esteja alterando a composição de espécies e densidade do 
fitoplâncton, sobretudo de cianobactérias, corroborando com o observado pelo presente 
estudo. Esta observação é preocupante, já que nutrientes de origem antrópica observados em 
teores elevados no reservatório favorecem a dominância de cianobactérias potencialmente 
tóxicas e, tendo em vista a alta capacidade adaptativa que estes organismos possuem, é 
possível que em condições ambientais alteradas, um ou mais destes traços eco-fisiológicos 
coloque as cianobactérias em uma posição altamente competitiva dentro da comunidade 
fitoplanctônica (Paerl e Paul, 2012). 

 

Figura 4. Triplot da análise de correspondência canônica (ACC) entre os dados físico-químicos e a 
biomassa das cianobactérias, nos locais amostrais, no período chuvoso (1) e seco (2). Locais amostrais: 
região à montante próximo ao Rodoanel (local A), região de Parelheiros (local B) e região da barragem 
(local C). Variáveis: zona eufótica (Zeuf) Clorofila-a (Cla); pH, condutividade elétrica (Cond), nitrito 
(NO2), nitrato (NO3), amônio (NH4), nitrogênio total (N), fósforo total (P). Espécies de cianobactérias: 
Aphanizomenon gracile, Cuspidothrix sp, Merismopédia glauca, Aphanocapsa incerta, Dolichospermum 
planctonicum, Planktothrix isotrhix, Merismopedia trolleri, Limnothrix sp, Snowella lacustris, 
Cylindrospermopsis raciborskii, Geitlerinema amphibium, Planktolyngbya limnetica, Dolihospermum 
sp,Sinecocystis aquatilis, Pseudanabaena galeata. 
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Havendo repetição de períodos de seca prolongados como o que correu em 2014, é 
possível que o sistema de bombeamento seja acionado com uma freqüência cada vez maior, o 
que pode representar um risco para o reservatório já que florações multi-específicas, bem 
como a transferência de espécies potencialmente tóxicas poderão ser favorecidas. Assim, 
estudos deste tipo serão cada vez mais necessários considerando que a presença de mais de 
uma espécie de cianobactéria potencialmente tóxica pode proporcionar florações mais 
constantes e de forma alternada devido à maior diversidade adaptativa, tornando seu controle 
mais difícil e potencializando a elevação e permanência de toxicidade no ambiente 
(Bittencourt-Oliveira et al., 2014). 

4. CONCLUSÃO 

As características físico-químicas e biológicas do reservatório de Guarapiranga têm 
variação espacial e temporal e, consequentemente, a ocorrência/dominância das 
cianobactérias varia em função destas características com alternância de determinados táxons 
entre o período chuvoso e seco. Esta dinâmica foi comprovada pela relação entre a elevada 
biomassa constatada para estes organismos e altos teores de nutrientes, principalmente de 
amônio, pH neutro-alcalino e baixa zona eufótica, indicando que no reservatório, estes são os 
fatores que favorecem a ocorrência de gêneros de cianobactérias potencialmente tóxicas. 

A região do tributário Parelheiros é o local onde foram identificados os maiores teores 
para a maior parte das variáveis, e a transposição de água da Billings para o reservatório por 
um longo período pode ter sido responsável pela piora na qualidade da água nesta região. É 
importante que em episódios climáticos similares aos do ano de 2014, a transposição seja 
rigorosa e intensamente monitorada já que a baixa qualidade da água constatada na região de 
escoamento pode vir a influenciar a água do reservatório com alta magnitude. 
Consequentemente, estas características podem favorecer a abundância e dominância de 
cianobactérias potencialmente tóxicas no reservatório, elevando a toxicidade no ambiente por 
conta da produção de cianotoxinas. 
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RESUMO 
Há uma crescente preocupação com os chamados “poluentes emergentes” na produção de 

medicamentos. Eles chegam ao meio ambiente a partir do descarte doméstico ou a partir das 
sobras geradas na produção de fármacos. Em pequenas concentrações da ordem de 
microgramas por litro ou inferiores, ou seja, concentrações não efetivas a curto prazo em 
termos de resposta biológica em seres humanos, podem causar grandes impactos no meio 
ambiente pela exposição crônica. O objetivo deste trabalho foi avaliar o risco de 
contaminação de efluentes pelo lançamento dos dejetos brutos da produção de medicamentos 
em pequena escala, por farmácias de manipulação, com base na avaliação da ecotoxicicidade 
pelo biomonitoramento de algas Euglena gracilis, e investigar os impactos apresentados sobre 
o comportamento e as alterações no processo de fotossíntese. Amostras de quatro laboratórios 
de diferentes demandas foram analisadas. As alterações comportamentais (velocidade de 
subida à superfície, r-value e velocidade de movimento) das algas foram biomonitoradas pelo 
NG-TOX e os parâmetros de fotossíntese foram medidos com o fluorímetro de pulso e 
amplitude modulada (PAM). Os resultados demonstraram que o efluente do laboratório de 
hormônios, que teve uma baixa produção semestral, apresentou pouco impacto, já o efluente 
do laboratório de psicotrópicos, mesmo com demanda intermediária, apresentou impacto 
significante sobre o comportamento e a atividade fotossintética das algas. A diferença de 
comportamento observada entre os diferentes setores de fármacos demonstra que os impactos 
e os possíveis riscos ambientais são diferentes para cada setor. A demanda e as diferentes 
substâncias manipuladas podem ser determinantes na classificação de risco e na escolha dos 
métodos de descontaminação. 

Palavras-chave: biomonitoramento, descarte de medicamentos, ecotoxicidade, poluentes emergentes. 

Environmental toxicity of effluents of different laboratories of a 
compounding pharmacy 

ABSTRACT 
There is a growing concern over so-called "emerging pollutants" in the production of 

pharmaceuticals. These pollutants reach the environment from household waste or from 
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leftovers generated during production. In small concentrations of the order of micrograms per 
liter or less, or in concentrations ineffective at producing a biological response in humans in 
the short-term, chronic exposure can still have a great impact on the environment. This study 
evaluated the possible risk of contamination posed by the release of raw materials from small-
scale drug production by compounding pharmacies, based on an ecotoxicity assessment 
conducted by biomonitoring Euglena gracilis algae. The study also investigated the impacts 
on behavior and the changes in the photosynthesis process of this algae. Samples of four 
laboratories with different demands were comparatively analyzed. Behavioral changes of the 
algae (ascent rate to the surface, r-value and speed of movement) were assessed by 
biomonitoring NG-TOX and photosynthetic parameters were measured by pulse-amplitude 
modulation fluorometer (PAM). The results showed that the effluent from hormone laboratory 
that had a low semestral production had little impact. On another hand, the effluent from the 
psychotropics laboratory, even with intermediate demand, had a significant impact on the 
behavior and photosynthetic activity of algae. The behavior differences observed between the 
different sectors of drugs shows that the impacts and potential environmental risks are 
different for each sector. The demand and the different substances manipulated can be crucial 
in risk classification and in the choice of decontamination methods. 

Keywords: biomonitoring, disposal of medications, ecotoxicity, emerging pollutants. 

1. INTRODUÇÃO 

A questão da toxicidade ambiental vem causando preocupação na comunidade científica. 
Os estudos recentes nesta área permitiram a obtenção de resultados fundamentais para o 
direcionamento de outros trabalhos, bem como no desenvolvimento de processos de 
descontaminação de produtos agressivos ao meio ambiente. Isto implica em um cenário que 
obriga a revisão e reorientação de legislações vigentes que lidam com a questão ambiental, 
tanto em âmbito nacional quanto internacional (Kock-Schulmeyer et al., 2011). 

Dentro da toxicidade ambiental, tem-se uma preocupação crescente em relação a 
“poluição emergente”. O advento de tecnologias e outros processo facilitaram a identificação 
destes poluentes emergentes, e como o consumismo influenciou no acúmulo de substâncias 
no meio ambiente. Dentre tais produtos enquadrados na categoria de “poluição emergente”, 
merece destaque a questão dos fármacos. Esses podem chegar ao meio ambiente a partir de 
descarte doméstico ou como resíduos de produção de fármacos produzidos em larga ou 
pequena escala, que acometem os recursos hídricos, o que não ocasionaria problemas de 
forma aguda, mas quando se trata de exposição crônica, alguns danos ambientais e de saúde 
para o homem podem ocorrer (Valcárcel et al., 2011b). Como exemplo de dano ao ambiente, 
podemos citar o estrógeno, hormônio feminino presente nos anticoncepcionais e nos 
medicamentos de reposição hormonal pós-menopausa, que pode afetar o sistema reprodutivo 
de organismos aquáticos, como os peixes machos que habitam ambientes contaminados, 
causando a feminização. Além disso, a contaminação por antibióticos pode contribuir para a 
resistência de bactérias, visto a capacidade de mutação presentes nesses organismos (Ueda et 
al., 2009). 

Diferentes classes de antibióticos foram detectados simultaneamente no meio ambiente 
(Kolpin et al., 2004). As toxicidades individuais e combinadas de amoxicilina, eritromicina, 
levofloxacina, norfloxacina e tetraciclina foram examinados em dois organismos 
representativos do ambiente aquático: a cianobactéria Anabaena CPB4337, como um 
organismo alvo e a alga verde Pseudokirchneriella subcapitata. Mostrou-se que a combinação 
de eritromicina e tetraciclina apresentou um risco ecológico potencial para os organismos 
aquáticos com o padrão de uso atualmente de ambos os antibióticos (González-Pleiter et al., 
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2013). Além disso, evidências sugerem que o betabloqueador propranolol tem efeitos no 
zooplâncton e nos organismos bentônicos (Valcárcel et al., 2011a). Outros efeitos também 
foram descritos em relação aos hormônios, como a feminização de peixes machos a partir da 
exposição ao estrógeno (Hugget et al., 2002). 

No Brasil tem-se a Política de Recursos Hídricos que visa assegurar a adequada 
disponibilidade de água para consumo humano (Brasil, 1997) e a Portaria 2914/12, do 
Ministério da Saúde, que são documentos oficiais que definem os padrões de potabilidade 
para o consumo de água. Nestes documentos, por sua vez, não são abordadas as questões 
acerca dos fármacos (Cordeiro, 2009). Tal condição leva estes compostos a não serem 
identificados e nem sequer serem tratados nas estações de tratamento de água e de esgoto 
sanitário (D’acenzo et al., 2003). Sendo assim, no Brasil, o descarte de medicamento é 
regulado mas não de forma específica, e a abordagem com relação a toxicidade ambiental que 
pode acometer o meio ambiente não é considerada. Contrastando com a realidade brasileira, 
órgãos como a União Europeia (EU), a Agência de Proteção Ambiental do Norte da América 
(EPA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), já publicaram diretrizes e leis que visam 
alertar a respeito dos riscos da presença de medicamentos em águas e exigindo estudos que 
promovam a remoção destes, a fim de estabelecer limites aceitáveis para as águas disponíveis 
ao consumo humano (Esplugas et al., 2007). 

Dentro de todo esse cenário, observa-se de maneira geral que processos convencionais de 
tratamento de água apresentam escassa utilidade na remoção deste tipo de poluentes, sendo 
esses encontrados em diversos rios. Nesse sentido, alguns trabalhos já são feitos com o intuito 
de identificar e remover medicamentos através de melhoramentos nos processos empregados. 
(Proia et al., 2013). Como exemplo, podemos citar estudos que avaliaram a remoção de 
estrógeno a partir da utilização de um sistema de filtro biológico em conjunto com o óxido de 
manganês (MnO2) e que obtiveram remoção de 81,7% de atividade, ou a partir de uma nova 
tecnologia, com recirculação e maior oxigenação (Balest et al., 2008; Rudder et al., 2004). 
Nos processos biológicos, por exemplo, a eficiência de degradação é fortemente influenciada 
pela presença de outros macroconstituintes, o que faz com que a degradação dos fármacos, 
além de ocasional, seja apenas parcial. Sistemas fundamentados em processos de adsorção 
têm sido recentemente propostos, utilizando-se sorbentes clássicos (carvão ativado) e 
modernos, como micelas pré-adsorvidas em montmorilonita (Cruz et al., 2010). 

Além disso, na parte da identificação dos compostos destaca-se a cromatografia líquida 
acoplada à espectrometria de massa como técnica, que permite a identificação e a 
possibilidade de rastreamento dos micropoluentes orgânicos polares sem derivatização (Miao 
et al., 2002). A partir disso, em diversos países, são realizadas inúmeras análises afim de se 
estabelecer padrões de análise e verificar a qualidade das águas e efluentes. Essas análises 
demonstram que os resíduos de medicamentos em águas residuais e estações de tratamento de 
água são muito difundidos (Van der Ven et al., 2006; Zuccato et al., 2006). Entretanto, pouco 
se sabe sobre esses poluentes no Brasil (Raimundo, 2011). 

Nesse contexto, as farmácias magistrais também geram resíduos potencialmente 
prejudiciais ao meio ambiente e considerados como “emergentes”. Estudos realizados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA demonstraram que no Brasil são geradas 
cerca de 120 mil toneladas de lixo por dia, e que cerca de 1 a 3% desse total é produzido por 
estabelecimentos de saúde – incluindo as Farmácias Magistrais (estabelecimento de 
manipulação de fórmulas magistrais); sendo que cerca de 10% a 25% de resíduos em saúde 
representam risco ao meio ambiente e a saúde da população – incluindo os medicamentos 
(Brasil, 2012). 

Diante desta realidade, estudos que visam identificar os resíduos e suas consequências no 
meio ambiente por meio de métodos eficazes são de suma importância, pois possibilitam 
extrapolar os resultados futuros destes contaminantes e promover ou estimular políticas 
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eficientes de controle de descarte de resíduos na produção de medicamentos. Através de 
biomarcadores é possível identificar o risco de toxicidade ambiental de substâncias. Esses 
biomarcadores são microorganismos sensíveis a alterações ambientais e que podem emitir 
sinais de alerta a partir de mudanças comportamentais (Reviers, 2006). 

Dentre esses microorganismos tem-se a Euglena gracilis, alga encontrada em ambientes 
dulcícolas, marinhos ou de águas salobras. São seres que não possuem parede celular, 
reproduzem-se assexuadamente e são protistas mixotróficos, ou seja, possuem hábito 
autotrófico, produzindo açúcares através da fotossíntese, ou heterotrófico, consumindo 
partículas alimentares por fagocitose. Esses organismos possuem dois flagelos com funções 
distintas, utilizando o flagelo longo para orientação e movimentação. Para observar o 
ambiente e procurar a melhor posição para a fotossíntese, a célula possui uma organela 
primitiva localizada na base do flagelo que filtra a luz solar em função de detecção de 
estruturas fotossensíveis. São seres que armazenam óleos e polissacarídeos como reserva, 
apresentando muitos plastos contendo clorofila a e b e carotenos. Essas algas apresentam 
características definidas quanto a sua mobilidade, velocidade de movimento, orientação 
espacial e flexibilidade. Assim, em um ambiente propenso ao seu desenvolvimento, estas 
algas possuem comportamento típico, porém em ambientes contaminados, um ou mais desses 
parâmetros citados podem sofrer alterações. Assim, a mudança de comportamento dessas 
algas torna-se um importante indicador de ecotoxicidade aquática (Reviers, 2006). 

A fotossíntese das algas é outro parâmetro ecológico nos testes de bioensaios para 
monitorar a qualidade da água, uma vez que responde com sensibilidade às mudanças 
ambientais, através de uma variedade de mecanismos que influenciam a eficiência de 
captação de luz (Belshe et al., 2007). Desse modo, mudanças comportamentais e a eficiência 
fotossintética podem ser avaliadas através de equipamentos como o NGTOX (New 
Generation Ecotox) e o PAM. O primeiro apresenta a vantagem de ser um teste rápido, porém 
podem existir fatores como fluidez que possam afetar o alcance dos resultados, sendo então, 
nesse caso, requerido o uso do PAM como instrumento complementar de análise. 

Portanto, este trabalho visa avaliar a toxicidade ambiental aguda que pode ser provocada 
por efluentes brutos, coletados de janeiro a julho de 2014, de diferentes laboratórios de uma 
Farmácia Magistral via NGTOX e PAM, para assim colocar em pauta questões de possíveis 
riscos e subsidiar discussões sobre a necessidade de revisão da legislação vigente que aborde 
as questões ambientais. Objetiva também validar o uso do NGTOX isoladamente para 
análises rápidas e em tempo real. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Este estudo foi realizado no Laboratório de Fotoquímica e Fotobiologia da Universidade 
da Região de Joinville. 

Trata-se de um estudo experimental, envolvendo o uso de algas do gênero E. gracilis 
KLEBS obtidas da coleção da Universidade de Gottingan, Alemanha. Em relação às algas, 
foram avaliadas às alterações comportamentais e a atividade fotossintética quando submetidas 
ao contato com água de acesso a farmácia, bem como com os efluentes brutos. 

Para a realização do estudo contou-se com a colaboração de uma Farmácia de 
Manipulação da cidade de Joinville, norte de Santa Catarina, que permitiu a coleta das 
amostras dos quatro ambientes de produção da farmácia: O “laboratório de psicotrópicos”, 
responsável pela manipulação de formulações dos medicamentos classificados pela portaria 
344/98 de venda controlada; o “laboratório de hormônios”, responsável pelas manipulações 
de formulações restritamente hormonais; o “laboratório de sólidos”, responsável pela 
produção dos encapsulados e das demais formulações sólidas e o “laboratório de dermato”, 
responsável pela produção das formulações sólidas e semi-sólidas de propriedades 
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dermatológicas. 
As amostras tomadas como “água de acesso” foram coletadas diretamente das torneiras 

das pias destinadas à lavagem do material de cada laboratório, utilizando frascos de vidro 
borossilicato previamente esterilizados – as quais foram utilizadas como “controle”, e as 
amostras tomadas como “efluentes brutos” foram coletadas dos sifões ligados às pias de 
lavagem dos materiais por meio de uma bomba peristáltica. Nesta coleta também foram 
utilizados frascos de borossilicato esterilizados. Todas as coletas retiraram alíquotas de 125 
mL. Após as coletas, as amostras foram guardadas em caixas de isopor com gelo e ao abrigo 
da luz. 

Os testes foram realizados com algas Euglena gracilis em meio mineral e orgânico 
preparado conforme descrição feita por Checcuci et al. (1976). A manutenção da cultura 
ocorreu sob exposição da luz 20 W/m2, foto período de 12 h a 20oC. Todos os testes foram 
feitos a partir de uma única cultura, que foi fracionada com o intuito de manter as 
características e evitar desvios relativos a preparos diferentes de meio mineral. O estudo se 
baseia no trabalho desenvolvido por Häder e Lebert (1985), aperfeiçoado por Erzinger et al. 
(2011) sendo reproduzido em diversos trabalhos pelo mundo como os realizados por Ekelund 
e Nilsson (2008). 

As culturas preparadas nas condições descritas anteriormente foram mantidas em uma 
única cultura de 300 mL, tratadas durante um período de uma semana a fim de se manter 
homogeneidade do meio para a aplicação dos testes futuros. Esta cultura foi subdivida em 6 
frações de 50 mL, as quais receberam posteriormente a adição da solução das amostras de 
água de abastecimento e efluentes (amostras testes). A adição das amostras atendeu ao 
seguinte procedimento: inicialmente foi retirado 0,5 mL de cada cultura, para a adição em 
seguida de 0,5 mL da solução contendo as amostras testes, perfazendo um volume final de 
50 mL para cada cultura. As algas ficaram em contato com as amostras de efluentes por 
1 mês, conforme recomendação de Ekelund e Nilsson (2008) para depois serem analisadas no 
NGTOX e PAM (Figura 1). Em todos os testes, o pH das amostras era de 6,0 a 7,0. 

0,5 ml
cultura

0,5 ml
Água  Ent.

0,5 ml
cultura

0,5 ml
Água  Ent.

0,5 ml
cultura

0,5 ml
Efluente

0,5 ml
cultura

0,5 ml
Efluente

Controle

50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml

300ml

 

Figura 1. Esquema de preparação das culturas de algas. 
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Os experimentos comportamentais com Euglena gracilis na presença de amostras da 
água de acesso e dos efluentes - utilizando-se 20 mL desses efluentes em diluição 1:1 - foram 
então realizados via NG-TOX (Figura 2), equipamento desenvolvido e homologado pela 
Ecobabitonga Tecnologia Ltda (Erzinger et al., 2011). A ferramenta monitorou, através de 
análise de imagem em tempo real, o comportamento das algas, usando diferentes parâmetros 
de movimento do flagelado unicelular fotossintetizante. 

O equipamento é constituído por um sistema de conexões envolvendo quatro tubos de 
silicone responsáveis pela sucção da (1) cultura de células de E. gracilis, (2) amostra de águas 
contendo efluentes para o teste, (3) água para diluição das amostras e (4) descarte do material 
analisado. Três bombas acionadas por motores de passo peristáltico transportam as células, o 
diluente e a amostra até uma cubeta de vidro de 22 mm de diâmetro interno e 0,2 mm de 
espessura. Os organismos teste, em contato com o diluente, são homogeneizados e enviados 
para uma cubeta de observação conectada a um microscópio, que captura as imagens das 
células em movimento (Figura 2). As imagens são gravadas por uma câmara CCD (charged 
coupled device) e digitalizadas por uma placa conectada a um microcomputador, onde são 
apresentadas em um monitor. O software então calcula os parâmetros de movimento, 
velocidade de locomoção, velocidade de subida a superfície, tamanho médio das células; entre 
outros parâmetros (Häder e Lebert, 1985). Em seguida é feita a adição das amostras e após um 
período de 10 minutos é refeita a análise dos parâmetros pelo software. Qualquer alteração 
nos movimentos, velocidades médias, velocidades de súbida a superfície e tamanho celular 
são calculadas e comparadas com o resultado anterior. 

 

Figura 2. Esquema de funcionamento do NG TOX. Autorizada por Erzinger et al. 
(2011). 

Os parâmetros de fotossíntese foram medidos através de um fluorímetro de amplitude de 
pulso modulada PAM 2000, walz, Effeltrich, Alemanha. O princípio de medição do PAM é 
baseado em mudanças no nível de fluorescência da clorofila, após a aplicação de pulsos de luz 
saturada. O rendimento de fotossíntese bem como de comportamento (fotoquímico e não 
fotoquímico) foram então calculados. 
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As culturas testadas foram adaptadas na ausência de luz durante 1 h, sendo que em 
seguida foram retirados cerca de 5mL e transferidos para cubeta do equipamento PAM. Foi 
então submetida à emissão dos pulsos de luz saturante para avaliação da atividade 
fotossintética. 

A emissão de um pulso de luz saturante permitiu detectar a fluorescência máxima Fm, 
indicando redução completa do receptor de elétrons FSII. A Luz-resposta das curvas foi 
determinada para todas as amostras tratadas. As algas foram expostas a intensidade da 
iluminação crescente (gerado por uma lâmpada halógena interna) em 10 passos de 0 a 
3111 mol m-2 s-1). Após 20 s de cada etapa de iluminação, um pulso saturante foi aplicado e o 
rendimento fotossintético e a ETR (taxa de transporte de elétrons) foram medidos 
automaticamente. 

Em seguida, os dados foram plotados contra o PAR incidente (radiação 
fotossinteticamente ativa em mol m-2 s-1). Desta forma, foi feita a interferência que as 
amostras promoveram na Eficiência Global Fotossintética. As análises estatísticas do 
comportamento das algas avaliadas no NG-TOX e PAM foram realizadas utilizando-se o 
aplicativo ImagingTox®. O ImagingTox® permite a realização de análise estatística 5-PL 
integrada. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nota-se uma produção mais acentuada de formulações denominadas “sólidas”, nas quais 
se incluem cápsulas utilizadas oralmente. Elas representam mais da metade de todas as 
formulações produzidas no período avaliado. Em segundo lugar as formulações de “dermato”, 
nas quais se tem cremes em que são incorporados diversos ativos. Em menor quantidade 
temos as formulações da portaria 344/98, que segundo a legislação vigente exige um 
laboratório a parte, assim como o dos hormônios, que pelo risco de contaminação também 
exige aparatos especiais para a manipulação destas substâncias (Tabela 1). 

Tabela 1. Número de formulações produzidas de janeiro a 
julho de 2014. 

Laboratório 
Node formulações dos 
últimos 06 meses 

Representação 
(em porcentagem) 

Psicotrópicos 3150 18,6 

Hormônios 728 4,3 

Sólidos 9388 55,5 

Dermato 3638 21,5 

Total  16904 99,9 

Fonte: Registros internos da farmácia. 

Em testes realizados via NGTOX, todas as amostras contendo algas submetidas ao 
contato com os efluentes brutos analisadas apresentaram algum tipo de alteração 
comportamental quando comparada aos controles – amostras que continham apenas algas sem 
contato com efluentes. Dentre essas alterações comportamentais apresentadas, a única que 
apresentou resultados significativos foi o de inibição do comportamento r-value, condição 
essa que pode ser impactante para a atividade fotossintética e apresentar risco ambiental. As 
águas de acesso, provenientes do serviço de tratamento e coletadas dentro da própria 
farmácia, não levaram as algas a apresentarem alterações comportamentais relevantes quando 
comparadas ao controle que continha apenas algas em meio de cultura padrão. 
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Observou-se no teste de alterações comportamentais das algas que o laboratório de 
sólidos, que representa 55,5% da produção semestral, apresentou uma inibição de r-value de 
20%, um comportamento semelhante ao apresentado pelo laboratório de psicotrópicos, que 
apresentou inibição de aproximadamente 24% neste comportamento das algas. Porém vale 
ressaltar que este último laboratório, em comparação com o de sólidos, apresenta produção 
menor - 18,6% da produção total no mesmo período (Figura 3). 

 

Figura 3. Relação entre a porcentagem de inibição x produção por laboratório. 

O maior índice de inibição de r-value observado ficou por conta das análises realizadas 
nas amostras dos efluentes do laboratório de dermato; este demonstrou uma inibição de 
aproximadamente 42% e teve uma produção semestral de 3638 formulações, o que representa 
apenas 21,5% da produção total dos últimos seis meses, sendo o que mais produziu e 
consequentemente contribuiu para uma maior concentração de contaminantes nos efluentes. O 
laboratório de hormônios, que teve uma baixa representação na demanda semestral, também 
apresentou uma baixa inibição de r-value - cerca de 2% de inibição quando comparado ao 
controle. 

As amostras do laboratório de sólidos, responsável pela segunda menor inibição de r-
value (20%) demonstraram também, no teste de Eficiência Fotossintética no PAM, a segunda 
menor inibição da atividade fotossintética, apresentando um índice de EGF de 0,4 Fm/min. 
Apesar dessas alterações, esse laboratório demonstrou, em relação aos laboratórios de 
dermato e hormônios, causar menor impacto ao microrganismo analisado nos ensaios de 
exposição aguda. A grande maioria dos estudos envolvendo o descarte de medicamentos 
apontam os AINEs, hormônios e psicoativos como as principais classes encontradas no 
ecossistema analisado. Segundo estudo conduzido por Santos et al. (2010), os AINES, 
seguido pelos antibióticos, agentes dislipidêmicos e hormônios são as principais classes 
envolvidas em episódios de contaminação do ambiente por químicos de utilização terapêutica. 
Porém, se extrapolarmos a quantidade do laboratório de hormônio, que obteve o menor índice 
nos testes executados, para a mesma quantidade de formulações do laboratório de sólidos 
teríamos, para as análises de hormônios, 25,79% de inibição de r-value reforçando a hipótese 
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do laboratório de sólido possuir a menor taxa de impacto ambiental dentre as demais classes 
analisadas. 

O ensaio de eficiência global fotossintética (EGF) apresentou resultados diferentes para 
as amostras dos laboratórios estudados (Figura 4), o que demonstra que não foi apenas uma 
questão de alteração de viscosidade, mas sim de eficiência fotossintética. A fotossíntese foi 
comprometida mais significativamente pelas amostras dos laboratórios de sólidos, dermato e 
psicotrópicos. 

 

Figura 4. Porcentagem de inibição de r-value X eficiência global fotossintética. 

O laboratório de psicotrópicos que teve uma inibição superior com r-value de 25% no 
teste anterior, nesta etapa se comportou de forma diferente e apresentou a maior inibição 
fotossintética dentre as amostras analisadas, com EGF de 0,33 Fm/min (Tabela 2), 
evidenciando que a quantidade aqui não foi o determinante para a redução da eficiência, mas 
sim a natureza dos compostos encontrados nos efluentes. Esses resultados refletem a condição 
que existem substâncias que influenciam o r-value por exercerem alguma atividade biológica 
dentro das algas, modulando canais de membrana que resultariam na redução do alcance do 
potencial de ação o que provavelmente dificultaria o alcance da luz e consequentemente a 
inibição na EGF acaba sendo mais impactante. Além disso, segundo o Manual de 
Farmacologia e Terapêutica de Brunton et al. (2012), a grande maioria dos psicotrópicos é 
constituída por moléculas altamente lipofílicas, o que permite uma rápida penetração nas 
membranas celulares, resultando em uma rápida absorção e distribuição e maior acesso ao 
sistema nervoso central. Acredita-se que o aumento na oferta de aporte energético com a 
incorporação dos lipídios presentes nas amostras desse laboratório possa ter influenciado no 
processo de fotossíntese de maneira similar ao ocorrido com as amostras do laboratório de 
dermato. 

De forma semelhante ao ocorrido no ensaio via NGTOX no qual apresentou a maior 
alteração comportamental com inibição de r-value de 42%, as amostras obtidas do laboratório 
de dermato, apresentaram um alto índice de comprometimento da eficiência global 
fotossintética, ficando com a segunda maior inibição do teste no PAM, com EGF de 
0,35 Fm/min (Tabela 2). Esses resultados refletem à questão do aumento da oferta de lipídeos 



 

 

828 Luciano Henrique Pinto et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

contidos nas amostras desse laboratório, que podem ter influenciado na fotossíntese. 

Tabela 2. Eficiência global fotossintética por 
laboratório. 

Amostras 
Eficiência Global 
Fotossintética (EGF) 

Controle 0,51 Fm/min 

Lab. Hormônios 0,49 Fm/min 

Lab. Sólidos 0,41 Fm/min 

Lab. Dermato 0,35 Fm/min 

Lab. Psicotrópicos 0,33 Fm/min 

O laboratório de hormônios, que teve influência quase nula na análise comportamental 
também não apresentou uma influência importante na atividade fotossintética das algas com 
uma inibição muito próxima da inibição promovida pelo controle - uma EGF de 0,48 Fm/min 
contra 0,51 Fm/min do controle. Isso pode ser explicado pelo fato das algas E. gracilis serem 
seres que armazenam óleos e polissacarídeos como reserva energética, apresentando muitos 
plastos contendo clorofila A e B e caroteno (Reviers, 2006), e com o aumento na fonte de 
carbono estas substâncias lipofílicas poderiam se acumular no interior destas algas e 
influenciar no comportamento destas, seja por biomagnificação, seja por ocupar lugar 
destinado a substâncias importantes em seu metabolismo, ou ainda, com um maior aporte 
energético a busca pela obtenção de energia pelo processo de fotossíntese pode ter sido 
inibida. Estudos conduzidos por Ekelund e Nilsson (2008) utilizando E. gracilis na presença 
de compostos estrogênicos apontaram que estas algas foram sensíveis à exposição de 
compostos lipofílicos. 

Além disso, outra hipótese que justifica a baixa inibição apresentada nas amostras do 
laboratório de hormônios pode ser atribuída à demanda de produção semestral pequena (cerca 
de 4,3% da produção total), o que inferiu à amostra estudada uma baixa concentração dos 
hormônios. Estes resultados contrapõem aos estudos feitos por Pinto (2012) no qual outros 
parâmetros como “velocidade de subida a superfície” e “mobilidade” foram afetados, e 
apresentaram ser efeitos dose dependentes. Isto aponta para a possibilidade de que a demanda 
então produzida não apresenta riscos ambientais nítidos. No teste de EGF teve-se a 
confirmação da pouca influência dos resíduos de hormônios – na concentração encontrada nas 
amostras – sobre a fotossíntese. Os valores 0,49 Fm/min da amostra contra 0,51 Fm/min do 
controle suportam essa afirmação. O estudo de biomonitoramento desenvolvido por Pinto 
(2012), e já citado anteriormente, demonstrou a existência de uma influência dos hormônios 
17-α-estradiol e 17-β-estradiol sobre o comportamento das algas E. gracilis. 

Desse modo, observou-se alterações no comportamento das algas (mobilidade, 
velocidade de movimento, orientação espacial e flexibilidade), obtido pelo biomonitoramento 
via NGTOX, sendo o r-value o mais significativo e presente em todas as amostras testadas. A 
alteração de r-value implica em perda da uniformidade dos movimentos do conjunto de algas, 
o que pode influenciar outros parâmetros de interesse ecotoxicológico, como a eficiência 
fotossintética, que se alterado, aponta um risco ambiental, já que indica que há uma mudança 
no comportamento desses animais (Belshe et al., 2007). As análises foram direcionadas 
simulando uma exposição aguda. Buscou-se neste primeiro momento verificar se haveriam 
impactos iniciais que fossem significativos e sugestivos de novas análises e testes de 
exposição crônica. A importância de tal conduta reside no fato da necessidade de testes 
rápidos, que possam remediar efeitos deletérios o quanto antes (Cordeiro, 2009). O teste de 
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eficiência global fotossintética buscou, em um segundo momento, identificar a influência das 
amostras analisadas sobre a atividade fotossintética das algas E. gracilis. 

Outro fator observado demonstra que não existe uma relação direta entre as alterações 
encontradas sobre os valores de r-value e o decréscimo da EGF. Em algumas situações a 
alteração de r-value pode ter sido influenciada fisicamente pela viscosidade da amostra, 
comprometendo a dispersão das algas no meio, porém tendo discreta influência no processo 
de fotossíntese, uma vez que, as amostras do laboratório de dermato que apresentou maior 
valor de inibição do r-value teve menor inibição na EGF. 

Uma outra condição que poderá ser observada e melhorada futuramente, a fim de 
promover maior representatividade da amostra, diz respeito ao método de coleta que poderá 
ser realizada em diferentes períodos, assim os dados de cada período poderão ser analisados e 
comparados e, com tratamento estatístico, apresentar números com maior fidelidade. 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos com o presente estudo possibilitam diversas análises e prospecções 
a partir do estudo do risco de ecotoxicidade e do biomonitoramento de efluentes advindos de 
farmácia de manipulação. Observou-se nas quatro amostras analisadas – cada uma 
proveniente de laboratórios diferentes (hormônios, sólidos, dermato e psicotrópicos), 
contendo efluentes brutos dos laboratórios, uma interferência no comportamento r-value das 
algas E. gracilis quando comparadas ao controle de água tratada antes de entrar no processo.  

A diferença de comportamento observada entre os setores de produção da farmácia 
demonstra que os impactos e os possíveis riscos ambientais são diferentes para cada setor. A 
demanda de cada setor e as diferentes substâncias manipuladas podem ser determinantes na 
classificação de risco e na consequente necessidade e escolha dos métodos de 
descontaminação. Os fatores de impacto por classe e demanda são preponderantes para 
avaliarmos o risco ambiental. A utilização de métodos que identificassem qual seria a 
concentração limite de cada setor seria de grande importância para orientar o tratamento 
destes efluentes. Uma vez determinados estes valores de ponto de risco de cada setor, a 
utilização do NGTOX como ferramenta de identificação pela praticidade, fidelidade e rapidez 
dos testes, seria uma possibilidade real no cotidiano das empresas geradoras de resíduos, das 
que realizam análises e das empresas que tratam os efluentes. 

Em tempos de mudanças climáticas profundas, grandes períodos de escassez e quedas 
recordes dos níveis das reservas de abastecimento hídrico, a importância do tratamento dos 
efluentes ganham cada vez mais destaque e os métodos de tratamento são constantemente 
questionados quanto a sua eficácia e viabilidade. Os dejetos da indústria farmacêutica de 
pequeno e médio porte ainda carecem de mais estudos que permitam melhor identificação dos 
compostos descartados e dos impactos destes compostos sobre o ecossistema e ainda poderão 
nortear, de forma mais eficaz, a escolha dos métodos de tratamento. 

A importância dos testes rápidos fica fortalecida e a praticidade do NGTOX foi 
determinante na obtenção dos dados. Porém, com a análise dos resultados, a diferença 
comportamental apresentada entre os setores da farmácia de manipulação sugere que, de 
acordo com a substância a ser analisada, somente a análise via NGTOX não nos permite 
emitir risco de alerta ambiental, fazendo-se necessário uma avaliação complementar como, 
por exemplo, o ensaio de EGF ou Extração de Clorofila. A exposição crônica e a utilização de 
outros métodos consagrados na identificação de ecotoxicidade, como a utilização de outros 
biomarcadores como os microcrustáceos Daphnias ou de peixes, seriam análises de grande 
importância pois poderiam confrontar os dados obtidos e contribuir para o estudo do risco 
ambiental dos efluentes brutos dos produtores de medicamentos de pequeno e médio porte. 
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RESUMO 
Os rios Cuiabá (CBA) e São Lourenço (SL) são considerados estratégicos por integrar 

regiões de grande relevância econômica, social e ambiental para o Brasil e o mundo. Porém, 
diversas atividades nas bacias destes rios podem representar fontes de metais potencialmente 
tóxicos e comprometer a sua qualidade ambiental. Neste trabalho foi avaliada a variabilidade 
espacial e temporal da concentração de metais nestas bacias e a sua relação com parâmetros 
de qualidade da água. Foram coletadas mensalmente, de agosto/2012 a julho/2013, 
15 amostras de água superficial e 9 amostras de sedimento de fundo, nos rios CBA e SL. As 
concentrações de Cr, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn nas amostras de água foram determinadas por 
espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente, e nas amostras de 
sedimento de leito, por espectrometria de absorção atômica com atomização em chama. Os 
elementos Fe, Mn, Pb e Cr apresentaram elevadas concentrações nas amostras de água e 
sedimento, porém apenas Pb e Cr representam potencial risco ambiental. As concentrações de 
Fe e Mn foram mais elevadas na parte alta do rio SL enquanto as concentrações de Cu e Pb 
ocorreram na área dos centros urbanos. Temporalmente, os metais estiveram associados ao 
regime pluviométrico. A correlação observada entre metais indica uma fonte comum. Desta 
maneira, a ocorrência e concentração de metais nos rios CBA e SL mostram contribuição de 
origem natural, reflexo do tipo de solo associado ao regime pluviométrico da região, bem 
como contribuição antrópica devido às atividades agropecuárias e ao lançamento de efluentes 
urbanos não tratados. 

Palavras-chave: água, poluição, sedimento de leito. 

Potentially toxic metals in rivers upstream of Pantanal Norte 

ABSTRACT 
Cuiabá (CBA) and São Lourenço (SL) rivers are considered strategic once they integrate 

regions, which are economically, socially and environmentally relevant for Brazil and the 
world. However, several activities developed in their watersheds may represent sources of 
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metals and be a threat to the environmental quality. Thus, in this study we evaluated the 
spatial and temporal variability of potentially toxic metals in water and sediment and the 
relationship of their concentration with water quality parameters. Surface water samples were 
collected monthly in 15 points and bottom sediment in nine points distributed throughout both 
rivers from August 2012 to July 2013. Cr, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn were determined in water 
by inducted coupled plasma optical emission spectrometry and in sediment by flame atomic 
absorption spectrometry. Fe, Mn, Pb and Cr had high concentrations in water and sediment 
but only Pb and Cr represent environmental risk. Fe and Mn were in higher concentrations in 
at the upper points of SL River and Cu and Pb in the urban area of both rivers. Temporally, 
the metal concentrations were associated with precipitation variation. The observed 
correlations amongst metal concentrations indicate common sources. Thus, the metals 
occurrence and concentrations in water and sediment of both rivers showed a natural 
contribution, as a reflex of soil type associated to the region’s precipitation regimen as well as 
the anthropic contribution due to agricultural and cattle breeding activities, and disposal of 
untreated urban effluents. 

Keywords: bed sediment, contamination, water. 

1. INTRODUÇÃO 

Dentre os aspectos de qualidade de água que trazem preocupação, a possível poluição por 
metais potencialmente tóxicos é especialmente importante dada a sua elevada resistência à 
degradação e ao potencial de bioacumulação no sistema aquático (Ikem et al., 2003; Moraes e 
Jordão, 2002; Ahmad et al., 2014). Ao persistir no sistema aquático, a concentração do metal 
é gradualmente aumentada e consequentemente absorvida pelos organismos e/ou no 
sedimento (Rodrigues e Formoso, 2006; Arai et al., 2007). 

Inúmeras atividades podem representar fontes de metais potencialmente tóxicos para o 
ambiente aquático. A agricultura, por exemplo, constitui uma das mais importantes fontes 
difusas de poluição por metais em corpos d’água. O escoamento superficial das águas de 
chuva é o principal meio de transporte dos metais presentes no solo para os rios (Queiroz, 
2006; Vinodhini e Narayanan, 2008). Produtos utilizados na atividade agropecuária, tais como 
os fertilizantes (Cd, Cr, Pb, Zn), os pesticidas (Cu, Pb, Mn, Zn), os preservativos de madeira 
(Cu, Cr) e dejetos de produção intensiva de bovinos, suínos e aves (Cu, Mn e Zn) são as 
principais fontes de metais potencialmente tóxicos (Núnez et al., 1999; Ramalho et al., 2000; 
Santos et al., 2002; Kunz et al., 2005; Costa, 2007; Bizarro et al., 2008; Freitas et al., 2009; 
Basso et al., 2012). 

Os rios Cuiabá e São Lourenço atravessam extensas áreas no sul do estado de Mato 
Grosso e são importantes tributários do Pantanal Norte, que constitui a maior planície 
inundável do mundo e possui fauna e flora únicas (Junk e Cunha, 2005). As bacias destes dois 
rios têm funções estratégicas para o estado, não só em termos ambientais, mas também 
econômicos, pois reúnem as três maiores cidades, com atividade agropecuária bem 
estabelecida e turismo em expansão. 

Em Cuiabá, capital de Mato Grosso e o principal centro polarizador da bacia do rio 
Cuiabá, está localizado o centro comercial, industrial, político e financeiro que exerce 
influências socioeconômicas nas demais regiões do estado. Cuiabá conjuntamente com os 
municípios que formam a denominada Baixada Cuiabana - Várzea Grande, Nossa Senhora do 
Livramento e Santo Antônio do Leverger - apresenta uma alta taxa de antropização e 
incorpora 40% da produção industrial do Estado e um terço da população mato-grossense. 
Destaca-se nessa região o desenvolvimento da pecuária extensiva. Na região de planalto da 
bacia, inserida principalmente nos municípios de Chapada dos Guimarães e Campo Verde, 
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predomina o plantio de soja, algodão e milho (Brasil, 2007). 
Na bacia do rio São Lourenço, o núcleo com maior dinamismo é a cidade de 

Rondonópolis, onde encontram-se importantes unidades agroindustriais que fazem o 
beneficiamento de partes da produção agrícola da região. As paisagens do Planalto dessa 
região sofreram forte desmatamento para a implementação da produção de soja, milho e 
algodão e cana-de-açúcar utilizando técnicas modernas. Destaca-se o município de Jaciara 
como um dos grandes produtores de cana-de-açúcar do Estado possuindo uma usina de 
produção de açúcar e álcool etílico (Brasil, 2007). Nas partes centrais da bacia, mais 
onduladas e compostas por formações paleo-mesozoicas, predomina a pecuária e ocorrem 
também atividades de mineração (município de Poxoréo). 

A parte baixa destas bacias, na planície alagável da parte norte do Pantanal, tem sido 
utilizada principalmente para criação extensiva de gado, para o turismo contemplativo e para 
a pesca esportiva com destaque para a vasta rede de unidades hoteleiras localizada nas 
margens dos rios (Shinma, 2004). 

O lançamento de efluentes não tratados, bem como o escoamento superficial urbano, 
aparecem como fonte de metais para os recursos hídricos (Moraes e Jordão, 2002; 
Mil-Homens et al., 2013), e os núcleos urbanos que se localizam nas bacias do rio Cuiabá e 
São Lourenço, ou não possuem tratamento de efluentes domésticos, ou tratam somente uma 
pequena parcela do que é coletado (Zeilhofer et al., 2010). 

Neste contexto, há uma grande preocupação com a qualidade da água destes mananciais para 
atender aos múltiplos usos da água da bacia do rio Cuiabá e São Lourenço tais como, o 
abastecimento público, a diluição de efluente, a geração de energia elétrica, a pesca, bem como a 
manutenção dos serviços ambientais promovidos pelo Pantanal, uma vez que estes rios poderão 
ser fontes potenciais de poluentes para esse importante e frágil ecossistema (Zeilhofer et al., 
2010). 

Apesar de existirem vários programas de monitoramento de qualidade de água nas bacias 
dos rios Cuiabá e São Lourenço sob a responsabilidade de instituições governamentais ou 
universidades, poucos destes programas avaliaram a presença de metais (Thomé Filho et al., 
2006a; 2006b; Mato Grosso, 2005; 2006; 2010; 2014; Zeilhofer et al., 2006; Gonçalves et al., 
2015; Lima et al., 2015). 

O grande crescimento econômico observado na região nos últimos 40 anos, que tem 
como principal atividade a agropecuária, trouxe consigo grande desmatamento e o 
crescimento dos núcleos urbanos na região que são fontes potenciais de metais 
potencialmente tóxicos para os cursos d’água dessas bacias. A ausência de dados sobre a 
concentração desses metais na região e os riscos que o acúmulo pode representar para o 
ambiente aquático e seus usos, e ainda a importância ambiental do Pantanal Mato-grossense 
que funciona como grande receptor e acumulador de sedimento motivou o desenvolvimento 
do presente estudo. Deste modo, considera-se a hipótese de que a entrada de metais 
decorrente deste contexto pode vir a comprometer os usos dessas bacias no médio e longo 
prazo. 

Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a variabilidade espacial e temporal 
da ocorrência e concentração de metais potencialmente tóxicos nestas bacias e sua relação 
com a qualidade da água, bem como discutir preliminarmente as principais fontes das 
potenciais contaminações. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 
Este estudo foi realizado na bacia hidrográfica do rio Cuiabá e do rio São Lourenço, ambos 

tributários do rio Paraguai (Figura 1). 
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Figura 1. Localização das bacias do Rio Cuiabá e São Lourenço e dos pontos de coleta de 
amostras. 
Fonte: Gonçalves et al. (2015). 

O rio Cuiabá, que tem as suas nascentes no leste do município de Rosário Oeste, é 
inicialmente formado pelos cursos d’água do Cuiabá do Bonito e Cuiabá da Larga, que 
afloram na serra Azul em altitudes acima de 500 m. A confluência dessas mananciais é 
denominado Limoeiro, local onde o rio passa a ser chamado Cuiabazinho. Quando recebe as 
águas do rio Manso, dobra, em média, o seu volume de água, tendo daí em diante o nome de 
Cuiabá. O rio São Lourenço nasce no município de Campo Verde e conflui com o rio Cuiabá 
dentro do Pantanal Mato-grossense. O principal afluente do rio São Lourenço é o rio 
Vermelho que tem a sua nascente no município de Poxoréu e atravessa a área urbana de 
Rondonópolis.  

As bacias apresentam uma marcada sazonalidade hidroclimática, com sincronismos entre 
os regimes pluviométricos e hidrométricos (Gonçalves et al., 2011), com dois períodos bem 
definidos, um de cheia e outro de estiagem (Figura 2). 

Considerando a variabilidade histórica das vazões (1966 a 2015) dos rios Cuiabá e São 
Lourenço, foi constatado que o ano hidrológico deste estudo (2012/2013), apresentou vazões 
médias de 351,60 m3.s-1, e de 157,67 m3.s-1, respectivamente, portanto dentro da faixa da 
normalidade esperada que é de 393,60 ±123,10 m3.s-1, para o rio Cuiabá, e de 149,67 ± 
38,36 m3.s-1, para o rio São Lourenço (ANA, 2016). 
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Figura 2. Vazões dos Rios Cuiabá (posto nº 66260001) e São Lourenço 
(posto nº 66460000) ao longo do período de estudo, identificando as datas 
de amostragem. 

2.2. Amostragem 
Com o objetivo de verificar a variação espacial da concentração de metais 

potencialmente tóxicos nas bacias dos rios Cuiabá e São Lourenço, foram escolhidos 
15 pontos de coleta estrategicamente localizados considerando as diferentes características 
geomorfológicas, assim como o uso e ocupação do solo (Figura 1). 

Foram coletadas mensalmente, no período compreendido entre agosto/2012 a julho/2013, 
amostras de água superficial em 15 pontos de amostragem e de sedimento de leito em 9 dos 
15 pontos pré-estabelecidos (CB3, CB5, SL6, SL10, SL11, CB12, CB13, CB14 e CB15). Os 
pontos indicados na Figura 1 foram identificados por sigla (CB e SL) dependendo de sua 
localização na bacia rio Cuiabá e São Lourenço, respectivamente. Dentre os pontos de coleta, 
CB1 e SL6 a SL11 apresentam características de rio de planalto, os pontos CB2 a CB4 
correspondem ao curso médio do Rio Cuiabá e os pontos CB5, CB12 a CB15 apresentam 
característica de rio de planície. 

As amostras de águas superficiais em cada ponto foram coletadas manualmente em três 
posições da seção transversal do rio (próximo à margem direita, no meio do rio e perto da 
margem esquerda, correspondendo a aproximadamente 25, 50 e 75% da largura do rio). Em 
seguida estas amostras foram misturadas e homogeneizadas formando uma amostra composta. 
Uma alíquota de 300 mL foi transferida para um frasco de polietileno de capacidade de 500 
mL, no qual foi feito, no momento da coleta, o ajuste do pH com adição de ácido nítrico 
concentrado até pH 2,0 para posterior análise de metais. Os materiais utilizados na coleta da 
amostra foram previamente enxaguados (uma vez) com a própria amostra de água superficial 
no momento da coleta. 

No campo foram medidos os parâmetros físico-químicos da água - pH, condutividade 
elétrica (CE), oxigênio dissolvido (OD), temperatura da água - após calibração dos 
equipamentos multiparâmetros (marca HACH, modelo HQ40d multi e WTW, modelo 
pH340). Os valores foram registrados após a estabilização dos mesmos. Para a determinação 
do DBO, utilizou-se frasco âmbar e incubação por período de 5 dias. A turbidez também foi 
determinada em campo usando turbidímetro Tecnopon TB-1000P. 

As amostras de água coletadas foram armazenadas em caixas térmicas sob gelo até a 
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chegada ao laboratório, onde foram acondicionadas em refrigeradores com temperatura entre 
4 e 10°C. 

A amostragem de sedimento de leito foi realizada sob a lâmina d’água utilizando-se uma 
draga de Petersen. As amostras de sedimento foram retiradas das áreas de curva convexas do 
rio, onde os sedimentos tendem a se depositar. A quantidade de amostras de sedimento de 
leito foi de aproximadamente 1,0 kg. As amostras foram armazenadas em sacos plásticos 
etiquetados e mantidas em caixas térmicas sob resfriamento com gelo até a chegada em 
laboratório onde foram armazenadas em freezer à temperatura aproximada de -20°C até o 
momento da análise. 

2.3. Determinação da concentração dos metais potencialmente tóxicos 

2.3.1. Determinação nas amostras de águas 
As amostras de águas não filtradas foram previamente submetidas a uma digestão com 

ácido nítrico conforme descrito no Método 3030 D do Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater (APHA, 2012). A concentração total de Cr, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn 
(expressa em mg L-1 de peso seco) foi determinada por espectrometria de emissão ótica com 
plasma indutivamente acoplado (ICP OES) com nebulizador tipo “seaspray”, modelo 720 
Agilent®. 

O ICP OES foi operado em potência de radiofrequência de 1,10 kW, fluxo de argônio do 
plasma de 15,0 L min-1 e pressão do nebulizador de 200 kPa. Foram utilizadas soluções 
padrão estoque multielementares de Cr, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn de 1000 mg L-1 da marca 
Specsol®. As soluções de trabalho foram preparadas por diluições em ácido nítrico 5% (v:v). 
As determinações foram feitas em triplicata, por padronização externa. 

2.3.2. Determinação nas amostras de sedimento 
As amostras de sedimento foram secas ao ar antes da análise, e a umidade residual foi 

determinada por aquecimento em estufa a 105ºC e os resultados foram expressos em mg kg-1 

de peso seco. As amostras integrais de sedimento de leito secas ao ar foram tratadas de acordo 
com o método 3050B USEPA (2011) que consiste na digestão ácida usando ácido nítrico, 
seguida da oxidação com peróxido de hidrogênio, finalizando a digestão com ácido clorídrico.  

A concentração total de Cr, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn foi determinada em espectrômetro de 
absorção atômica com atomizador em chama (FAAS), marca Varian (modelo-Spectra 
AA-220). Para a determinação de metais em sedimentos de leito por FAAS foi utilizada a 
chama ar-acetileno. Foram utilizados os padrões de Cr, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn de 1000 mg L-1 
para AAS da marca Specsol®. As soluções de trabalho foram preparadas a partir de diluições 
sucessivas das soluções estoque com ácido nítrico a 1% (v:v). 

2.3.3. Determinação dos limites de detecção e de quantificação dos métodos 
Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram calculados de acordo com 

Thompson e Ellison (2002). Para a determinação de LD e LQ, foram feitas 10 leituras com o 
padrão de menor concentração, sendo feita a leitura alternada durante o procedimento. 

2.3.4. Análise dos resultados 
Para a montagem de uma matriz espaço-temporal dos dados analíticos para as análises 

estatísticas, primeiramente foi calculada a média das triplicatas para cada variável. Os valores 
abaixo do limite de detecção (LD) foram considerados insignificantes e substituídos por zero. 
Os valores acima do LD e inferiores ao limite de quantificação (LQ) foram substituídos pelo 
valor médio entre o LD e o LQ. Dessa forma, foi definido o limiar de separação para a 
presença ou ausência de um determinado metal, visto que esse tipo de variável apresenta 
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elevada quantidade de dados censurados (ou seja, resultados inferiores ao LD, isto é, o menor 
nível de concentração que pode ser determinado como estatisticamente diferente de uma 
amostra em branco). Este procedimento é uma adaptação do método clássico, utilizado em 
diversas pesquisas (Chen et al., 2007; Felipe-Sotelo et al., 2007; Terrado et al., 2009). 

Em seguida, foi calculada a frequência de detecção (FD) e a concentração média 
ponderada (Conc) de cada metal. A FD correspondeu ao número de vezes que o valor do 
metal foi maior ao LD, dividido pelo número total de amostras. Já a “Conc” corresponde à 
somatória das concentrações quando seu valor foi maior que o LD, dividido pelo número de 
vezes que a concentração foi maior que o LD. Este procedimento foi repetido para sintetizar o 
padrão espacial, onde os meses de amostragem foram as réplicas, enquanto para o padrão 
temporal, os pontos de amostragem foram as réplicas. O intuito dessas transformações foi 
reduzir o número de dados censurados e a possibilidade de dados com distribuição 
não-normal. 

Para avaliar a relação dos metais entre si e com a qualidade da água, foram feitas análises 
de correlações de Spearman, com os valores das concentrações maiores que o LD. Por isso, o 
número de amostras consideradas para cada correlação foi variável. Este procedimento foi 
realizado para as concentrações de metais na água superficial e sedimento de leito. O nível de 
significância estatística (p) adotado, foi menor ou igual a 0,05 e as análises foram realizadas 
no programa STATISTICA®, versão 7.0. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas amostras de água, os metais detectados com maior frequência foram Fe, Zn e Mn 
seguidos do Cr, Pb e Cu, refletindo a composição geoquímica dos solos (latossolos) 
predominantes na região de estudo (Ker, 1997; Chiaranda et al., 2016). Por outro lado, 
Coringa et al. (2014) verificaram que o cromo foi detectado somente em alguns solos do 
Pantanal, enquanto o Cu foi detectado somente em alguns horizontes de poucos perfis. Os 
elementos Mn e Fe foram os que apresentaram maior porcentagem de valores acima do VMP 
(Tabela 1), no entanto não indicam uma poluição, uma vez que refletem a geoquímica da área 
de estudo. Não foram encontrados estudos que reportem a presença de rochas ricas em Pb na 
bacia do Rio Cuiabá, no entanto alguns estudos na região sudoeste de Mato Grosso reportam a 
ocorrência eventual de galena associada a depósitos de ouro (Geraldes et al., 1996; Rosa et al., 
2003). Estes comportamentos foram observados em estudo anterior realizado nos mesmos 
pontos no período compreendido entre agosto de 2011 e julho de 2012 (Gonçalves et al., 
2015). 

Também no sedimento, os elementos Fe e Mn foram os que ocorreram em maiores 
concentrações e com maior frequência. Este fato relaciona-se com a composição do solo da 
região, que é rico em óxidos de Fe e Mn e também em Zn (Fadigas et al., 2002; Coringa et al., 
2014) representando uma influência claramente geogénica. Por outro lado, os elementos Pb e 
Cr foram também detectados com elevada frequência no sedimento. Da análise dos 
resultados, destaca-se o Pb que apresentou concentrações acima do limite sugerido por 
MacDonald et al. (2000) em 4,6% das amostras, apontando para um potencial risco para os 
organismos aquáticos. Os limites sugeridos por aqueles autores representam a concentração 
abaixo da qual não se espera que ocorram efeitos tóxicos para os organismos que vivem no 
sedimento. 
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Tabela 1. Porcentagem de detecção dos metais analisados nas matrizes água e sedimento e porcentagem 
de amostras em desacordo com a legislação e os limites estabelecidos pela resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente para as concentrações de metais em água e recomendados por MacDonald et 
al. (2000) para sedimento de leito. 

Água  Sedimento 

Metal FD(a) %> 
VMP(b) 

CONAMA 
357/05 

(mg L-1) 

LD LQ  
FD 

%> 
TEC (c) 

TEC (d) 

(mg kg-1) 

LD LQ 

mg L-1  mg kg-1 

Cr 28,5 2,30 0,10 0,002 0,010  63,8 2,78 31,6 0,39 1,20 

Cu 7,10 7,10(e) 0,01 0,004 0,011  23,1 - 31,6 0,25 0,75 

Fe 98,2 91,0 0,18 0,040 0,13  100 - - 1,27 3,87 

Mn 69,6 69,6(f) 0,05 0,050 0,20  89,8 - - 0,25 0,77 

Pb 22,0 0,590(e) 0,009 0,002 0,010  75,9 16,7 35,8 5,82 17,6 

Zn 73,8 4,1 0,3 0,004 0,013  48,1 - 121 0,13 0,38 

Nota:(a)FD – frequência de detecção; 
(b)%>VMP = porcentagem de amostras de água que apresentaram concentrações acima do valor máximo permitido 
pela resolução CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005); 
(c)%>TEC = porcentagem de amostras de sedimento que apresentaram concentrações dos metais superiores aos 
limites recomendados por MacDonald et al. (2000); 
(d) Consensus based TEC (threshold effect concentration) – concentração abaixo da qual não se espera que ocorram 
efeitos tóxicos para os organismos que vivem no sedimento; 
(e) Devido ao valor de LQ do Cu e do Pb ligeiramente superior ao limite máximo estabelecido na resolução 
CONAMA 357/2005 essa proporção pode estar subestimada; 
(f) Uma vez que o LD do Mn é igual ao limite da resolução CONAMA 357/2005, considerou-se que qualquer valor 
detectado, mesmo que não quantificado, supera a legislação. 

Em relação à variação espacial, registaram-se as maiores concentrações de Fe e Mn nas 
amostras de água recolhidas nos pontos mais altos da bacia do Rio São Lourenço e no braço 
do Rio Vermelho (SL8, SL9). Nestes locais predominam atividades agropecuárias e 
atividades de mineração de diamante (região de Poxoréu) que podem intensificar os processos 
erosivos com carreamento de material particulado enriquecido nestes metais para dentro do 
curso d’água (Núñez et al., 1999; Panachuki et al., 2006; Viana et al., 2011). Em 
contrapartida, no sedimento de leito não foram observadas diferenças entre os pontos de 
coleta, com exceção dos pontos SL6 (Córrego Tenente Amaral) e SL10 (Córrego Ponte de 
Pedra) que apresentaram as menores concentrações desses dois metais (Figura 3). 

Apesar de ocorrer em menores concentrações do que o Fe e Mn, o Zn é também um 
metal abundante (Fadigas et al., 2002) nos solos da região da bacia e foi detectado em elevada 
frequência. Entretanto, não se observou a existência de uma tendência espacial para o zinco. 

As concentrações de Cu em sedimento e água foram similares ao longo da bacia, 
destacando somente o ponto SL8 no qual a concentração em água foi mais elevada. Esse 
ponto corresponde ao rio Vermelho a montante da região urbana de Rondonópolis, que 
atravessa áreas com ocupação essencialmente agrícola na qual ocorre uso intenso de 
agrotóxicos, muitos deles compostos de cobre. 

Os metais mais tóxicos dentre os estudados, Pb e Cr, também ocorreram com elevada 
frequência nas amostras de sedimento apresentando alguns resultados acima dos limites 
recomendados por MacDonald et al. (2000), limites estes que foram propostos como o nível 
toxicologicamente seguro para organismos que residem no sedimento (Tabela 1). O Pb 
ocorreu em concentrações acima deste limite em 16,7% das amostras representando uma 
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maior probabilidade de efeitos adversos à biota. 

 

Figura 3. Variação espacial das concentrações dos metais nas amostras de água (gráficos a, c, e, g, 
i, k) e de sedimento de leito (gráficos b, d, f, h, j, l) dos rios Cuiabá (CB) e São Lourenço (SL) para 
o período compreendido entre agosto de 2012 e julho de 2013. 

O Pb ocorre naturalmente em diversos minerais, mas suas concentrações em água são 
geralmente baixas devido à baixa solubilidade de suas rochas, conforme revisado por Bosso e 
Enzweiler (2008). No entanto, também pode haver contribuição de atividades humanas 
aumentando as suas concentrações. Este elemento é intensamente usado na indústria de 
baterias, ocorre como contaminante em fertilizantes e é usado como componente de pesticidas 
(Ramalho et al., 2000). Nas amostras de sedimento, o Pb ocorreu em concentrações mais 
elevadas nas regiões mais altas da bacia (planalto na bacia do Rio São Lourenço e no curso 
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médio do rio Cuiabá), sendo que as fontes antropogênicas - uso de fertilizantes, escoamento 
superficial urbano – figuram como a causa mais provável para a ocorrência deste elemento 
nos sedimentos (Figuras 3 e 4). Por outro lado, as concentrações de Cr apresentaram uma 
variação mais heterogênea ao longo da bacia, não sendo possível identificar nenhuma 
tendência espacial. 

 

Figura 4. Variação temporal das concentrações dos metais nas amostras de água (gráficos a, c, e, 
g, i, k) e de sedimento de leito (gráficos b, d, f, h, j, l) dos rios Cuiabá e São Lourenço para o 
período compreendido entre agosto de 2012 e julho de 2013. Barras cinza correspondem aos 
meses de maior pluviosidade no período. 

Considerando a variação temporal ao longo do período de coleta, observou-se uma 
tendência para a ocorrência das maiores concentrações de Fe, Mn, Zn e Cr no sedimento de 
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leito no início do período das chuvas. Entretanto, a mesma tendência não foi observada para 
os referidos metais nas amostras de água. No caso das concentrações de Fe nas amostras de 
água, houve uma tendência de aumento nos meses de maior vazão, mas o mesmo não foi 
observado para o Mn. Para as concentrações de Cu e Pb, nenhuma tendência temporal foi 
observada nas duas matrizes analisadas. Alguns trabalhos têm reportado tendência de 
aumento nas concentrações de metais em água em períodos chuvosos, como o estudo de 
Rietzler et al. (2001) em um afluente do reservatório da Pampulha em Belo Horizonte (MG), 
região intensamente ocupada com núcleo urbano e com indústrias de ferro e aço, solventes e 
tintas e construção civil. 

Entretanto, efeitos contrários influenciam fortemente a concentração dos metais na água 
dependendo da pluviosidade. Ao mesmo tempo em que o escoamento superficial, e 
consequente carreamento dos metais para os corpos d’água, é mais intenso no período 
chuvoso, há o aumento da vazão que contribui para a diluição dos mesmos. Destaca-se ainda 
que o escoamento superficial pelas águas de chuva normalmente leva a picos de concentração 
de contaminantes após eventos de intensa precipitação que podem não ser detectados quando 
se utiliza esquema de amostragem pontual em datas pré-programadas, como foi o caso do 
presente estudo (Bian et al., 2011; Laabs et al., 2002). 

Estudo anterior, desenvolvido por Sampaio (2003) na bacia do Alto Paraguai, no qual 
foram coletadas amostras principalmente em área de planície de inundação, incluiu um ponto 
de amostragem no rio Cuiabá, próximos aos pontos CB13, CB14 e CB15 desta pesquisa, e um 
ponto no rio Vermelho, próximo do ponto SL9. Comparando os resultados, observou-se que, 
com exceção do Pb, as faixas de concentração em amostras de água determinadas por aquele 
autor se assemelharam às do presente estudo. Por outro lado, nas amostras de sedimento, as 
concentrações de Fe, Mn e Pb foram aproximadamente 10 vezes superiores às determinadas 
por aquele autor, enquanto as concentrações de Zn e Cr foram muito semelhantes. As 
diferenças observadas para o Fe, Mn e Pb devem-se provavelmente ao fato do estudo 
realizado por Sampaio ter ocorrido em 2003, ou seja, ter sido desenvolvido há mais de dez 
anos, refletindo, provavelmente, nos resultados do presente estudo, a influência da ocupação 
mais intensa nos anos seguintes. Estudos futuros devem investigar se essa hipótese se 
confirma. 

O estudo realizado pelo Sistema de Informação Geoambiental de Cuiabá, Várzea Grande 
e Entorno – SIG CUIABÁ (Thomé Filho et al., 2006a; 2006b) avaliou a concentração de 
metais em águas de córregos da região em 105 pontos. Os resultados do estudo mostraram 
que as concentrações de Fe e Mn atingiram 3,173 e 2,548 mg L-1, respectivamente, valores 
estes superiores aos encontrados no rio Cuiabá no presente estudo. Estes resultados podem ser 
explicados provavelmente pelo fato de se tratarem de córregos de baixa vazão, localizados em 
área urbana, e que quando submetidos aos fortes impactos dos lançamentos de descargas 
urbanas ou industriais sofrem um maior impacto do que rios de elevada vazão. Também os 
elementos Cu, Pb e Cr foram detectados em concentrações superiores aos estabelecidos pela 
legislação nos córregos urbanos e atingiram valores superiores aos detectados no Rio Cuiabá. 

A Tabela 2 apresenta as correlações que se mostraram significativas para as seguintes 
variáveis: i) concentrações dos metais em sedimento entre si, ii) concentrações dos metais em 
água entre si; iii) concentrações dos metais em água com as variáveis físicas e químicas da 
água e iv) concentração dos metais em sedimento com turbidez na água. 

A correlação da concentração de Fe, Mn e Cu na água com a turbidez indica que esses 
metais estão sendo transportados no particulado fino em suspensão na água. Por outro lado, a 
correlação positiva da turbidez com Fe e Mn no sedimento é uma indicação de que o material 
que está sendo transportado em suspensão na água precipita incorporando-se ao sedimento. 
Considerando que Fe e Mn são dois dos principais constituintes do solo e que estão 
correlacionados entre si nas duas matrizes (água e sedimento), a erosão na área da bacia vem 
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contribuindo para a elevada presença desses metais na água e sedimento. Observou-se 
também a existência de uma correlação positiva da DBO e negativa do OD com as 
concentrações de Fe e Mn na água o que pode sugerir que esses metais estão também 
associados à matéria orgânica presente no rio Cuiabá. 

Tabela 2. Matriz de correlação entre os metais em mesma matriz e com as variáveis 
físicas e químicas da água superficial. 

Metais Correlações  
Água Superficial 

Cu Pb  Cr Fe Mn Zn 

Pb 
r  0,36 

 
 

    
N  6 

 
 

    

Cr 
r  0,18 ---  

    
N  10 

 
 

    

Fe 
r  0,35 -0,30  0,46    
N  23 38  64 

   

Mn 
r  0,30 -0,20  -0,15 0,62   
N  21 38  43 131 

  

Zn 
r  0,53 0,17  -0,41 -0,18 0,10 

 
N  17 32  48 123 131 

 

Turb. 
r  0,49 -0,28  0,14 0,45 0,40 0,05 

N  23 38  64 165 131 124 

pH 
r  -0,28 -0,07  0,02 -0,22 -0,08 0,01 

N  23 38  64 165 131 124 

Cond. 
r  -0,18 0,01  -0,01 -0,15 0,02 0,06 

N  23 38  64 165 131 124 

OD 
r  -0,24 0,09  0,12 -0,11 -0,14 -0,02 

N  23 38  64 165 131 124 

DBO 
r  0,24 -0,08  0,18 0,31 0,34 0,01 

N  23 38  64 165 131 124 
   

Metais Correlações  
Sedimento de fundo 

Cu Pb  Cr Fe Mn Zn 

Pb 
r  0,20       

N  71       

Cr 
r  0,12 0,31      

N  73 53      

Fe 
r  0,28 0,05  0,26    

N  108 71  73    

Mn 
r  0,02 0,21  0,19 0,36   

N  103 69  72 103   

Zn 
r  0,27 0,55  0,43 0,21 0,27  

N  53 40  42 53 52  

Turb 
r  0,12 0,03  -0,03 0,28 0,22 0,20 

N  108 71  73 108 103 53 

Legenda: r = coeficiente de correlação de Spearman; N = número de amostras; negrito = valores 
com significância ≤0.05. 
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De uma maneira geral, os metais tendem a precipitar como hidróxidos em faixas de pH 
alcalinos. A solubilidade do Zn, por exemplo, decresce com o aumento do pH na faixa entre 4 
e 9 (Lenzi et al., 2011). Uma vez que a presença dos metais no sedimento não depende 
somente da solubilidade, mas também das fontes e formas de entrada no ambiente e da sua 
ocorrência natural, essa correlação não foi observada para a maioria dos metais, com exceção 
do Mn no sedimento que apresentou correlação positiva com o pH da água, enquanto Fe em 
água e Pb em sedimento apresentaram correlação negativa. A correlação negativa do Fe em 
água com o pH seria esperada considerando sua tendência de precipitar como hidróxido de 
ferro em condições mais alcalinas (Minella e Merten, 2006). Em contrapartida, as fontes de 
cromo e chumbo não são normalmente contínuas e as variações de suas concentrações não 
podem ser explicadas somente pelo pH. 

As correlações positivas entre Cu e Zn em água e em sedimento apontam para fontes 
semelhantes destes metais que estão muitas vezes associadas a pesticidas e dejetos de criações 
de animais (Santos et al., 2013). Dada a grande extensão da bacia estudada, o esquema mensal 
de amostragem, a heterogeneidade do uso e ocupação em sua área e ainda as características de 
planalto e planície, além das diferentes formações geológicas ao longo da bacia, algumas 
relações não são facilmente explicadas. 

4. CONCLUSÕES 

Este trabalho mostrou que a ocorrência dos metais na água e no sedimento de fundo 
apresentaram diferenças quanto a frequência de ocorrência, uma vez que a frequência de 
detecção dos metais no sedimento é 35% maior que na água, e na ordem da ocorrência, já que 
os metais Zn, Mn, Cr e Pb mudaram sua ordem de importância entre as matrizes de origem. 
Essas diferenças observadas podem ser atribuídas a representatividade temporal da matriz 
analisada, pois os metais presentes na água são um retrato instantâneo dos aportes ocorridos 
na bacia, e os do sedimento, um histórico de acúmulos. Apesar do Fe e do Mn apresentarem 
elevada ocorrência e concentrações tanto na água quanto no sedimento, não indicam poluição 
por serem elementos abundantemente presentes nos solos da região. Diferentemente do Pb e 
Cr, que ocorreram em mais de 22% das amostras de água e 65% das amostras de sedimentos, 
representando assim um elevado risco ambiental. 

Espacialmente, os metais apresentaram baixa variabilidade nas concentrações, sem 
padrões lineares evidentes ao longo do gradiente longitudinal dos rios. As exceções foram o 
Fe e o Mn, na parte alta do rio Vermelho, na bacia do São Lourenço, o Cu no ponto 
imediatamente a jusante da cidade de Rondonópolis e o Pb nas partes altas do rio Vermelho e 
média do rio Cuiabá, que se destacaram pelas maiores concentrações destes metais. Esses 
aportes estão supostamente vinculados às atividades agropecuárias e de mineração mais 
intensas na parte alta da bacia do São Lourenço, bem como da poluição oriunda das cidades. 
Temporalmente, as concentrações dos metais estiveram associadas ao regime pluviométrico 
da região, já que o Fe, Mn, Zn e Cr no sedimento, e o Fe na água, apresentaram maiores 
concentrações no início do período chuvoso e nos meses de maiores precipitações, 
respectivamente. Com isso, observa-se que o efeito da lixiviação e carreamento destes metais 
na bacia promovidos pela chuva, é maior que seu efeito diluidor causado pelo maior volume 
de água durante o período de maior precipitação. 

O efeito indireto da chuva também pode ser observado nas correlações existentes entre o 
Fe, Mn e Cu na água com a turbidez, indicando que o carreamento destes metais ocorre 
associado ao material particulado em suspensão durante o período chuvoso. Além destas, as 
correlações entre o Fe e o Mn com a DBO, positivamente, e com o OD, negativamente, 
indicam também que o carreamento destes elementos ocorre de forma adsorvida à matéria 
orgânica. 
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Por fim, as relações observadas entre metais na mesma matriz indicam fontes 
semelhantes, destacando as correlações entre o Cu e o Zn tanto na água quanto no sedimento, 
tendo como provável origem comum a utilização de pesticidas na lavoura. Desta maneira, a 
ocorrência e concentração de metais na água e no sedimento dos rios Cuiabá e São Lourenço 
ocorrem devido à contribuição de origem natural - reflexo do tipo de solo - associada a regime 
pluviométrico da região, bem como à contribuição antrópica - atividades agropecuárias - e ao 
lançamento de efluentes não tratados nos centros urbanos. Destaca-se a necessidade de 
estudos mais detalhadas para a confirmação das prováveis fontes de poluição identificadas no 
presente trabalho, e de contínuo monitoramento de modo a subsidiar o planejamento e gestão 
destas importantes bacias, evitando riscos futuros principalmente para o Pantanal. 
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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial de reúso de água na lavagem de 

caminhões a partir do efluente tratado por um Contator Biológico Rotativo operado em escala 

real. Para avaliação do potencial de reúso foi realizado um balanço de massa para o sistema de 

reúso levando em consideração a concentração de Sólidos Dissolvidos Totais como 

contaminante crítico. O sistema de tratamento produziu um efluente com concentrações 

médias de cor, turbidez, SDT e DBO5 de 45 ± 14 uC, 15 ± 6,0 NTU, 244 ± 99 mg SDT/L e 

14 ± 7,3 mg O2/L, respectivamente. Com base no balanço de massa e considerando o valor de 

SDT estabelecido na NBR 13.696, caso não fosse adotado o enxágue final com água limpa, o 

potencial de reúso seria de 40%. No entanto, adotando-se 30% do enxágue final com água 

limpa, seria possível reutilizar até 70% do efluente tratado sem comprometer o desempenho 

da lavagem dos caminhões. A adoção do sistema de reúso possibilitaria uma redução de 

R$ 2.590,75/mês no custo operacional do lava-rápido. 

Palavras-chave: contator biológico rotativo, lava rápido de caminhão, reúso de água. 

Water reuse potential in truck wash using a Rotating Biological 

Contactor 

ABSTRACT 
This study evaluated the water reuse potential for truck washing using the effluent treated 

by a Rotating Biological Contactor (RBC) operated in full scale. In order to evaluate the reuse 

potential, a mass balance was performed for the reuse system taking into account the 

concentration of Total Dissolved Solids as the critical contaminant. The treatment system 

produced an effluent with average concentration of color, turbidity, TDS and BOD5 of 

45 ± 14 uC, 15 ± 6.0 NTU, 244 ± 99 mg TDS / L and 14 ± 7.3 mg O2 / L, respectively. Based 

on the mass balance, and considering the TDS concentration established in NBR 13.696, if 
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the final rinse does not use clean water, the potential for effluent reuse can reach 40%. 

However, if clean water is used as 30% of the total rinsing volume, it would be possible to 

reuse 70% of the treated effluent without compromising truck washing performance. This 

water reuse approach would result in an operational cost reduction of R$ 2,590.75/month. 

Keywords: rotating biological contactor, truck wash, water reuse. 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o custo elevado da água industrial, particularmente nas regiões metropolitanas, 

tem estimulado as indústrias nacionais a ampliar as possibilidades internas de reúso 

(Hespanhol, 2003). Por exemplo, no estado de São Paulo, o serviço de saneamento (água e 

esgoto) fornecido pela principal concessionária pode chegar a R$ 34,92 o metro cúbico 

(ARSESP, 2016), caso o fator de carga poluidora do efluente seja igual a um. Além dos 

custos relacionados com os serviços de saneamento, os benefícios inerentes à utilização de 

água recuperada para usos benéficos incluem a preservação de fontes de qualidade elevada, 

proteção ambiental e benefícios econômicos e sociais. Dessa forma, a reutilização de água não 

apenas no setor industrial, mas também no setor de prestação de serviços, é uma abordagem 

sustentável para adaptação à crescente demanda por água em grandes centros urbanos. 

(Garcia-Cuerva et al., 2016). 

Inserido neste cenário, o serviço de lavagem de veículos apresenta-se como consumidor 

de grandes volumes de água, podendo se beneficiar do reúso de seus efluentes (Panizza e 

Cerisola, 2010). O processo padrão para lavagem de carros pode consumir até 200 L de água 

por veículo (Boluarte et al., 2016), ao passo que o consumo de água para a lavagem de 

caminhões pode variar de 350 a 900 litros por veículo, dependendo da tecnologia de lavagem 

utilizada (Huybrechts et al., 2002). No Brasil, considerando a frota nacional de veículos, 

estima-se que o volume de água mensal para lavagem de automóveis, ônibus e caminhões seja 

da ordem de 7 milhões de metros cúbicos por mês (Etchepare, 2012). Além do grande 

volume, este setor ainda apresenta a vantagem de que o efluente tem melhor aceitação por 

parte dos usuários pelo fato de não apresentar potencial de contaminação, comparado a 

esgotos domésticos e certos tipos de efluentes industriais (Lau et al., 2013). Tais 

características tornam bastante promissora a avaliação de métodos de tratamento para 

reutilização de água neste setor. 

No processo de lavagem de veículos, a sujeira é removida tanto por ação física quanto 

química. Assim, a composição do efluente gerado pode variar de acordo com o tipo de 

lavagem e produtos utilizados. De acordo com Hamada e Miyazaki (2004), as principais 

impurezas presentes neste efluente são areia, poeira, óleo mineral, cera e surfactantes. Outros 

autores ainda citam a presença de graxas, desengraxantes, sais, carbono e asfalto carreados da 

superfície do carro (Jönsson e Jönsson, 1995), matéria orgânica e metais (Panizza e Cerisola, 

2010). 

Em razão do volume e da complexidade do efluente gerado, tanto do ponto de vista de 

proteção ambiental, como do uso racional dos recursos hídricos, o reúso de água na lavagem 

de veículos tornou-se assunto relevante em diversos países. Nesse sentido, legislações e 

diretrizes para uso da água nos processos de lavagem de veículos têm sido estabelecidas em 

todo o mundo. Como exemplo, pode-se citar que em Queensland, Australia, é obrigatório o 

uso de, no máximo, 70 litros de água em uma única lavagem de carro, e na Europa, alguns 

países restringem o consumo de água de 60-70 L por carro e/ou impõe um percentual de 

recuperação de 70-80% dá água (QWC, 2008a; 2008b; Boussu et al., 2007). Também na 

Bélgica, um percentual de reciclagem de 70% é necessário para que prestadores de serviço de 

lavagem obtenham a licença ambiental (Huybrechts et al., 2002). Atualmente, quase 15% dos 
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lava-rápidos de carros na Bélgica já tratam o efluente gerado e reutilizam, aproximadamente, 

55% do efluente tratado no processo de lavagem (Boussu et al., 2007). 

No cenário nacional, a preocupação com o efluente gerado nesse ramo de atividade 

associado ao estresse hídrico observado em algumas regiões levou, recentemente, ao 

desenvolvimento de legislações que abordam essa temática. Vale ressaltar a lei 9.439 de 

03/05/2010 do Estado do Espírito Santo que torna obrigatório que os postos de combustíveis, 

lava-jatos, transportadoras, empresas de ônibus e locadoras de veículos, que mantêm pontos 

de lavagem, higienização e desengraxamento ou congêneres, instalem o sistema de tratamento 

e reutilização de água (Espírito Santo, 2010). Leis semelhantes a esta foram sancionadas nos 

estados do Rio de Janeiro em 08 de setembro de 2011 (Lei nº6.034, Rio de Janeiro, 2011), de 

Goiás, em 18 de agosto de 2010, modificada em 08 de março de 2012 (Lei nº 17.128 e Lei nº 

17.582, Goiás, 2010; 2012) e na cidade de São Paulo, em 13 de abril de 2015 (Lei nº 16.160, 

São Paulo, 2015). 

Tendo em vista a tendência em todo o país para que a prática do reúso possa ser adotada 

na atividade de lavagem de veículos, é importante o planejamento de toda a estrutura para o 

reúso. Além disso, devem ser aplicadas técnicas de tratamento que sejam adequadas ao 

efluente gerado e que ocupem pouco espaço, devido à pequena disponibilidade de área nas 

estações de lavagem de veículos. (Boluarte et al., 2016). Da mesma forma, é necessário que o 

sistema de reúso proposto apresente viabilidade econômica. Algumas tecnologias que foram 

propostas e testadas incluem separação por membranas de Ultrafiltração (UF) (Jonsson e 

Jonsson, 1995; Hamada e Miyazaki, 2004), Osmose Reversa e Nanofiltração (NF) (Brown, 

2000; Boussu et al., 2007, Lau et al., 2013); oxidação eletroquímica (Panizza e Cerisola, 

2010) e tratamento físico-químico (Bhatti et al., 2010; Zaneti et al., 2011). Ainda que algumas 

pesquisas tenham sido feitas e distintas tecnologias testadas, os critérios de qualidade da água 

para lavagem de veículos não são bem estabelecidos (Zaneti et al., 2011). 

A prática de reúso interno em qualquer processo pode resultar no aumento da 

concentração de determinados compostos que não são removidos pelo processo de tratamento 

adotado (build-up), o que pode limitar o potencial de reutilização de água (Zanetti et al., 

2012). De maneira geral, a concentração de Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) é utilizada 

como parâmetro crítico para se estabelecer o potencial de reúso, já que este é um parâmetro 

restritivo para o uso da água em diversas aplicações industriais, incluindo a lavagem de 

veículos. Concentrações elevadas de SDT podem deixar manchas no veículo e, dependendo 

da concentração, podem acelerar o processo de corrosão. Considerando esse efeito de 

acumulação, sistemas de tratamento biológicos apresentam grande potencial para a prática de 

reúso de água por não promoverem um aumento na carga de sólidos dissolvidos, quando 

comparados a sistemas físico-químicos. 

Um sistema biológico com notórios resultados no tratamento de efluentes com foco em 

reúso é o Contator Biológico Rotativo (CBR). Este sistema tem sido utilizado com sucesso 

para o tratamento de diferentes efluentes, incluindo esgoto tipicamente doméstico (Akunna e 

Jefferies, 2000; Griffin e Findlay, 2000; Nowak, 2000), efluentes de aquicultura (Brazil, 

2006) e águas cinzas (May, 2009). O CBR fornece condições ideais para crescimento de 

micro-organismos em um biofilme estático, o que permite a aplicação de maiores cargas 

orgânicas e uma maior resistência a choques tóxicos, quando comparado a métodos de 

culturas suspensas (Hassard et al., 2015). O CBR apresenta simplicidade e menor custo 

operacional em comparação ao sistema de lodos ativados convencional. Considerando estas 

vantagens, este estudo teve por objetivo avaliar o potencial de reúso de água, a partir do 

efluente tratado por um processo biológico aeróbio do tipo Contator Biológico Rotativo 

(CBR) operado em escala real, levando em consideração a concentração de Sólidos 

Dissolvidos Totais como parâmetro crítico. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Sistema de tratamento de efluentes 

O presente estudo foi realizado com base no sistema de tratamento de efluentes instalado 

em um Lava Rápido de Caminhões, localizado no km 24,2 da Rodovia Anhanguera, sentido 

Capital-Interior, no Estado de São Paulo. O sistema de tratamento era composto por uma 

unidade de desarenação e separação de óleo e água, tanque de equalização (8,6 m
3
), sistema 

de tratamento biológico aeróbio CBR com discos em material polimérico, seguido por filtro 

de alta taxa composto por areia e antracito (área de filtração de 0,073 m
2
), sendo o efluente 

clorado ao final do processo. Com exceção do filtro de areia e do sistema de cloração, as 

unidades de tratamento foram construídas em alvenaria. A estação de tratamento operou 

continuamente com uma vazão média de 300 L/h, resultando em um volume médio diário de 

efluente tratado de 7,2 m
3
. 

O dimensionamento do sistema CBR foi realizado com base em dados de literatura, de 

forma a evitar que a carga orgânica superficial ultrapassasse o valor de 32 g de DBO5/m
2
 dia 

(Grady et al., 1999) e uma DBO5 média do efluente de 800 mg O2/L, obtida por meio de 

quatro medidas mensais prévias da DQO do efluente gerado (2.500 mg/L), adotando-se um 

fator de correlação DQO/DBO5 igual a 3, e vazão diária de efluente de 8 m
3
, resultando em 

180 discos com uma área útil total de 203 m
2
. 

O sistema de CBR foi projetado com 4 câmaras interligadas. Cada câmara continha 45 

discos, equiespaçados em 2 cm. Cada disco possuía área de 1,13 m
2
, resultando em uma área 

útil de tratamento de 203 m
2
. A tubulação de saída do efluente estava localizada próxima à 

altura do eixo dos discos, de modo a assegurar a aeração do biofilme aderido através do 

contato direto com o ar. O volume total do CBR era de 3,2 m
3
, o que resultava em um Tempo 

de Detenção Hidráulica médio de 10,5 horas. 

A dosagem de nutrientes no reator foi prevista de maneira a assegurar a relação 

Carbono:Nitrogênio:Fósforo de 100:5:1, ideal ao processo de degradação biológica. Ureia foi 

utilizada como fonte de nitrogênio, e tripolifosfato de sódio foi utilizado como fonte de 

fósforo. Também foram previstos um sistema de dosagem de hidróxido de sódio para ajuste 

do pH do afluente ao sistema CBR e um sistema de dosagem de hipoclorito de sódio para a 

desinfecção final do efluente. A rotação dos discos do sistema CBR foi mantida em 2 rpm, 

através de conjunto moto-redutor. A Figura 1 ilustra o arranjo do sistema de tratamento de 

efluentes do lava-rápido. 

 

Figura 1. Fluxograma da Estação de Tratamento de Efluentes. 
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2.2. Monitoramento do sistema de tratamento 

Após atingir condições estáveis de operação, o sistema de tratamento foi monitorado 

durante um período de 5 meses. Ao todo foram realizadas 18 coletas com frequência semanal. 

As amostras foram coletadas do tanque de equalização, após o reator biológico (CBR) e após 

o sistema de filtração (água que seria reutilizada). As variáveis de qualidade monitoradas em 

cada ponto amostral conforme descrito anteriormente estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Variáveis monitoradas no sistema de tratamento e os métodos utilizados. 

Parâmetro Método 

pH Método eletrométrico– pH-metro (Quimis) 

Cor Espectrofotometria visível - Colorímetro (Policontrol) 

Turbidez Nefelométrico - Turbidímetro (Policontrol) 

Condutividade Analisador multi-parâmetro (Hexis) 

Sólidos Dissolvidos Totais Analisador multi-parâmetro (Hexis) 

DBO5 Respirométrico - aparelho OxiDirect (Aqualitic) 

DQO Oxidação por dicromato de potássio- 5210 B Standard Methods* 

COT Analisador TOC-V CPH (Shimadzu) 

*
APHA (2005). 

2.3. Estimativa do potencial de reúso 

A eficiência do sistema para a remoção de contaminantes específicos foi levada em 

consideração para a determinação do potencial de reúso. Contaminantes que não foram 

removidos pelo sistema de tratamento de efluentes foram considerados críticos. Considerando 

a utilização de um sistema biológico de tratamento, foram definidos como contaminantes 

críticos os sais inorgânicos, cuja concentração pode ser indiretamente avaliada pela 

determinação de Sólidos Dissolvidos Totais (SDT). A opção pelos SDT como variável de 

controle para a determinação do potencial de reúso aplica-se na água utilizada em diversos 

processos industriais, incluindo a lavagem de veículos, pois sua concentração é restringida e 

sua remoção é limitada (Hespanhol e Mierzwa, 2005). 

De acordo com a NBR 13.969 de 1997 (ABNT, 1997), na lavagem de veículos a 

concentração máxima de SDT na água de reúso deve ser de até a 200 mg/L. Considerando 

este limite foi possível determinar, por meio de balanço de massa, o aporte destes 

contaminantes no processo de lavagem tendo como base as concentrações de SDT na água 

disponível para lavagem e no efluente resultante. Após a inclusão da linha de reúso no 

fluxograma do processo, foi possível estimar o potencial máximo de reúso de efluentes deste 

sistema (Figura 2). 

Para possibilitar a operação do sistema de lavagem com água de reúso com uma 

concentração de SDT dentro dos limites e minimizar a ocorrência de efeitos adversos na 

operação de lavagem, foi estabelecido um percentual mínimo de utilização de água limpa para 

a realização do enxágue final do veículo, o que foi considerado na avaliação apresentada. 

Com base nestas considerações, o potencial de reúso foi avaliado a partir dos resultados 

de análises das amostras de água e efluentes coletados antes e depois do sistema de tratamento 

por CBR e filtração, além da caracterização da água limpa utilizada no processo de lavagem. 

Para o cálculo do potencial de reúso determinou-se, primeiramente, a carga de SDT 

incorporada no sistema durante o processo de lavagem, para posteriormente avaliar a variação 

de sua concentração em função do percentual de reúso adotado. Ressalta-se que nesta fase do 
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estudo, o efluente tratado não era reutilizado. A seguir são apresentadas as Equações (1 a 8), 

resultantes do balanço de massa para estimativa do potencial de reúso. Vale ressaltar que as 

perdas por evaporação e por vazamento foram consideradas desprezíveis. 

 

Figura 2. Diagrama de correntes consideradas para o sistema de reúso 
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em que:  

QLavagem: vazão de lavagem de caminhões (m
3
/dia); 

Carga: carga de SDT incorporada no sistema (g/dia); 

CREU: concentração de SDT na água de reúso (mg/L); 

CA: concentração de SDT na água limpa (mg/L); 

CE: concentração de SDT no efluente (mg/L); 
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QAL: vazão de água limpa (%R = 0 ou %LAL> 0) (m
3
/dia); 

QDESC: vazão de efluente descartada (m
3
/dia); 

QAL2: vazão de água limpa misturada ao efluente, para repor o descarte de efluente 

(m
3
/dia); 

QAL3: vazão de água de lavagem antes do enxágue final(m
3
/dia); 

%LAL: porcentagem de água limpa no enxágue final, e 

%R: porcentagem de recirculação de efluente. 

Um aspecto a ser considerado na estrutura de reúso proposta está relacionado ao tempo 

necessário para que a água de reúso atinja a concentração limite do contaminante de controle. 

O tempo depende do volume do tanque de armazenagem da água de reúso, da vazão de água 

limpa e do efluente que deixa o sistema. Considerando-se o diagrama apresentado na 

Figura 2, é possível obter uma equação que correlaciona a variação da concentração do 

contaminante de controle na água de reúso em função do tempo e do volume do tanque de 

reúso (Equação 9). Para a obtenção da equação 9 foi considerada a mistura imediata e 

completa entre a água limpa e efluente no tanque de reúso. 

           (9) 

em que:  

C(t) = concentração do contaminante de controle no tanque de reúso em função do tempo 

(mg/L); 

 = tempo de detenção hidráulico no tanque de reúso (Volume do tanque (m
3
)/Qdesc) 

(dias); 

t = tempo de operação do sistema de lavagem (dias). 

A partir dos resultados obtidos no monitoramento do sistema foi possível estimar o 

potencial de reúso de efluentes e o tempo necessário para que a concentração do contaminante 

de controle atingisse um valor estável em função do volume do tanque de reúso. 

A avaliação da redução nos custos de operação foi feita com base nos dados sobre o 

potencial de redução do consumo de água no lava-rápido e considerando a captação de água 

limpa de um poço semi-artesiano com 50 metros de profundidade. O cálculo da potência da 

bomba de captação do poço foi feito com base na expressão apresentada em Porto (2006), 

admitindo-se uma eficiência do conjunto moto-bomba de 50%. A estimativa na redução do 

custo da destinação dos efluentes foi obtida considerando-se as tarifas médias praticadas pela 

companhia de saneamento local (ARSESP, 2016), admitindo-se uma economia comercial e a 

tarifa média de energia praticada pela concessionária na Região Metropolitana de São Paulo 

(ANEEL, 2016), que é de R$ 0,54346/kWh. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Característica do efluente gerado 

Em termos quantitativos, o sistema de lavagem de caminhão utilizado como estudo 

produzia uma média de 7.200 L/dia de efluente, resultante da lavagem diária de 16 

caminhões, correspondendo a um consumo médio de 450 litros por caminhão. Este valor 

encontra-se dentro da faixa de variação de 300 a 900 litros citado por Huybrechts et al. 

𝐶(𝑡) = 𝐶𝐴 −
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑄𝐷𝑒𝑠𝑐
. (𝑒−

𝑡
𝜃 − 1) 
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(2002). Comparando esse dado com os valores médios de lava-rápidos de carros de passeio 

fica evidente a diferença no consumo de água, uma vez que Boluarte et al (2016) estimam um 

consumo de 200L por lavagem e Zaneti et al. (2011) estimam um consumo de 120 L por 

veículo lavado. Além da diferença em relação ao tipo de veículo lavado, a utilização ou não 

de equipamento de lavagem apresenta grande influência na quantidade de água consumida. 

Brown (2002) mostrou uma diferença no consumo de água maior que 500% quando 

comparou uma lavagem por túnel (268 L) com uma manual (45 L). 

As características da água utilizada no lava-rápido de caminhão e do efluente gerado no 

processo de lavagem após o tratamento preliminar (remoção de areia e óleo), ou seja, antes do 

tratamento biológico, encontram-se apresentadas na Tabela 2. Os valores de matéria orgânica 

expressos pela DQO (626 ± 125 mg O2.L
-1

) e DBO5 (169 ± 24mg O2.L
-1

), estão dentro da 

faixa de valores para esgoto sanitário tipicamente doméstico, onde a concentração de DQO 

varia, geralmente, de 800 a 200 mg O2.L
-1

e os de DBO5, de 400 a 100 mg O2.L
-1

(Jordão e 

Pessoa, 2011). Destaca-se que o valor obtido para DQO está abaixo daquele utilizado para o 

dimensionamento do CBR, indicando a possibilidade de otimização do projeto. Em 

comparação a efluentes de lava-rápidos de veículos leves, os valores de DQO e DBO5 obtidos 

neste estudo são significativamente superiores. Zaneti et al. (2011) reportaram valores de 

DQO e DBO5, respectivamente, de 241 ± 23,5 e 133 ± 61 mg O2.L
-1 

para o primeiro 

experimento e 191 ± 22 e 68 ± 13 mg O2.L
-1 

para o segundo experimento, enquanto que 

Boussu et al. (2007) reportaram concentrações de DBO5 e DQO variando entre 95 a 140 mg 

O2.L
-1

 e 208 a 382 O2.L
-1

, respectivamente. O mesmo autor ressalta que os detergentes são os 

principais responsáveis para a demanda de oxigênio no efluente gerado no processo de 

lavagem de veículos. 

Tabela 2. Características da água limpa utilizada e do efluente gerado na 

lavagem de caminhão após o tratamento preliminar (separador água e óleo). 

Parâmetro Água LimpaI EfluenteII Unidade 

pH 6,2 ± 0,2 6,1 ± 0,4 -- 

Cor 1,6 ± 0,6 242 ± 81 uC 

Turbidez 0,78 ± 0,1 156 ± 45 NTU 

Condutividade 92 ± 13 596 ± 155 µs/cm 

SDT 43 ± 7 284 ± 76 mg SDT /L 

DQO -- 626 ± 125 mg O2/L 

DBO 1,0 ± 1,0 169 ± 24 mg O2/L 

COT 1,4 ± 0,3 44 ± 19 mg C/L 

Legenda:
 I
Número de amostras = 3. 

II 
Número de amostras = 18. 

Os valores de matéria orgânica desse estudo estam acima dos valores encontrados por 

Zaneti et al. (2011) e Boussu et al. (2007). Essa diferença pode ser explicada pelo tipo de 

veículo lavado (que neste estudo foram caminhões), incluindo o compartimento de carga. Nos 

referidos estudos, os veículos eram predominante de passeio. 

Além da matéria orgânica, pode-se observar pela Tabela 2 que o efluente gerado 

apresentou elevada concentração de cor e turbidez, atingindo valores médios de 242 ± 57 uC e 

156 ± 45 NTU, respectivamente. Também vale ressaltar a elevação na concentração de SDT 

quando comparado com a água limpa utilizada no processo de lavagem. O aumento observado 
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foi de, aproximadamente, 700% na concentração de SDT, resultando numa concentração 

média de 284± 86 mg L
-1

, que consiste na carga de contaminantes incorporada no processo de 

lavagem. 

3.2. Desempenho do sistema CBR 

A variação temporal de cor, turbidez, DBO5 e DQO para o afluente e efluente do CBR e 

do efluente após o sistema de filtração é apresentada na Figura 3. O sistema CBR promoveu 

uma redução média de 79% (Figura 4) tanto para cor como para turbidez, resultando num 

efluente tratado com 51 ± 16 uC e 28 ± 15 NTU. Além disso, pode-se observar que mesmo 

com a variação na qualidade do afluente, o CBR produzia um efluente com qualidade 

relativamente constante em relação a essas variáveis de qualidade. O filtro de alta taxa de 

areia e antracito utilizado após o tratamento biológico permitiu uma redução adicional média 

de 16% para cor e de 46% para a turbidez (Figura 4), sendo o efluente produzido para reúso 

com 43 ± 16 uC e 15±5 NTU. Mesmo que a turbidez obtida tenha sido superior ao 

recomendado pela NBR13.696, ela não pode ser um impeditivo para a reutilização do efluente 

na operação de lavagem, principalmente nas etapas iniciais, cujo objetivo é remover a 

sujidade grosseira presente na parte inferior dos caminhões. A remoção de cor e turbidez é 

importante para a aplicação do reúso, uma vez que o aspecto estético da água é um fator 

relevante para a sua aceitação. Zaneti et al. (2011), avaliando um sistema físico-químico por 

flotação por ar dissolvido no tratamento de efluentes da lavagem de veículos visando o reúso, 

reportaram valores de turbidez de 12 ± 8 NTU, similar ao obtido pelo sistema CBR seguido 

por filtração deste estudo. Por outro lado, Hamada e Miyazaki, (2004) empregaram a 

floculação seguida por um sistema de ultrafiltração, atingindo valores de turbidez menores 

que 0,05 NTU, ressaltando-se que os processos propostos por ambos os grupos de pesquisa 

apresentam limitação para a remoção de matéria orgânica, o que não ocorre com o processo 

proposto neste estudo. 

Ressalta-se que, no caso da utilização de sistemas físico-químicos como o proposto por 

Zaneti et al. (2011), a utilização de produtos químicos irá resultar na elevação da 

concentração de SDT, o que conduzirá a um menor potencial de reúso. A mesma observação 

vale para o processo de tratamento proposto por Hamada e Miyazaki (2004), mesmo com a 

menor dosagem de produtos químicos utilizada, o que irá contribuir para o aumento no fator 

de concentração de contaminantes, inclusive dos compostos orgânicos. 

Durante o monitoramento do sistema CBR, ocorreu remoção significativa de matéria 

orgânica em termos de DBO5, atingindo uma eficiência média de 86%, sendo a concentração 

remanescente no efluente do CBR de 24 ± 15 mg O2.L
-1

. Em contrapartida, a redução de DQO 

e COT foi menos acentuada, com remoções médias de 53% e 52%, respectivamente, 

indicando elevada presença de material orgânico recalcitrante. Destaca-se que a relação 

DQO/DBO5 variou de aproximadamente 3 no afluente para 12 no efluente do CBR, 

demonstrando remoção efetiva de matéria orgânica biodegradável. A relação DQO/DBO5 do 

processo físico-químico avaliados por Zaneti et al. (2011) apresentaram aproximadamente a 

mesma relação para o afluente (2,8) e efluente (2,6). 

Cabe destacar, como se verifica na Figura 3, que o sistema CBR, mesmo operando com 

variações significativas na qualidade do afluente, possibilitou a obtenção de um efluente 

tratado com qualidade relativamente estável, demonstrando a robustez deste sistema em 

relação aos processos físico-químicos, que irão requerer ajustes nas dosagens químicas e 

condições operacionais. 

Na Tabela 3 é apresentado um resumo dos dados de qualidade do efluente antes e depois 

do tratamento pelo sistema avaliado neste estudo. Considerando-se que neste estudo foi 

estabelecida a concentração de SDT como limitante para a definição do potencial de reúso, é 

importante destacar o fato da concentração desta variável não ter sofrido alteração 
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significativa com a utilização do sistema biológico de tratamento, o que é uma vantagem em 

comparação às propostas que empregam os sistemas físico-químicos para tratamento do 

efluente, conforme já destacado. Esta condição resultará em um maior potencial de reúso do 

efluente. 

  

  
Figura 3. Variação temporal de cor, turbidez, DBO e DQO durante condições estáveis de 

funcionamento, sendo a linha contínua nos gráficos a média móvel dos dados. 

 
Figura 4. Eficiência do CBR, do sistema de filtração e a eficiência global do sistema. 
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Tabela 3. Qualidade do efluente tratado pelo sistema CBR e após o sistema de filtração. 

Parâmetro Antes CBR Após CBR Após Filtro Unidade 

pH 6,1 ± 0,4 6,0 ± 0,6 6,0 ± 0,4 -- 

Cor 242 ± 81 51 ± 16 45 ± 14 uC 

Turbidez 156 ± 45 28 ± 15 15 ± 6,0 NTU 

Condutividade elétrica 596 ± 155 489 ± 202 518 ± 214 µs/cm 

SDT 284 ± 76 230 ± 96 244 ± 99 mg SDT /L 

DQO 626 ± 125 296 ± 70 265 ± 72 mg O2/L 

DBO 169 ± 24 24 ± 15 14 ± 7,3 mg O2/L 

COT 44 ± 19 21 ± 8,0 17 ± 4,0 mg C/L 

3.3. Potencial de Reúso do Efluente 

Conforme descrito anteriormente, o potencial de reúso do efluente foi avaliado por meio 

de um balanço de massa utilizando como parâmetro crítico a concentração de Sólidos 

Dissolvidos Totais (SDT). Para isso, foi determinada a carga de sais incorporada ao sistema 

por dia com base na concentração de SDT presente na água limpa e no efluente do sistema de 

tratamento (Tabela 3), resultando em 1,93 kg SDT/dia. A partir deste valor e do 

equacionamento matemático do sistema de lavagem com a inclusão do reúso, foi possível 

obter a variação da concentração de SDT na água de reúso em função das porcentagens de 

recirculação do efluente tratado e de utilização de água limpa para o enxágue final, como 

mostra a Figura 5.  

Com base na Figura 5, observa-se que a concentração de SDT na água de reúso aumenta 

de forma exponencial caso não seja utilizado o enxágue final com água limpa, tendendo ao 

infinito quando a porcentagem de recirculação de efluentes tende a 100%. Nesta condição, e 

considerando o limite de 200 mg/L proposto pela NBR 13.969 de 1997 para a água de reúso 

na lavagem de veículos, o potencial máximo de reúso estaria próximo dos 40%. Entretanto, 

caso seja adotado um procedimento de enxágue final com água limpa, a taxa de reúso pode 

ser significativamente superior. Nesse sentido, considerando um volume de água para o 

enxágue final do caminhão equivalente a 30% do volume necessário para a lavagem, é 

possível reutilizar 70% do efluente tratado, sendo a concentração final de SDT na água de 

reúso de, aproximadamente, 850 mg/L. Com a utilização do procedimento de enxágue com 

água limpa, mesmo que a concentração de SDT na água de reúso seja superior ao limite 

proposto na NBR 13.969, o enxágue final com água limpa (SDT = 43 mg/L) assegura a 

eficiência do processo de lavagem e a minimização do potencial de ocorrência de manchas. 

Cabe ressaltar que os resultados apresentados neste estudo mostram-se coerentes com 

aqueles apresentados por Zaneti et al. (2011), embora a metodologia de tratamento de dados 

utilizada por estes autores tenha sido distinta. Contudo, uma análise detalhada dos dados 

apresentados pelos mesmos autores permite verificar que as taxas de recirculação de efluentes 

foram de 45% e 61% nas primeira e segunda fase dos estudos respectivamente, tendo sido 

observada elevação da concentração dos contaminantes na água de reúso. 

Outro aspecto relacionado à proposta de reúso deste trabalho diz respeito ao tempo 

necessário para que a concentração do contaminante de controle atinja o valor de equilíbrio 
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determinado pelo balanço de massa, o que depende do volume do tanque de armazenagem da 

água de reúso. Utilizando-se a Equação 9 com volumes variados do tanque de reúso, foi 

possível obter o perfil de variação da concentração de SDT com o tempo (Figura 6). Tendo 

em vista os dados apresentados na Figura 6, verifica-se que quanto maior o volume do tanque 

de armazenagem da água de reúso, maior será o tempo necessário para que a concentração do 

contaminante de controle atinja o valor de equilíbrio. Em comparação com os dados de 

qualidade apresentados no trabalho de Zaneti et al. (2011), observa-se novamente uma 

concordância no comportamento da variação da concentração de contaminantes com o tempo. 

Considerando o potencial de reúso obtido com enxágue utilizando água limpa (70%), a 

redução no consumo de água no empreendimento em estudo seria de 5,6 m
3
 por dia 

(145,6 m
3
 por mês), para uma operação do lava-rápido de 6 dias por semana. Uma vez que a 

água utilizada é proveniente de um poço, a redução de custo na operação do lava-rápido estará 

associada à redução tanto do consumo de energia para bombeamento quanto do volume de 

efluentes que deveriam ser lançados à rede. Para o cálculo do consumo de energia de 

bombeamento, além dos dados sobre a profundidade do poço (50 m) e eficiência do conjunto 

moto-bomba (50%), admite-se que a vazão da bomba do poço é de 5 m
3
/h, o que resulta em 

um tempo mensal de bombeamento de 29,12 horas. 

Com base na expressão apresentada por Porto (2006), a potência do conjunto 

moto-bomba do lava-rápido é de 1,36 kW. Esta potência, associada ao tempo de 

bombeamento resulta em um consumo mensal de energia igual a 39,6 kWh. Com base na 

tarifa de energia elétrica praticada pela concessionária (ANEEL, 2016), a redução mensal no 

consumo de energia elétrica seria de R$ 21,52. Em relação á tarifa de esgoto, a redução 

mensal no gasto com a companhia de saneamento seria de, aproximadamente, R$ 2.569,23, 

totalizando uma redução no custo operacional do lava-rápido de R$ 2.590,75/mês. 

 
Figura 5. Variação da concentração de SDT na água de reúso em 

função das porcentagens de recirculação de efluente e de enxágue 

com água limpa. 
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Figura 6. Variação da concentração de SDT na água de reúso 

em função do tempo e do volume do tanque de reúso. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que o equacionamento adequado de um 

balanço de massa mostra-se uma ferramenta confiável para avaliação de sistemas de reúso de 

água, principalmente quando ocorre a elevação da concentração de contaminantes específicos, 

como os SDT. Foi verificado que o sistema CBR apresenta-se como uma tecnologia viável 

para o tratamento de efluentes provenientes da lavagem de caminhões, possibilitando 

reduções significativas de Turbidez, Cor e DBO, além de não promover um aumento na 

concentração de SDT, o que geralmente ocorre com processos de tratamento físico-químicos. 

Esta propriedade torna sua operação e manutenção relativamente mais fáceis, quando 

comparadas a sistemas onde há acúmulo de matéria. A adoção da unidade de tratamento CBR 

e do enxágue final com água limpa possibilita reutilizar até 70% do efluente sem que haja 

problemas com manchas nos veículos devido a elevada concentração de SDT na água de 

reúso. Observa-se que a lavagem de caminhões é diferente da lavagem de carros de passeio 

por incluir a lavagem do compartimento de carga. Desta forma, recomenda-se avaliação 

detalhada da associação do CBR com outros métodos para redução de turbidez e dosagem de 

auxiliar de filtração, enquanto o controle microbiológico pode ser feito pela cloração do 

efluente tratado, para assegurar uma qualidade adequada da água de reúso. 
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RESUMO 
A qualidade química e a genotoxicidade da água do arroio Luiz Rau em Novo Hamburgo 

(Rio Grande do Sul, Brasil) e a relação entre os danos genéticos observados em Tradescantia 
pallida var. purpurea e parâmetros químicos foram analisados. Amostras de água foram 
coletadas bimestralmente, entre setembro de 2012 e março de 2013 em dois sítios: próximo à 
nascente (S1) e próximo à foz (S2) do arroio. Ramos com botões florais foram expostos à 
água dos sítios e à água destilada (controle negativo). Frequências de micronúcleos (MCN) 
foram determinadas em células-mãe de pólen. Os seguintes parâmetros químicos: pH, sólidos 
dissolvidos totais, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), oxigênio dissolvido, fósforo 
total (PT) e os elementos-traço cádmio, chumbo, cobre, cromo total e zinco foram analisados. 
Em todas as amostragens, as frequências de MCN observadas nos botões florais expostos à 
água dos dois sítios foram significantemente superiores (S1: 2,48 a 3,38, S2: 3,24 a 5,19) às 
observadas nos respectivos controles negativos (1,33 a 1,62). O PT esteve acima do limite 
legal ao longo de todo o período monitorado e a DBO5 apresentou concentrações maiores 
àquelas estabelecidas pela legislação em dois meses no S1 e em três meses no S2. A análise 
de componentes principais mostrou relação entre a frequência de MCN, a DBO5 e o PT, 
indicando a influência negativa de poluentes presentes na água sobre a espécie bioindicadora 
e reforçando a importância de se considerar os fatores ambientais de forma integrada em 
programas de monitoramento de corpos hídricos. 

Palavras-chave: micronúcleo, monitoramento, poluente, Tradescantia pallida var. purpurea 

Integrated assessment of chemical quality and genotoxicity of the 
water of the Luiz Rau Stream in the lower stretch of the Sinos River 

Basin, in South Brazil 

ABSTRACT 
This study assessed the chemical quality and genotoxicity of the water of the Luiz Rau 

Stream in Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul, Brazil) and investigated the relationship 
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between the genetic damage observed in Tradescantia pallida var. purpurea and the chemical 
parameters analyzed. Water samplings were collected bimonthly from September 2012 to 
March 2013 from two sites, near the headspring (S1) and near the mouth (S2). Cuttings with 
flower buds were exposed to water from the sites and distilled water (negative control). 
Micronuclei (MCN) frequencies were determined in pollen mother cells. The chemical 
parameters analyzed were pH, total dissolved solids, biochemical oxygen demand (DBO5), 
dissolved oxygen, total phosphorus (TP) and the trace elements cadmium, lead, copper, total 
chromium and zinc. In all samplings, the MCN frequencies observed in buds exposed to water 
from both sites were significantly higher (S1: 2.48 to 3.38, S2: 3.24 to 5.19) than those 
observed in the respective negative controls (1.33 to 1.62). The TP was above the legal limit 
throughout the monitored period and DBO5 presented concentrations higher than those 
established by legislation in two months at S1 and three months at S2. The principal 
component analysis showed a relationship between MCN frequency, DBO5 and TP, pointing 
to the negative influence of pollutants present in water on the bioindicator species and 
reinforcing the importance of considering the environmental factors in an integrated way in 
water-body monitoring programs. 

Keywords: micronucleus, monitoring, pollutant, Tradescantia pallida var. purpurea. 

1. INTRODUÇÃO 

O crescente aumento populacional e a intensificação das atividades antrópicas exercem 
impactos sobre os sistemas hídricos, como maior demanda de água para abastecimento 
público e aumento de cargas poluidoras pontuais e difusas devido ao lançamento de 
substâncias poluentes e bioacumuláveis na biota aquática (Merlo et al., 2011). 

A Bacia do Rio dos Sinos, localizada na região leste do Estado do Rio Grande do Sul, 
possui uma área de 3.800 km² na qual se encontram 32 municípios com aproximadamente 1,3 
milhão de habitantes. As atividades econômicas de maior destaque nesta bacia estão ligadas 
ao segmento coureiro-calçadista, que é responsável por 40% da produção brasileira deste 
setor, bem como a indústrias químicas, têxteis e metalúrgicas (FEPAM, 2015). O Rio dos 
Sinos, principal rio da bacia, é dividido em três trechos e apresenta qualidade hídrica 
comprometida, principalmente na porção inferior (FEPAM, 2015). A falta de tratamento do 
esgoto doméstico na maioria dos municípios (Oliveira et al., 2012) antes de seu despejo no rio 
e em seus afluentes contribui de maneira significativa para este cenário ambiental. 

Um dos principais afluentes no trecho inferior do Rio dos Sinos é o arroio Luiz Rau, 
localizado no município de Novo Hamburgo, na Bacia do Rio dos Sinos. Ao longo de seus 
14 km de extensão, este arroio recebe intensa carga de esgoto doméstico e industrial, sendo 
denominado “arroio Preto” devido à coloração de suas águas (PMNH, 2015). O Índice de 
Qualidade das Águas (IQA) do arroio Luiz Rau tem recebido o conceito ‘ruim’ de forma 
constante ao longo da sequência histórica de 20 anos pela Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Luiz Henrique Roessler (FEPAM), órgão responsável pelo monitoramento, pela 
fiscalização e pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul (FEPAM, 2015). 

O aumento da diversidade das substâncias orgânicas e inorgânicas tem tornado a análise 
química dos corpos hídricos complexa (Nunes et al., 2011). Além disso, os parâmetros 
físico-químicos estabelecidos nas legislações ambientais não são capazes de distinguir entre 
compostos biodisponíveis e compostos inertes, limitando a avaliação de risco ambiental 
(Kieling-Rubio et al., 2015). A identificação de poluentes isolados não considera os efeitos 
aditivos, sinérgicos ou antagônicos de suas combinações no ambiente (Merlo et al., 2011).  

Bioindicadores vêm sendo integrados em estudos de qualidade ambiental, com a 
vantagem de permitirem inferências acerca do efeito tóxico dos poluentes sobre a biota, a 
partir da interpretação das respostas destes organismos (Merlo et al., 2011). Tradescantia 
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pallida (Rose) D.R. Hunt var. purpurea Boom é uma espécie bioindicadora de genotoxicidade 
ambiental (Merlo et al., 2011; Pereira et al., 2013), e o bioensaio Trad-MCN permite a 
quantificação de micronúcleos (MCN) nas células-mãe de grãos de pólen em fase de tétrades, 
decorrentes da exposição das plantas a agentes com potencial genotóxico (Ma et al., 1994). 
Porém, este bioensaio ainda é pouco explorado para avaliação da genotoxicidade de água, e 
apenas mais recentemente estudos vêm sendo direcionados para corpos hídricos na Bacia do 
Rio dos Sinos (Cassanego et al., 2014; Endres-Júnior et al., 2015; Kieling-Rubio et al., 2015).  

O presente estudo teve como objetivos: (i) avaliar a genotoxicidade da água do arroio 
Luiz Rau em dois sítios, próximo à nascente e próximo à foz (ii) avaliar a qualidade da água 
do arroio por meio de parâmetros químicos e (iii) investigar a possível relação entre os danos 
genéticos observados em T. pallida var. purpurea e parâmetros químicos analisados. As 
hipóteses foram de que: (i) próximo à foz, a qualidade da água do arroio Luiz Rau é mais 
baixa e sua genotoxicidade é mais alta do que próximo à nascente; (ii) a água do arroio 
contribui com agentes poluentes e genotóxicos para o Rio dos Sinos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 
O arroio Luiz Rau está localizado em Novo Hamburgo, município que possui 

aproximadamente 250 mil habitantes, densidade populacional de cerca de 1.100 
habitantes/km² e cuja economia está baseada principalmente na indústria coureiro-calçadista 
(PMNH, 2015). O clima da área de estudo é do tipo Cfa segundo a classificação de Köppen, 
subtropical temperado, com temperatura superior a 22ºC no verão e precipitação acumulada 
anual de cerca de 1.600 mm, distribuída uniformemente ao longo do ano (PEEL et al., 2007). 
Os sítios de coleta de água do arroio foram denominados sítio 1, a 1,17 km da nascente 
(29º37’43,84’’S; 51º08’09,65’’W, 74 m de altitude) e sítio 2, a 2,15 km da foz 
(29º43’4,45’’S; 51º07’55,02’’W, 9 m de altitude) (Figura 1). O sítio 1 localiza-se em um 
remanescente florestal inserido na matriz urbana de Novo Hamburgo, em cujo entorno há 
atividade de mineração superficial de rochas. O sítio 2 se situa a uma distância aproximada de 
10 km do sítio 1, está localizado em um bairro residencial e comercial, e a vegetação é 
predominantemente herbácea, com presença de árvores isoladas. 

 

Figura 1. Localização dos sítios de coleta das amostras 
de água do arroio Luiz Rau (seta), no município de 
Novo Hamburgo (D), trecho inferior da Bacia do Rio 
dos Sinos (C), Rio Grande do Sul (B), Brasil (A). (1) 
Sítio no trecho inicial do arroio; (2) sítio no trecho 
final do arroio. 
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2.2. Coleta de água 
As amostras de água foram coletadas na superfície da água, com periodicidade bimestral, 

entre setembro de 2012 e março de 2013. O critério de escolha do dia da coleta foi a ausência 
de precipitação de chuva três dias antes e no dia desta. A coleta, o transporte e o 
processamento da água foram realizados de acordo com a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT/NBR 9898/1987) (ABNT, 1987) e o Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater (APHA et al., 2012). As amostras de água foram armazenadas em 
recipientes de vidro (volume total de 8 L), acondicionadas em caixas térmicas e 
imediatamente transportadas ao laboratório para o bioensaio de genotoxicidade e as análises 
químicas. 

2.3. Bioensaio Trad-MCN 
Os espécimes de T. pallida var. purpurea utilizados para os experimentos foram 

cultivados em vasos (37 cm x 20 cm x 20 cm) contendo 4 kg de solo comercial em uma área 
não poluída da universidade e regados três vezes por semana. Mensalmente, foram aplicados 
100 mL de solução de fertilizante N:P:K (nitrogênio:fósforo:potássio) na proporção de 
10:10:10 (Cassanego et al., 2014). Todas as plantas derivaram de propagação vegetativa, com 
propágulos provindos da mesma população. 

O bioensaio Trad-MCN foi realizado conforme metodologia descrita por Cassanego et al. 
(2014). Foram utilizados 15 ramos com botões florais jovens de T. pallida var. purpurea para 
cada amostragem, que foram mantidos parcialmente imersos em 2 L de água destilada por 24 
h. Após este período de adaptação, apenas ramos com botões florais túrgidos foram expostos 
por 8 h às amostras de água do arroio. A exposição foi seguida por recuperação em água 
destilada por 24 h, período necessário para o término do processo meiótico (Ma et al., 1994). 
Simultaneamente foi realizado um controle negativo para cada período amostrado, seguindo a 
metodologia descrita acima, em que se substituiu a água das amostras por água destilada. Os 
bioensaios foram realizados em sala climatizada com temperatura de 26±1ºC e luz natural. Os 
botões florais foram fixados em etanol absoluto e ácido acético glacial, na proporção de 
3:1 (v:v), por um período de 24 h, sendo armazenados após este período em etanol 70% e 
mantidos sob refrigeração a 7ºC. Para a preparação das lâminas, os botões florais foram 
dissecados e as anteras maceradas em carmim acético a 1%. Para a contagem dos 
micronúcleos (MCN) foram observadas 300 tétrades por lâmina, em um total de sete lâminas 
por exposição e sítio, por meio de microscopia óptica em aumento de 400 vezes. As 
frequências de MCN foram expressas em MCN/100 tétrades (Cassanego et al., 2014). 

2.4. Análises químicas 
As análises químicas das amostras de água foram realizadas conforme metodologia 

descrita em Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 
2012). Os parâmetros analisados foram: (a) pH, por potenciometria (SM 4500-H+), (b) sólidos 
dissolvidos totais (SDT), por gravimetria (SM 2540 C), (c) demanda bioquímica de oxigênio 
(DBO5), por manometria (SM 5210 B), (d) oxigênio dissolvido (OD), por Winkler/Azida 
(SM 4500-O C), (e) fósforo total (PT), por colorimetria (SM 4500-P C), e (f) os elementos-
traço cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo total (Cr) e zinco (Zn), por 
espectrofotometria de absorção atômica de chama (SM 3111 B) (Varian AA110). A 
classificação das amostras de água foi realizada de acordo com os valores estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces classe 1 (Brasil, 2005). 

2.5. Análise estatística 
As frequências de MCN foram submetidas ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk. 

Após, foi realizada a análise de variância (ANOVA) e a homogeneidade de variâncias foi 
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avaliada pelo teste de Levene. Para cada sítio e para o controle, as médias das frequências de 
MCN obtidas nos diferentes meses foram comparadas pelo teste de Tukey. Para cada mês, as 
médias das frequências de MCN obtidas para os sítios foram comparadas às do controle pelo 
teste de Dunnett. O teste de correlação de postos de Pearson foi aplicado para verificar a 
relação entre a frequência de MCN e os parâmetros químicos. Foram adotados os valores de 
referência que qualificam as correlações de acordo com Callegari-Jacques (2003). A análise 
de componentes principais (PCA) foi utilizada para avaliar as variáveis biótica e abióticas. 
Para a PCA, foi utilizada a matriz de correlação, uma vez que as variáveis são estimadas por 
diferentes unidades de medida. Apenas eigenvalues maiores que 1 foram utilizados como 
critério para extração dos componentes principais. As análises estatísticas foram realizadas 
usando o programa SPSS versão 22, e o nível de significância adotado foi de 5%. O gráfico 
da PCA foi construído usando o programa PAST versão 3.02. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os botões florais expostos às amostras de água do arroio Luiz Rau apresentaram 
frequências que variaram de 2,48 a 3,38 MCN no sítio 1, e de 3,24 a 5,19 no sítio 2. Em todos 
os meses amostrados, estas frequências foram significativamente maiores do que aquelas do 
controle negativo (Tabela 1), as quais foram inferiores ao valor considerado resultante de 
mutações espontâneas em plantas de T. pallida var. purpurea (Pereira et al., 2013). Nunes et 
al. (2011) já haviam registrado o efeito tóxico da água deste corpo hídrico sobre o índice 
mitótico em Allium cepa. Os autores atribuíram os resultados aos efeitos tóxicos de agentes 
orgânicos e inorgânicos detectados nas amostras de água. Frequências de MCN comparáveis 
às do presente estudo, entre 3,0 e 3,5, foram registradas para T. pallida var. purpurea exposta 
à água do Rio dos Sinos em Campo Bom, município vizinho de Novo Hamburgo (Cassanego 
et al., 2014). 

Tabela 1. Frequência de micronúcleos (MCN/100 tétrades) em células-mãe de grãos de pólen de 
botões florais de Tradescantia pallida var. purpurea expostos a amostras de água do arroio Luiz Rau e 
do controle negativo entre setembro de 2012 e março de 2013. 

Amostras  

Frequência de MCN (média ± desvio padrão) 

F p Setembro 
2012 

Novembro  
2012 

Janeiro 
2013 

Março 
2013 

Sítio 1 2,95 ± 0,56*ab 2,67 ± 0,47*ab 3,38 ± 0,65**a 2,48 ± 0,60*b 3,276 0,038 

Sítio 2 3,62 ± 0,95*b 5,19 ± 0,84**a 3,90 ± 1,07**ab 3,24 ± 1,17*b 4,897 0,009 

Controle 1,57 ± 0,37a 1,62 ± 0,23a 1,43 ± 0,50a 1,33 ± 0,27a 0,938 0,438 

F 16,910 72,701 19,763 10,729 
p <0,001 <0,001 <0,001 0,001     

Asteriscos na mesma coluna indicam diferenças significativas (*p≤0,05) e altamente significativas (**p≤0,001) em 
relação ao controle de acordo com o teste de Dunnett (p=0,05).  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas de acordo com o teste de Tukey (p≤0,05). 

O efeito genotóxico denotado inclusive para o sítio próximo à nascente do arroio já foi 
descrito para amostras de água de nascentes de outros arroios no trecho inferior da Bacia do 
Rio dos Sinos, para as quais frequências de MCN semelhantes às do presente estudo foram 
observadas (Endres-Júnior et al., 2015; Kieling-Rubio et al., 2015). No município de Novo 
Hamburgo, T. pallida var. purpurea exposta à água da nascente principal do arroio Vila Kunz 
apresentou frequências de 1,3 a 6,5 MCN e, quando da exposição à água da nascente 
secundária, frequências de 2,2 a 3,6 MCN (Endres-Júnior et al., 2015). Kieling-Rubio et al. 
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(2015) registraram fre quências de 3,85 e 2,28 MCN em T. pallida var. purpurea exposta à 
água dos arroios Portão (Portão) e Pampa (Novo Hamburgo), respectivamente. As nascentes 
configuram locais onde aflora naturalmente a água subterrânea, desempenhando um papel 
fundamental para a manutenção da qualidade e quantidade da água dos arroios e rios (Pinto et 
al., 2012). Quando localizadas em áreas urbanas, as nascentes tornam-se descaracterizadas e 
vulneráveis à degradação pela redução da vegetação arbórea em seu entorno, bem como pela 
alta densidade populacional e atividades antrópicas a ela relacionadas, tais como deposição 
inadequada de resíduos sólidos no entorno e lançamento de esgoto doméstico. A presença 
natural de elementos químicos também pode contribuir para a toxicidade em organismos, 
como relatado por Kieling-Rubio et al. (2015) para o ferro, cuja concentração aumentada nas 
águas próximo a nascentes pode estar associada ao perfil edáfico da região (Streck et al., 
2008). 

No sítio 1, o pH, a concentração de SDT, o OD e os elementos-traço Cu e Zn 
apresentaram valores dentro do limite legal para águas doces de classe 1 e o Cr não foi 
detectado durante todo o período amostrado (Tabela 2), o que está de acordo com o 
enquadramento do trecho do arroio Luiz Rau no qual este sítio está inserido 
(COMITESINOS, 2015), conforme critérios estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005 
(Brasil, 2005). A DBO5 apresentou valores superiores a 5 mg L-1, com exceção de setembro 
de 2012 e março de 2013 no sítio próximo à nascente. Este parâmetro não foi representativo, 
uma vez que o limite de detecção foi superior à concentração máxima permitida pela 
legislação para águas doces de classe 1, que é de 3 mg L-1. O PT ultrapassou os limites para a 
classe 1 em todos os meses monitorados, com exceção de setembro de 2012 e março de 2013. 
Em novembro de 2012, as concentrações de Cd e Pb foram superiores às estabelecidas na 
legislação, e, em janeiro de 2013, a concentração de Pb foi quatro vezes maior do que o limite 
legal neste sítio.  

No sítio 2, apenas o pH e a concentração de SDT apresentaram valores compatíveis com 
os de águas doces de classe 1 (Tabela 2) e o Cr não foi detectado, corroborando com dados 
obtidos por Nascimento e Naime (2009), que não detectaram cromo na água do arroio Pampa. 
Apesar da expressiva contribuição do setor coureiro-calçadista para a economia da região, o 
cromo, quando detectado na água de corpos hídricos da Bacia do Rio dos Sinos, na maior 
parte das vezes, permanece em concentrações abaixo do limite legal para águas doces classe 1 
(Robaina et al., 2002; Dalla Vecchia et al., 2015), o que, conforme Nascimento et al. (2015) 
se deve à eficiência do tratamento de efluentes por parte das indústrias, consequente do 
efetivo sistema de licenciamento e controle ambiental na região. Além disso, em pH neutro ou 
levemente básico, como observado no presente estudo, o cromo é relativamente imóvel no 
efluente de curtumes (Chuan e Liu, 1996) no qual é lançado principalmente cromo trivalente 
associado a ligantes orgânicos e inorgânicos (Walsh e O`Halloran, 1996). As águas receptoras 
destes efluentes contêm cromo basicamente na forma de hidroxi-complexos de baixa 
solubilidade associados à fase particulada (Kotas e Stasick, 2000) e de concentrados nos 
sedimentos, estando pouco biodisponível na água (Pawlikowski et al., 2006). Os valores 
registrados para OD, PT, Pb e Cu foram compatíveis com concentrações estabelecidas para 
estes parâmetros em águas doces de classe 4 em pelo menos um dos meses monitorados, 
corroborando com o enquadramento do trecho do arroio no qual está inserido este sítio de 
estudo (COMITESINOS, 2015), segundo os critérios da Resolução CONAMA 357/2005 
(Brasil, 2005). Especialmente o PT apresentou concentrações três a dez vezes superiores aos 
limites para a classe 3 (Tabela 2). O lançamento de detergentes superfosfatados e de matéria 
fecal nos efluentes domésticos, além da drenagem pluvial de ambientes agrícolas e o 
lançamento de efluentes industriais podem ser citados como fonte de concentrações 
aumentadas de PT na água (ANA, 2015). Considerando que o município de Novo Hamburgo 
trata apenas 2% do esgoto doméstico gerado (PMNH, 2015) e que os corpos hídricos são 
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receptores de grande parte dos efluentes, o arroio Luiz Rau vem sofrendo com o processo de 
degradação decorrente das cargas poluentes domésticas e industriais, estas principalmente 
provindas do setor coureiro calçadista e da metalurgia (FEPAM, 2015). 

Tabela 2. Características químicas das amostras de água dos sítios do arroio Luiz Rau entre setembro 
de 2012 e março de 2013. 

Parâmetros1 

Exposições pH SDT DBO5 OD PT Cd Pb Cu Zn 

Sítio 1 

Set 2012 7,07 245 < 5,0 6,89 0,03 n.d.2 n.d. 0,003 0,015 

Nov 2012 7,37 214 7,0 7,56 0,13 0,002 0,014 n.d. 0,016 

Jan 2103 7,66 196 9,0 7,55 0,14 n.d. 0,043 0,008 0,032 

Mar 2013 7,90 208 < 5,0 n.a.3 0,03 n.d. n.d. 0,004 0,022 

Sítio 2 

Set 2012 7,24 150 13,0 5,75 0,57 n.d. n.d. 0,102 0,091 

Nov 2012 7,04 252 28,0 1,70 1,40 n.d. 0,016 0,002 0,114 

Jan 2103 7,26 126 12,0 5,76 0,46 0,003 0,042 0,014 0,370 

Mar 2013 7,65 220 8,0 n.a. 0,55 n.d. n.d. 0,030 0,064 

Valores de referência para águas doces - CONAMA 357/2005 

Classe 1 6,0-9,0 500 ≤3,0 ≥6,00 0,10 0,001 0,010 0,009 0,180 

Classe 2 6,0-9,0 500 ≤5,0 ≥5,00 0,10 0,001 0,010 0,009 0,180 

Classe 3 6,0-9,0 500 ≤10,0 ≥4,00 0,15 0,010 0,033 0,013 5,000 

Classe 4 6,0-9,0 500 ≤10,0 ≥2,00 0,15 0,010 0,033 0,013 5,000 
1SDT: sólidos dissolvidos totais (mg L-1), DBO5: demanda bioquímica de oxigênio (mg L-1 O2), OD: oxigênio 
dissolvido (mg L-1 O2), PT: fósforo total (mg L-1), Cd: cádmio (mg L-1), Pb: chumbo (mg L-1), Cu: cobre 
(mg L-1), Zn: zinco (mg L-1). 
Limites de detecção: Cd: 0,0015 mg L-1; Pb: 0,01 mg L-1; Cu: 0,0012 mg L-1; Zn: 0,0058 mg L-1.  
2não detectado pelo método analítico. 
3não avaliado. 

A relação entre os danos genéticos e parâmetros químicos foi evidenciada pelo resultado 
do teste de correlação de Pearson, que mostrou relação de magnitude muito forte entre a 
frequência de MCN e o PT (r=0,93; p<0,001) e entre a frequência de MCN e a DBO5 (r=0,96; 
p<0,001). A PCA indicou a existência de dois componentes principais que explicaram 
74,46% da variância total. As variáveis que apresentaram maior correlação com o primeiro 
componente, que explicou 44,09% da variância, foram MCN, DBO5, PT e Cu, que se 
relacionaram positivamente umas com as outras, além do OD, que se relacionou 
negativamente com as demais variáveis. O segundo componente explicou 30,36% da 
variância, e dentre as variáveis que o compuseram, Cd, Pb e Zn estiveram relacionados 
positivamente entre si e SDT se relacionou negativamente com estes. A interpretação da 
distribuição nos dois componentes indicou o agrupamento das amostras de cada sítio de tal 
forma que demonstrou a menor qualidade e maior genotoxicidade da água das amostras no 
sítio próximo à foz do arroio (Figura 2). Na literatura, não se têm registros do efeito de altas 
concentrações de PT e DBO5 sobre plantas bioindicadoras. No entanto, estes parâmetros são 
indicadores de presença de matéria orgânica, oriunda do lançamento de efluentes domésticos, 
que, além de poder conter substâncias tóxicas, pode causar a diminuição na concentração de 
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oxigênio, além de elevar a DBO5. De fato, na foz do arroio Luiz Rau, a mortandade de peixes 
acompanhada por altas concentrações de DBO5 é considerada frequente (FEPAM, 2015). O 
fato de a exposição dos botões florais de T. pallida var. purpurea ocorrer por um período 
curto provavelmente está relacionado com a ausência de relação entre as frequências de MCN 
e a presença de elementos-traço na água. 

 

Figura 2. Análise de componentes principais dos parâmetros avaliados nos sítios estudados 
(Sítio 1: ponto, Sítio 2: quadrado). MCN: frequência de micronúcleos; DBO5: demanda 
bioquímica de oxigênio; PT: fósforo total; SDT: sólidos dissolvidos totais; OD: oxigênio 
dissolvido; Cd: cádmio; Pb: chumbo; Zn: zinco; Cu: cobre. 

4. CONCLUSÃO 

O bioensaio com T. pallida var. purpurea indicou genotoxicidade da água nos sítios 
avaliados do arroio Luiz Rau durante todo o período de estudo, apontando para o risco ao qual 
a biota aquática e os organismos que fazem uso desta água estão expostos. Os altos valores da 
demanda bioquímica de oxigênio e do fósforo total, bem como as elevadas frequências de 
micronúcleos, confirmam as hipóteses de que a qualidade da água próximo à foz do arroio é 
mais baixa e sua genotoxicidade é mais alta do que próximo à nascente e que o arroio 
contribui com agentes poluentes e genotóxicos para o Rio dos Sinos. A relação observada 
entre a frequência de MCN, a DBO5 e o PT indica a influência negativa de poluentes 
presentes na água sobre a espécie bioindicadora e reforça a importância de se considerar os 
fatores ambientais de forma integrada em programas de monitoramento de corpos hídricos. 
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RESUMO 
Os rejeitos gerados pela mineração de ferro no Brasil atingem volumes altos e têm 

aumentado em grande velocidade. Normalmente eles são dispostos em estruturas de pilhas ou 
em reservatórios formados por barragens de rejeitos, que demandam grandes áreas nos 
complexos minerários. A limitação dos recursos naturais, bem como a limitação de novas 
áreas para disposição de resíduos, tem levado a uma mudança de paradigma. Portanto, este 
trabalho teve como objetivo a aplicação de uma técnica geofísica, conhecida como Radar de 
penetração (GPR), para definir a existência de padrões de sedimentação na subsuperfície do 
reservatório criado pela barragem de rejeito do Diogo, em Rio Piracicaba, Minas Gerais, 
Brasil. Para auxiliar o reconhecimento dos padrões capturados pelo GPR, amostras do 
material da subsuperfície foram coletadas e analisadas por meio de testes de composição 
mineralógica, teor de umidade, condutividade elétrica, análise mineralógica e granulometria, 
fluorescência de Raios-X e difração de Raios-X. Os resultados indicaram que áreas com 
presença de rejeitos que possuem alta concentração de hematita (em torno de 60% na análise 
mineralógica) tiveram padrões de reflexão alterados. A presença da água gerou algumas 
reflexões múltiplas, que foram menos significativas em locais de menor profundidade e com 
maior presença de rejeito, e mais significativas em locais de maior profundidade e com menor 
presença de rejeitos. De uma forma geral, foi viável a aplicação do método GPR em 
ambientes aquáticos com subsuperfície com material depositado rico em hematita. 

Palavras-chave: barragem de rejeitos, geofísica, hematita, reservatório do Diogo. 

Disposal of iron tailings in reservoirs: a GPR application 

ABSTRACT 
A large volume of waste is generated by iron mining in Brazil, and the amount has been 

rapidly increasing. The waste is usually stored in large piles or in reservoirs formed by 
tailings dams, which occupy large areas in the mining complex. The limitation of natural 
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resources and of new areas for waste disposal has led to change in paradigms. This study 
therefore aimed to apply a geophysical technique, known as Ground Penetrating Radar 
(GPR), in order to define sedimentation patterns in the subsurface reservoir created by 
Diogo’s tailings dam in Rio Piracicaba in Minas Gerais, Brazil. To assist the recognition of 
patterns captured by the GPR, subsurface material samples were collected and analyzed for 
mineralogical composition, moisture content, electrical conductivity, mineralogical analysis, 
particle size, X-Ray Diffraction and X-Ray Fluorescence. The results indicated that areas with 
tailings that had high concentrations of hematite (around 60% in the mineralogical analysis) 
altered the reflection patterns. The presence of water generated some multiple reflections, 
which were less significant in shallower sites with more waste and more significant in deeper 
sites with less waste. In general, the application of the GPR was feasible in aquatic 
environments with rich subsurface hematite deposits. 

Keywords: Diogo’s reservoir, geophysics, hematite, tailing dam. 

1. INTRODUÇÃO 

A mineração é uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil desde o século 
XVII. Ao longo das últimas décadas, a produção de minério de ferro, rocha com alta 
concentração de óxidos ferrosos como hematita e magnetita, vêm se destacando como 
importante exploração minerária. Os principais estados produtores são Minas Gerais, Pará e 
Mato Grosso do Sul (Koppe, 2007). 

Entretanto, a mineração de ferro gera impactos no meio ambiente que vão desde a 
supressão de vegetação nativa e remoção de habitat de comunidades até alterações em 
escoamentos subterrâneos e na qualidade da água. As interferências da atividade minerária no 
ecossistema local iniciam-se com a remoção dos materiais estéreis do lugar, da retirada do 
mineral de valor das minas e finalizam-se com a deposição dos resíduos do processo (Barreto, 
2001). 

De acordo com a política nacional de resíduos sólidos (Brasil, 2010), os resíduos podem 
ser do tipo estéril ou rejeito, sendo gerados nas atividades de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 
2006), rejeito é “todo e qualquer material não aproveitável economicamente, gerado durante o 
processo de beneficiamento de minérios”. 

Em geral, os rejeitos são provenientes do processo de extração dos elementos de interesse 
econômico da mineração. Os rejeitos podem ser classificados em inertes e não-inertes, sendo 
que estes últimos podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 
solubilidade em água (ABNT, 2004). 

A quantidade de rejeitos gerada nos processos de beneficiamento de minério 
normalmente é alta, e a disposição é feita, dependendo dos objetivos econômicos da 
mineradora, em superfície ou é vinculada no processo de extração do minério, de forma 
subterrânea ou a céu aberto (Lozano, 2006). 

As demandas por sustentabilidade ambiental têm provocado ajustes nos processos das 
principais atividades econômicas do Brasil, como os observados na geração de energia, 
agricultura, construção civil e na indústria. Não obstante, a mineração vem apresentando 
necessidades de ajuste do seu processo de exploração e beneficiamento quanto aos novos 
conceitos de reúso, reaproveitamento e otimização operacional, de forma a garantir serviços e 
produtos mais sustentáveis ambientalmente. 

A possível reutilização do rejeito estocado em barragens e em pilhas motivou este estudo, 
que teve como objetivo a avaliação dos processos de deposição do rejeito de mineração de 
ferro dentro de um reservatório de rejeitos controlado, utilizando o método GPR (Ground 
Penetrating Radar). Esta ferramenta não invasiva propicia uma análise das estruturas de 
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subsuperfície através da geração e captação de pulsos eletromagnéticos que são emitidos para 
a subsuperfície e refletem de volta para a superficie do terreno (Davis e Annan, 1989). Assim, 
foi escolhido o reservatório do Diogo, localizado dentro do complexo minerário Água Limpa 
(Minas Gerais), para aplicação da técnica. 

Esta investigação mostra que é viável a aplicação do GPR em ambientes aquáticos cuja 
subsuperfície apresenta material rico em hematita depositado, sendo possível identificar 
padrões de deposição com o GPR. 

A técnica de imageamento por GPR da subsuperfície consiste na geração de pulsos 
eletromagnéticos emitidos por uma fonte na superfície, na qual as ondas eletromagnéticas 
(EM) de alta frequência são refletidas nas descontinuidades do subsolo (camadas, rochas, 
estruturas) e detectadas por uma antena receptora posicionada também na superfície. Então, 
esse sinal é amplificado, digitalizado e armazenado, ficando assim disponível para as etapas 
posteriores de processamento (Davis e Annan, 1989). 

Entre muitos fatores que afetam o sinal deste radar destacam-se: condições 
locais/ambientais (exemplo: presença de redes de alta tensão), limitações do modelo de GPR 
utilizado (se a antena é blindada ou não), a atenuação da onda EM no subsolo devido as 
propriedades dielétricas do mesmo e mudanças no contraste das impedâncias dielétricas entre 
as interfaces de camada (Aranha, 2002). 

2. MATERIAL E MÉTODO 

Para este trabalho, utilizou-se um equipamento de GPR da GSSI (Geophysical Survey 
Systems, Inc.) modelo SIR 3000. Antenas blindadas, que reduzem as interferências externas, e 
monoestáticas foram empregadas. Aplicou-se o método de reflexão simples, com afastamento 
constante entre as antenas. Neste, a antena transmissora e a receptora são separadas por uma 
distância constante e transportadas ao longo do perfil a intervalos fixos e repetitivos. Os 
parâmetros considerados para a escolha e aquisição do equipamento GPR foram definidos de 
acordo com o meio a ser pesquisado e com as condições de resolução e penetração das ondas.  

O levantamento feito com o equipamento GPR no reservatório do Diogo seguiu um 
trajeto reto, definido a priori pelos testes em água. Foram coletados 20 radargramas do fundo 
do reservatório. Para determinação exata dos radargramas, um GPS do tipo diferencial foi 
acoplado ao computador do GPR. 

Os perfis foram processados nos softwares “Gradix Interpex, Reflexw 2D data-analysis e 
Radan® 7”. As etapas de processamento de dados GPR utilizados para os perfis do 
reservatório do Diogo foram: pré-processamento, “declip”, análise do espectro de frequências, 
filtragem “dewow, set time zero, window traces, remove background”, filtragem (Gaussiano), 
aplicação de ganhos, análise de velocidades, conversão tempo/profundidade e a correção do 
comprimento dos perfis através dos dados obtidos com o GPS. 

Nos perfis obtidos, foram identificadas diversas hipérboles, cujas velocidades de 
propagação das ondas foram obtidas através dos softwares e, posteriormente, confirmadas 
com a velocidade obtida manualmente. Com este valor, foi feita a correção da profundidade 
através da conversão tempo/profundidade dos perfis. 

O valor da velocidade de propagação foi confirmado manualmente. No local foi medida a 
altura da lâmina d’água igual a 0,75 m, que nos radargramas correspondeu a 45 ns. Ao utilizar 
a relação distância sobre tempo igual a velocidade, obtém-se uma velocidade média de 
propagação da onda EM da ordem de 0.033 m ns-1. 

2.1. Área de Estudo 
Localizado nos municípios de Rio Piracicaba/Santa Bárbara e foco do presente estudo, o 

complexo minerário de Água Limpa possui uma área equivalente a 4.329 ha, que contempla 
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as cavas, pilhas, barragens e a usina de tratamento do minério, além das unidades de apoio 
como oficinas, posto de combustível, pátio de resíduos, almoxarifado, restaurante, escritório, 
estradas e viveiros (Martini, 2014). 

No complexo minerário de Água Limpa, os resíduos da mineração são dispostos em: 1) 
cava, quando são estéreis, 2) pilhas pelo método de lançamento hidráulico para montante, 
quando são rejeitos arenosos e 3) em reservatórios formados por barramento convencional de 
curso d’água, quando o rejeito é uma lama originada do processo de beneficiamento (Oliveira, 
2010). Assim, o reservatório do Diogo (Figura 1a) é um dos locais para aonde são destinados 
os rejeitos do tipo lama (Martini, 2014). 

A barragem do Diogo (Lat. 19º55’51”S e Long. 43º11’20”W) está localizada no 
município de Rio Piracicaba (Minas Gerais) na bacia de mesmo nome. O reservatório surgiu 
do barramento do córrego Pé da Serra/Diogo, que tem cota de 672 m, e possui volume 
acumulado de 61.400.000 m³ e área inundada de 140 ha (Martini, 2014). 

2.2. Reservatório do Diogo 
Devido à forma diferenciada de deposição dos rejeitos no reservatório do Diogo, foram 

identificados três diferentes setores no reservatório para investigação com o GPR (Figura 1b). 

 

 

Figura 1. (a) Localização aproximada do reservatório do Diogo 
com curvas topográficas no mapa político do Brasil, e (b) Setores 
amostrados no reservatório do Diogo e as principais seções 
imageadas pelo GPR (perfis). 
Fonte: IBGE, Google Earth e Topcon. 

 

(b) 
 

(a) 
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 Setor 01: Área norte de afluência de rejeito de lama e com menor profundidade; 

 Setor 02: Área próxima à barragem com baixa concentração de rejeitos; 

 Setor 03: Área oeste de afluência de rejeito de lama e com menor profundidade. 

Os rejeitos, que entram no reservatório pelo setor 01 e pelo setor 03, são provenientes de 
diferentes etapas do processo de beneficiamento. 

2.3. Amostra dos rejeitos depositados 
Para análise da composição físico-química do material depositado no reservatório do 

Diogo, foram coletadas amostras do material localizado na parte superior do depósito por 
meio de uma draga. Este material encontrava-se depositado logo abaixo da área onde foi feita 
a amostragem com o GPR. 

Os materiais “Amostras 1” foram coletados no Setor 1 do reservatório e os “Amostras 2” 
foram coletados no Setor 3 (Figura 1b). 

Para estas amostras, foram realizados ensaios de determinação de teor de umidade 
(ABNT, 1986), condutividade elétrica, análise mineralógica e granulometria (ABNT, 1984a), 
massa específica (ABNT, 1984b), fluorescência e difração de Raios-X. 

Para a determinação dos valores de condutividade elétrica do material coletado, todas as 
amostras foram misturadas com água destilada e, em seguida, feita a leitura no 
condutivímetro. 

Para a análise mineralógica, a preparação das amostras foi feita da seguinte forma: 
secagem em estufa, destorroamento e homogeneização da amostra. 

No ensaio de Fluorescência e Difratômetro de Raios-X, para melhor uniformidade na 
análise, o material analisado foi moído com o auxílio do moinho planetário, e posteriormente 
peneirado. Amostras com tamanho de partículas inferiores a 75 µm foram utilizadas, sendo 
compactadas na porta-amostra e submetidas ao ensaio de DRX. O varrimento se deu entre os 
ângulos 5º ≤ 2ɵ ≤ 80º com a velocidade de 1º min-1. 

3. RESULTADOS 

3.1. Caracterização das amostras 
Os resultados da condutividade elétrica das misturas de água destilada com as amostras, 

indicaram que os materiais “Amostras 2” são mais condutores do que “Amostras 1” 
(Tabela 1). 

Tabela 1. Condutividade elétrica das “Amostras 1 
e 2”. 

Amostras Úmida 
Condutividade elétrica 

(S cm-1) 

1 Sim 59,8 

2 Sim 113,9 

A análise mineralógica apresentou como resultado a indicação de maior presença de 
hematita nos materiais “Amostras 2”, sendo apresentado com mais detalhe a seguir: 

 Amostras 1: Granulometria muito fina com fração argila-silte. Raramente ocorrem 
grãos de quartzo e hematita possíveis de serem identificados. 

 Amostras 2: Predomínio de pequenas plaquetas de hematita seguido de grãos de 
quartzo angulares e arredondados que atingiram no máximo 1 mm, enquanto os grãos 
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de hematita não passam de 0,3 mm. Proporção aproximada: 60% de hematita e 40% 
de quartzo. Os pontos brancos foram identificados como quartzo e os pretos como 
hematita. 

 

Com relação ao ensaio de massa específica, os materiais “Amostras 2” (3,154g/cm3) 
foram mais densos que os materiais “Amostras 1” (2,864 g cm-3), conforme Tabela 2. 

Tabela 2. Massa Específica dos 
materiais “Amostras 1e 2”. 

Amostras Massa Específica (g cm-3) 

 A B C 

1 2,822 2,928 2,843 

2 3,103 3,023 3,335 

A técnica do DRX aplicada no material “Amostras 1” confirmou a presença de quartzo 
(Q), hematita (H) e da zeólita sedimentar gismondina (G) em diferentes ângulos de reflexão 
do raio X (Figura 2a). Já “Amostras 2” teve mais reflexão para o quartzo em diferentes 
ângulos e também apresentou reflexão da hematita (Figura 2b). 

Com relação aos resultados de Fluorescência, há predominância de óxidos ferrosos e de 
sílica, correspondendo a quase totalidade da composição química (Tabela 3). No material 
“Amostras 1” também foi verificada significativa presença de óxido de alumínio contido nas 
zeolitas gismondina, que indicam a presença de contribuição de material sedimentar 
proveniente de solos de alteração nos depósitos do Setor 1, e não apenas rejeitos de minérios 
como no Setor 3. 

Tabela 3. Substâncias encontradas após análise de 
fluorescência de raios-X. 

Amostras Óxidos principais (%) 

 Fe2O3 SiO2 Al2O3 

1 55,83 20,88 17,69 

2 60,59 37,70 x 

 

 
Figura 2. Difratograma de raios-X dos materiais (a) Amostras 1 e (b) Amostras 2; e: Q = quartzo, 
H = hematita, e G = Gismondina. 

(a) (b) 
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Os resultados do ensaio de teor de umidade (Tabela 4) mostraram que os materiais 

“Amostras 1” possuem umidade maior do que os materiais “Amostras 2”. 

Tabela 4. Teor de umidade 
dos materiais “Amostras 1 
e 2”. 

Amostras Umidade (%) 

1 53,31 

2 15,76 

Através dos ensaios de análise granulométrica foram definidas as curvas granulométricas 
dos materiais “Amostras 1 e 2” (Figura 3). 

 

Figura 3. Curva granulométrica dos materiais “Amostras 1” e “Amostras 2”. 

3.2. Perfis GPR 
Os perfis de GPR foram adquiridos com as antenas de 200 MHz (Figuras 4, 6 e 7) e de 

100 MHz (Figuras 5 e 8). Os respectivos radargramas são apresentados nessas figuras. 
Nos perfis do setor 1, seção 01 (Figura 4), foram identificadas a reflexão correlacionada 

com o fundo do reservatório (destacado em rosa) e reflexões correlacionadas com as linhas de 
deposição variáveis (verde), que representam um indicativo de mudança do sistema 
deposicional. A partir da distância de 100,00m até o final do perfil existem dois refletores 
contínuos marcados com linha verde, interpretados como que acompanham o sentido de 
deposição dos rejeitos (Norte – Sul) e a inclinação da batimetria do reservatório, e estão 
relacionadas às linhas de corrente do escoamento que ocorre dentro do reservatório. Neste 
perfil foram identificados pontos de mudança no padrão de reflexão (na representação do 
material) que aparecem no fundo do reservatório – onde no radargrama estão estas mudanças. 
Além disso, também destaca-se um comportamento diferenciado (azul) e ruídos, como a 
múltipla reflexão (vermelho). 
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Figura 4. Radargrama da seção 01 – Setor 01 -  Direção Norte-Sul 
(Amplificação vertical ≈ 11) - Antena de 200 MHz. 

Na seção 4 (Figura 5) é possível identificar a batimetria do reservatório (destacada em 
uma linha contínua rosa). Além disso, neste perfil foi identificado um refletor inclinado que 
indica uma linha de deposição de material diferenciado (destacado em linha verde). 

 

Figura 5. Radargrama da seção 04 – Setor 01 - Direção Leste-Oeste 
(Amplificação vertical ≈ 11) - Antena de 100 MHz. 

No setor 2, seção 13 (Figura 6), o Radargrama apresenta reflexões laterais (destacadas 
em roxo) e reflexão do fundo do reservatório, a batimetria (destacada em rosa). 
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Figura 6. Radargrama da seção 13 – Setor 02 -  Direção Sul-Norte 
(Amplificação vertical ≈ 5) - Antena de 200 MHz. 

No setor 3, identificou-se na seção 15 (Figura 7) refletores relacionados com as linhas de 
deposição do material (destacado em verde) e reflexões com padrão diferenciado, o que indica 
mudança de material (destacado em azul). O fundo do reservatório é identificado com 
profundidade de até 2,60 m. 

+ 

Figura 7. Radargrama da seção 15 – Setor 03 - Direção Sul-Norte 
(Amplificação vertical ≈ 5) - Antena de 200 MHz. 

Na seção 16 (Figura 8), pode-se identificar novamente a reflexão do fundo do 
reservatório, batimetria (destacado em rosa), os refletores correlacionados com as linhas de 
deposição do material (destacado em verde) e uma variação do tipo de material devido à 
atenuação do sinal (destacado em azul), e algumas hipérboles, que representam refletores 
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curvos (destacadas em amarelo). 

 

 

Figura 8. Seção 16 – Setor 03 Direção Sul-Norte (Amplificação vertical ≈ 5) 
- Antena de 100 MHz. 

4. DISCUSSÃO 

O GPR é um método geofísico não destrutivo de avaliação da subsuperfície que permite 
a identificação de materiais enterrados e de mudanças de meio, como por exemplo plumas de 
contaminação (Beres e Haeni, 1991; Daniels et al., 1995). Desta forma, tem sido ampla sua 
aplicação nos campos de arqueologia, engenharia de estrutura e rodovias, bem como em áreas 
que tentam solucionar problemas ambientais (Aranha, 2002). 

No presente trabalho, o emprego do GPR definiu o posicionamento de rejeitos do 
beneficiamento de minério de ferro dentro de um reservatório formado por uma barragem de 
rejeitos. Assim, uma camada de aproximadamente 3 m a 4 m da subsuperfície foi imageada, 
sendo possível identificar nos radargramas: a batimetria, a mudança de padrão de reflexão em 
determinadas áreas e a mudança em linhas de deposição do material. 

A eventual presença de camadas superficiais de alta condutividade impede a penetração 
dos sinais, o que resulta em uma menor profundidade de penetração e resolução do sinal 
recebido (Benson, 1995). Desta forma, uma primeira preocupação deste trabalho foi 
determinar se a condutividade elétrica dos rejeitos seria um fator que impediria o 
imageamento. Os valores obtidos (59,3S cm-1 para os materiais “Amostras 1” e 
113,9 S cm-1 para os “Amostras 2”) estiveram dentro de valores de condutividade elétrica 
normalmente encontrados em rios de água doce, que segundo Fondriest (2014) ficam entre 
100 e 2000 S cm-1. Assim, a condutividade elétrica não foi um fator impactante na obtenção 
das informações. 

Ocorreram algumas interferências devido às reflexões múltiplas, que causou a repetição 
de algumas informações das primeiras camadas de rejeitos. Contudo, se a presença da camada 
de água pode causar problemas de reflexão das ondas EM (Moutinho et al., 2005), o efeito da 
água nos poros da subsuperfície faz com que a constante dielétrica do material não sofra tanta 
influência da presença dos metais pesados, o que causaria um “apagão” das informações da 
subsuperfície em corpos arenosos (Oliveira Jr. e Medeiros, 2008). Isto explica o sucesso na 
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obtenção das informações em camadas de rejeitos formados principalmente por hematita e 
sílica. 

A presença de hematita, que foi maior nos materiais da “Amostras 2” do que nos 
mateirais da “Amostras 1”, esteve relacionada com a mudança dos padrões de reflexão 
observada nos radargramas do Setor 3. No presente estudo, testes de composição mineral 
apontaram para 60% de hematita nos materiais “Amostras 2”, bem como os testes de 
fluorescência de raios-X (60% da presença de Óxido de ferro). Além disso, os materiais 
“Amostras 2” foram mais finos que os “Amostras 1” e com maior massa específica, o que 
leva à concentração de material e reduzido número de vazios. 

Segundo Baker e Jol (2008), o efeito magnético de materiais pode interferir na 
propagação da onda do GPR. Quando a permeabilidade magnética, que é a capacidade do 
material de se tornar magnetizado quando um campo eletromagnético é imposto, é elevada, 
ocorre a atenuação da amplitude da onda. Desta forma, minerais ferromagnéticos podem ter 
um efeito considerável sobre a velocidade da onda e na amplitude do sinal GPR (Baker e Jol, 
2008). 

A permeabilidade magnética depende primariamente do predomínio/tamanho dos grãos, 
bem como da estrutura/tamanho físico do material. Na maioria dos materiais geológicos 
subsuperficiais comuns, a quantidade de material ferromagnético é considerada insignificante 
(tipicamente <2%). No entanto, quantidades apreciáveis de hematita geram relaxamento e 
perda desses efeitos (Baker e Jol, 2008). 

O setor 02, que correspondia ao trecho próximo à barragem e sem afluência de rejeitos, 
apresentou apenas a batimetria captada pelo GPR e a ocorrência de múltiplas reflexões do 
fundo do reservatório. Desta forma, a profundidade da lâmina d’água no reservatório pode ter 
influenciado em uma melhor obtenção de informações nas partes mais rasas e com presença 
de rejeitos. 

A utilização de diferentes antenas em relação à frequência central (100 e 200 MHz) 
produziu imagens com diferentes graus de detalhamento e com pequena diferença em 
profundidades (em torno de 1,5 m). Parâmetros como a permeabilidade magnética (Baker e 
Jol, 2008) e o coeficiente de reflexão, uma vez que estão relacionados a presença de água nos 
vazios (Oliveira Jr. e Medeiros, 2008), sofrem alteração à medida que o adensamento muda. 

Assim, as informações retiradas dos radargramas permitem inferir que foi viável a 
aplicação do GPR em ambientes aquáticos cuja calha, ou fundo, apresenta material rico em 
hematita depositado. Além disso, foi possível identificar a presença deste material com o 
GPR, em função da presença de mudanças no padrão de reflexão que atenuava o sinal de 
GPR, permitindo assim reconhecer as áreas de concentração de material com alto teor de 
hematita. 

Uma das vertentes do paradigma da sustentabilidade ambiental na mineração é a 
reutilização de seus rejeitos em novos processos. A aplicação do método GPR em estruturas 
de disposição de rejeitos é uma ferramenta que pode auxiliar na obtenção de informações 
referentes a segurança do material depositado e a localização dos rejeitos, cujo interesse seja 
relacionado a uma possível reutilização.  

A análise mineralógica por difração de raios X mostrou a presença de zeólitas 
sedimentares provenientes da erosão de solos incluídas nos rejeitos do Setor 1, enquanto no 
Setor 2, somente sedimentos provenientes de rejeitos minerários provenientes da extração da 
hematita em depósitos de itabirito. 

As análises de densidade e umidade das amostras do Setor 1 mostram que embora sejam 
pouco menos densas que as amostras do Setor 3, tem um conteúdo de umidade 3 vezes maior 
(15,76 para 53,31), o que torna estes sedimentos mais fluídos e fáceis de movimentar-se em 
presença de fluxos aquosos, podendo comprometer a estabilidade de barragens sujeitas a 
esforços provenientes de fluxos de lama com alto peso específico. 
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Assim sendo, por exemplo, uma barragem capaz de suportar uma coluna de água de 10 m 
teria que ter um reforço estrutural suficiente para suportar um peso três vezes maior - igual a 
30 m de coluna de água no exemplo apresentado, no caso de fluxo de detritos provenientes de 
movimentação de massa em barragens de rejeito de mineração de ferro. 

5. CONCLUSÃO 

Pelo emprego da técnica de GPR no reservatório da barragem de rejeitos do Diogo, foi 
possível a retirada de informações dos radargramas e a demonstração de que foi viável a 
aplicação do GPR em ambientes aquáticos cuja calha, ou fundo, apresenta material rico em 
hematita depositada. Desta forma, acredita-se que aplicação do método GPR em estruturas de 
disposição de rejeitos pode auxiliar a obtenção de informações referentes à segurança do 
material depositado e a localização dos rejeitos de interesse para uma possível reutilização. 
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RESUMO 
O conhecimento do comportamento probabilístico de dados de precipitação é 

extremamente importante para a elaboração de projetos de obras hidráulicas, tais como 
sistemas de drenagem, vertedores de barragens, entre outros. Assim, este trabalho teve como 
objetivo, estudar o comportamento de modelos estatísticos na predição da precipitação 
máxima diária anual, bem como dos modelos de chuvas intensas para o município de 
Formiga, MG, Brasil. Para tal, os dados de precipitação máxima diária anual foram ordenados 
de forma decrescente, com o objetivo de identificar uma distribuição estatística que melhor a 
descrevesse por meio da frequência de excedência. Quanto ao estudo de chuvas intensas, foi 
utilizada a metodologia de desagregação de chuvas, sendo ajustados os modelos 
Intensidade-Duração-Frequência (IDF) e Exponencial. Pelo teste do Qui-quadrado foi 
identificado que o modelo Gumbel para Máximos aderiu melhor às frequências dos dados 
observados. Para previsão de chuvas intensas, o modelo exponencial se adequou melhor aos 
dados observados. 

Palavras-chave: desagregação de chuvas, distribuições estatísticas, gestão de recursos hídricos. 

Estimate of annual daily maximum rainfall and intense rain equation 
for the Formiga municipality, MG, Brazil 

ABSTRACT 
Knowledge of the probabilistic behavior of rainfall is extremely important to the design 

of drainage systems, dam spillways, and other hydraulic projects. This study therefore 
examined statistical models to predict annual daily maximum rainfall as well as models of 
heavy rain for the city of Formiga - MG. To do this, annual maximum daily rainfall data were 
ranked in decreasing order that best describes the statistical distribution by exceedance 
probability. Daily rainfall disaggregation methodology was used for the intense rain model 
studies and adjusted with Intensity-Duration-Frequency (IDF) and Exponential models. The 
study found that the Gumbel model better adhered to the data regarding observed frequency 
as indicated by the Chi-squared test, and that the exponential model best conforms to the 
observed data to predict intense rains. 

Keywords: daily rainfall disaggregation, statistical distributions, water resources management. 
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1. INTRODUÇÃO 

A precipitação máxima é entendida como a ocorrência extrema com duração, distribuição 
temporal e espacial crítica para uma área ou bacia hidrográfica e pode atuar sobre a erosão do 
solo, inundações em áreas rurais e urbanas, obras hidráulicas, entre outros (Bertoni e Tucci, 
2015). Em obras rurais, o seu conhecimento é necessário para o planejamento de sistemas de 
terraceamento agrícola, drenagem em estradas e a implantação de barragens para atenuação de 
cheias (Mesquita et al., 2009).  

Além disso, o estudo das precipitações máximas faz-se importante quando se deseja 
obter os valores máximos diários, visando o estudo da frequência de ocorrência de 
precipitações intensas, inclusive para geração das equações de chuvas intensas (Mello e Silva, 
2013). Chuvas intensas, também denominadas chuvas extremas ou máximas, são aquelas que 
apresentam grande lâmina precipitada, que supera um valor mínimo em um certo intervalo de 
tempo (Silva et al., 2003). Segundo Araújo et al. (2008), uma das principais características das 
chuvas intensas é sua distribuição irregular, tanto espacialmente quanto temporalmente. 

De acordo com Cruciani et al. (2002), a caracterização das chuvas intensas é 
imprescindível para que seus efeitos sejam quantificados adequadamente, além de permitir a 
previsão da ocorrência de eventos hidrológicos extremos e suas consequências da forma mais 
real e precisa possível. 

Para o dimensionamento de drenos, vertedores, obras de proteção contra cheias, erosão 
hídrica, entre outros, é necessário o conhecimento das três grandezas que caracterizam a 
precipitação máxima: a intensidade, a duração e a frequência.  A equação de intensidade, 
duração e frequência (IDF), também conhecida como equação de chuvas intensas, é a 
principal forma de caracterizar a relação dessas grandezas (Pruski et al., 2006). O estudo 
dessas precipitações é um dos caminhos para se conhecer a vazão de enchente de uma bacia. 

Segundo Pereira et al. (2007), as dificuldades para obtenção das equações IDF decorrem 
de limitações de dados disponíveis, tanto em termos de densidade da rede pluviográfica como 
em relação ao pequeno período de observação disponível, além da necessidade de um 
exaustivo trabalho de análise, interpretação e codificação de uma grande quantidade de dados. 

Os parâmetros da relação intensidade-duração-frequência de chuvas intensas são 
ajustados por meio de regressão linear com base nas informações extraídas de pluviogramas 
(Oliveira et al., 2005) ou em dados de Plataformas de Coletas de Dados (PCDs). Obtidos 
desta maneira, estes parâmetros produzem melhores resultados e precisão e devem ser 
aplicados quando possível por se tratar de lâminas e durações reais para a localidade em 
questão. Quando não se dispõe de pluviogramas, a alternativa para se gerar informações para 
chuvas intensas é a aplicação de relações médias entre lâminas precipitadas em diferentes 
intervalos de tempo. Com base nesse princípio, denominado desagregação de chuvas, as 
lâminas de precipitação podem ser estimadas a partir da chuva máxima diária anual registrada 
pelo pluviômetro em intervalos de tempo tão pequenos quanto cinco minutos (Mello e Silva, 
2013). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento de modelos estocásticos na 
predição da precipitação máxima diária anual, bem como modelos de chuvas intensas para o 
município de Formiga, MG, Brasil. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Formiga, que possui área de 1502 km², localiza-se no Oeste de Minas 
Gerais e é constituído pelos biomas Cerrado e Mata Atlântica. De acordo com a Classificação 
Climática de Köppen se enquadra no clima Cwb, ou seja, clima temperado úmido com 
inverno seco e verão temperado (Alvares et al., 2013). 
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Os dados analisados são referentes à precipitação diária no munícipio de Formiga, MG, 
Brasil e foram adquiridos no Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb), gerido pela 
ANA, na estação código 02045021, localizada na latitude 20º 27’ 26” S e longitude 45º 25” 
9” W, nos períodos de 1925 a 1937 e 1976 a 2014, exceto os anos 1989 e 2006, pois os 
mesmos não possuíam a série completa de informações necessárias ao estudo. 

2.1. Precipitação Máxima Diária Anual  
Os dados foram organizados com o objetivo de obter as precipitações máximas diárias 

anuais e, posteriormente, ordenados em ordem decrescente para a obtenção da frequência de 
excedência, constituindo uma série com 50 valores de precipitação máxima diária anual para 
Formiga, MG, Brasil. As frequências observadas referentes aos eventos hidrológicos foram 
obtidas por meio da fórmula de Weibull (Equação 1). 

f =                (1) 

em que: 

fobs - frequência observada de excedência; 

i - posição ocupada pelo dado de chuva diária máxima anual dentro da série histórica; 

N - tamanho da série histórica. 

A partir dos valores calculados da frequência de excedência, foram calculados os tempos 
de retorno das precipitações relativos a cada frequência de excedência, como indicado na 
Equação 2. 

TR =               (2) 

em que: 

TR - tempo de retorno em anos. 

Foram ajustadas as funções cumulativas e densidade de probabilidade nos modelos 
Gumbel para máximos, Fréchet, Gama, Log-Normal 2 parâmetros e Log-Normal 3 
parâmetros. 

A distribuição Gumbel para máximos tem sua função densidade de probabilidade (FDP) 
representada pela Equação 3. 

f(x) = ∙ e
( ) ( )

     (3) 

em que:  

α e μ - parâmetros da distribuição. 

A função cumulativa de probabilidade é dada pela Equação 4, em que x é o valor da 
variável hidrológica avaliada - no caso deste estudo precipitação máxima diária anual, e xi é 
um valor qualquer da mesma variável. 

P(x ≥ x ) = 1 − e
( )

           (4) 
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Os parâmetros α e µ dados pelo método dos momentos são apresentados nas Equações 5 
e 6, e são calculados a partir da média (X) e desvio padrão (S) amostrais. 

α =
,

               (5) 

μ = X − 0,451 ∙ S             (6) 

A função de Fréchet consiste na aplicação da Distribuição Gumbel aos valores 
logaritmizados da variável hidrológica. Esta distribuição foi aplicada para estudar as 
frequências de precipitações máximas. As funções densidade de probabilidade e cumulativa 
de probabilidade são representadas pelas Equações 7 e 8, respectivamente. 

FDP = f (x) =   .  . exp −            (7) 

em que: 

θ - parâmetro da distribuição associado à média; 

λ - parâmetro da distribuição associado à variância. 

P(X ≥ xi) = 1 − exp −   para x > 0; θ, λ > 0          (8) 

A obtenção dos parâmetros da distribuição Fréchet, θ e λ se inicia com a Equação 9, a 
partir do coeficiente de variação (CV). Em seguida foi calculado o parâmetro λ por meio das 
Equações 10 e 11, a partir do ajuste da média. 

CV =  
Г

Г
 − 1 para θ > 2            (9) 

E (x) =  X =  λ. Г 1 −   para θ > 0        (10) 

Var(x) =  s =  λ . Г 1 − −  Г  1 −  para θ > 2       (11) 

em que: 

Γ - função Gama. 

A estimativa de um valor x, vinculado a um TR, para a distribuição Fréchet, é obtida pela 
Equação 12. 

x = λ . LN           (12) 

Já a função cumulativa de probabilidade da distribuição Gama é dada pela Equação 13. 

FCP =
∙ ( )

u( ) e du          (13) 

Os parâmetros da distribuição Gama, β e υ, são dados pelas Equações 14 e 15. 
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β =              (14) 

υ =
( )

             (15) 

em que: 

S² - desvio padrão amostral da série histórica;  

X - média amostral da série histórica. 

A distribuição log-Normal 2 parâmetros é descrita pela função densidade de 
probabilidade como apresentado na Equação 16. 

f(x) =
∙ ∙√

∙ e .
( )

          (16) 

em que:  

μn e σn - parâmetros da distribuição, correspondendo à média e ao desvio padrão dos 
logaritmos dos dados. 

A equação base para estudos hidrológicos, utilizando a distribuição log-Normal 2 
parâmetros, é adaptada da equação geral de Ven Te Chow (Haan, 1979), conforme a Equação 
17. 

X = e ∙             (17) 

em que: 

XTR - valor da variável hidrológica associada a um tempo de retorno;  

KTR - variável reduzida da distribuição Normal. 

A distribuição log-Normal 3 parâmetros é descrita pela função densidade de 
probabilidade, como apresentado na Equação 18. 

f(x) =
( )∙ ∙√

∙ e .
( )

, com X ≥  β        (18) 

Para estimar os parâmetros da distribuição log-Normal 3P (β, μn e σn) são utilizadas as 
Equações 19, 20, 21, 22 e 23. 

φ =
( ) ,

            (19) 

η =
( )

             (20) 

β = X −             (21) 

μn = LN − 0,5 ∙ LN(ηy + 1)         (22) 
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σn = LN(ηy + 1)           (23) 

em que: 

ηy - coeficiente de variação da variável y = x – β; 

γ - coeficiente de assimetria da série histórica. 

A equação base para estudos hidrológicos, utilizando-se a distribuição log-Normal 3 
parâmetros, também é adaptada da equação geral de Ven Te Chow (Haan, 1979), como 
mostra a Equação 24. 

X = e ∙  +  β            (24) 

Com a finalidade de testar a aderência dos dados observados aos modelos acima citados, 
foram realizados os testes de Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado, considerando um nível 
de significância de 5% de probabilidade estatística em ambos. 

A seleção da distribuição estatística que melhor representa a série histórica de 
precipitação máxima diária anual foi realizada com base nos testes de aderência, sendo a 
distribuição selecionada a de representação significativa a 5% de probabilidade tanto para os 
testes de Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado, e de menor valor de Qui-Quadrado 
calculado. 

Nos casos em que o teste de Qui-Quadrado não foi significativo para nenhuma 
distribuição aplicada à série histórica de precipitação máxima diária anual, tomou-se como 
critério de escolha de distribuição aquela que foi significativa pelo teste de 
Kolmogorov-Smirnov e apresentou valor de Qui-Quadrado calculado mais próximo do 
Qui-Quadrado tabelado à significância de 5% de probabilidade. 

Já quando o teste de Kolmogorov-Smirnov não foi significativo para nenhuma 
distribuição aplicada à série histórica de precipitação máxima diária anual, adotou-se como 
distribuição estatística que melhor representaria a série, aquela significativa ao teste de 
Qui-Quadrado, possuindo menor valor de Qui-Quadrado calculado. Para séries históricas em 
que nenhuma distribuição possuísse aderência significativa à 5% de probabilidade em ambos 
os testes, foi feita seleção com base na distribuição com menor Qui-Quadrado calculado, 
mesmo que não houvesse confiança na representação da série pela distribuição. 

2.2. Desagregação de chuvas 
Para obtenção dos valores das precipitações associados à certas durações, considerando o 

período de retorno de 5 a 500 anos e o tempo de duração de 5 a 1440 min, empregou-se o 
método de desagregação de chuvas (Froehlich, 1993; Cardoso et al., 1998). Para tal, 
relacionou-se a precipitação de 1 dia (associada a um dado tempo de retorno, calculado a 
partir da distribuição estatística que melhor aderiu à série de precipitação máxima diária 
anual) com a precipitação de 24 h, e assim sucessivamente, utilizando as constantes da Tabela 
1. 

Por definição, a precipitação de 1 dia se refere àquela obtida por pluviômetro com 
intervalo de 24 h sempre fixo, enquanto a precipitação de 24 h é referente àquela obtida por 
pluviógrafo sem fixação do início da contagem do tempo. 

Assim, dividindo a precipitação obtida pela sua respectiva duração, encontraram-se as 
intensidades de precipitação associadas aos períodos de retorno e às durações. 
Determinaram-se também as intensidades de precipitação consideradas como chuvas intensas, 
com base nos valores apresentados por Mello e Silva (2013). 
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Tabela 1. Constantes do modelo de 
desagregação de chuvas diárias. 

Relação (ht1/ht2)* Constante (K) 

1dia/24h 1,14 

12/24h 0,85 

10h/24h 0,82 

8/24h 0,78 

6/24h 0,72 

1/24h 0,42 

0,5/1h 0,74 

25min/0,5h 0,91 

20min/0,5h 0,81 

15min/0,5h 0,70 

10min/0,5h 0,54 

5min/0,5h 0,34 

*ht1 e ht2 referem-se à chuvas máximas 
associadas a uma duração que estão sendo 
relacionadas.  

Fonte: Adaptado de Occhipinti e Santos 
(1966) e Mello e Silva (2013). 

2.3. Equações de chuvas intensas 
Os valores de intensidade de precipitação foram ajustados aos seguintes modelos: 

 Modelo usual, básico ou Equação IDF, como mostrado na Equação 25. 

I =
.

( )
            (25) 

em que: 

I - intensidade de chuva (mm/h); 

K, a, b e c - parâmetros de ajuste;  

TR - tempo de retorno (anos); 

td - tempo de duração (minutos). 

 Modelo exponencial, apresentado conforme Equação 26. 

I = e . .(  )             (26) 

em que:  

B, D, x e E - parâmetros de ajuste. 

O principal critério para escolha do modelo exponencial foi a sua simplicidade, já que 
apresenta o mesmo número de parâmetros do modelo IDF. Landsberg (1977), ressalta que os 
modelos estudados são empregados para modelagem de fenômenos em ciências naturais. 

O ajuste dos modelos foi realizado utilizando o pacote Solver do Microsoft Excel, 
utilizando o método da Gradação Reduzida Generalizada (GRG) Não-Linear. Para a avaliação 
dos modelos, foram considerados o coeficiente de determinação ajustado (R2) e o erro 
absoluto médio (EAM) produzido pelos modelos em relação aos dados originais, conforme 
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Equação 27. 

EAM =  N ∑ |P − O |           (27) 

em que: 

N - número de pares de dados; 

Pi - valor de intensidade de precipitação estimada pela equação de chuvas intensas (mm); 

Oi - valor de intensidade de precipitação calculada por meio da desagregação de chuvas 
(mm). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Precipitação máxima diária anual 
O maior valor encontrado para a precipitação máxima diária anual (PMDA) foi de 

154 mm, ocorrido no ano de 2008, enquanto o menor valor foi de 35,2 mm, no ano de 2014. 
A média dos valores de PMDA é de 81,096 mm enquanto que o desvio padrão, 28,307 mm. 
Na Tabela 2, são apresentados os valores obtidos dos parâmetros de ajuste das funções 
avaliadas com os dados da série histórica de precipitação máxima diária anual. 

Tabela 2. Valores obtidos dos parâmetros de ajuste das funções avaliadas com os dados da série 
histórica de PMDA do município de Formiga, MG, Brasil. 

Gumbel para máximos Fréchet Gama Log-Normal 2P Log-Normal 3P 

μ: 68,357744 λ: 68,510874 β: 9,880877 μ: 4,341505 β: 0,789826 

α: 0,045310 θ: 4,6116717 υ: 8,207369 σ: 0,327424 μn: 4,327288 

    σn: 0,342223 

Os valores de máxima diferença entre as frequências máximas (ΔF) calculadas e qui-
quadrado calculado (λ2) obtidos na avaliação da aderência dos modelos ajustados à 
distribuição de probabilidades da série histórica de precipitação máxima diária anual do 
município de Formiga, MG, Brasil estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Valores obtidos das estatísticas dos testes de aderência de 
Kolmogorov-Smirnov (∆F) e Qui-Quadrado (λ2) na avaliação do ajuste 
das funções à série histórica de precipitação máxima diária anual do 
município de Formiga, MG, Brasil. 

Modelo 
PMDA 

ΔF Calculado Máximo λ  Calculado 

Gumbel para máximos 0,095740984* 8,279935837* 

Fréchet 0,09170173* 11,92013654NS 

Gama 0,118838118* 9,649387782NS 

Log-Normal 2P 0,100840414* 9,13408457* 

Log-Normal 3P 0,097886891* 8,436986711* 
*Significativo a 5% de probabilidade. 

As funções cumulativas de probabilidade Gumbel para Máximos, Log-Normal 2P e Log 
Normal 3P tiveram aderência significativa em ambos os testes realizados. Assim, o melhor 
ajuste se deu para o modelo Gumbel para Máximos, que apresentou o menor valor de λ² 
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calculado. 
Thebaldi (2012), ao avaliar a precipitação máxima diária anual do município de Uberaba, 

MG, observou que o modelo de Gumbel para Máximo representou melhor os dados para esta 
localidade, assim, como ocorrido neste estudo. 

Franco et al. (2014) analisaram a precisão dos ajustes de três distribuições de 
probabilidade (Gumbel, Gama e GEV) utilizando, para estimativa dos parâmetros, os métodos 
dos momentos Máxima Verossimilhança e Momentos L, em oito séries históricas de 
precipitação máxima diária anual na Bacia Hidrográfica do Rio Verde e observaram que, para 
a distribuição de Gumbel, o métodos dos momentos foi o mais adequado. Porém, esta 
distribuição foi a que obteve o menor número de adequações nas séries históricas estudadas. 
Ferreira et al. (2005) também obtiveram um bom ajuste da distribuição Gumbel para dados de 
precipitação máxima em 165 municípios do Estado de São Paulo. 

3.2. Equações de chuvas intensas 
Por representar melhor a série observada de PMDA, a distribuição Gumbel para 

Máximos foi utilizada para estimar as precipitações de um dia, relativas a tempos de retorno 
de 5, 10, 20, 50, 100 e 500 anos. Estas foram submetidas à técnica de desagregação de chuvas 
para indicação das lâminas precipitadas para tempos de duração iguais e inferiores a 24 horas, 
como apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4. Precipitação obtida pelo método da desagregação de chuvas, para o município de Formiga, 
MG, Brasil. 

TR P/dia 

Tempo de duração (minutos) 

1440 720 600 480 360 60 30 25 20 15 10 5 

Precipitação (mm) 

5 101,5 115,7 98,3 94,8 90,2 83,3 48,6 35,9 32,7 29,1 25,2 19,4 12,2 

10 118,0 134,5 114,4 110,3 104,9 96,9 56,5 41,8 38,1 33,9 29,3 22,6 14,2 

20 133,9 152,7 129,8 125,2 119,1 109,9 64,1 47,4 43,2 38,4 33,2 25,6 16,1 

50 154,5 176,1 149,7 144,4 137,4 126,8 74,0 54,7 49,8 44,3 38,3 29,6 18,6 

100 169,9 193,7 164,6 158,8 151,1 139,4 81,3 60,2 54,8 48,8 42,1 32,5 20,5 

500 205,5 234,3 199,1 192,1 182,7 168,7 98,4 72,8 66,3 59,0 51,0 39,3 24,8 

TR: tempo de retorno, em anos. P/dia: precipitação de um dia, em mm. 

A maior precipitação calculada é relativa a um tempo de retorno de 500 anos e duração 
de 1440 minutos (234,3 mm), enquanto a menor, 12,2 mm, para duração de 5 minutos 
associada a um TR de 5 anos. A partir dos dados contidos na Tabela 4, a série de intensidades 
de precipitação foi gerada e, ao ser ajustada aos modelos IDF e exponencial de chuvas 
intensas, gerou os parâmetros de ajuste apresentados na Tabela 5. Há de se salientar que todas 
as intensidades de precipitação geradas a partir dos dados da Tabela 4 foram consideradas 
intensas a partir dos critérios apresentados por Mello e Silva (2013). 

Os dados observados mostram-se próximos aos obtidos por meio da equação IDF, o que 
é evidenciado a partir do coeficiente de determinação (R²) obtido, 0,9982. Já o erro absoluto 
médio do modelo IDF, ao representar os dados observados, foi 2,2128 mm h-1. 

O valor do coeficiente de determinação (R²) na avaliação do modelo exponencial foi de 
0,9994, enquanto que o erro absoluto médio foi de 1,86964 mm h-1. Com isso, o modelo 
exponencial mostrou-se o mais eficiente em relação ao modelo IDF para a predição de chuvas 
intensas em Formiga, MG, Brasil. 
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Tabela 5. Parâmetros, coeficiente de determinação (R²) e erro 
absoluto médio (EAM) obtidos pelos ajustes dos modelos IDF e 
Exponencial aos dados de intensidade de precipitação obtidos pelo 
método da desagregação de chuvas. 

Modelo IDF Modelo Exponencial 

K 863,3250508 B 6,489348784 

a 0,144458656 D -1,713556708 

b 9,78902144 x -0,16541735 

c 0,724312897 E -0,076506753 

R² 0,9982 R² 0,9994 

EAM 
(mm h-1) 

2,2128 
EAM 

(mm h-1) 
1,86964 

Mello et al. (2001) analisaram os modelos matemáticos IDF, exponencial e linear para o 
estudo de chuvas intensas em Lavras - MG e seus resultados corroboraram com os deste 
estudo, sendo que os modelos IDF e exponencial geraram menores erros em comparação ao 
modelo linear, proporcionando melhores estimativas da intensidade máxima de chuva. Já 
dentre os modelos que geraram os melhores resultados, o modelo exponencial apresentou 
melhores estimativas. 

4. CONCLUSÃO 

A série de precipitação máxima diária anual do município de Formiga, MG, Brasil 
apresentou valores variando entre 35,2 mm e 154 mm nos períodos de 1925 a 1937 e 1976 a 
2014, exceto os anos 1989 e 2006. 

Por meio dos testes de aderência das distribuições de frequência analisadas, pode-se 
constatar que o modelo que apresenta maior adesão à série de precipitação máxima diária 
anual estudada é o Gumbel para Máximos. 

Quanto à Equação de Chuvas Intensas, o modelo que melhor se ajustou à série de 
intensidades de precipitação calculadas pelo método de desagregação de chuvas foi o 
exponencial. 
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RESUMO 
A nebulosidade é responsável pela modulação da radiação solar incidente sobre o planeta, 

sendo determinante para o clima e um fator de influência para diversos setores das atividades 

econômicas como agricultura, energia, turismo entre outras. Informações confiáveis sobre a 

cobertura de nuvens é fundamental para o estudo do fluxo da radiação solar que incide na 

superfície terrestre. Esse estudo compara estimativas satelitárias com dados de cobertura de 

nuvens medidos na cidade de São Paulo, para o período de 1961 a 2013. Foram utilizados 

dados de fração de cobertura de nuvens obtidos da estação meteorológica operada pelo 

IAG/USP e dados de radiância visível oriundos do satélite GOES-10 para estimar de forma 

indireta a cobertura de nuvens. Para assegurar a consistência desses dados de nebulosidade 

estimados e observados foi realizada uma comparação com o Índice de claridade, que é a 

razão entre a irradiação solar global observada na estação meteorológica e a irradiação solar 

no topo da atmosfera. Os resultados indicam uma boa convergência entre as bases de dados 

observados e estimadas por satélite que apresentaram comportamentos similares em todos os 

períodos sazonais do ano. Os maiores valores de nebulosidade ocorrem no verão e os menores 

no inverno. A base de dados observados na estação apresentou 6,56% de dados falhos, o que é 

uma porcentagem pequena para uma série histórica de dados com aproximadamente 53 anos 

de extensão. 

Palavras-chave: cobertura de nuvens, dados observacionais, GOES-10. 

Clouds cover variability in São Paulo 

ABSTRACT 
Clouds cover observations are performed by visual inspection which determines the 

fraction of the sky that is overcast. However, visual observation of clouds cover is a very 

subjective method, and can vary significantly among observers. This study examined the 

variability in clouds cover over the city of São Paulo between 1961 and 2013, using clouds 

cover fraction data observed at the weather station operated by IAG / USP. The study also 

used two techniques based on visible radiance data observed by the GOES-10 satellite in 
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order to indirectly estimate clouds cover. In order to ensure consistency, the estimated and 

observed cloudiness was compared with the clearness index, which is the ratio between the 

total solar radiation observed at the weather station and the incoming solar irradiation at the 

top of atmosphere. The study found consistency between the various databases that showed 

similar behavior in all of the seasons of the year. The largest cloudiness values occurred in the 

summer and lowest in the winter. 

Keywords: clouds cover, GOES-10, observational data. 

1. INTRODUÇÃO 

A observação visual de nuvens é considerada um método bastante subjetivo, porém é 

ainda comumente utilizado na comunidade cientifica, podendo conter discrepâncias 

significativas entre observadores experientes (Assireu et al., 2011). De acordo com Echer et 

al. (2006), as nuvens são definidas de acordo com a altitude e forma e, por serem moduladoras 

do clima, fazem com que informações sobre nebulosidade sejam essenciais para ampliar o 

conhecimento sobre o clima e sua variabilidade. 

A identificação da cobertura de nuvens é definida pela fração decimal de céu encoberto, 

realizada a partir dos quatro quadrantes (Norte, Sul, Leste e Oeste), definidos pelos pontos 

colaterais, sendo realizada no terraço da própria estação meteorológica (Pereira Filho et al., 

2007). As nuvens podem ser classificadas em altas, médias, baixas e nuvens de 

desenvolvimento vertical, de acordo com altura e aparência física (WMO, 1975; Blair, 1964). 

Outros métodos vêm sendo desenvolvidos por pesquisadores para aquisição de dados de 

nebulosidade, como a utilização de dados de radiação de onda longa (OL), com o intuito de 

melhorar a acurácia das estimativas e aquisição de conhecimento (Luiz, 2014). 

Segundo Mol (2005), com o surgimento de satélites meteorológicos na década de 1960, 

surgiu a possibilidade de monitorar extensas áreas da superfície terrestre e oceânica e obter 

informações que antes eram de difícil acesso. Desde então, os satélites estão sendo utilizados 

para aprimoramento das pesquisas, como observações das condições de nebulosidade que 

apresentam características distintas daquelas realizadas a partir da superfície (Echer et al., 

2006). 

De acordo com Cavalcanti et al. (2009), dois dos fatores que influenciam o clima na 

região de São Paulo são a maritimidade e a continentalidade. Esses fatores contribuem na 

particularidade do clima para a região com grandes contrastes devido a posição latitudinal 

próximo ao Trópico de Capricórnio. Nos meses de verão os raios solares incidem 

perpendicularmente à superfície gerando um maior aquecimento, ao contrário do que ocorre 

nos meses de inverno (Reboita et al., 2012). 

Três fenômenos climáticos são bastante importantes na compreensão da nebulosidade da 

região Sudeste do Brasil. Uma característica marcante da climatologia da América do Sul é 

uma faixa de nebulosidade que se estende da região Amazônica até a região Sudeste 

brasileira, conhecida como Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (Kodama, 1992; 

1993; Carvalho et al., 2004). A ZCAS pode ser identificada por uma nebulosidade que se 

orienta no sentido noroeste-sudeste (Kousky, 1988). Segundo Kousky (1988), a ZCAS é um 

sistema que ocorre tipicamente nos meses da primavera, verão e inicio do outono, sendo mais 

frequente no mês de janeiro, com extensão espacial que pode abranger os estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo e, por fim, o Atlântico Sudoeste. A zona de 

convergência intertropical (ZCIT) é um sistema que, assim como a ZCAS, são responsáveis 

por elevadas precipitações. Segundo Reboita et al. (2010), sistemas como os complexos 

convectivos de mesoescala CCMs atuantes na região Sudeste do Brasil podem ser 

identificados nas imagens de satélite como sistemas de nuvens circulares. 
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Segundo Lombardo (1985), o processo de degradação nas áreas urbanas ocorre devido ao 

crescimento desordenado que intensifica o desequilíbrio do balanço de energia decorrente das 

alterações bruscas do uso do solo. O fenômeno conhecido como “ilha de calor” ocorre devido 

à substituição das superfícies que antes eram úmidas e permeáveis (áreas verdes), por 

superfícies impermeáveis, como asfalto e concreto, cujas propriedades térmicas intensificam a 

absorção de calor. As alterações locais são observadas de forma bastante expressiva causando 

impactos negativos, como o aumento da frequência dos dias mais quentes e secos no outono e 

inverno, e ocorrência de enchentes ao longo da primavera e verão (Pereira Filho et al., 2007). 

Este estudo utilizou os dados observados ao longo do período de janeiro de 1961 a 

fevereiro de 2013 na estação meteorológica operada pelo IAG/USP na região metropolitana 

de São Paulo para compreender e caracterizar a variabilidade da nebulosidade na maior região 

metropolitana do país. Também possibilitou verificar a consistência desta base de dados com 

valores do índice de transparência da atmosfera obtidos pela razão entre a irradiação solar na 

superfície e no topo da atmosfera, e com valores de cobertura de nuvens estimados por meio 

da análise de imagens do canal visível do imageador do satélite geoestacionário GOES-10. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi desenvolvido através de observações de superfície e estimativas de 

nebulosidade obtidos a partir de dois diferentes algoritmos aplicados aos dados observados 

pelo satélite GOES-10 para a cidade de São Paulo. 

2.1. Local de estudo 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), a cidade de São 

Paulo possui uma área de 1.521,110 km² com uma população estimada no ano de 2015 de 

11.967.825 habitantes. 

2.2. Dados observados em superfície 

Foram utilizados dados de irradiação solar e nebulosidade da estação meteorológica 

situada na reserva florestal no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), uma área verde 

de 5,3 km
2
 localizada na zona sul da cidade de São Paulo, no bairro Água Funda, na latitude 

23º39’S, longitude 46º37’W e altitude de 799,22m, que preserva suas características naturais 

de Mata Atlântica (Pereira Filho et al., 2007). Os dados utilizados foram coletados durante o 

período de janeiro de 1961 a fevereiro de 2013, para os horários entre 07:00 e 23:00 horas. A 

Figura 1 mostra uma imagem da estação de coleta de dados e sua localização geográfica. 

A estação meteorológica é operada pelo Instituto de Astronomia e Geofísica da 

Universidade de São Paulo (IAG/USP). As nuvens foram observadas pela fração do céu 

encoberto em décimos e classificadas em baixa, média e alta com o seu respectivo tipo de 

nuvem obedecendo aos padrões da WMO (Pereira Filho et al., 2007). A observação de nuvens 

é realizada de acordo com a visibilidade do horizonte. 

Para uma avaliação sazonal, a base de dados foi organizada de modo que as análises 

foram realizadas para as estações do ano definidas como: verão (dezembro, janeiro e 

fevereiro), outono (março, abril e maio), inverno (junho, julho e agosto) e primavera 

(setembro, outubro e novembro). 

2.3. Dados do Satélite GOES-10 
A base de dados de nebulosidade obtida a partir de dados do satélite GOES-10 foi 

estimada a partir da análise de imagens cedidas pelo Centro de Ciência do Sistema Terrestre 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CCST-INPE). O período utilizado neste estudo 

abrange os anos de 2007 a 2008 para o horário entre 07:00 e 19:00 horas (horário local). Os 
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arquivos são binários e possuem uma resolução espacial de 1km x 1km, com uma matriz de 

1784 linhas com 1180 colunas cobrindo o território da América do Sul. A resolução temporal 

dos dados é de 30 minutos. 

 

Figura 1. Localização da estação meteorológica do IAG-USP, 

no bairro Água Funda – São Paulo onde se localiza o Parque 

Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI). Imagem adaptada do 

Google Maps. 

A base de dados disponibiliza o coeficiente de cobertura de nuvens calculado com base 

nas radiâncias observadas pelo satélite geoestacionário no canal do visível, conforme descrito 

na Equação 1. 

              (1) 

em que: 

CCN: Coeficiente de Cobertura de Nuvens; 

LR: média de radiância medido pelo satélite; 

LCLR: radiância associada à condição de céu claro que equivale ao valor mínimo de LR; 

LCLD: radiância associada à condição de céu encoberto que equivale ao valor máximo 

de LR. 

Os valores de LCLR e LCLD foram determinados com o uso de dois diferentes algoritmos: 

a) uso de valores máximos e mínimos de radiância visível observados no período de 30 

dias pelo satélite e  

CLRCLD

CLRR

LL

LL
CCN
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b) uso dos percentis 5% e 95% dos valores de radiância visível observados no período de 

30 dias. 

A utilização dos valores mínimos e máximos de radiância podem acarretar erros, por que 

os valores extremos de radiância observados pelo satélite podem apresentar valores que não 

correspondem aos valores reais nas condições de céu claro e céu totalmente encoberto, sendo 

caracterizados como “ruídos” (Martins et al., 2004). Para tentar minimizar os erros causados 

pela utilização dos valores máximos e mínimos de radiância foi proposto neste trabalho o uso 

dos percentis 5% e 95%. 

A extração dos valores de cobertura efetiva de nuvens para a localização da estação 

meteorológica do IAG-USP foi realizada com software específico de leitura da base de dados 

e utilizou o valor médio de uma área de 3X3 pixels no entorno da latitude/longitude da 

localização da estação meteorológica do IAG-USP. 

Os valores de CCN variam de zero a um, sendo que valores próximos de zero 

correspondem à condição de céu claro, e valores iguais a 1 correspondem à condição de céu 

completamente nublado. 

2.4. Cálculo da radiação no topo da atmosfera e índice de claridade (1-Kt) 

O índice (1-Kt) representa a “transparência” da atmosfera para a transmissão da radiação 

solar e foi utilizado para comparar com dados de nebulosidade visual e obtidos por satélite. 

Considerando que a nebulosidade é o principal fator de modulação da irradiação solar 

incidente na superfície, o índice (1-Kt) apresenta uma correlação elevada com a nebulosidade. 

Dessa forma, o índice de claridade permite estabelecer uma indicação das condições de céu 

claro e encoberto por nebulosidade para uma determinada área.  Vale ressaltar que quando o 

céu estiver totalmente claro, o (1-Kt) não vai apresentar o valor zero (0), pois a radiação solar 

sofre a interação com os gases e materiais particulados presentes na atmosfera. O mesmo vale 

para a condição de céu completamente encoberto quando (1- Kt) não alcança valores igual a 

um 1, uma vez que há radiação solar difusa incidente na superfície sob essa condição. 

O índice de claridade foi calculado a partir da Equação 2 descrita por Iqbal (1983), sendo 

a irradiância solar global (𝐈𝐆) incidente na superfície e I0, a radiação solar incidente no topo 

da atmosfera. 

(𝟏 − 𝐊𝐭) = 𝟏 −
𝐈𝑮

𝐥𝟎
              (2) 

em que: 

𝐈𝑮 é a irradiação solar incidente na superfície e 

𝐈𝑶 é a radiação solar incidente no topo da atmosfera. 

Para calcular o valor de 𝐈𝑶 são necessários dados referentes à órbita da Terra: a 

excentricidade (E0) e a declinação solar (). 

A radiação no topo da atmosfera foi obtida a partir da Equação 3 descrita por (Iqbal, 

1983): 

𝒍𝑶 = 𝑰𝒔𝒄𝑬𝟎(𝒔𝒊𝒏𝜹 𝒔𝒊𝒏𝝓 + 𝒄𝒐𝒔𝜹 𝒄𝒐𝒔𝝓 𝒄𝒐𝒔𝝎)          (3) 

em que: 

𝜙 é a latitude local e 

𝜔 é o ângulo horário que está relacionado a posição do Sol no seu percurso diário. 



 

 

908 Luciana Machado de Moura et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Qualificação da Base de Dados Observados 

A série histórica dos dados de radiação solar não apresentou lacunas. A qualidade dos 

dados de radiação solar foi verificada utilizando critérios estabelecidos pela WMO (World 

Meteorological Organization) para limites de valores fisicamente possíveis e valores 

extremamente raros (Roesch et al., 2011). A porcentagem de dados de nebulosidade 

indisponíveis foi de 6,56% (22926 dados), para um total de 349506 dados. A Tabela 1 

apresenta a relação da porcentagem dos dados de nebulosidade indisponíveis para cada mês 

em toda a série histórica. 

Tabela 1. Porcentagem dos dados faltantes de nebulosidade. 

Meses 
Porcentagem 

(%) 
Meses 

Porcentagem 

(%) 

Janeiro 0,17 Julho 0,76 

Fevereiro 0,56 Agosto 0,77 

Março 0,31 Setembro 0,29 

Abril 0,45 Outubro 0,60 

Maio 0,46 Novembro 1,13 

Junho 0,29 Dezembro 0,76 

3.2. Ciclo diário da Nebulosidade  

As médias horárias sazonais dos dados observados estão apresentados na Figura 2 

juntamente com os valores estimados do coeficiente de cobertura efetiva de nuvens obtidos 

com a aplicação da Equação 1 para análise de imagens do satélite GOES. 

Deve-se ter claro que há uma diferença conceitual importante entre as variáveis. O 

coeficiente de cobertura efetiva de nuvens está associado com a espessura ótica da nuvem em 

função da sua definição descrita na Equação 1, enquanto que os dados de nebulosidade 

observados a partir da superfície indicam apenas a fração do céu encoberto sem qualquer 

avaliação da espessura ótica das nuvens presentes. Outro aspecto a ser considerado é que as 

estimativas de cobertura de nuvens obtidas por satélite assumem que a nebulosidade está 

distribuída uniformemente por todo o pixel da imagem correspondente a localização das 

nuvens. 

Em razão dessas diferenças conceituais, procurou-se observar a consistência de 

comportamento entre as duas bases de dados, e não valores absolutos. A análise da Figura 2 

comprova a consistência de valores entre as duas bases de dados. 

Segundo Oliveira e Dias (1982) e Pivetta e Ramos (2012), as precipitações na cidade de 

São Paulo ocorrem frequentemente no meio para o final da tarde, pois neste período a brisa 

marítima quente e úmida atinge a cidade, favorecendo a formação de nuvens de precipitação. 

Nas estações de Primavera (setembro – outubro - novembro) e Verão (dezembro - janeiro – 

fevereiro) a nebulosidade passa a aumentar no período da tarde coincidindo com o período de 

precipitação na cidade, e após a precipitação ocorre à diminuição da nebulosidade. 

Ao adotar os valores mínimos horários de radiância no canal do visível, os dados do 

coeficiente de cobertura efetiva de nuvens estão sujeitos a desvios causados por sombras de 

nuvens em dias parcialmente nublados e a possíveis erros de navegação (Martins et al., 2004). 

A fim de minimizar os possíveis erros, utilizaram-se os percentis 5% e 95% em substituição 

aos valores extremos de radiância mínima e máxima no período de 30 dias conforme descrito 
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anteriormente. A Figura 3 apresenta a evolução dos valores médios diários dos dados de 

cobertura efetiva de nuvens obtidos com esta técnica e os dados de nebulosidade observados 

na superfície. 

 

Figura 2. Comparação entre as médias horarias sazonais do Coeficiente Efetivo de 

Cobertura de Nuvens representado pela cor verde com traço contínuo com os dados 

observacionais de nebulosidade (azul contínuo) coletados na estação meteorológica 

do IAG/USP, na cidade de São Paulo. O desvio padrão para ambas variáveis estão 

também apresentados em linha tracejada em preto (--). 

 

Figura 3. Comparação entre as médias horarias sazonais do Coeficiente de 

Cobertura Efetivo de Nuvens obtido com uso dos percentis 5% e 95% para 

determinação de LCLR e LCLD, representado pela cor verde com traço contínuo, 

com os dados visuais de nebulosidade (azul contínuo) coletados na estação 

meteorológica do IAG/USP na cidade de São Paulo. O desvio padrão para ambas 

variáveis estão também apresentados em linha tracejada em preto (--). 

Ao comparar visualmente as médias horárias da Figura 2 e Figura 3, verificou-se que os 

dados de CCN e CCNPER são equivalentes, pois os resultados no percentil não indicam 

alterações maiores que (10%) nos valores decimais de nebulosidade. O período de inverno, 

outono e primavera obtiveram menores variações. As médias horárias para o período de verão 

para o CCN (máximo e mínimo) apresentaram maior variabilidade em relação às médias 
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obtidas com uso dos percentis de 5% e 95% (CCNPER). 

3.3. Ciclo anual da nebulosidade  

De acordo com Pereira Filho et al. (2007), a região metropolitana de São Paulo apresenta 

o período mais seco do ano durante o período de outono/inverno. Os meses mais úmidos 

ocorrem no período de verão/primavera, quando há possibilidade de eventos mais intensos de 

chuvas e enchentes em diversas regiões da cidade.  

A Figura 4 ilustra a climatologia média mensal de nebulosidade observada em 

comparação com o valor médio do complementar do índice de claridade (1-Kt). As 

estimativas de cobertura efetiva de nuvens (satélite) também estão apresentadas na Figura 4. 

Observa-se uma sincronia entre o índice de claridade e a nebulosidade ao longo dos 

meses do ano: 

 A nebulosidade máxima ocorre no verão; 

 A nebulosidade passa a diminuir no outono e atinge os valores mínimos (abaixo da 

normal climatológica) no inverno quando ocorrem dias de baixa umidade; 

 O aumento da nebulosidade tem início na primavera. 

A justificativa para maior média de nebulosidade ao longo de verão são as influências 

locais, como forte atividade convectiva associada com a ocorrência de ilha de calor, brisa 

marítima e com o maior fotoperíodo - duração do dia desde o nascer até o pôr do Sol 

(Varejão-Silva, 2006). Também há ocorrência de fenômenos de maior escala, como a ação do 

Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, que nesta época do ano favorece a entrada de 

umidade no Sudeste brasileiro (Barbieri et al., 2004), e a ocorrência da Zona de Convergência 

do Atlântico Sul, uma faixa de nebulosidade que se estende na direção Noroeste – Sudeste do 

Brasil (Kousky, 1988; Kodama, 1992). 

 No inverno ocorre o enfraquecimento dos dois sistemas meteorológicos diminuindo a 

entrada de umidade juntamente com o enfraquecimento da convecção local (Pereira Filho et 

al., 2007; Reboita et al., 2010). De acordo com Vianello e Alves (2000), a região Sudeste 

apresenta precipitações durante o ano todo, no entanto, a precipitação declina nas estações de 

outono e inverno e a ocorrência de chuva tende a acontecer devido apenas aos sistemas 

frontais. 

As médias mensais sazonais dos dados observados de precipitação e temperatura para o 

período de janeiro de 1961 a fevereiro de 2013 estão ilustradas na Figura 5. Verifica-se que os 

maiores índices de precipitação ocorrem nos meses de dezembro a março, quando ocorrem as 

maiores médias de temperaturas e nebulosidade. Os meses que apresentam menor média de 

nebulosidade são os meses de inverno e possuem os menores índices de precipitação e 

temperatura. O ciclo anual da cobertura total de nuvens (valores observados) é visualmente 

similar ao ciclo apresentado pela precipitação: 

 Com valores máximos no período de janeiro, quando os dias são mais longos e existe 

uma atividade convectiva maior; 

 Com valores mínimos no período de agosto, quando as noites são mais longas e, nesta 

época do ano, o Hemisfério Sul recebe menos energia diminuindo a atividade convectiva. 

Apesar da consistência observada entre as bases de dados utilizadas no estudo, o 

aprimoramento contínuo se faz necessário para investigar a variabilidade climática associada 

com os impactos das emissões dos gases de efeito estufa. 
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Figura 4. Comparação dos valores médios mensais dos 

dados de nebulosidade observados (em azul contínuo) e do 

valor do índice de claridade (1 - Kt) (vermelho contínuo) 

adquiridos na estação IAG-USP durante o período de 1961 

a 2013. As médias estão indicadas pelas linhas tracejadas. 

A média mensal do coeficiente de cobertura efetiva de 

nuvens (verde contínuo) e a média (verde tracejado) estão 

apresentadas para os anos de 2007 e 2008. 

 
Figura 5. Comparação mensal dos dados de nebulosidade total (azul contínuo) e precipitação 

(vermelho contínuo) com suas respectivas médias em (tracejado) b) Comparação mensal dos 

dados de nebulosidade total (azul contínuo) e temperatura (vermelho). 

4. CONCLUSÃO 

Mostrou-se que os meses de outubro a março apresentam maior nebulosidade, com 

valores mais elevados para o mês de janeiro. Os meses que apresentam menores valores estão 

entre abril a setembro, que correspondem a estação de inverno, coincidindo com os menores 

valores mensais de precipitação. Apesar da subjetividade dos dados observados de 

nebulosidade decorrente da metodologia de aquisição realizada na estação meteorológica, foi 

constatado que há grande consistência com as estimativas obtidas por satélite e com a série 

histórica de valores de (1- Kt) em escalas sazonais. 

O ciclo anual das médias mensais de nebulosidade apresentou valores acima da média 

anual ao longo do verão, e valores abaixo, durante a estação de inverno. A observação de 

nebulosidade por satélite adotou duas metodologias para definição de condições de céu claro e 

céu encoberto: a) utilizando valores extremos (máximo e mínimo) de radiância visível 

observada pelo satélite ao longo de períodos de 30 dias e b) utilizando valores de percentis de 

5% e 95% dos valores de radiância visível no mesmo período. Ambas as metodologias 

apresentaram um comportamento semelhante ao longo do período de dois anos de dados de 

satélite disponíveis. O desvio padrão da cobertura efetiva de nuvens diminuiu para o período 
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de verão com a utilização do percentil 5 e 95 por minimizar erros causados por sombras de 

nuvens. 
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RESUMO 
A recarga do aquífero livre é um dos processos mais importantes na hidrologia das águas 

subterrâneas, pois constitui reserva renovável deste manancial. Portanto, uma boa estimativa 
desta variável é fundamental para uma gestão adequada dos recursos hídricos, sobretudo 
frente à variabilidade climática inerente ao regime climático, assim como o avanço da 
poluição das águas superficiais e aumento da demanda por águas subterrâneas de boa 
qualidade. No presente trabalho, foi utilizado um modelo de balanço hídrico do solo para 
estimar a recarga potencial (Rp) do aquífero livre e os demais componentes do ciclo 
hidrológico. O modelo foi aplicado em duas bacias hidrográficas de cabeceira do Rio Grande, 
em Minas Gerais: a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lavrinha (BHRL) e a Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão Marcela (BHRM). A BHRL apresentou maiores valores de Rp, com média anual 
de 895 mm, o que corresponde a 40% da precipitação média anual, enquanto que na BHRM 
estes valores foram de 393,3 mm e 25%, respectivamente. Os valores de escoamento de base 
confirmam essa maior recarga na BRHL, onde este componente da hidrógrafa correspondeu à 
76% do total escoado, contra 40% para a BHRM. Com a modelagem empregada, foi possível 
captar essa diferença, porém seus resultados só foram satisfatórios para um dos anos na 
BHRL e para todo o período na BHRM, o que reforça a necessidade de utilizar este modelo 
para longos períodos de tempo. 

Palavras-chave: BALSEQ, hidrologia, modelagem. 

Water balance model evaluation based on an estimate of potential 
recharge 

ABSTRACT 
The free aquifer recharge is a process of major importance in groundwater hydrology 

because it represents the renewable reserves of the water source. A good estimate of this 
variable is therefore critical to the proper management of water resources, particularly in light 
of climate variability inherent to the climate regime, as well as the increasing of surface water 
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pollution and increased demand for good quality water groundwater. This study used a water 
balance model in soil to estimate the potential recharge (Rp) of the unconfined aquifer and the 
other components of the hydrological cycle. The model was applied in two watershed 
headwaters of the Rio Grande in Minas Gerais, Brazil: the Lavrinha River Basin (BHRL) and 
the Marcela River Basin (BHRM). The BHRL presents higher values of Rp, with an annual 
average of 895 mm, which corresponds to 40% of rainfall, while at the BHRM these values 
were 393.3 mm and 25%, respectively. The base runoff values confirm the greater recharge in 
BRHL, where this hydrograph component corresponded to 76% of the total discharge, 
compared with 40% for BHRM. The BALSEQ model allowed us to capture this difference, 
but the results were satisfactory for only one of the years in the BHRL and for the entire 
period for the BHRM, which reinforces the need to use this model for long time periods. 

Keywords: BALSEQ, hydrology, modeling. 

1. INTRODUÇÃO 

As águas subterrâneas representam o principal manancial de águas doces no mundo e sua 
recarga depende da infiltração e percolação da água no solo. Além disso, o solo serve também 
como filtro e regulador do fluxo de água nas nascentes e, por conseguinte, nos cursos d’água. 
A compreensão dos complexos processos de interação entre águas superficiais e subterrâneas 
é a chave para uma gestão adequada dos recursos hídricos (Price, 2011). 

Dentre esses processos, a recarga hídrica é a variável de maior destaque. Se devidamente 
estimada, pode servir de base para o uso sustentável dos aquíferos, desde que o volume anual 
explotado seja menor que a recarga anual. Além disso, o aquífero livre é responsável pela 
regularização da vazão nos cursos d’água por meio do escoamento de base no período de 
estiagem. A complexidade e onerosidade do monitoramento dos movimentos da água 
subterrânea inviabiliza obter estimativas precisas da recarga em bacias hidrográficas. Uma 
alternativa válida é a modelagem, diversos tipos de modelos hidrológicos são usados para 
estimar a recarga (Cuthbert et al., 2013). 

Os modelos mais simples e utilizados são os de balanço hídrico, que consistem no saldo 
entre as entradas e saídas da água no sistema. O BALSEQ (Lobo-Ferreira, 1981) é um modelo 
de balanço hídrico sequencial diário, com ênfase no solo e na estimativa da recarga potencial 
do aquífero livre. Sua simplicidade e versatilidade permitiram que fosse aplicado em diversas 
condições de clima, solo e vegetação (Camargo et al., 2011). Faltam, no entanto, trabalhos 
que verifiquem a qualidade de seus resultados. 

A validação de modelos hidrológicos é uma parte fundamental da modelagem, que visa 
aferir sobre a qualidade das informações geradas nas simulações hidrológicas. Isto 
normalmente é feito com o uso de coeficientes de eficiência, que comparam dados simulados 
com os dados medidos em campo. Porém, medidas diretas de recarga permanecem 
tecnicamente inviáveis para bacias hidrográficas reais, mesmo que pequenas (Chung et al., 
2010). 

Assim, a validação dos dados simulados com modelos como o BALSEQ tem que ser 
feita por meio de comparações indiretas entre a estimativa da recarga e dados de vazão do 
curso d’água ou medidas de variação do nível freático, entre outros. A recarga potencial é 
definida como o conteúdo de água no solo que percola para além da zona radicular, ou seja, 
deixa de estar disponível para a evapotranspiração e pode percolar até a zona saturada, 
caracterizando a recarga efetiva (Perkins et al., 2014). 

A Região do Alto Rio Grande é estratégica para as bacias a jusante pois apresenta 
importantes nascentes que abastecem mananciais urbanos, represas com potencial de 
produção de energia elétrica e diversas atividades agrícolas. O escoamento de base é o 
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responsável natural pela manutenção de cursos d’água perenes no período de estiagem, 
portanto, deve ser priorizado nas ações de manejo dos recursos hídricos (Price, 2011). 

Os objetivos deste trabalho foram estimar a recarga do aquífero livre para duas bacias 
hidrográficas características da região do Alto Rio Grande, no bioma Mata Atlântica, e avaliar 
o modelo BALSEQ como instrumento de predição da recarga potencial e dos demais 
componentes do balanço hídrico para diferentes condições pedogeomorfológicas e de uso e 
ocupação do solo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Áreas de estudo 
Foram utilizados dados de duas bacias hidrográficas monitoradas, inseridas na Unidade 

de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Alto Rio Grande (UPGRH – GD1), sul de 
Minas Gerais (Figura 1). 

 

Figura 1. Localização da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Alto Rio 
Grande (UPGRH – GD1) e das bacias hidrográficas do Ribeirão Lavrinha (BHRL) e do Ribeirão 
Marcela (BHRM) com os respectivos modelos digitais de elevação (MDE). 

O monitoramento da vazão nas bacias foi feito com uso de linígrafos automatizados na 
seção de saída dos cursos d’água nas respectivas bacias, e das chuvas, com pluviógrafos 
automáticos. 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lavrinha (BHRL) está localizada entre as coordenadas 
geográficas 22°06’50,4’’ e 22°08’24,0’’ de latitude Sul e 44°26’20,4’’ e 44°28’40,8’’ de 
longitude Oeste, no município de Bocaina de Minas. Essa bacia drena uma área de 676 ha, 
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com altitude e declividade médias de 1.375 m e 38,5%, respectivamente. O ribeirão deságua 
diretamente no Rio Grande. O clima da BHRL foi classificado como do tipo Cwb (temperado 
quente), conforme classificação de Köppen (Alvares et al., 2013), caracterizado como 
mesotérmico de verões brandos e suaves e estiagem no inverno. A precipitação média anual é 
de 1.860 mm e a temperatura média anual é de 17,5 °C. A declividade, as classes de solos e os 
tipos de uso e ocupação do solo na BHRL estão representados na Figura 2.  

 

Figura 2. Declividade, classes de solo e uso e ocupação dos solos na BHRL. 
Fonte: adaptado de Ávila et al. (2010). 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Marcela (BHRM) está localizada entre as coordenadas 
geográficas 21°14’24’’ e 21°15’54’’ de latitude Sul e 44°29’24’’ e 44°30’54’’ de longitude 
Oeste, no município de Nazareno, MG. Drena uma área de 470 ha, à margem direita do 
córrego Jaguara, com altitude e declividade médias de 1.007 m e 12,3%, respectivamente. O 
clima na BHRM é do tipo Cwa, conforme a classificação Köppen (Alvares et al., 2013), 
caracterizado como temperado com verões quentes e úmidos e invernos secos. A precipitação 
e a temperatura média anual são de 1.300 mm e 19,7°C, respectivamente. A declividade, as 
classes de solos e os tipos de uso e ocupação do solo na BHRM estão representados na 
Figura 3. 

 

Figura 3. Declividade, classes de solo e uso e ocupação dos solos na BHRM. 
Fonte: Gomes et al. (2008). 

2.2. Separação dos escoamentos na hidrógrafa 
Para a obtenção do escoamento de base a partir da hidrógrafa foi utilizado o filtro 

numérico com dois parâmetros: α e BFImax, proposto por Eckhardt (2005) (Equação 1). 
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EB =
.∝. ∝ . .

∝.
           (1) 

em que: 

EBi é o escoamento de base (m³ s-1); 

Qi é a vazão (m³ s-1); 

α é a constante de depleção do escoamento (d-1); 

BFImax é a fração máxima que o escoamento de base representa em relação à vazão 
(decimal). 

A solução da Equação 1 está de acordo com a metodologia descrita em Eckhardt (2005), 
e os índices ∝ e BFImax foram estimados conforme metodologia proposta por Collischonn e 
Fan (2012). 

2.3. Balanço hídrico estimado com o BALSEQ 
O BALSEQ é um modelo concentrado, de tempo contínuo, que pode ser aplicado para 

condições nas quais não exista recarga artificial, não haja escoamento superficial afluente à 
área de estudo, o nível freático se encontre sempre abaixo da profundidade do solo sujeito à 
evapotranspiração, não haja zonas de impedimento abaixo do solo e nem caminhos 
preferenciais da água no solo (Camargo et al., 2011). Atendidas essas considerações a 
equação do balanço hídrico para o solo nessa área pode ser expressa pela (Equação 2). 

− − − − =             (2) 

em que: 

P é a precipitação (mm); 

ETR é a evapotranspiração real (mm); 

DAi é a variação (final - inicial) do armazenamento de água no solo (mm); 

ES é o escoamento superficial (mm); 

Rp é a recarga potencial (mm); e, 

ε é o erro de cálculo do balanço. 

Para a aplicação sequencial desta fórmula, é necessário conhecer os valores de P e da 
evapotranspiração de referência (ET0) para cada intervalo de tempo do balanço, assim como o 
valor da lâmina d’água total armazenada no solo (CTarm) (Equação 3). 

= ∗ ∗ ∗  10            (3) 

em que: 

CTarm é a capacidade total de armazenamento na zona radicular (mm); 

CC é a umidade na capacidade de campo do solo (g. g-1); 

Ds é a densidade do solo (g. cm-3) e  

Prof é a profundidade do solo sujeita à evapotranspiração (cm). 

O ICV foi inserido como uma modificação do modelo geral. A precipitação diária é 
subtraída pela ICV e, quando esta é maior que a precipitação, o valor da precipitação 
considerado é nulo. A evapotranspiração potencial (ETP) é dada pela multiplicação entre ET0 
e Kc, já a evapotranspiração real será menor ou igual à lâmina d’água armazenada, quando 
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esta for maior ou igual a ETP, caso contrário a ETR será igual à ETP. 
Para a estimativa do escoamento superficial foi utilizado o Método do Número da Curva 

(CN-SCS) desenvolvido pelo Soil Conservation Service (Mockus, 1972). As áreas da bacia 
com a presença de Gleissolos e Neossolos Flúvicos, e as áreas de corpos d’água não foram 
consideradas na aplicação do modelo para estimar a Rp. Estes solos são caracterizados como 
áreas de descarga do aquífero, por isso, não contribuem diretamente para a recarga do 
aquífero livre, já que o nível freático é superficial nessas áreas. No entanto, são áreas 
importantes na geração de escoamento superficial e, assim, as estimativas de ES para essas 
áreas foram contabilizadas no balanço total da bacia hidrográfica. 

O ES estimado com o BALSEQ foi calibrado no modelo com os dados de Lâmina de 
Escoamento Superficial (LES) obtidos na separação dos escoamentos na hidrógrafa. A 
calibração baseou-se na maximização do Coeficiente de Nash-Sutcliffe (CNS) (Schaefli e 
Gupta, 2007) pela otimização dos parâmetros de entrada para os quais o modelo mostrou-se 
mais sensível, de modo que a diferença entre os dados simulados e medidos fosse mínima. 

A calibração foi feita variando o CN e o Índice de Cobertura Vegetal (ICV), pois estes 
foram os parâmetros mais significativos para o ES e para a Rp segundo análise de 
sensibilidade apresentada no trabalho de Pontes et al. (2015). Portanto, o CN foi usado para 
calibrar o modelo quanto ao escoamento superficial, e o ICV foi incorporado para áreas com 
vegetação arbórea, como modificação do modelo original. O ICV refere-se à fração da 
precipitação que é interceptada pelo dossel das coberturas florestais e volta para a atmosfera 
como evaporação. 

Os valores, para cada um dos parâmetros de entrada do modelo, foram inicialmente 
atribuídos de acordo com o levantamento geológico, pedológico e do uso e cobertura do solo 
nas bacias hidrográficas estudadas. Os parâmetros referentes aos solos: CC e Ds, foram 
obtidos pela média dos valores encontrados para cada combinação de solo e vegetação 
mapeados. Os parâmetros referentes à vegetação: coeficiente de cultura (Kc), Prof. e ICV, 
foram adotados de acordo com dados da literatura (Tabela 1). 

Tabela 1. Valores dos parâmetros de entrada do modelo 
BALSEQ. 

Cobertura vegetal Kc mid 
Prof. 
(m) 

ICV 
(%) 

Pastagem 0,80 0,30 - 

Floresta 1,00 3,00 20% 

Eucalipto 1,00 2,00 15% 

Regeneração 1,00 1,00 10% 

Milho 1,20 1,00 - 

Cana-de-açúcar 1,25 1,20 - 

Kcmid é o coeficiente de cultura no terceiro estádio de 
crescimento. Fonte: Allen et al. (1998). 

2.4. Avaliação do modelo 
A avaliação do modelo foi feita com base na comparação dos valores de ES obtidos pelo 

BALSEQ com os dados de vazão do curso d’água na secção de controle de cada uma das 
bacias estudadas após a separação do ES na hidrógrafa. Para isto, foram utilizados o 
Coeficiente de Nasch-Sutcliffe (Cns) (Schaefli e Gupta 2007) e o percentual de viés (Pbias). 
O período de calibração foi de 2006 a 2008 e a validação foi de 2008 a 2010. 

A avaliação qualitativa foi realizada pela comparação gráfica entre os valores simulados 
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e os dados medidos. Para facilitar a interpretação e prover uma boa referência para 
comparação, utilizaram-se gráficos dos valores mensais do ES simulado e observado, bem 
como dados anuais do EB, em comparação à recarga potencial anual obtida pelo modelo. 

A avaliação gráfica da Rp versus Escoamento Base (EB) no tempo é fundamental para 
verificar a precisão do modelo, pois ela permite estudar a dinâmica temporal dos resultados, 
facilita a identificação da ocorrência de padrões de erro e oferece uma ideia da sua magnitude. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Separação dos componentes do escoamento 
Os escoamentos de base (EB) e superficial (ES) para os anos hidrológicos 

compreendidos entre 2006 a 2010 estão apresentados na Tabela 2 na forma de lâmina d’água 
(mm). 

Tabela 2. Precipitação total anual (P) e lâmina de escoamento total (LET) observados e, lâmina 
de escoamento superficial (LES) e lâmina de escoamento base (LEB) obtidos com a separação 
das hidrógrafas na BHRL e BHRM. 

Ano hidrológico 
P 

(mm) 
LET 
(mm) 

LES 
(mm) 

LEB 
(mm) 

LEB/P LES/LET LEB/LET 

BHRL 

2006 – 2007 2003 932,5 354,3 578,1 0,29 0,38 0,62 

2007 – 2008 2363 846,6 169,3 677,3 0,29 0,20 0,80 

2008 – 2009 2478 868,6 95,6 773,0 0,31 0,11 0,89 

2009 – 2010 1984 810,8 210,8 600,0 0,30 0,26 0,74 

Média  2207 864,6 207,5 657,1 0,30 0,24 0,76 

C.V. 0,11 0,06 0,52 0,13 0,04 0,48 0,15 

BHRM 

2006 – 2007 1415 604 404,7 199,3 0,14 0,67 0,33 

2007 – 2008 1458 298 143,0 154,9 0,11 0,48 0,52 

2008 – 2009 1892 717 494,7 222,3 0,12 0,69 0,31 

2009 – 2010 1580 613 349,4 263,6 0,17 0,57 0,43 

Média 1587 558 267,8 223,2 0,14 0,48 0,40 

C.V. 0,14 0,32 0,56 0,20 0,19 0,42 0,24 

Nota: C.V. é o coeficiente de variação. 

Na BHRL nota-se, em todos os anos, um amplo predomínio do EB na vazão do curso 
d’água, com média de 30% na razão LEB/P. Também se pode observar a baixa variação 
interanual do EB, mesmo com alta variabilidade do total precipitado. Outra observação 
importante é a relação LEB/LET que nesta bacia hidrográfica foi, em média, igual a 76%, o 
que reflete a alta recarga presente da BHRL. 

Para a BHRM, a razão LEB/P apresentou média de 13%, valor este bem menor que o 
observado na BHRL. Ao comparar os resultados da relação LEB/LET na Tabela 2, fica 
evidente a maior participação do escoamento de base na vazão do Ribeirão Lavrinha do que 
no Ribeirão Marcela. Tal fato é devido, em primeiro lugar, ao maior excedente hídrico 
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presente na BHRL em relação à BHRM, ou seja, a diferença entre a precipitação e a 
evapotranspiração é maior na primeira bacia. Outro importante fator é a presença de solos 
mais permeáveis e pedoformas côncavo-côncavas na BHRL que favorecem a infiltração da 
água e seu movimento subsuperficial, o que potencializa a recarga e a participação do 
escoamento base na vazão do ribeirão. Além disso, a vegetação nativa mais preservada na 
BHRL protege o solo da erosão e diminui o escoamento superficial, além de melhorar as 
condições físico-hídricas do solo, o que evidencia o maior potencial de recarga do aquífero 
livre na BHRL (Oliveira et al., 2014). 

Oliveira et al. (2014), ao separarem os componentes das hidrógrafas do ano hidrológico 
2009 – 2010 para a BHRL e para a BHRM, bem como em quatro nascentes em cada uma das 
bacias, encontraram, para a BHRL, uma LET de 820 mm e relação LEB/LET de 82,3 % com 
LEB igual a 675,2 mm. Para as nascentes da BHRL, Oliveira et al. (2014) estimaram uma 
LEB média de 698,7 mm, valor superior ao encontrado no presente trabalho, mas que está 
dentro da variação normal para estas variáveis, conforme o coeficiente de variação (C.V.) 
aqui calculado. 

Na BHRM, Oliveira et al. (2014) obtiveram uma LET de 609,2 mm e LEB de 388,7 mm, 
com relação LEB/LET de 63,8%, valor este superior ao estimado no presente estudo, o que 
pode ser devido a diferenças nos métodos de separação da hidrógrafa. A relação LEB/LET 
encontrado nas nascentes foi, em média, igual a 26%, o que corrobora com a afirmação de que 
o resultado foi superestimado para a bacia como um todo. O fato é que o escoamento base na 
BHRL apresenta uma fração 15% maior na vazão do curso d’água do que na BHRM. Tal fato 
pôde ser estimado no balanço hídrico executado com o BALSEQ. 

3.2. Balanço hídrico estimado com o BALSEQ 
Os resultados dos componentes do balanço hídrico estimado com o BALSEQ também 

foram sintetizados em base anual (Tabela 3). 

Tabela 3. Precipitação anual observada (P) e resultados do balanço 
hídrico com o BALSEQ na BHRL e na BHRM. 

Ano hidrológico P (mm) ETR (mm) ES (mm) Rp (mm) 

BHRL 

2006 - 2007 2003 1138 166,1 714,5 

2007 - 2008 2363 1140,9 209,5 887,8 

2008 - 2009 2478 1139,0 227,3 1093,6 

2009 - 2010 1984 1119,3 148,6 884,3 

Média 2207 1134,3 187,9 895,0 

BHRM 

2006 - 2007 1415 845,9 212,5 339,3 

2007 - 2008 1458 901,3 163,3 358,6 

2008 - 2009 1892 941,7 264 497,7 

2009 - 2010 1580 926,3 326,2 377,6 

Média 1587 903,8 241,5 393,3 
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Na BHRL, observa-se uma grande participação da recarga no balanço hídrico, com 35% 
a 44% da precipitação convertida em recarga potencial, mesmo para uma bacia hidrográfica 
com as características da Lavrinha, de solos rasos e pouco desenvolvidos (Cambissolos) e 
relevo fortemente acidentado que, normalmente, indicam um alto índice de escoamento 
superficial. Porém, elevadas taxas de infiltração e recarga são comumente encontradas em 
regiões montanhosas sob Mata Atlântica, o que tem sido atribuído sobretudo às condições da 
cobertura vegetal e condicionamento das camadas superficiais do solo como: acúmulo de 
matéria orgânica, formação de caminhos preferenciais, maior estruturação do solo, maior 
porosidade e menor densidade (Price, 2011; Perkins et al., 2014). Além disso, na BHRL, as 
pedoformas desta bacia hidrográfica com predomínio de feições côncavo-côncavas favorecem 
o escoamento subsuperficial e, por conseguinte, o predomínio do escoamento de base na 
vazão do curso d’água (Gomes et al., 2012). 

O ES estimado para a BHRL representou pequena parcela do balanço hídrico, o que se 
deve, sobretudo, ao predomínio da cobertura florestal na bacia. A mata ombrófila tem um alto 
índice de interceptação da precipitação, o que diminui drasticamente a energia cinética das 
gotas sobre o solo e o escoamento direto pela superfície. Isso porque a maior parte da água 
interceptada volta à atmosfera como evaporação e apenas uma parcela muito pequena escoa 
pelos troncos das árvores e infiltra no solo por caminhos preferenciais formados pelas raízes, 
ou por outros processos pedológicos. Essa parcela que escoa pelos troncos foi ignorada na 
modelagem, pois é um processo de difícil simulação e pouca contribuição na recarga, já que 
apenas 1% a 2% da água interceptada escoa pelos troncos (Perez-Marin e Menezes, 2008). 

Devido à interceptação de 20% da precipitação pela cobertura vegetal, houve um 
aumento médio de 18,8% na ETR anual média para esta bacia hidrográfica. Portanto, cerca de 
51% da precipitação retorna à atmosfera como evapotranspiração. 

Na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Marcela, o componente com maior participação no 
balanço hídrico foi a ETR, com 56,7% da precipitação na média geral; a recarga potencial e o 
escoamento superficial representaram 25,15% e 15,45%, respectivamente. Essa elevada 
participação da ETR no balanço hídrico se deve, sobretudo, à menor pluviosidade, quando 
comparada à BHRL, com consequente menor excedente hídrico, recarga e menor capacidade 
de manutenção dos cursos d’água. 

A recarga potencial estimada representa, em média, 24,7% da precipitação, ou seja, cerca 
de 15% menos do que o encontrado na BHRL. Comparação coincidente com os resultados da 
separação do escoamento base, e que ajuda na validação da modelagem. 

Silva et al. (2012) encontraram estimativas de recarga de 11,32% e 11,79% da 
precipitação para duas nascentes localizadas na BHRM, inferiores aos 24,7% encontrados 
como média no presente trabalho, o que pode ser devido à subestimativa do rendimento 
específico, conforme relatado pelo autor. É importante ressaltar que Silva et al. (2012) 
encontraram valores de recarga maiores para a BHRL do que para a BHRM, do mesmo modo 
que no presente trabalho e nos demais que foram publicados a respeito destas áreas. 

A menor recarga atribuída à BHRM parece se dar, principalmente, devido à menor 
pluviosidade e consequente menor excedente hídrico, quando comparado à BHRL. Porém, o 
predomínio de pedoformas convexas, aliado ao histórico de uso, ocupação e manejo da área, 
também contribui para uma menor recarga do aquífero livre. A pedoforma convexo-côncava 
favorece o fluxo difuso do escoamento superficial, o que ajuda a explicar a maior participação 
da evapotranspiração no balanço hídrico e, por conseguinte, menor Rp e EB. Ademais, o 
manejo historicamente adotado na bacia prejudica a estrutura do solo com diminuição da 
porosidade devido à compactação e consequente menor permeabilidade, o que afeta 
negativamente o processo de recarga. Por outro lado, o escoamento superficial é favorecido 
pela diminuição da porosidade, fato evidenciado pela comparação dos dados medidos em 
campo com as estimativas obtidas com o BALSEQ. 
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3.3. Avaliação do modelo 
A recarga potencial estimada com o BALSEQ deve ser sempre superior ao escoamento 

base, isso porque a recarga potencial é a lâmina de água que percolou para além da zona das 
raízes, mas que não necessariamente chega até a zona saturada (recarga efetiva) para, 
posteriormente, converter-se em EB. Na BHRL, o relevo movimentado e as pedoformas 
côncavas favorecem o fluxo acumulado da água e o seu escoamento subsuperficial, o qual 
pode ser contabilizado como escoamento superficial direto na separação dos elementos da 
hidrógrafa, aumentando a diferença entre a Rp estimada com o BALSEQ e o EB obtido com 
as hidrógrafas (Figura 4). 

 

Figura 4. Comparação entre Rp estimada e EB da hidrógrafa na (a) BHRL e na (b) 
BHRM. 

De modo geral, observa-se um bom ajuste da modelagem na BHRL, já que o BALSEQ 
acompanhou o comportamento do EB com a estimativa da Rp, ou seja, existe coerência entre 
os dados de escoamento base e a simulação com o BALSEQ. Porém, como o ano hidrológico 
2008-2009 teve um total precipitado acima da média, observa-se um aumento da diferença 
entre a Rp obtida pelo BALSEQ e o EB. O mesmo efeito foi identificado também no ano 
posterior, quando o total precipitado foi menor, porém, as condições de umidade do solo 
estavam elevadas por causa dos eventos do ano anterior. 

Já na BHRM, a diferença entre EB e Rp deve-se ao armazenamento da água no solo em 
profundidades abaixo da zona das raízes, isso porque nesta bacia predominam os Latossolos, 
que têm elevada capacidade de armazenamento da água no solo. Ou, é devida à redistribuição 
da umidade no perfil do solo acompanhando o relevo, de modo a tornar-se disponível à 
evapotranspiração por causa da pedoforma convexo-côncava, que atua no fluxo divergente 
das águas, favorecendo a ETR, o que diminui ainda mais o excedente hídrico, a recarga e o 
escoamento base. 

Na BHRM, os valores absolutos de Rp não acompanharam tão fielmente o 
comportamento do EB. No ano hidrológico 2007-2008 o EB apresenta queda de 3,4%, 
enquanto a Rp tem aumento de 0,6%. No entanto, conforme já discutido anteriormente, este 
foi um ano bastante atípico nas medidas da hidrógrafa, devido à distribuição homogênea da 
precipitação e à falta de chuvas intensas. 

Os resultados médios dos coeficientes de eficiência Cns e Pbias para o período de 
validação podem ser classificados como não satisfatórios para a BHRL. Para a BHRM, o Cns 
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é classificado como bom e o Pbias, como muito bom (Moriasi et al., 2007) (Tabela 4). 

Tabela 4. Valores dos coeficientes de eficiência 
encontrados para o período de validação. 

 
BHRL BHRM 

08-09 09-10 08-09 09-10 

Cns - 1,3 0,71 0,7 0,6 

Pbias - 63,7 1,6 43,0 -24,3 

Analisando-se o Cns de cada ano, verifica-se que, na BHRL, o modelo apresentou 
resultados bons para o ano 2009-2010 e uma estimativa ruim do ES no ano hidrológico 
2008-2009. Salienta-se que, neste ano, a precipitação foi de 2.478 mm, bem acima da média 
histórica. E, ao verificar-se a hidrógrafa deste período, vê-se que a lâmina total escoada (868 
mm) é praticamente igual à média para toda a série (864 mm). Resultado semelhante foi 
obtido com o Pbias, tendo o ano 2008-2009 apresentado uma grande superestimativa, e o ano 
seguinte com resultado que pode ser classificado como muito bom. 

As características pedológicas e geomorfológicas da BHRL são bastante desafiadoras 
para a modelagem de processos hídricos. O relevo acidentado, com ravinamentos profundos e 
agudos, e pedoformas côncavo-côncavas, imprimem uma dinâmica de escoamento com 
ênfase na fase subsuperficial e subterrânea, para as quais são necessárias informações 
detalhadas destas camadas para uma modelagem mais acertada. Ademais, os solos rasos e 
afloramentos de rocha, normalmente, não são mapeados devido à escala dos mapas e à 
presença pontual destes fatores, o que implica em maiores incertezas na modelagem. 

Na BHRM, os anos hidrológicos apresentaram comportamentos totalmente opostos. No 
primeiro ano hidrológico, o BALSEQ subestimou em 43% (Pbias) o ES; já no segundo ano, o 
modelo superestimou o ES em 24%. Apesar disso, o Cns indicou resultados satisfatórios para 
ambos os anos, o que significa que o erro médio da modelagem é pequeno em relação à 
variância dos dados observados. Porém, o volume total simulado apresentou elevado desvio 
percentual. Estas incertezas na modelagem com o BASLEQ são devidas principalmente à 
estimativa do escoamento superficial com o método CN-SCS. 

Apesar de o uso do método CN-SCS apresentar falhas graves na modelagem do ES, os 
totais mensais apresentaram boa performance, de acordo com os coeficientes Cns e Pbias, 
sobretudo para intervalos de tempo maiores. Já que o foco do BALSEQ é a recarga do 
aquífero livre, imprecisões no montante diário ou instantâneo do ES não prejudicam seus 
resultados principais, pois o processo de recarga tem um compasso de tempo geralmente 
maior, da ordem de meses ou anos, a depender das características físico-hídricas da bacia 
hidrográfica, enquanto o ES comumente apresenta um tempo de concentração da ordem de 
dias ou semanas (Price, 2011). Portanto, o modelo fornece boas estimativas mensais para o 
ES e, portanto, boas estimativas de médio e longo prazo para a recarga direta. 

4. CONCLUSÃO 

O BALSEQ apresentou resultados consistentes na maioria dos casos. Os eventos para os 
quais o modelo teve resultados não satisfatórios, segundo os coeficientes utilizados, 
referem-se às anormalidades hidrológicas relacionadas à eventos extremos. Assim, o 
BALSEQ é mais recomendado para simulações de longa duração (mensal e anual) do que 
para eventos diários ou de curta duração. 

A avaliação qualitativa, por meio de gráficos dos dados da hidrógrafa em comparação 
aos simulados, permitiu uma validação positiva dos valores de recarga obtidos com o 
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BALSEQ, pois o modelo pôde prever com coerência, o comportamento temporal da Rp 
quando comparada ao EB. 

A recarga potencial direta média para a BHRL foi estimada em 895 mm, o que 
corresponde à 40% da precipitação média anual. Para a BHRM a Rp média foi de 393,31 mm, 
ou 25% da precipitação média anual. Os valores de EB também apresentaram a mesma 
tendência, tendo maior participação na vazão do Ribeirão Lavrinha (76%) quando comparado 
ao Ribeirão Marcela (40%). Em ambas as bacias o componente com maior participação no 
balanço hídrico foi a evapotranspiração com 51,4% na BHRL e 56,7% na BHRM. Portanto, 
não só o excedente hídrico é responsável pela maior recarga observada na BHRL, como 
também as características fisiográficas e pedológicas desta bacia, sobretudo o predomínio de 
pedoformas côncavo-convexas que favorecem o escoamento subterrâneo. 
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RESUMO 
O Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, com 134,68 ha, está inserido em 

área urbana com grande crescimento imobiliário e com uma população de 27.600 usuários, 

acarretando a perda de áreas verdes, aumentando a geração de resíduos e efluentes. O objetivo 

desse artigo foi avaliar os impactos das atividades do Campus da UFJF na qualidade da água 

da Bacia de Contribuição do Lago dos Manacás (BCLM). Foram escolhidos cinco pontos para 

o monitoramento, considerando uma nascente (P1) e as fozes dos quatro córregos que 

deságuam no Lago dos Manacás (P2 a P5). As amostras foram coletadas mensalmente, 

durante o período de novembro de 2013 a outubro de 2014. Foram medidos pH, Oxigênio 

Dissolvido (OD), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Condutividade Específica e 

Turbidez. Os resultados mostraram que o OD aumenta da nascente de um córrego (P1) para 

sua foz (P2) com valores baixos nas demais fozes, destacando uma mediana de 1,3 mg L
-1

 no 

P5; a DQO não segue um padrão, ficando com as medianas maiores que 6 mg O2 L
-1

 em todos 

os pontos, com destaque para o P4 com 25,5 mg O2 L
-1

, sub-bacia na qual estão localizados a 

maioria dos laboratórios da universidade; a Turbidez ficou pior no P5 com 39,42 UNT, 

coincidindo com a sub-bacia mais afetada por obras e movimentação de terra; a 

Condutividade Específica aumentou gradativamente de P1 até P2, não diferenciando 

estatisticamente as medianas entre P3, P4 e P5. O Lago dos Manacás enquadra-se na Classe 2 

e, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, há uma desconformidade entre os 

padrões estabelecidos e os resultados encontrados, com destaque para o OD nas seções 4 e 5, 

com valores atuais compatíveis com a Classe 4 de frequente anaerobiose. 

Palavras-chave: gestão de recursos hídricos, monitoramento ambiental, UFJF. 

Land use impacts on water resources of the Manacás Lake Basin, 

Minas Gerais, Brazil 

ABSTRACT 
The 134.68 ha campus of the Federal University of Juiz de Fora (UFJF) is in urban area 

impacted by new developments. The population of 27,600 consumers causes the loss of green 
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areas and generates increasing waste and sewage water. This study evaluated the impact of 

UFJF Campus activities on water quality, emphasizing the Manacás Lake Basin (MLB). The 

evaluation was based on five monitoring points: a spring (P1) and the four mouths of the 

streams that flow into Manacás Lake (P2 to P5).  Water samples were collected monthly 

between November 2013 and October 2014, and pH, DO, COD, Conductivity and Turbidity 

were analyzed. The results showed that the DO increases from the spring (P1) to the mouth 

(P2), with low values at the other points, and a median of 1.3 mg L
-1

 at P5. COD does not 

follow a pattern, registering medians higher than 6 mgO2 L
-1

 at all points, highlighting P4 

with 25.5 mgO2 L
-1

, the sub-basin which contains most of the Labs. Worse turbidity was 

found at P5, with 39.42 UNT, coinciding with the sub-basin most affected by construction. 

Conductivity gradually increased from P1 to P2, and medians were not statically different for 

P3, P4, and P5. Manacá Lake is Class 2 according to CONAMA resolution Nº 357/2005, but 

the results showed that the DO at P4 and P5 has values of Class 4 water, with frequent 

anaerobiosis. 

Keywords: environmental monitoring, UFJF, water resources management. 

1. INTRODUÇÃO 

A importância de se refletir sobre o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil vem 

crescendo frente à crise hídrica enfrentada nos últimos anos. Os ecossistemas de água doce, 

em termos de quantidade e qualidade, são os mais degradados em esfera global. Dentre esses 

ecossistemas estão os lagos e rios, que apesar de representar uma pequena parcela da água 

total do planeta, são de grande relevância em relação à água potável acessível (Gleick et al., 

2014; OECD, 2015). 

Em todo o mundo, lagos e rios vêm sendo alvos de monitoramento, análises e pesquisas, 

a fim de conhecer os impactos que sofrem. Dentre eles, podem-se citar o aumento de 

salinidade, alterações de temperatura e contaminação por componentes químicos industriais e 

agrícolas. O monitoramento da qualidade da água se faz através do acompanhamento 

periódico dos parâmetros físico-químicos, e fornece subsídios para avaliar as condições do 

recurso hídrico para tomada de decisões no gerenciamento do corpo d’água (Akbar et al., 

2011; Bhattacharyya e Kapil, 2010; Marotta et al., 2008; Rocha et al., 2014; Rocha e Costa, 

2015; Sheela et al., 2012). 

O Lago dos Manacás é um lago artificial com um espelho de 1,37 ha. Está inserido no 

Campus sede da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o qual possui uma área total de 

134,68 ha. A Bacia de Contribuição do Lago dos Manacás (BCLM) tem área de 82,85 ha 

(Figura 1), compondo as sub-bacias contribuintes do córrego Independência, que deságua no 

rio Paraibuna, que por sua vez faz parte da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. De 

acordo com a Deliberação Normativa nº16/1996 do Conselho Estadual de Política Ambiental 

(COPAM) (Minas Gerais, 1996), a BCLM e o córrego Independência são enquadrados na 

Classe 2, devido à localização de sua foz em trecho do rio Paraibuna, que é enquadrado dessa 

forma. 

Após a adesão ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), implementado a partir do ano de 2009, verificou-se um 

aumento da área construída no Campus da UFJF e da população usuária deste espaço. 

Oliveira (2008) estimou que, após o REUNI, mais de 27.600 circulariam pelo campus sede da 

UFJF atualmente, o que corresponde a uma população maior do que 91% dos 142 municípios 

da Zona da Mata mineira, região onde está inserida a Instituição. Para chegar a essa estimativa 

foram considerados os números anteriores ao REUNI e as expansões previstas, somando-se 

aos docentes, discentes e técnicos administrativos, o grande número de trabalhadores 

terceirizados, prestadores de serviços, concessionários, empresas incubadas, os usuários dos 
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serviços comunitários, e ainda, os visitantes que utilizam a área do campus para exercícios 

físicos e lazer. Com a expansão houve a perda de áreas verdes para implantação de 

estacionamentos e prédios com consequente impermeabilização do solo, aumentando assim o 

escoamento superficial e, desse modo, os impactos diretos e indiretos sobre os recursos 

hídricos (Yu et al., 2013). Além disso, o aumento das atividades acadêmicas acarreta em 

maior uso dos laboratórios, gerando ruídos, resíduos e principalmente efluentes que chegam 

no Lago dos Manacás situado no nível de base da Bacia do Campus da UFJF, conforme 

Figura 1. 

Buscando harmonizar todas essas mudanças na estrutura física da UFJF com as 

dimensões ambientais e sociais, tem-se a necessidade do planejamento e implantação de 

medidas efetivas que visem o compromisso institucional com a sustentabilidade (Oliveira, 

2009). Pesquisas vêm sendo realizadas no Campus da UFJF com vistas ao monitoramento dos 

impactos causados pelas atividades rotineiras, destacando o tráfego de veículos, o lançamento 

de esgotos domésticos, efluentes de laboratórios e o grande volume de obras. Estudos 

limnológicos iniciados por Azevedo et al. (2003) descobriram uma nova espécie de 

cianobactéria (Limnothrix bicudoi) no Lago dos Manacás. Posteriormente, Soares et al. (2009) 

estudaram as fases de equilíbrio desta espécie, observando que a abundância é influenciada 

pela temperatura e pelo período sazonal. 

 

Figura 1. Carta da Bacia de Contribuição do Lago dos Manacás - 

BCLM. 

A fauna bentônica do lago foi estudada por alguns pesquisadores, destacando-se a 
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pesquisa sobre decomposição de folhas por larvas de Chironomidae (Silveira et al., 2013) e o 

estudo realizado por Martins (2011), o qual analisou a decomposição de macrófitas por 

oligochaeta (Annelida: Clitellata). Também Frizzera (2011) desenvolveu trabalho sobre o 

tema e, como conclusões importantes, verificou que a alteração das condições das variáveis 

ambientais durante o período de coleta (2009-2010) contribuiu para alteração na estrutura da 

comunidade de Chironomidae e Oligochaeta e que, através da análise da assembléia dos 

grupos Chironomidae e Oligochaeta e das variáveis abióticas, foi possível verificar que o 

Lago dos Manacás apresentou alteração da qualidade de suas águas durante o período de 

estudo. 

Marques et al. (2014) realizaram um estudo da qualidade das águas do Campus da UFJF, 

tendo como objeto de estudo o Lago dos Manacás (nível de base da sub-bacia do Campus), 

onde foi estipulada a quantidade de esgoto produzida diariamente no Campus. Já Oliveira et 

al. (2013) tiveram seu estudo voltado para a qualidade ambiental das 28 nascentes existentes 

no Campus da UFJF, onde verificaram um grau de impacto ambiental considerado médio, 

com 44,5% razoável e 40,7% na classe ruim, incluindo a nascente P1 utilizada nessa pesquisa 

com resultados de coliformes fecais de 1200 UFC/100 mL. 

Considerando os estudos já realizados e a importância da gestão dos recursos hídricos, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos das atividades do Campus da UFJF na 

qualidade da água da Bacia de Contribuição do Lago dos Manacás. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora se localiza na região oeste da cidade 

de Juiz de Fora e sua área total é de 1.346.793,80 m² (UFJF, 2015). 

Foram escolhidos cinco pontos para o monitoramento da qualidade da água, partindo de 

uma nascente dentro de fragmento de Mata Atlântica entre o Centro de Biologia da 

Reprodução (CBR) e a Faculdade de Educação Física (FAEFID), denominado P1, e a foz dos 

principais córregos que cortam o Campus: P2 - Foz do córrego da FAEFID; P3, P4 e P5 – Foz 

de córrego a direita, meio e esquerda do Lago dos Manacás, respectivamente. Com o uso do 

software ArcGIS 10.2 foi gerado o Modelo Digital de Elevação Hidrograficamente 

Condicionado (MDEHC) com resolução de um metro, através das curvas de níveis obtidas 

pelo LiDAR e disponibilizadas pela Prefeitura de Juiz de Fora (Juiz de Fora, 2007). A partir 

do MDEHC, foi produzida uma Carta com destaque para as sub-bacias dos pontos de 

monitoramento, hidrografia e relevo (Figura 2). 

As amostras de água foram coletadas mensalmente durante o período de novembro de 

2013 a outubro de 2014, totalizando 12 meses, abrangendo um período de seca e outro de 

chuva, completando um ciclo hidrológico. Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (Juiz de Fora, 2000) na cidade de Juiz de Fora há uma sazonalidade no clima bem 

definida, sendo a estação chuvosa de outubro a abril, com temperaturas mais altas e maiores 

precipitações pluviométricas, e a estação seca de maio a setembro, período mais frio e com 

menor incidência de chuvas. 

Adotaram-se medidas e procedimentos para a realização das coletas e conservação das 

amostras, conforme estabelecido no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras 

(ANA, 2011). 

Foram medidos parâmetros físico-químicos em campo utilizando a Sonda 

Multiparamétrica Modelo Hanna HI 9828, além das análises em bancada. Os parâmetros 

medidos diretamente pela sonda foram pH, Condutividade Específica e Oxigênio Dissolvido 

(OD). A Turbidez foi aferida em bancada através de Turbidímetro Hanna modelo HI 93703. 

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) foi obtida por oxidação por dicromato seguindo 

metodologia preconizada pela APHA (2012). A escolha desses parâmetros se deu em função 



 

 

933 Impactos do uso do solo nos recursos hídricos … 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

dos equipamentos disponíveis (devidamente calibrados), dos resultados obtidos com relação 

ao observado em campo, além da comparação com trabalhos de outros pesquisadores. 

 

Figura 2. Modelo Digital de Elevação Hidrograficamente 

Condicionado da BCLM. 

Os dados obtidos foram tabulados em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010, 

onde foram gerados valores de média e desvio padrão para cada parâmetro nos períodos de 

seca e chuva. Os dados também foram importados para o programa PAST – Palaeontological 

Statistics, no qual foram gerados diagramas Boxplot, obtendo as medianas e os valores 

máximos e mínimos para os parâmetros de cada ponto. 

Devido à natureza não normal de dados de qualidade da água (Helsel, 1987), foi utilizado 

o teste não-paramétrico de Mann-Whitney para verificação de diferenças significativas ou 

muito significativas entre os pontos amostrados (p<0,05) e (p<0,01), respectivamente. Os 

pontos P1 e P2 representam a nascente e a foz do mesmo córrego, assim, verificar se houve 

diferença significativa entre esses pontos levaria a uma análise dos processos ao longo do 

curso d’água. Quanto aos pontos P3, P4 e P5, como se tratam de córregos distintos com suas 

respectivas sub-bacias, tal verificação ajudaria na investigação de como o uso e cobertura do 

solo em cada área interferiu na qualidade da água conforme a Figura 1. 

A fim de se conferir a adequação desse recurso hídrico aos padrões da legislação 

ambiental, os valores encontrados para os parâmetros Turbidez, pH e OD foram comparados 

com os limites estabelecidos pela Resolução n°357 de 2005 do Conselho Nacional de Meio 
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Ambiente – CONAMA (Brasil, 2005) para um curso d’água de Classe 2. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Potencial hidrogeniônico (pH) 

A Resolução CONAMA 357/2005, ao definir padrões de qualidade da água, rege que 

para as águas de classe 2, o pH deve ter valores entre 6,0 e 9,0 (Brasil, 2005). Como se 

observa na Figura 3, o ponto P1 apresentou pH ácido, ao redor de 6,1. Tal resultado pode ser 

atribuído ao tipo de solo presente na região, o latossolo vermelho-amarelo (Sousa e Lobato, 

2015), uma vez que a dissolução de rochas é um dos fatores que influenciam o pH em 

nascentes. Além disso, a água da nascente apresenta-se protegida por um fragmento de Mata 

Atlântica (Figura 1), o que oferece proteção quanto a erosão, lixiviação e consequentes 

assoreamento e carreamento de nutrientes. Já na seção seguinte (P2) o pH é maior, 

aproximando-se do valor neutro, não ocorrendo grandes variações nos valores observados. 

Comparando as 5 seções do estudo, a maior diferença observada foi entre os pontos P1 e P2, 

com medianas 6,09 e 6,63 respectivamente, permanecendo, contudo, ácido (Figura 3). Tal 

diferença pode ser comprovada através do teste de Mann-Whitney, sendo que nestes pontos 

encontrou-se o valor de p=0,0216. Não houve diferenças significativas dos valores de pH 

entre os demais pontos. Esse resultado pode indicar que o uso e cobertura do solo nas sub-

bacias de contribuição pouco interferiu na variação do pH dos córregos, sendo que a 

influência do latossolo vermelho-amarelo pode ter prevalecido, sendo ainda mais 

representativa na nascente (P1) (Donadio et al., 2005), e as medianas dos cinco pontos 

ficaram abaixo de 7,0, porém acima de 6,0, respeitando assim os limites da Resolução 

CONAMA nº 357/2005. 

 

Figura 3. Boxplot do parâmetro pH nos cinco 

pontos de monitoramento da BCLM. 

3.2. Oxigênio Dissolvido (OD) 

Na Figura 4 verifica-se que a concentração de OD aumentou do P1 para o P2, o que pode 

ser entendido pela oxigenação do curso d’água no percurso entre a nascente (P1) e sua foz 

(P2). Nos demais pontos os valores foram menores, com o pior resultado no P5 com mediana 

de 1,3 mg L
-1

. Nos pontos P4 e P5 foram encontradas condições de anaerobiose em alguns 

meses. A Resolução CONAMA nº 357/2005 define que o valor mínimo para este parâmetro 

deve ser de 5 mg L
-1 

de OD (Brasil, 2005). As medianas de todos os pontos não atenderam a 

este limite. 
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Segundo Von Sperling (2005), valores de OD inferiores à saturação são indicativos da 

presença de matéria orgânica, provavelmente de esgoto. As sub-bacias de contribuição dos 

pontos P4 e P5 são as que possuem maior quantidade de instalações acadêmicas (destacando 

os laboratórios) e administrativas, como evidenciado na Figura 1. Isso sugere também que 

essas áreas concentram maior geração de esgoto sanitário. Como todas as áreas das bacias de 

drenagem dos pontos estudados se encontram dentro dos limites do Campus da UFJF, a 

interferência de fontes externas de poluição pode ser descartada. Assim, devido à idade das 

instalações sanitárias do campus, iniciadas na década de 1960, possíveis falhas na rede de 

coleta de esgoto podem estar contaminando os recursos hídricos. As bactérias que degradam a 

matéria orgânica são organismos aquáticos que consomem OD, explicando os baixos valores 

encontrados. E ainda, o campus é uma área urbanizada que não possui fauna terrestre 

expressiva que possa contribuir com a carga orgânica nos cursos d’água. A degradação da 

matéria orgânica consome o oxigênio dissolvido na água através da ação catalisadora de 

inúmeros microrganismos, entre os quais predominam as bactérias aeróbias (Branco, 1986).  

A análise do teste de Mann-Whitney apontou que houve diferença significativa entre P2 

e P3 com p=0,04036. E que os pontos P4 e P5, os quais apresentaram as menores 

concentrações de OD, chegam a apresentar diferença muito significativa de P1 e P2 com 

p=0,001215. Esses resultados reforçam a possível influência de esgoto nos valores de OD 

para os pontos P4 e P5. 

Os teores de OD do P2 ao P5 são baixos considerando-se córregos de cabeceira. Estudo 

realizado em córrego de primeira ordem numa reserva biológica no mesmo município, Rosa 

et al., (2011) encontrou o OD atingindo o valor de saturação. No mesmo bioma em outros 

estados brasileiros, considerando córregos de primeira e segunda ordem, Cunha et al. (2014) 

acharam valores de OD entre 5 mg L
-1

 e 6 mg L
-1

, e Suriano et al. (2011), valores entre 7,85 

mg L
-1

 e 10,8 mg L
-1

 em ambientes preservados. 

 

Figura 4. Boxplot do parâmetro OD nos cinco 

pontos de monitoramento da BCLM. 

3.3. Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 não define limites para este parâmetro (Brasil, 

2005). Seu uso na gestão das águas geralmente se dá em associação com a DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) para o controle de sistemas de tratamento de efluentes (CETESB, 

2009). No entanto, a comparação dos valores de DQO entre os pontos desta pesquisa auxilia 

na diferenciação entre eles e na indicação de possível poluição por esgotos. Na Figura 5, 

observa-se que a DQO não demonstrou um comportamento definido. Seus valores oscilaram 
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entre os pontos, sendo que a mediana obteve maior diferença entre P1 e P4, sendo seus 

valores, respectivamente, 6 mgO2 L
-1

 e 25,5 mgO2 L
-1

, o que pode ser verificado pelo teste de 

Mann-Whitney com p=0,04285. 

O maior valor de DQO no ponto P4 sugere possível falha nas redes de efluentes do 

Instituto de Ciências Exatas (ICE) e do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), onde se 

concentram os laboratórios dos cursos de Física, Química e Biologia, além dos esgotos 

sanitários (Figura 1). Como já relatado, não há fontes externas a serem consideradas. Nesses 

laboratórios são gerados efluentes nas atividades de ensino e pesquisa. Mesmo considerando 

que a UFJF adota um programa de descarte de resíduos perigosos, a lavagem das vidrarias e 

outros instrumentos e materiais gera efluentes líquidos contaminados. Os efluentes de 

laboratórios possuem uma DQO particularmente alta. Alves et al. (2005) mediram uma DQO 

de 1350 mg L
-1

 para um efluente de laboratório de controle da poluição, similar a muitos 

laboratórios instalados na bacia de drenagem do P4. Uma vez que o campus não dispõe de 

sistema de tratamento de efluentes, estes são coletados e enviados para a rede pública 

municipal. Possíveis vazamentos na rede de coleta podem levar à poluição dos córregos e, por 

consequência, do Lago dos Manacás. 

 

Figura 5. Boxplot do parâmetro DQO nos 

cinco pontos de monitoramento da BCLM. 

3.4.Turbidez 

Observa-se na Figura 6 uma mediana baixa em P2 com valor de 1,57 UNT, o que pode 

ser justificado pela presença de matas ciliares no ponto analisado (Figura 1). Segundo Rocha e 

Costa (2015), essas faixas (matas) reduzem o impacto de fontes de poluição através do efeito 

“filtro”, destacando a retenção de sedimentos finos, matéria orgânica, produtos tóxicos, 

diminuindo os processos de assoreamento do corpo d’água, evitando a erosão e estabilizando 

os solos marginais, se comportando como uma verdadeira barreira física. 

Nos demais pontos, os valores foram muito variáveis, com o valor máximo atingindo 

39,42 UNT em P5. Para águas de classe 2 a Resolução CONAMA nº 357/2005 define que 

limite para a Turbidez é de 100 UNT (Brasil, 2005). Deste modo, os valores encontrados não 

infringem tal norma. No entanto, a comparação deste parâmetro entre os pontos evidencia as 

consequências da interferência antrópica. Essa seção, P5, recebeu os impactos dos maiores 

volumes de obras no Campus, destacando a construção do novo prédio do Instituto de 

Ciências Humanas (ICH) no início da porção Nordeste e a terraplanagem de dois patamares 

para instalação da futura Reitoria da UFJF no limite da porção Nordeste (Figura 1). Obras e 

movimentação de terra numa bacia favorecem a ocorrência de processos erosivos e o 
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consequente carreamento de partículas de solo para os cursos d’água, provocando assim o 

aumento dos sólidos em suspensão e da Turbidez do corpo hídrico. Esse aumento da Turbidez 

é uma ameaça para o ecossistema segundo Wantzen e Mol (2013), e não foram adotadas 

medidas preventivas como recomendado e detalhado por Harbor (1999) durante as obras. 

A variação dos resultados deste parâmetro entre os pontos pode ser confirmada pela 

análise do teste de Mann-Whitney, onde foram indicadas diferenças muito significativas entre 

todos os pontos, com exceção entre P1 e P2 que obteve somente diferença significativa com 

p=0,0258, e entre P3 e P4 sem diferença significativa com p=0,7289. 

 

Figura 6. Boxplot do parâmetro Turbidez nos cinco 

pontos de monitoramento da BCLM. 

3.5. Condutividade Específica 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 não define limites para este parâmetro (Brasil, 

2005), no entanto, segundo a CETESB (2009), “níveis superiores a 100 µS cm
-1

 indicam 

ambientes impactados”. 

Neste estudo não foram verificados valores de condutividade específica superiores a 

100 µS cm
-1

. A condutividade específica é um parâmetro fácil de ser medido e apresenta 

numerosas correlações com variáveis de qualidade da água (Wang e Yin, 1997), explicando 

sua medição em estudos de monitoramento de qualidade da água. A Figura 7 ilustra a 

variação dos valores encontrados para a condutividade específica, a qual apresentou aumento 

de P1, com mediana de 14,36 µS cm
-1

, para P2, com mediana de 30,47 µS cm
-1

. Essa 

diferença entre a nascente e a foz do mesmo córrego pode indicar processos de poluição 

difusa aumentando a quantidade de sólidos dissolvidos em P2, o que requer mais 

investigações visto que, para os demais parâmetros analisados, o ponto P2 apresentou 

melhores resultados em comparação a P1. O maior valor de condutividade específica e a 

maior mediana foram do ponto P5 com um valor de 54,21 µS cm
-1

. Mais uma vez sugere-se 

que processos erosivos resultantes da movimentação de terra na sub-bacia de contribuição do 

P5 estejam também influenciando a condutividade da água neste ponto, aumentando os íons 

dissolvidos na água. 

Com o teste de Mann-Whitney verificou-se que não houve diferenças significativas entre 

os valores de condutividade específica para os pontos P3, P4 e P5 (P3-P4 p=0,7583; 

P3-P5 p=0,1741; P4-P5 p=0,4116). Verificou-se também que para P1 (nascente) e P2 (foz) há 

diferenças muito significativas em relação a todos os outros pontos (P1-P3, P1-P4 e P1-P5 

p0,001; P2-P3, P2-P5 p0,005; P2-P4 p=0,0905 devido à amplitude de variação do P4), 

sugerindo que a sub-bacia que engloba esses pontos do mesmo córrego (CRITT, CBR e 
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FAEFID) apresenta melhores condições ambientais que as demais sub-bacias conforme as 

Figuras 1 e 7. 

 

Figura 7. Boxplot do parâmetro Condutividade 

Específica nos cinco pontos de monitoramento da 

BCLM. 

A Tabela 1 apresenta a comparação entre os padrões estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 357/2005 (Brasil, 2005) dos parâmetros de pH, OD e Turbidez para um curso 

d’água de Classe 2, com os valores obtidos no presente trabalho nos cinco pontos de 

monitoramento. 

Tabela 1. Comparação entre os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (Brasil, 

2005) com os valores encontrados nos pontos de monitoramento. 

 
pH 

 
OD (mg L

-1
) 

 
Turbidez (UNT) 

 Resolução CONAMA nº 357/2005 

 
6,0 a 9,0   ≥ 5 

 
≤100 

  Seca Chuva   Seca Chuva   Seca Chuva 

P1 6,31 ± 0,36 6,11 ± 0,46   3,93 ± 1,47 3,72 ± 2,41   3,26 ± 0,31 4,76 ±  3,85 

P2 6,84 ± 0,30 6,45 ± 0,31   4,6 ± 1,56 3,89 ± 1,72   2,37 ± 2,30 1,98 ±  1,49 

P3 6,64 ± 0,28 6,30 ± 0,22   2,73 ± 0,51 2,96 ± 1,46   17,56 ± 6,18 7,44 ±  3,60 

P4 6,57 ± 0,12 6,46 ± 0,42   1,94 ± 1,52 2,06 ± 0,77   8,35 ± 4,16 12,88 ±  6,06 

P5 6,66 ± 0,26 6,37 ± 0,32   1,42 ± 1,04 2,49 ± 1,98   18,12 ± 8,83 25,66 ± 12,03 

Em relação ao parâmetro OD, constatou-se a não conformidade de todos os valores com 

os limites, independente da seção de monitoramento e da sazonalidade. Os parâmetros pH e 

Turbidez encontraram-se dentro dos padrões estabelecidos para Classe 2 de 6,0 e 9,0 para pH, 

e até 100 UNT, respectivamente. 

O ponto P2 apresentou os melhores resultados com relação aos parâmetros enquadrados. 

Como já registrado, essa seção é favorecida por uma mata ciliar que parece ter atenuado os 

impactos, provavelmente de esgotos e poluição difusa. 
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4. CONCLUSÕES 

A qualidade da água de uma determinada região é resultado, dentre outros fatores, da 

cobertura vegetal existente e da forma de uso do solo. O Campus da UFJF se expandiu com 

construção de novas instalações e aumento das atividades acadêmicas e científicas. Tal 

expansão, sem adequado gerenciamento dos recursos hídricos, resultou em impactos 

negativos nos corpos d’água, representados pelos baixos valores de OD em todas as seções de 

monitoramento. Os valores diferenciados de DQO e de Turbidez também chamam a atenção 

para as atividades antrópicas em algumas sub-bacias. Mesmo com o ritmo das obras no 

campus diminuindo, os impactos ainda são observados, contribuindo para que a qualidade da 

água no espaço monitorado esteja distante da Classe 2. Os resultados encontrados são 

compatíveis com a Classe 4, indicada apenas para navegação e harmonia paisagística. 

A comunidade universitária e a alta administração da UFJF devem buscar uma política 

que vise uma maior proteção dos recursos hídricos da bacia de contribuição do Lago dos 

Manacás. É necessária a implementação de instrumentos que permitam maiores informações 

acerca das características desses recursos, como monitoramento dos corpos d’água, 

mapeamento e adequação das redes de esgoto, conjuntamente com soluções que conciliem o 

atendimento das necessidades institucionais relacionadas ao espaço físico com a conservação 

do meio ambiente. 

Finalmente, com a escassez dos recursos hídricos e o aumento dos custos com 

abastecimento público, as águas do Lago dos Manacás poderiam ser utilizadas para abastecer 

o próprio Campus, gerando uma economia a ser revertida para a própria comunidade. 
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RESUMO 
A microbacia hidrográfica do rio Pirajibu-Mirim, localizada em Sorocaba-SP, contribui 

para produção e o abastecimento de água do município, além de estar inserida em uma região 
prioritária para implantação de um programa de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). 
Nesse contexto, o presente trabalho objetivou avaliar a conservação de suas nascentes e a 
adequação ambiental de suas Áreas de Preservação Permanente (APPs). Para tanto, foi 
realizado em campo um diagnóstico macroscópico das nascentes, para sua posterior 
classificação. A avaliação da adequação ambiental nas APPs foi realizada com o auxílio de 
imagens do satélite RapidEye (2014) e do programa Quantum GIS 1.6. Os resultados apontam 
que a qualidade da água destaca-se positivamente, enquanto o uso e ocupação do solo e a área 
das nascentes apresentam resultados negativos. Nenhuma nascente está localizada em área 
protegida e apenas uma está em propriedade rural agrícola, além de não possuírem placas 
indicativas. A maioria apresenta sinais de perturbação antrópica, como a degradação da 
vegetação e depósito de lixo. A avaliação da adequação ambiental mostrou que 30,7% das 
APPs da microbacia estão sem vegetação e, assim, deveriam sofrer intervenções visando à 
recuperação das áreas degradadas. A análise do perfil das propriedades que possuem 
nascentes indicou a predominância de terrenos ociosos e chácaras. Os dados encontrados 
evidenciam algumas características ambientais e socioeconômicas da microbacia que, se 
consideradas na implementação do programa de PSA, podem contribuir para a 
sustentabilidade de uma política pública de conservação dos recursos hídricos na região. 

Palavras-chave: adequação ambiental, manejo de bacias hidrográficas, nascentes, pagamento por 
serviços ambientais. 

Hydrological and environmental analysis of the Pirajibu-Mirim 
watershed, Sorocaba, SP, Brazil 

ABSTRACT 
The watershed of the Pirajibu-Mirim River, in Sorocaba-SP, contributes to production 

and the municipal water supply, and is located in a high-priority region for the 
implementation of a Payment for Environmental Services (PES) program. In this context, this 
study aimed to evaluate the conservation of its water springs and environmental compliance 
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with the legislation of Permanent Preservation Areas (PPAs). A macroscopic diagnosis of the 
water springs was therefore made in the field in order to subsequently classify their condition. 
The assessment of environmental compliance with the PPAs was performed with the aid of 
RapidEye (2014) satellite images and the Quantum GIS 1.6 program. The results indicated 
that water quality stands out positively, while the land use and occupation of the springs areas 
showed negative results. No water spring is located in protected areas and only one was found 
on an agricultural farm; none had signs indicating its presence. Most of them show evidence 
of human disturbance, such as degradation of vegetation and garbage dumping. The 
evaluation of environmental compliance demonstrated that 30.7% of the PPAs lack adequate 
vegetative cover, and thus may potentially be included in an intervention program for 
recovery due to degradation. The profile analysis of the properties that have water springs 
indicated the predominance of lands without any commercial use that included recreational 
country houses. The work indicated some environmental and socioeconomic characteristics of 
the watershed that can support public policy for the conservation of water resources in the 
region, if considered in the establishment of a PSA program. 

Keywords: environmental compliance, payment for ecosystem services, springs, watershed 
management. 

1. INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos são imprescindíveis para a manutenção da vida, tanto para o 
suprimento de necessidades básicas quanto para o desenvolvimento social e tecnológico dos 
seres humanos. Dessa forma, diversas legislações pautam a proteção e manutenção desses 
recursos, como o Código Florestal Brasileiro. A atual lei sobre a proteção da vegetação nativa 
(nº 12.651/2012) define áreas que são especialmente protegidas, como aquelas no entorno de 
corpos d’água e de nascentes ou olhos d’água perenes (Brasil, 2012). 

A Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) também visa o uso sustentável dos 
recursos hídricos, estabelecendo seu manejo de forma integrada. A PNRH estabelece 
ferramentas para diminuir os impactos antrópicos na ocupação e uso do solo, adotando como 
unidade territorial de gerenciamento a bacia hidrográfica (Brasil, 1997). 

O estabelecimento da bacia hidrográfica como unidade de planejamento beneficiou 
principalmente a proteção da água, já que sua delimitação está diretamente relacionada com a 
disposição dos recursos hídricos (Porto e Porto, 2008). Para sua gestão, concebeu-se um 
modelo compartilhado, onde o poder público e a comunidade têm responsabilidades e 
relevância para tomada de decisões (Brasil, 1997). 

O Comitê de Bacias Hidrográficas Sorocaba Médio Tietê (CBH-SMT) engloba a região 
da sub-bacia do Pirajibu. O CBH-SMT possui câmaras técnicas responsáveis por assessorar o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos em suas decisões, e grupos de trabalho para análise 
de temas específicos. Um de seus grupos discute a criação e a implementação de projetos de 
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) nos municípios que integram a bacia (ANA, 
2011). 

A elaboração de projetos de PSA em uma bacia depende da determinação de diversos 
aspectos, entre eles os serviços ambientais que serão priorizados (Bohlen et al., 2009). Esses 
projetos podem ser desenvolvidos com diversos objetivos e estruturas. No entanto, para serem 
bem sucedidos, devem se adaptar às particularidades das regiões onde são adotados 
(Schomers e Matzdorf, 2013; Ezzine-de-Blas et al., 2016) 

O presente trabalho objetivou analisar a conservação das nascentes e a adequação 
ambiental das APPs da microbacia do Pirajibu-Mirim, em Sorocaba/SP. A microbacia foi 
escolhida pela sua inserção na bacia do Pirajibu, adotada como prioritária para o recebimento 
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de PSA na lei municipal de Sorocaba nº 162/2011 (Sorocaba, 2011), e pela sua importância 
no abastecimento público de água na cidade. Como a lei ainda não foi regulamentada, os 
dados fornecidos pelo trabalho podem auxiliar no desenvolvimento de um projeto adequado 
para a região. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 
O município de Sorocaba localiza-se no sudeste do estado de São Paulo, a 92 km de 

distância da capital, na chamada borda de depressão periférica paulista (IGC, 2014). O clima 
da região é tropical de altitude, marcado por períodos chuvosos no verão e secos de inverno. 
Segundo a classificação de Koeppen, o clima é Cwa, com mínimas de 12ºC e máximas de 
30ºC, sendo a média anual 22,1ºC. A precipitação média anual gira em torno de 1.311 mm. 
(CEPAGRI, 2015). 

A vegetação é caracterizada por uma área de ecótono entre Mata Atlântica e Cerrado, 
com a presença das fitofisionomias: floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila 
densa, cerrado, campos cerrados e matas de várzea (Sorocaba, 2014). Entretanto, de acordo 
com Lourenço et al. (2014), atualmente apenas 4,46% da área do município permanece 
coberta por fragmentos florestais em estágios médios ou avançados de regeneração. 

Sorocaba cobre uma área de 449 km2, com população estimada de 644.919 habitantes, 
sendo 99% residentes na zona urbana (IBGE, 2015). Seu perímetro está inserido na Unidade 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio Sorocaba e Médio Tietê (UGRHI- 10), que 
abrange 34 municípios paulistas e compreende uma área de drenagem de aproximadamente 
6830 km2. O corpo d’água que atravessa e designa a cidade é o rio Sorocaba, principal 
afluente da margem esquerda do rio Tietê (IGC, 2014).  

A microbacia do Pirajibu-Mirim foi determinada como área prioritária para o estudo pela 
importância de seus recursos hídricos, seu potencial para conexão de fragmentos florestais e 
sua inserção completa no município de Sorocaba (Figura 1). Além de corresponder a uma área 
estratégica para conservação e recuperação de vegetação nativa e recursos hídricos, o 
Pirajibu-Mirim ainda é um rio de grande importância para o abastecimento de água na cidade. 
De acordo com o SAAE (2014), corresponde a 10% da água tratada e distribuída para 
população, através da represa do Pirajibu. 

 

Figura 1. Delimitação da microbacia do rio Pirajibu-Mirim e sua 
inserção no município de Sorocaba/SP, localização das nascentes da 
microbacia e identificação das nascentes visitadas em campo, 2015. 
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2.2. Diagnóstico das nascentes  
As nascentes foram previamente localizadas com o auxílio de cartas do IBGE (1996), de 

resolução 1:50.000, e com os mapas elaborados no programa Quantum GIS 1.6, software livre 
de Sistemas de Informações Geográficas. Posteriormente, elas foram conferidas em campo 
com o auxílio de um navegador portátil configurado com DATUM WGS84, UTM, zona 23S. 
Nas nascentes que puderam ser acessadas, foi aplicado um diagnóstico simplificado, baseado 
no modelo de Gomes et al. (2006). Foi realizada uma análise macroscópica a fim de 
categorizar as nascentes de acordo com seu estado de conservação (Tabela 1). 

Após a somatória da pontuação de cada nascente, elas foram classificadas como A-ótima 
(Entre 39 e 37 pontos), B- boa (Entre 36 e 34), C- razoável (Entre 33 e 31), D- ruim (Entre 30 
e 28) e E-péssima (Abaixo de 28). 

Tabela 1. Parâmetros para diagnóstico macroscópico qualitativo aplicado às nascentes. 

Parâmetros 
 Pontuação 

 1 2 3 

Cor da água  Escura Clara Transparente 

Odor  Cheiro forte Cheiro fraco Sem cheiro 

Lixo ao redor  Muito Pouco Sem lixo 

Materiais Flutuantes  Muito Pouco Ausência 

Óleos  Muito Pouco Ausência 

Espumas  Muito Pouco Ausência 

Esgoto 
 

Esgoto doméstico 
Fluxo 
Superficial 

Ausência 

Vegetação (APP) 
 

Alta degradação 
Baixa 
degradação 

Preservada 

Uso por animais  Presença Apenas marcas Ausência 

Uso por humanos  Presença Apenas marcas Não detectado 

Proteção do local 
 

Sem proteção 
Com proteção 
acessível 

Com proteção 
inacessível 

Proximidade com 
residências/Estabelecimentos 

 
< 50 metros 

Entre 50 e 100 
metros 

> 100 metros 

Área de inserção  Ausente Privada Área protegida 

Fonte: Adaptado de Gomes et al. (2006). 

Para análise da adequação ambiental das nascentes e demais corpos d´agua foram 
utilizadas imagens de satélite RapidEye (2014), fornecidas pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e processadas no programa Quantum GIS 1.6. Os perímetros correspondentes às 
Áreas de Preservação Permanente (APPs) foram classificados de acordo com o uso do solo 
(fragmentos florestais; pasto/solo descoberto; floresta plantada; instalações urbanas e lagoas). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Diagnóstico das nascentes 
De acordo com as cartas do IBGE (1996), existem 109 nascentes na microbacia. No 

entanto, o diagnóstico foi aplicado em apenas 11 delas (Figura 2, Tabela 2). Embora toda 
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microbacia tenha sido percorrida, o número de nascentes avaliadas reflete a dificuldade de 
acesso aos locais onde elas possivelmente se encontram. 

A maioria das nascentes está localizada em terrenos particulares que, sem a devida 
permissão, não puderam ser visitados. Observou-se que essas propriedades são 
majoritariamente terrenos ociosos ou chácaras. Apenas uma nascente foi encontrada em 
propriedade de uso agrícola. Esse aspecto deve ser levado em consideração na elaboração do 
projeto de PSA, pois grande parte dos modelos encontrados no Brasil e no mundo, quando 
remunera pessoas físicas, considera as propriedades com uso econômico do solo (Guedes e 
Seehusen, 2011; Wunder, 2008). Rosa et al. (2016) destacam a possibilidade de reversão dos 
apoios monetários a outras formas de apoio, de acordo com o perfil socioeconômico 
encontrado na área prioritária para conservação do serviço ambiental. 

 

Figura 2. Nascentes visitadas na microbacia do Pirajibu-Mirim (localização 
mostrada na Figura 1). 1. Nascente próxima à construção de um 
empreendimento; 2. Afloramento em um pasto de uma propriedade privada; 
3. Nascente em um terreno ocioso; 4. Água canalizada em nascente inserida 
em bairro residencial; 5. Nascente de um imóvel residencial ao lado da 
represa do Pirajibu; 6. Nascente no terreno de uma empresa; 7. Afloramento 
ao lado de uma via de circulação; 8. Nascente em uma chácara; 9. 
Afloramento em uma via de circulação; 10. Nascente em área residencial; 
11. Nascente e represamento da água em uma propriedade agrícola. 
Sorocaba/SP, 2015. 

As nascentes que tiveram as vazões encontradas no período do campo podem ser 
destacadas pela qualidade da água, pois as notas atribuídas nessas categorias foram as 
maiores. Nenhum despejo de esgoto próximo foi identificado, nem presença de óleos, odores, 
espumas e materiais flutuantes. Vale destacar que, embora próximos às nascentes esses 
problemas não existam, em outros trechos de cursos d’água da bacia eles podem ser 
observados. 
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Tabela 2. Resultado do diagnóstico macroscópico aplicado e classificação das nascentes. 

 
N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7 N. 8 N. 9 N. 10 N. 11 

Cor da água 3 3 3 3 3 - 1 2 2 - 3 

Odor 3 3 3 3 3 - 3 3 3 - 3 

Lixo ao redor 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 

Materiais flutuantes 2 3 3 3 3 - 1 3 3 - 3 

Óleos 3 3 3 3 3 - 3 3 3 - 3 

Espumas 3 3 3 3 3 - 3 3 3 - 3 

Esgoto 3 3 3 3 3 - 3 3 3 - 3 

Vegetação (APP) 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 

Uso por animais 3 1 3 2 1 3 2 2 1 3 3 

Uso por humanos 3 1 3 2 1 3 2 2 1 3 1 

Proteção do local 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

Proximidade com 
instalações urbanas 

1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

Área de inserção 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 

Total 32 29 34 28 31 - 24 31 27 - 33 

Classificação C D B D C - E C E - C 

Fonte: Tabela 1, adaptado de Gomes et al. (2006). 

A nascente 11 é uma caso especial pois, embora não possua esgoto, óleos e espumas, 
recebe fertilizantes químicos que acentuam a proliferação de algas em seu olho d’água. A 
contaminação com produtos químicos utilizados na agricultura pode comprometer a qualidade 
da água, inclusive causando problemas para o consumo humano decorrentes da eutrofização. 

As piores avaliações estão relacionadas ao uso e ocupação do solo em áreas adjacentes. A 
maioria das nascentes apresenta sinais de perturbação antrópica, como degradação ou 
ausência de vegetação, presença de lixo, inexistência de proteção no local e grande 
proximidade de residências, indústrias e empreendimentos em construção. Elas também estão 
inseridas em matriz urbana, não possuindo placas indicativas ou instruções para sua 
preservação. Além disso, nenhuma está inserida em áreas protegidas, como parques urbanos. 

Identifica-se também a necessidade de implantação de técnicas para proteção do solo, 
especialmente em estradas não pavimentadas, pois diversas nascentes estão próximas ou sobre 
vias de circulação. A construção de canais para drenagem de escoamento superficial, que 
levam a água para bacias de contenção, é um exemplo de intervenção que pode auxiliar no 
controle de erosão nessas áreas (Griebeler et al., 2005). 
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3.2. Adequação ambiental das APPs de curso d’água e nascentes 
Visando a proteção dessas nascentes, foi efetuada uma análise mais detalhada do uso do 

solo em seus entornos. Essa análise buscou identificar se a paisagem das APPs está 
compatível com o uso previsto pelo Código Florestal Brasileiro. A lei nº 12.651/2012 
estabeleceu algumas mudanças em relação à recuperação de áreas já consolidadas em APPs. 
Embora o raio mínimo de preservação ao redor das nascente ainda seja de 50 metros, a 
recuperação pode se limitar a um raio de 15 metros, se o seu uso foi consolidado antes de 22 
de julho de 2008 (Brasil, 2008; 2012). 

O órgão ambiental municipal e o órgão ambiental estadual foram consultados para 
esclarecimento da aplicação da nova lei. Ambos ressaltaram que na decisão prevalece a maior 
proteção ao meio ambiente, ou seja, se o proprietário quiser recuperar área de apenas 
15 metros, ele deverá comprovar que seu uso foi consolidado antes de julho/2008. Assim, em 
projetos de adequação ambiental, considera-se sempre recuperação de 50 metros de raio em 
volta das nascentes. 

O Código Florestal ainda destaca que áreas de preservação são aquelas “no entorno das 
nascentes e dos olhos d’água perenes” (Brasil, 2012). Ressalta-se que a aplicação apenas para 
nascentes perenes foi acrescentada na reformulação do código, diminuindo a necessidade de 
recuperação de floresta nativa (Faria et al., 2014). Algumas nascentes não estavam com vazão 
no local apontado pelas cartas do IBGE (1996) quando visitadas em campo. Entretanto, como 
variações sazonais podem refletir nos seus pontos de afloramento, a simulação da adequação 
ambiental foi realizada de acordo com as coordenadas geográficas das cartas. 

Além da necessidade de proteger o entorno das nascentes, o Código Florestal prescreve a 
preservação da vegetação nativa das faixas marginais dos cursos d’água, que também 
compuseram o cálculo. Destaca-se que análises da declividade e altitude também foram 
consideradas na microbacia. No entanto, não há APPs dessas modalidades na região. 

Figueiró e Colau (2014) apontam que o artigo 225 da Constituição Brasileira impõe ao 
poder público e à coletividade o dever de proteger o meio ambiente. Assim, são responsáveis 
pela tutela ambiental a União, os estados e os municípios, evidenciando uma tendência de 
descentralização em sua gestão. Essa descentralização não envolve apenas ações do poder 
executivo, como fiscalização e execução das leis ambientais, como também implica na 
possibilidade dos estados e municípios legislarem a respeito do tema. 

Há ainda uma particularidade na legislação ambiental, onde os estados e municípios 
podem modificar parâmetros já dispostos em leis federais. Em caso de conflitos, prevalecerá a 
lei que for mais restritiva, ou seja, que melhor defenda o meio ambiente. 

O município de Sorocaba apresenta um exemplo de parâmetros para conservação mais 
restritivos do que os indicados na lei federal. O plano diretor estabelece que as APPs devam 
ser maiores do que no Código Florestal em alguns trechos dos principais rios da cidade. O rio 
Pirajibu-Mirim, de acordo com o plano, deve ter faixas de proteção de 60 metros, desde sua 
cabeceira até sua foz. Um trecho é excluído dessa proteção (entre as coordenadas UTM 
258.628,331-7.398.473,266 e 256.149,560-7.400.918,737), além de outras áreas já 
urbanizadas (Sorocaba, 2014), onde se aplica o Código Florestal. 

Essas particularidades foram consideradas no cálculo do uso do solo nas APPs da 
microbacia (Tabela 3). Portanto, foram considerados raios de 50 metros no entorno das 
nascentes, faixas de 60 metros no entorno do rio Pirajibu-Mirim, e de 30 metros nos demais 
cursos d’água e no trecho excluído pelo plano diretor (Brasil, 2012; Sorocaba, 2014). 

O estudo sobre o uso do solo mostra que a maior parte das APPs está coberta com 
vegetação nativa (57,6%). Os solos descobertos representam 30,7%, correspondendo às 
regiões de maior prioridade para a recomposição vegetal. Os plantios florestais ao redor de 
corpos d’água podem desencadear, em um primeiro momento, uma redução na sua vazão 
(Ferraz et al., 2013). Embora essenciais para provisão de serviços ecossistêmicos, as árvores 
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também são grandes consumidoras da água presente no solo. Ainda assim, elas são 
indispensáveis para estabilidade do solo, resultando na manutenção e na perpetuação do fluxo 
de água ao longo do tempo (Lima, 2005). Esses fatores são especialmente importantes quando 
se trata do manejo de uma microbacia responsável pelo abastecimento público de água. 

Tabela 3. Área total e área relativa das categorias do uso do 
solo em APPs de curso d’água e demais nascentes. 

Uso 
Área total 

(km2) 
Área relativa 

(%) 

Fragmentos 4,90 57,6 

Pasto/solo descoberto 2,62 30,7 

Floresta plantada 0,42 4,9 

Instalações urbanas 0,33 3,9 

Lagoas 0,23 2,7 

Total 8,49 100 

Nas áreas onde foram encontradas florestas plantadas (4,9%) seria necessário o manejo 
dos indivíduos exóticos e plantio posterior de árvores nativas. A recomposição de APPs com 
espécies exóticas é uma técnica permitida no novo Código Florestal apenas para pequenos 
produtores rurais ou posse rural familiar, não sendo aplicada para as áreas onde as plantações 
de exóticas foram encontradas. 

Todavia, os projetos de recuperação devem priorizar áreas de solo descoberto. As 
florestas plantadas podem trazer algumas características também encontradas em florestas 
nativas, como controle de erosão e aporte de carbono (Pulrolnick et al., 2009). Se seu manejo 
for realizado de acordo com modelo de mosaico, onde há plantio de espécies arbóreas nativas 
intercalado com plantio de exóticas, tal como sugerido por Ferraz et al. (2013), ainda pode 
estabilizar o uso da água na região. 

Por fim, as instalações urbanas (3,9%) compõem áreas urbanas consolidadas, o que 
implica em desconsideração das regras de proteção das APP, desde que não sejam 
consideradas áreas de risco (Brasil, 2012). 

4. CONCLUSÃO 

O estabelecimento de um projeto de pagamento por serviços ambientais em uma região 
depende da adoção de uma área prioritária para a conservação de um serviço ambiental. 
Assim, a microbacia do rio Pirajibu-Mirim foi delimitada para estudo, pois seu rio principal 
alimenta a represa do Pirajibu e contribui para o abastecimento público de água na cidade. 

Uma avaliação de suas nascentes mostrou que, na amostragem considerada, a maioria 
está inserida em propriedades particulares sem uso econômico do solo. Os principais 
problemas encontrados envolvem a ausência ou degradação de cobertura vegetal em seus 
entornos, além de outros sinais de perturbação antrópica. Uma análise de uso e ocupação do 
solo em todas as APPs da microbacia mostra que 30,7% apresentam solo descoberto. Essas 
características demonstram a importância de ações para proteção e recuperação de mananciais 
do rio Pirajibu-Mirim. Destaca-se que a instituição de uma política pública de incentivo na 
região deve considerar o perfil das propriedades que possuem nascentes, para assegurar que a 
preservação dos recursos hídricos seja compatível com os aspectos socioeconômicos 



 

 

951 Análise hidroambiental da microbacia do Pirajibu-Mirim … 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

observados na região. 
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RESUMO 
Até finais da década de 80, o desenvolvimento e os direitos humanos eram tratados como 

temas isolados, possuindo estratégias e objetivos distintos e divergentes. Passadas duas 
décadas, compreende-se que não há como dissociar os dois temas. Na atualidade, os direitos 
humanos são objeto de uma crescente promoção, especialmente com enfoque baseado no 
marco conceitual do desenvolvimento humano, o qual se baseia em normas internacionais e 
persegue o objetivo de fomentá-los e protegê-los. É neste contexto que se insere o direito ao 
acesso à água potável, o qual, após inúmeras tratativas, passou a ser compreendido como 
direito humano. O objetivo deste artigo é discutir a questão da água como direito humano, a 
partir da análise dos Fóruns Mundiais da Água que acontecem desde 1997 e envolve os 
setores público, privado, não governamental e científico. O método da pesquisa é qualitativo, 
baseado na análise textual qualitativa dos documentos destes eventos. 

Palavras-chave: análise documental, direito humano à água, Fórum Mundial da Água. 

The human right of access to drinking water: a continental analysis 
based on World Water Forums 

ABSTRACT 
At the end of the 1980s, development and human rights were treated as separate issues, 

with distinct and divergent strategies and goals. After two decades, our understanding of the 
issue has evolved, and it has become clear that there is no way to separate the two issues. 
Currently, interest in human rights is increasing, and is focusing particularly on developing a 
consensus based upon international standards in order to promote and protect such rights. In 
this context, after numerous negotiations, the right to access potable water has come to be 
understood as a human right. This paper discusses the issue of water as a human right based 
upon the analysis of the World Water Forum which has existed since 1997 and involves the 
public, private and scientific sectors. The qualitative textual analysis was based upon 
documentation of these events. 

Keywords: document analysis, human right to water, World Water Forum. 
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1. OS DIREITOS HUMANOS 

Os direitos humanos são objeto de uma crescente promoção, especialmente através do 
enfoque inspirado no marco conceitual do desenvolvimento humano, o qual se baseia em 
normas internacionais e persegue o objetivo de fomentá-los e protegê-los. Isto porque 
entende-se que as desigualdades, as práticas discriminatórias e a distribuição de poder injustas 
impedem o avanço do desenvolvimento. Pautado em tais premissas, discute-se a garantia de 
acesso à água potável, uma vez que esta se consagra como direito humano a partir das 
orientações contidas nas normativas internacionais e requer, portanto, a ação dos diversos 
Estados para sua concreção. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos – “Universal Declaration of Human 
Rights” (UDRH)1 aprovada em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, prevê que o 
reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os 
membros da família humana são fundamentos da liberdade, da justiça e da paz no mundo 
(UNESCO, 1948). 

Conforme os ditames da Declaração de Viena a UDRH se constitui como modelo de 
normas morais e políticas a serem atingidas por todos os povos e por todas as Nações, sendo 
fonte de inspiração para as Nações Unidas no sentido de avançar em relação aos instrumentos 
de direitos humanos (UN, 1993). 

A Alta Comissão dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) vem 
tentando trabalhar para reforçar certos direitos humanos, vez que estes se colocam como 
universais e internacionais e, para tanto, estabeleceu normativas a esse respeito. É neste 
interim que surge a Comissão dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CESCR), a qual 
em 1985, por meio da resolução nº 1985/17, recebeu a incumbência de implantar o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ICESCR) (UN, 2015). O 
ICESCR tem sido reforçado por outras resoluções, destacando-se o Comentário Geral nº 15, o 
qual reconheceu o direito humano à água como um direito econômico, social e cultural e 
destaca os motivos pelos quais a água pode ser reivindicada como tal: 

O direito humano à água habilita todas as pessoas à água suficiente, segura, 
aceitável, fisicamente acessível e disponível para uso pessoal e doméstico. 
Uma quantidade adequada de água segura é necessária para evitar a morte 
por desidratação, para reduzir o risco de doenças relacionadas com a água e 
para fornecer água suficiente para o consumo, cocção, higiene pessoal (UN, 
2003).  

De tais afirmações, resta o entendimento de que negar às pessoas o acesso à água potável 
é negar-lhes o direito à vida. Além disso, a água deve estar disponível e cumprir certos níveis 
de qualidade. Melhorar a disponibilidade de abastecimento de água é crucial para a saúde 
pública, uma vez que este é o terceiro maior fator de risco para a saúde, principalmente em 
nações que estão em desenvolvimento, onde ocorrem as maiores taxas de mortalidade (WHO 
e SIWI, 2002). 

Dentre os eventos que visam promover a causa da água, destacam-se os Fóruns Mundiais 
da Água organizados pelo Conselho Mundial da Água – “World Water Council” - os quais 
acontecem a cada 3 anos e mobilizam a criatividade, a inovação e o “know how” em torno da 
água, servindo como um primeiro passo para a colaboração global e o enfrentamento dos 
desafios. Os Fóruns são uma plataforma única, através da qual a comunidade do setor de água 
                                                

1 A UDRH foi revolucionária, uma vez que foi a primeira declaração a introduzir a ideia de que todas as 
pessoas merecem ser reconhecidas no sentido de ter dignidade e direitos iguais e inalienáveis, sendo os direitos 
humanos universais e internacionais (UN, 2015). 
 



 

 

956 Lorenzo Zorzi et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

e os responsáveis políticos de todas as Nações trabalham juntos para encontrar soluções 
conjuntas. Acontecem desde 1997, sendo um intercâmbio de experiências entre os setores 
público, privado, não governamental e científico. 

Considerando o exposto, o objetivo deste estudo é compreender como a questão da água, 
enquanto direito humano, vem sendo tratada em nível continental nos Fóruns Mundiais da 
Água ocorridos entre os anos de 1997 e 2012, a partir da análise textual qualitativa. 

2. METODOLOGIA 

De acordo com Moraes (1999), na análise textual qualitativa tem-se a fragmentação dos 
textos e a síntese, para posterior reintegração dos elementos semelhantes em categorias 
formando novos textos, os quais reúnem os aspectos essenciais do objeto de análise. Os 
documentos consultados nesta pesquisa foram extraídos dos Fóruns Mundiais da Água, sendo 
que a maioria das informações obtidas foi encontrada nos relatórios finais dos respectivos 
fóruns. Em pesquisa no site do “World Water Council”, que promove os Fóruns Mundiais da 
Água, não se obteve o relatório final do 1º e do 2º Fórum realizados nos anos de 1997 e 2000 
em Marrakech e The Hague, respectivamente, sendo as informações obtidas através da página 
dos fóruns junto ao respectivo website. Somente no 4º Fórum, além do relatório final, foram 
disponibilizados relatórios por continente. No 3º, 5º e 6º Fórum Mundial da Água as 
informações foram obtidas unicamente do respectivo relatório final. 

As informações coletadas referem-se à preocupação com a identificação do tratamento 
concebido à água na condição de direito humano. Para tanto, buscou-se pela palavra chave em 
inglês “human right”. Conforme a metodologia adotada para a presente pesquisa, não 
observaram-se ocorrências da palavra-chave “human right” na declaração referente ao 
continente africano e ao Oriente Médio no 4º Fórum Mundial da Água. Com exceção do 1º e 
do 2º Fórum, em todos os demais (3º, 5º e 6º) foram observadas ocorrências da palavra chave 
buscada. 

3. ANÁLISE DOS FÓRUNS MUNDIAIS DA ÁGUA 

Conforme já referenciado, o Fórum Mundial da Água é organizado pelo Conselho 
Mundial da Água – “World Water Council” (WWC) -  desde 1997, e acontece a cada 3 anos 
com foco na criatividade, na inovação e no “know how” em torno da água, servindo como um 
primeiro passo para a colaboração global e superação dos desafios impostos para governança 
da água. O WWC é composto por cerca de 300 atores do setor público, privado e 
organizações da sociedade civil, sendo financiado pelos seus membros através de doações de 
organizações internacionais. Foi criado, em 1996, devido à crescente preocupação da 
comunidade internacional com as questões relacionadas à água (Portal ODM, 2015). 

Os Fóruns são organizados conjuntamente pelo país anfitrião e pelo WWC, através do 
qual a comunidade do setor de água e os responsáveis políticos e representantes de todas as 
Nações trabalham para encontrar soluções conjuntas. Sua importância global se deve ao fato 
deste buscar dar reconhecimento à temática dos recursos hídricos. São organizados durante 
um período de dois anos, que antecedem ao evento, por meio de um processo preparatório. 
Cada Fórum é composto pelo Fórum Temático, onde acontecem as sessões, cada qual com um 
assunto específico, e pela Conferência Ministerial, que acontece entre ministros do governo e 
os participantes do Fórum, e tem o objetivo de garantir que os atores locais forneçam opiniões 
no que tange às políticas hídricas. 

Os grupos de interesse nos Fóruns são as crianças e jovens, as mulheres, os povos 
indígenas, as organizações não governamentais e as autoridades locais. Este público foi 
selecionado para assegurar que todos os pontos de vista sejam lembrados durante os debates 
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nos Fóruns. Cada grupo participante tem direito a sua própria declaração. Há de se referir 
ainda que os relatórios não especificam quais foram as ONGs participantes, ou ainda os 
demais grupos da sociedade. Quanto aos países participantes, não se encontrou a identificação 
dos mesmos no 1º, 2º, 5º e 6º Fórum Mundial da Água. 

3.1. 1º Fórum Mundial da Água 
O 1º Fórum Mundial da Água foi sediado em Marrakech, Marrocos, em 1997. Teve a 

participação de 63 países e um total de 500 participantes, sendo o tema principal do evento 
“Um olhar para a água, a vida e ao ambiente”. A única informação obtida na página deste 
Fórum no site do “World Water Council” é que a Declaração de Marrakech incluiu o 
reconhecimento da água limpa e potável como necessidade humana básica.  

Os principais temas abordados no 1º Fórum Mundial da Água centraram-se no 
reconhecimento da necessidade humana básica, no sistema de gestão pública, na proteção dos 
ecossistemas e na igualdade de gêneros, bem como na cooperação entre o governo e a 
sociedade civil e na vazão eficiente da água. Devido à não disponibilização do relatório final 
para análise, não foi possível aprofundá-la assim como pretendido. 

3.2. 2º Fórum Mundial da Água 
Foi sediado em “The Hague” na Holanda entre os dias 17 e 22 de março de 2000. O tema 

principal do evento foi “Da Visão à Ação”, contabilizando 5.700 participantes advindos de 
114 países. 

A abordagem principal deste evento esteve focada nas mulheres, nos jovens e crianças, 
bem como nas Organizações não Governamentais (ONGs) e no “Corporate Europe 
Observatory” (CEO). As ações prioritárias tiveram como foco “design”, energia, ética e 
economia, bem como algumas regiões específicas (Ásia, África e Mediterrâneo). 

Como já mencionado, não foi encontrado o relatório final referente ao 2º Fórum Mundial 
da Água, mas segundo a Declaração Ministerial disponível no site do “World Water Council”, 
foi objetivado assegurar água potável para o século 21. 

3.3. 3º Fórum Mundial da Água 
O 3º Fórum Mundial da Água foi sediado em Kyoto, Shiga e Osaka no Japão entre os 

dias 16 e 23 de Março de 2003 e contou com 24.000 participantes de 183 países. O tema 
principal deste evento foi “O Fórum como a diferença” e as principais ações resultantes deste 
Fórum foram o desenvolvimento de políticas, o gerenciamento de recursos hídricos, a 
mitigação de desastres naturais e a prevenção da poluição. 

Ressalta-se que no continente africano, através do Conselho dos Ministros da África 
sobre a Água e da Força-Tarefa da Água, foram estabelecidas políticas de desenvolvimento 
com iniciativas para preparar uma agenda da água a partir da visão africana. Tal mecanismo 
seria um canal facilitador para capacitação e apoio aos investimentos realizados na África.  

Neste 3º Fórum Mundial da Água, foram estabelecidos alguns objetivos a serem 
atingidos a curto prazo como (WWC, 2003): 

- Desenvolvimento de metas globais com base em realidades locais, e metas nacionais 
para melhorar o saneamento com abordagens centradas nas pessoas e com foco no acesso à 
água como direito humano; 

- Desenvolvimento e fortalecimento de políticas e estruturas institucionais para melhorar 
o saneamento, o abastecimento de água potável e a adequada higiene, incluindo respeito e 
gerenciamento; 

- Desenvolvimento de campanhas em nível nacional a fim de proporcionar ambientes 
saudáveis às crianças, envolvendo todos os setores da sociedade na consecução dos objetivos; 



 

 

958 Lorenzo Zorzi et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

- Integração de saneamento e controle da poluição na gestão de recursos hídricos. 

Foi recomendado que os governos reconhecessem e consagrassem a água como um 
direito humano, por meio do qual as pessoas tivessem o direito de acessar água potável em 
quantidade suficiente para uso pessoal e doméstico. 

Os assuntos prioritários foram o acesso à água e ao saneamento como um direito humano 
básico. Foi manifestado que todas as pessoas devem ter segurança hídrica e saneamento 
adequado para satisfazer as suas necessidades básicas, incluindo a água usada para fins de 
produção e subsistência. O acesso à água e ao saneamento foi compreendido como um 
componente chave de qualquer estratégia para amenizar a pobreza e permitir que as mulheres 
conquistem seu espaço na sociedade. Foi recomendado que todos os Estados-Nação 
reconhecessem a água e o saneamento como direito humano básico. 

Além disso, considerou-se de extrema prioridade que os governos integrassem as 
questões relacionadas à água com os aspectos da saúde, silvicultura, agricultura, segurança 
alimentar local e proteção dos ecossistemas, tendo o empoderamento das mulheres, dos 
jovens, dos indígenas e das comunidades marginalizadas como foco principal. Ficou claro 
neste 3º Fórum que a conexão entre os direitos humanos e as considerações ambientais é 
intrínseca e que a proteção ao meio ambiente permite a proteção dos seres humanos e suas 
necessidades fisiológicas, culturais e espirituais. 

Na Declaração dos Jovens – “Youth World Water Forum Statement” – apresentada 
durante o 3º Fórum Mundial da Água e que consta no relatório final do evento (WWC, 2003), 
é expresso o desejo de que todas as pessoas tenham o direito de acesso à água por meio da 
interação entre “stakeholders”. Este direito deve ser interpretado de forma a permitir que 
qualquer indivíduo possa satisfazer as suas necessidades humanas básicas, incluindo o uso da 
água para subsistência. 

Ademais, a declaração reiterou que os jovens deveriam ser consultados na tomada de 
decisões dos governos e expôs que a ética, a vontade, a confiança, a honestidade e a moral são 
fundamentais para garantir um desenvolvimento a longo prazo, centrado na sustentabilidade e 
nos direitos humanos. 

O Conselho Mundial da Água aponta as parcerias entre os setores público e privado 
como “solução” para criar novas estruturas e métodos que garantam o direito da população ao 
acesso à água, de modo a manter o ritmo entre o desenvolvimento e o crescimento da 
população e fechar a lacuna existente na distribuição de água para população pobre. O acordo 
estabelecido foi de que o acesso à água é um direito humano, que os recursos hídricos são um 
bem comum, a ser controlado pelos governos em nome dos cidadãos, e que os governos têm a 
responsabilidade de fornecer água potável e saneamento para todos os cidadãos. 

Na Declaração das Organizações não Governamentais – “NGO Statement” – também 
apresentada durante o 3º Fórum, afirmou-se que a água é um bem público e seu acesso de 
forma segura é direito humano, sendo que as ONGs (não são mencionadas quais ONGs em 
específico) declaram sua oposição em relação ao paradigma de desenvolvimento 
exemplificado pela mercantilização da água. Como recomendações, os governos deveriam 
reafirmar o compromisso de que o acesso à água e ao saneamento se caracterizam como 
direito humano básico perante a Declaração de Kyoto, além de respeitar e proteger os direitos 
humanos em todas as decisões políticas sobre a água na gestão dos recursos hídricos. 

Portanto, no 3º Fórum Mundial da Água, finalmente, o direito humano à água foi 
oficialmente reconhecido pelo Conselho Econômico e Social da ONU, no entanto, este 
princípio não foi incorporado na Declaração Ministerial (elaborada pelos ministros que 
representam cada país participante no Fórum, a fim de estabelecer diretrizes e consensos 
alcançados durante a discussão nos Fóruns), porque não houve acordo entre os ministros 
participantes. Sendo assim, apesar da ONU reconhecer este direito, tal reconhecimento não 
gerou consequências jurídicas para os países. 
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Embora não se tenha informações sobre a questão envolvendo o direito humano à água 
nos cinco continentes, de modo geral, a visão deste 3º Fórum em Kyoto é que a Ásia e o 
Pacífico enfrentam o desafio de conciliar o crescimento populacional com a disponibilidade 
de água, enquanto a pobreza persiste na África em um ciclo de conflito, sofrimento e 
subdesenvolvimento. Em relação a América, é relatado que investimentos em projetos e 
reformas de infraestrutura de acesso à água falharam para estimular o crescimento econômico 
sustentável. No contexto do Oriente Médio, a diminuição da disponibilidade de água ameaça a 
vida da população, a proteção ao ambiente e o desenvolvimento do continente, enquanto os 
recursos hídricos na Europa sujeitam-se à pressão, devido ao aumento da densidade 
populacional e da atividade industrial e agrícola. 

3.4. 4º Fórum Mundial da Água 
O 4º Fórum Mundial da Água foi realizado na Cidade do México, México, entre 16 e 22 

de março de 2006. Cerca de 20 mil pessoas de 168 países participaram a fim de discutir sobre 
o tema principal do evento - Ações locais para uma mudança global. Os assuntos prioritários 
do 4º Fórum Mundial da Água envolveram o gerenciamento de riscos, água e saneamento, 
implementação de gestão integrada de recursos hídricos (IWRM) e água para fins de 
desenvolvimento (WWC, 2006). 

Neste Fórum, foi aprovada uma declaração ministerial que reforça a necessidade de 
inclusão da água e do saneamento como prioridades nacionais de desenvolvimento 
sustentável. Frente a isso, a Bolívia propôs uma declaração complementar – Declaração 
Complementar no Âmbito do 4º Fórum Mundial da Água - elaborada juntamente com Cuba, 
Venezuela e Uruguai, indicando que o acesso à água com qualidade, quantidade e equidade 
constitui um direito humano fundamental. 

O Uruguai apoiou a iniciativa da Bolívia por já ter incorporado em sua Constituição a 
água na condição de recurso natural fundamental para os seres humanos, considerando o 
acesso à água potável e ao saneamento como direitos humanos básicos. 

Ainda sobre a respectiva declaração, ficou estabelecido que os Estados, com a 
participação da comunidade, devem esforçar-se em todos os níveis de modo a garantir o 
acesso à água como direito humano fundamental dentro dos seus Países. Além disso, 
destaca-se que a Bolívia, Cuba, Uruguai e Venezuela reafirmaram o direito soberano de cada 
país de adotar regulamentos sobre a água, seus usos e serviços, além de propor que todos os 
Estados promovam o Fórum Mundial da Água a partir de uma perspectiva multilateral e 
internacional, com base nos princípios de participação e inclusão. No que se refere à Bolívia, 
o artigo 20 da sua “Constituição Política do Estado Plurinacional” considera que o acesso à 
água e ao saneamento constituem direitos humanos, não são objeto de concessão nem de 
privatização e estão sujeitos a regimes de licenças e registros (Bolívia, 2008). 

É destacado que o Uruguai se tornou o primeiro país da América a incluir o acesso à água 
potável e ao saneamento como direito humano fundamental em sua Constituição, sendo que 
desde 2002 vem conseguindo consolidar uma visão alternativa da água na sociedade, a qual 
baseia-se no fato de que a água é um direito humano fundamental e, portanto, uma estratégia 
de gestão participativa. 

Esta iniciativa deu origem à Comissão Nacional em Defesa da Água e da Vida e, mais 
tarde, em 2004, após uma reforma constitucional amparada por um plebiscito, foi proibida no 
País a privatização da água. Em 2009 foi criada a Lei de Política Nacional de Águas, 
momento no qual foram canceladas todas as concessões às empresas privadas relacionadas 
com a água potável. Em 2009, a transferência do último fornecimento de água potável foi 
concluída por uma empresa privada, envolvendo cem por cento de serviços prestados por 
parte do Estado (Moreira, 2009). Este plebiscito não tem precedentes na história do mundo. 
Sua inclusão na Carta Magna em um país no caminho da democracia direta elevou a proteção 
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da água a condição de direito, opondo-se a sua privatização e confirmando-a como direito de 
todos. 

Costa Rica e Guatemala também foram mencionados por terem adotado estratégias de 
gerenciamento integrado de recursos hídricos como um meio para atingir os objetivos 
nacionais. Neste contexto, é relatado que o crescimento econômico do Chile motivou a 
criação de políticas sobre a água para alcançar as metas nacionais de desenvolvimento (Peña, 
2005). Da mesma forma, no México, a água é vista como uma questão de segurança nacional. 
Lá, a gestão da água está diretamente conectada ao desenvolvimento nacional do país2. 

É relatado, no 4º Fórum Mundial da Água, que o continente americano está somando 
esforços a fim de tornar a água um bem econômico, o que se contraporia a toda evolução 
alcançada no sentido de classificá-la como direito humano. Tal fato gerou conflitos entre 
grupos da sociedade civil (não especificados no relatório) que alegaram que apenas os grupos 
populacionais mais ricos seriam beneficiados, enquanto os pobres estariam excluídos do 
sistema. Percebe-se, entretanto, que a partir disto, os debates evoluíram em duas linhas no 
Fórum: entre aqueles que consideravam a água como um bem econômico e aqueles que a 
interpretavam como um direito humano. Mora (2004), por exemplo, defende a ideia de que o 
valor econômico da água cria condições que tornam possível assegurar o direito humano à 
água potável. 

Estas desigualdades caracterizam-se como grandes desafios que devem ser enfrentados a 
partir de uma abordagem integradora, que inclui estratégias econômicas de crescimento 
dentro dos limites sustentáveis. O continente americano (norte e sul) vem relacionando a água 
como direito humano fundamental, inserindo a problemática como prioridade no âmbito das 
políticas públicas. A equidade no uso e distribuição da água e o acesso ao abastecimento de 
água para comunidades rurais são pontos fortes a serem destacados neste continente. 

Foi exposta no 4º Fórum Mundial da Água a importância de se definir objetivos de 
desenvolvimento nacional com a devida consideração das prioridades econômicas, sociais e 
ambientais, bem como definir o modelo econômico dos países com base nas características 
culturais de cada um, concomitantemente à realidade da sociedade e do contexto político. 

Destaca-se que o princípio da água como direito humano foi enfatizado e reiterado por 
organizações da sociedade civil (não citadas no relatório), as quais estabeleceram seis 
princípios sobre a gestão dos recursos hídricos: 

- A água é considerada como um direito humano fundamental e patrimônio natural e 
cultural das nações, sendo que deve ser garantido o acesso à água com qualidade e quantidade 
para todas as pessoas e sociedade, em especial para as comunidades pobres e para os setores 
mais vulneráveis; 

- A água deve ser prioridade nas políticas públicas; 

- A sociedade civil deve participar na tomada de decisões através de meios adequados e 
em níveis adequados de planejamento, gestão e regulação dos recursos hídricos; 

- A gestão, utilização e distribuição da água deve ser feita de acordo com regras de 
justiça, equidade e sustentabilidade; 

- Deve ser assegurado às comunidades rurais, o abastecimento de água a partir de 
normativas que garantam seu uso; 

- Deve se realizar a gestão integrada da conservação das bacias hidrográficas, incluindo 
as transfronteiriças. 

                                                
2 No ano de 2009 a constituição do Equador também afirmou que o direito de acesso à água potável é um 

direito humano fundamental e irrenunciável. Tal direito foi declarado como patrimônio nacional estratégico de 
uso público, inalienável, imprescritível e essencial à vida (Equador, 2009). 
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As questões que envolvem a água como direito humano ou como valor econômico 
podem fundir-se em um mesmo ponto de vista compatível e benéfico, sendo que o maior 
desafio neste caso refere-se ao desenvolvimento de mecanismos adequados para atingir os 
objetivos sociais e ambientais em nível nacional e em regiões estratégicas. 

Como já mencionado, ministros de 148 delegações reconheceram a importância da 
relação entre a água para a saúde humana e o desenvolvimento social das comunidades, 
considerando que as especificidades locais devem ser levadas em conta na promoção de 
ações. Alguns ministros, embora não citado de quais países, levaram a pauta de que o acesso à 
água deve ser reconhecido como direito humano, devendo ser dispendidos, portanto, maiores 
recursos financeiros para garantir o acesso pela população carente. Tal proposta demonstra o 
intuito de iniciar-se um processo de ressignificação da água como um recurso natural que 
deve ser explorado de maneira sustentável e que proteja o ecossistema. 

No contexto americano, a superação dos desafios que envolvem a água exige a definição 
de mecanismos adequados que permitam resolver as desigualdades existentes e garantir o 
crescimento econômico sustentável em toda a região. No que tange a América do Norte, as 
questões prioritárias relacionaram-se à qualidade da água e sua eficiência, enquanto os 
financiamentos em infraestrutura para apoiar o desenvolvimento econômico e social foram 
uma preocupação da América Latina e do Caribe. 

De acordo com o relatório final deste Fórum, o continente europeu era promotor de ações 
fundamentadas na solidariedade, na igualdade e na justiça, sempre considerando a água como 
um direito humano. Além disso, os usuários de água afetados deveriam envolver-se nos 
processos de planejamento e na determinação dos custos relacionados ao fornecimento de 
água, os quais deveriam ser repartidos igualmente entre ricos e pobres. Considerou-se ainda a 
necessidade de criar mecanismos de solidariedade envolvendo todos os atores sociais, como 
governos, autoridades locais, grupos da sociedade civil, empresas privadas e instituições 
multilaterais. Embora os governos nacionais e locais devessem responsabilizar-se pelo 
desenvolvimento de sistemas de água e de saneamento, ações de solidariedade internacionais 
apoiariam 1,6 bilhões de pessoas em todo o mundo. Nas projeções realizadas, a aplicação do 
princípio de solidariedade permitiria que o custo da água não se transformasse em uma 
barreira para o abastecimento de água potável. 

Relata-se ainda neste Fórum que na Europa os mecanismos de solidariedade contavam 
com forte compromisso e responsabilidade local dos organismos que fazem a gestão dos 
serviços de água e de saneamento, e isto faz com que estes aproximem-se dos usuários, 
identificando as melhores tecnologias em nível local, bem como a capacidade de pagamento 
dos serviços por parte da população. 

Na declaração sobre o continente asiático, resultante do 4º Fórum, constata-se que o 
conceito de segurança hídrica foi o tema chave para este continente, assegurando que o acesso 
à água como direito humano possibilita que todas as pessoas tenham alimentação segura e 
aceitável para fins pessoais e domésticos, conforme o disposto no Comentário Geral nº 153 do 
Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas 
(UN, 2003). 

A perspectiva, segundo este Fórum, é de que a gestão de recursos hídricos neste 
continente contemple um sistema dinâmico e, desta forma, não é possível pensar em 
segurança da água para a população sem que se tenha a garantia de que as bacias 
hidrográficas sejam bem administradas. Neste contexto, foi sugerido que as legislações sobre 
a gestão dos recursos hídricos sejam completas e que este planejamento seja adotado como 
base para o desenvolvimento em nível nacional, provincial, distrital e também na bacia, 
havendo uma gestão da demanda de água. Além disso, reconheceu-se que o direito de uso da 
                                                

3 O Comentário Geral nº 15 afirma que os estados são obrigados a garantir que todos tenham acesso à água 
suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e disponível para uso pessoal e doméstico. 
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água e a repartição equitativa carecem de mais estudos e do aprimoramento da capacidade de 
desenvolvimento institucional. 

Os países da Ásia encontram-se em estágios distintos de desenvolvimento e assim, 
possuem níveis desiguais no que se refere à gestão das águas, pois isso depende 
essencialmente das prioridades de desenvolvimento e administração. Todos os países deste 
continente enfrentam fenômenos como períodos de cheias e secas, o que intensifica a 
necessidade de gerir de forma integrada e holística os recursos hídricos. 

Quanto ao Oriente Médio, observa-se que não houve, no 4º Fórum Mundial da Água, um 
manifesto sobre os direitos humanos, embora Israel tenha reconhecido a importância das 
novas tecnologias para remoção do sal da água do mar, além da reutilização de águas 
residuais, como forma de promover a gestão sustentável das zonas áridas e semi-áridas. Além 
disso, é evidente que os direitos relacionados à água neste continente não são claros e, muitas 
vezes, até são ausentes, impulsionando o uso irracional deste recurso por parte da 
comunidade, em especial pelo setor da agricultura. 

Neste Fórum também foram defendidas ações referentes aos jovens, às Organizações 
Não Governamentais (ONG), às crianças, às mulheres e aos índios. As principais 
preocupações expressas pelas ONGs foram: 

- A água, em todas as suas formas, é um bem comum e o acesso a esse bem é direito 
humano; 

- A gestão dos recursos hídricos deve permanecer no setor público, com a participação 
social e comunitária, sem fins lucrativos; 

- Os ecossistemas devem ser geridos de forma sustentável e o ciclo da água preservado 
por meio de manejo da terra e da conservação do meio ambiente; 

- As fontes seguras de abastecimento de água devem ser fornecidas e protegidas por leis 
adaptadas às comunidades rurais e indígenas; 

- As perspectivas de gênero devem ser integradas aos assuntos relacionados à água. 

Quanto à declaração resultante do 4º Fórum Mundial da Juventude que ocorreu 
paralelamente ao 4º Fórum Mundial da Água, foi destacado o papel da água como um direito 
humano universal e inaliável, o qual deve ser escrito de acordo com as Constituições de cada 
país. De acordo com o relatado, os jovens podem contribuir na solução dos problemas 
hídricos, já que serão a próxima geração de gestores destes recursos. 

Concomitantemente a estes eventos, ocorreu também o 2º Fórum Mundial da Água para 
as crianças, através do qual foram elencadas algumas ações, como: o cumprimento do direito 
humano à segurança e o abastecimento de água potável e saneamento básico sustentável por 
meio de infraestrutura em escolas e comunidades, considerando as necessidades das crianças 
com deficiência. A água, vista como um direito humano universal e inalienável, deve ser 
incorporada na Constituição de cada país, devendo estar potável e prontamente disponível a 
partir de uma fonte segura e suficiente para a população. 

No que tange à Declaração dos Povos Indígenas denominada “Tlatokan Atlahuak” foi 
reconhecida a relação deste povo com a “Mãe Terra” e a responsabilidade para com as 
gerações futuras, através da solidariedade e da proteção e defesa à água. Foi declarado que os 
povos indígenas rejeitam o modelo neoliberal que vê a água como mercadoria e não como um 
bem público e direito humano fundamental. Além disso, reafirmaram a sua autonomia no uso 
e aproveitamento dos recursos naturais, exigindo o reconhecimento dos seus costumes, leis e 
tradições. 

Na Declaração das Mulheres, apresentada durante o Fórum, foram discutidas questões 
relacionadas ao direito humano à água, o qual muitas vezes tem sido negado as mulheres, o 
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que conduz a sua exclusão em tomadas de decisões, a deterioração da saúde humana e 
“feminização” da pobreza. 

3.5. 5º Fórum Mundial da Água 
Este Fórum ocorreu em Istambul, na Turquia entre os dias 16 e 22 de março do ano de 

2009, teve como tema principal “Superando divisões de água” e contou com a participação de 
192 países, totalizando 33.000 participantes (WWC, 2009). 

Dentre as principais realizações destaca-se o comprometimento firmado entre 250 
autoridades locais de 43 países para adotar melhorias nos planos de serviço de água locais. 
Através da Declaração de Istambul, os Chefes de Estado aprovaram a adoção de iniciativas 
que visavam ações eficazes no âmbito da água. 

Os temas prioritários discutidos no 5º Fórum Mundial da Água foram as mudanças 
climáticas, governança e finanças, gerenciamento de riscos, educação e desenvolvimento 
humano. 

Já em relação aos direitos humanos, constata-se que este tema não foi efetivamente 
abordado neste Fórum, apesar da ênfase dada pelo vice-ministro da França, Chantal Jouanno 
no sentido de que o acesso à água e ao saneamento deve ser reconhecido como um direito 
humano e, assim, constar na Declaração Ministerial. Orellana Rene, ministra da Bolívia, 
afirmou que a questão do direito à água não está suficientemente representada na referida 
Declaração. No contexto espanhol, a ministra Elena Espinosa Mangana destacou que o acesso 
à água a baixo custo deve ser reconhecido como um direito humano, o que é essencial para 
questões relacionadas à segurança alimentar e energética. Bruno Oberle, vice-ministro da 
Suíça, considerou o acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano básico, e 
afirma que a gestão sustentável dos recursos hídricos deve ser um dos pré-requisitos para 
alcançar as metas de desenvolvimento. 

Durante o Fórum, algumas atividades tiveram como objetivo principal compartilhar 
experiências referentes ao uso do “Right to Water and Sanitation” (RTWS) como uma 
ferramenta que permite que as comunidades reivindiquem seus direitos. Esta discussão 
centrou-se nos desafios identificados e nos passos necessários para melhorar a capacidade das 
comunidades em utilizar o RTWS, a fim de que possam responsabilizar os governos e demais 
atores sociais a partir de uma perspectiva legal. Embora a Declaração Ministerial tenha 
reconhecido, em eventos anteriores, a água e o saneamento como direito humano, verificou-se 
que tal informação não consta na Declaração, aparecendo somente como uma necessidade 
humana básica. 

No encerramento da Conferência Ministerial, um grupo representando as mulheres, 
enfatizou que a Declaração Ministerial preparada neste 5º Fórum voltava no tempo, uma vez 
que esquecera os compromissos assumidos pelos governos nas outras edições: garantir o 
direito à água e ao saneamento. Reforçaram que o artigo 46 da Convenção sobre Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres – “Convention on the Elimination 
of all forms of Discrimination Against Women” (CEDAW) -  garante o direito à água para as 
mulheres rurais e destacaram, também, o atraso dos ministros referente a este assunto, pois ao 
invés de avançar na implementação de ações que asseguram o direito humano, em particular 
para a população carente, mulheres e crianças, ainda debatem se o direito à água e ao 
saneamento é ou não um direito humano. 

Na Declaração dos Jovens foi solicitado que os governos os envolvam nas tomadas de 
decisões sobre a temática água, bem como na formulação de políticas e na gestão dos recursos 
hídricos. Declararam também que estes continuariam a insistir em um futuro que forneça o 
acesso à água potável para todos, aliado ao saneamento, considerando ambos como direitos 
humanos. Além disso, o tema sobre educação foi abordado, levando à compreensão de que é a 
única maneira para se chegar a formas sustentáveis de vida. Os jovens devem ser capacitados 
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para ajudar a minimizar os impactos decorrentes da falta de água, afirma o documento. 
A juventude, portanto, reconhece que o acesso à água potável e à igualdade de 

distribuição são necessidades de caráter vital e, por este motivo, devem ser consideradas como 
direito humano. Apelam, desta forma, para que a legislação de cada país defina a água como 
direito humano básico dentro de suas constituições e que este assunto seja discutido em nível 
internacional. 

Em termos de governança e gestão, foi relatado que o direito humano à água não é 
apenas um direito de natureza individual, 

 e sim uma responsabilidade partilhada. Destaca-se que apesar da dificuldade de alguns 
países em concordar com o princípio da inclusão do direito à água na Declaração Ministerial, 
32 países o incluíram em suas Constituições Nacionais (não foram especificados quais 
países). 

3.6. 6º Fórum Mundial da Água 
O 6º Fórum Mundial da Água teve como tema central “Tempo de Soluções” e ocorreu 

em Marseille, na França, entre 12 e 17 de março de 2012, com a participação de 173 países, 
contabilizando aproximadamente 34.000 participantes. Centrou-se em quatro ações 
prioritárias, sendo estas relacionadas ao desenvolvimento econômico, bem-estar, condições 
para o sucesso e manutenção da água no Planeta (WWC, 2012). 

A maior conquista resultante deste Fórum foi o fato da Declaração Ministerial ter sido 
adaptada, promovendo a implementação do direito humano à água e ao saneamento de modo 
a garantir o bem-estar e a saúde humana. 

Um dos principais assuntos abordados foi o desenvolvimento do continente africano com 
vistas a tornar a água um fator contribuinte para este processo a partir da segurança em face às 
mudanças climáticas, otimização da energia, produção de alimentos ou disponibilidade de 
água para uso doméstico e outros usos que contribuam em termos de cooperação e paz 
mundial. Foi elaborada uma declaração na qual consta o compromisso dos Estados em fazer 
com que a água e o saneamento sejam prioridades nas estratégias nacionais. 

Também ficou acertado que os países que ratificaram o acordo irão garantir que a água 
seja um assunto de visibilidade na tratativa das negociações climáticas. Discutiu-se a inserção 
do direito humano à água e ao saneamento pela ONU, além da necessidade de integrar este 
princípio nas Constituições nacionais. Solicitou-se também que os governos mobilizem-se 
para fortalecer o Banco Africano de Desenvolvimento e Facilidade de Acesso à Água. Na 
oportunidade, a França contribuiu com 40 milhões de euros. 

O bem-estar, visto como assunto estratégico neste 6º Fórum foi discutido como 
prioridade, haja visto sua estreita relação com os direitos humanos. Neste sentido, a 
Assembleia Geral da ONU reconheceu o acesso à água e ao saneamento como tal. 

Dentre as soluções desenvolvidas por diferentes regiões para enfrentar as suas 
necessidades hídricas e desafios dinâmicos, três eixos de ação destacaram-se como prioridade 
no 6º Fórum Mundial da Água: desenvolvimento de programas em nível nacional, soluções 
técnicas e de gestão e de financiamento adaptado em nível local (áreas urbanas e rurais), além 
do monitoramento e da adoção de indicadores para avaliar a prestação de serviços. Estes eixos 
fundamentam-se na ideia principal de garantir o acesso à água para todos de forma a combater 
as disparidades remanescentes. 

Foram reconhecidas várias políticas nacionais que abordam a dimensão do direito 
humano à água (México, Paquistão, África do Sul e Ucrânia), no entanto foi reforçado que 
todos os critérios devem ser atingidos por meio de políticas estratégicas que estabeleçam os 
prazos específicos para cada país, priorizando ações para cada contexto. Para tanto, as 
iniciativas nacionais devem ser flexíveis em relação à padrões de desenvolvimento e 
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alterações demográficas, levando em conta a sustentabilidade dos serviços prestados e a 
garantia de continuidade dos mesmos. 

Quanto ao monitoramento de abastecimento de água potável, destaca-se que a adoção dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) com metas específicas e estabelecimento 
de indicadores contribuíram para o progresso global e isto comprova a necessidade de se ter 
monitoramento em nível local e global. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) juntamente com a “World Health 
Organization” (WHO) iniciaram a preparação das próximas metas globais, de indicadores-
chave e de métodos de coleta de dados a fim de estabelecer critérios de abastecimento de água 
potável para todos os fins considerados como direito humano. 

Outra prioridade resultante do Fórum sediado na França foi a melhoria do acesso aos 
serviços integrados de saneamento, a qual foi abordada em três vertentes: 

- O direito ao saneamento básico com equidade e acessibilidade, incluindo atenção as 
necessidades específicas das mulheres e pessoas com deficiência; 

- A abordagem integrada da prestação de serviços de saneamento, de modo a amenizar os 
impactos sociais e ambientais das águas residuais, com vistas à proteção dos ecossistemas; 

- O planejamento e desenvolvimento de estratégias nacionais e locais com o objetivo de 
propor investimentos. 

Tal assunto é coerente e faz referência a Resolução de 2011 da Assembleia da “World 
Health Organization” - WHO- 64/24 (WHO, 2011), uma vez que relaciona todas as questões 
que envolvem a água: saneamento, higiene, saúde e impactos positivos à sociedade como a 
redução de doenças transmitidas pela água contaminada. Para tanto, os governos nacionais, 
regionais e locais, bem como os órgãos reguladores têm o papel fundamental de acelerar a 
implementação de soluções em saneamento (coleta, tratamento e, quando possível, 
reutilização). 

Aborda-se neste contexto, que a capacitação é um ponto importante a ser considerado 
quando se deseja implantar políticas e efetivá-las, e que os Estados têm a obrigação de 
respeitar, proteger e realizar o direito humano por meio de abordagens amplas e holísticas, 
que combinem estratégia, legislação, economia, governança, bem como elementos técnicos, 
sociais e operacionais. 

Outro tema presente foi o da integridade e transparência no combate a corrupção na 
prestação de serviços de água e de saneamento e no que tange aos direitos humanos. Daí a 
importância do envolvimento de profissionais da mídia para aumentar a conscientização sobre 
os danos decorrentes de ações de corrupção neste setor, bem como incentivos aos princípios 
que integram o direito humano à água e ao saneamento, e ainda, a utilização de ferramentas 
de avaliação da governança (equidade, eficiência, sustentabilidade). 

O direito humano à água e ao saneamento foi abordado em perspectivas continentais 
neste Fórum. Em relação às Américas foi enfatizado que a garantia do acesso universal à água 
e ao saneamento é um desafio na América Latina e no Caribe, pois embora a adoção da 
Declaração sobre os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento pela ONU represente um 
considerável progresso, a implantação, de fato, destes direitos ainda é desafiadora. No 
entanto, é destacado novamente que México, Nicarágua, Uruguai, Bolívia, Equador, Paraguai 
e Costa Rica reconhecem este direito explicitamente em suas Constituições ou normas, 
enquanto muitos países ainda precisam transpor este direito aos seus sistemas jurídicos e 
definir planos de ações que traduzam a universalização da água potável e do saneamento de 
maneira adequada e financeiramente acessível. 

A fim de promover a universalização da água e do saneamento na América Latina 
algumas propostas foram definidas no 6º Fórum Mundial da Água, como: 
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- Desenvolvimento de programas sociais que impliquem no Direito Humano à Água e ao 
Saneamento; 

- Adaptação dos quadros jurídicos nacionais, a fim de reconhecer o Direito Humano à 
Água e ao Saneamento; 

- Aceitação da reutilização de água com planos de comunicação articulados que garantam 
a aceitação do público em geral; 

- Compreensão e gerenciamento da água de maneira economicamente, ambientalmente e 
socialmente responsável; 

- Promoção do acesso à água potável e ao saneamento e adaptação conforme a realidade 
de cada comunidade; 

- Criação da Comissão de Água no “Parlatino” (Latin America Parlamento); 

- Criação de uma plataforma digital e programas de treinamento sobre água para 
jornalistas latino-americanos e organização de fóruns para os mesmos; 

- Elaboração de manual orientando decisões políticas sobre a água. 

Para dar consecução a tais propósitos, foram estabelecidos alguns compromissos como o 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no sentido de empenhar-se para 
continuar o processo de financiamento na América e promover o diálogo para a concepção e 
implementação de políticas públicas sobre o Direito Humano à Água e ao Saneamento. Além 
disso, o vencedor do prêmio “Ações de Água” deve relatar o progresso de suas atividades no 
7º Fórum Mundial da Água. 

Quanto à Ásia, o principal assunto abordado refere-se a segurança d’água em zonas 
urbanas. Este continente almeja alcançar o acesso universal à água potável e ao saneamento 
até 2025. A base desta estratégia se dá por meio de um planejamento urbano sustentável e de 
design, de modo a dimensionar o crescimento da população e as redes básicas de água e de 
saneamento. Destacou-se que 72% da população asiática não têm acesso ao saneamento e que 
esta meta foi identificada considerando o marco da Resolução da Assembleia Geral da ONU 
de 2010, por meio do qual foi declarado o direito à água potável e limpa como um direito 
humano.  

Foi discutida a importância da União Europeia (EU) adotar abordagens baseadas nos 
direitos humanos ao cooperar coletivamente com países não pertencentes a UE. Novas 
parcerias foram estabelecidas com algumas regiões do Caribe e da Ásia, além de já estarem 
trabalhando em conjunto com regiões da África, América Latina e Mediterrâneo. Sugeriu-se 
que, para estreitar cooperações e fortalecê-las, deve ser incluída a terceira reconstituição da 
“ACP-EU Water Facility”4 no âmbito do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, afim de 
facilitar ações nos países onde a água não é priorizada em programas nacionais; e ofertar 
empréstimos que gerem oportunidades, tais como a cooperação com o Fundo de 
Desenvolvimento Africano. 

No que se refere às ONGs foram estabelecidas 9 palavras chaves, as quais foram 
desenvolvidas e apresentadas por vários colaboradores durante as sessões dedicadas ao tema 
“Soluções da Sociedade Civil”, que tinha como foco a governança baseada nos direitos 
humanos: governança, água e segurança alimentar, saneamento, higiene e saúde, mudanças 
                                                

4 ACP-EU “Water Facility” é uma agência que foi instituída em 2004, com o objetivo de fornecer água e 
saneamento básico para a comunidade carente e melhorar a gestão da água no Caribe Africano e do Pacífico 
(ACP). Objetivos: ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e contribuir para 
melhorar a gestão da água e a gestão dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável e a manutenção 
da infraestrutura de água (European Commission, 2015). 
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climáticas, o direito humano à água e ao saneamento, desenvolvimento de capacidades, paz e 
cooperação transfronteiriça e finanças. 

Durante o 6º Fórum Mundial da Água aconteceram várias sessões, cada uma destinada a 
um assunto específico e dentre elas, destaca-se a sessão intitulada “Fazendo o Direito à Água 
uma Realidade para Todos” – “Making the Right to Water a reality for all” - o qual lembrou 
que o direito à água não é caridade, mas uma obrigação legal para todos os Estados, que 
devem comprometer-se e consagrá-la no seu sistema jurídico, bem como desenvolver 
políticas adequadas, ferramentas e mecanismos para torná-lo uma realidade para todos. 
Discutiram-se várias boas práticas como princípios dos direitos humanos à água e ao 
saneamento: acessibilidade, disponibilidade, não discriminação, responsabilidade, 
participação e acesso à informação. 

Na oportunidade, foram examinados os compromissos políticos apresentados pela 
Espanha e pela Alemanha através da “Declaração do Grupo Azul” – “Blue Group 
Declaration”. Três prioridades para o futuro foram destacadas nesta declaração, sendo elas 
(Blue Group Declaration, 2012): 

- Acessibilidade: os atores devem desenvolver tecnologias que façam com que os 
serviços e preços sejam acessíveis para todos, podendo a implementação de subsídios 
intersetoriais ser uma opção; 

- Inclusão e equidade: deve ser dada prioridade às pessoas mais vulneráveis, 
especialmente em áreas urbanas; 

- Indicadores após 2015: novos indicadores do direito humano à água e ao saneamento 
devem ser utilizados como critérios para elaboração dos Objetivos do Milênio e da Agenda 
pós-2015. 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ressalta-se que não há uma compreensão universal sobre o tema direitos humanos, pois 
como pôde ser observado na esfera continental, a Europa encontra-se em um estágio avançado 
no que tange a este assunto, uma vez que promove ações fundamentadas na solidariedade e 
considera a água como um direito humano fundamental, sendo um continente visto como 
referência, embora muitos dos seus países não tenham reconhecido o acesso à água como 
direito humano nos textos constitucionais. 

Já quanto ao Continente Americano, a América do Norte encontra-se em um estágio de 
desenvolvimento superior a América do Sul, o que faz com que esta região ainda tenha que 
realizar grandes investimentos em infraestrutura para apoiar o desenvolvimento econômico e 
social e levar água para todos os indivíduos, mesmo estes vivendo em regiões onde existe 
muita desigualdade social. Em contraponto, a América do Norte tem a qualidade da água e sua 
eficiência como assuntos prioritários. No entanto, percebe-se que, embora a América do Sul 
não tenha o padrão de desenvolvimento europeu, ele tem o direito humano à água reconhecido 
na Constituição de muitos dos seus países (México, Nicarágua, Uruguai, Bolívia, Equador, 
Paraguai e Costa Rica). Isto pode estar associado a fatores culturais, uma vez que na América 
do Sul há forte descendência indígena, que tem como marca a relação harmônica com a 
natureza. 

Quanto ao continente asiático, verificou-se que existe desigualdade entre os países, 
principalmente ao que se refere à forma de gerenciar os recursos hídricos e à sobreposição de 
competências e de funções das agências reguladoras. Tal gestão se faz necessária, pois os 
países são afetados por fenômenos climáticos, como períodos de cheias e de estiagens, que 
exigem uma maneira integrada de gestão. Associa-se a este fato o crescimento da população e 

a consequente elevação na demanda pelo consumo de água. 
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O Oriente Médio vem sofrendo com escassez de água, tendo que usar tecnologias para 
dessalinizá-la, além do fato de não haver uma gestão da água eficaz, o que impulsiona o uso 
irracional deste recurso, principalmente para fins agropastoris. Além disso, este continente 
vem sofrendo conflitos de origens distintas, como civis e religiosas. 

Sendo o continente africano aquele que mais sofre com a escassez de água, é impossível 
pensar que o direito humano à água esteja garantido, pois a pobreza tem limitado o 
desenvolvimento da África, gerando conflitos, sofrimento e subdesenvolvimento. Além disso, 
os conflitos que acontecem neste continente acabam desestimulando investimentos e o setor 
de água, em especial, caracteriza-se como um dos principais desafios dos países africanos. 

A análise textual dos temas dos seis Fóruns Mundiais da Água aponta que, nos primeiros 
dois, assumiu-se uma proposta de discussão mais generalista e menos problematizadora: 
necessidade humana básica, sistema de gestão pública, proteção de ecossistemas, igualdade de 
gêneros, cooperação entre governos e sociedade civil (1º Fórum), design, energia, ética, 
economia (2º Fórum). Estas diversidades temáticas demonstram uma aproximação ao tema. Já 
no terceiro Fórum, surgem questões como desastres naturais e poluição, assim como a 
necessidade de desenvolvimento de políticas e a preocupação com o gerenciamento, dando 
um tom mais político e ecológico para a proposta de debate. 

Este enfoque vai se repetir nos Fóruns subsequentes quando se selecionam como temas: 
gerenciamento de riscos, gestão integrada, água para o desenvolvimento e água e saneamento 
(4º Fórum), mudanças climáticas, governança, finanças, gerenciamento de riscos, educação e 
desenvolvimento humano (5º Fórum), desenvolvimento econômico, bem-estar, condições para 
o sucesso e manutenção da água no planeta (6º Fórum). 

Percebe-se a reincidência do termo desenvolvimento a partir do terceiro Fórum, mesmo 
que associado a diferentes perspectivas: de políticas, água como condição para o 
desenvolvimento, desenvolvimento humano e econômico, o que demonstra que o 
desenvolvimento não é interpretado a partir de uma noção integral, complexa e holística, e 
sim entendido como algo fragmentado, como se um tipo de desenvolvimento fosse possível 
sem os outros. 

A governança surge perifericamente com o tema cooperação entre governos e sociedade 
civil (1º Fórum) e governança (5º Fórum). Outros temas periféricos são a questão dos 
ecossistemas, de gênero, design, energia e ética (1º e 2º Fórum). 

Entre as temáticas mais recorrentes estão a gestão e o gerenciamento dos recursos 
hídricos e a questão dos riscos. Os riscos são tema de crescente preocupação ao longo dos 
eventos, e referem-se a riscos relacionados tanto à quantidade quanto à qualidade da água 
disponível no planeta. Para o enfrentamento destes riscos se requer prevenção da poluição, 
mitigação de desastres naturais, gerenciamento e atenção para com as mudanças climáticas. 
Esta perspectiva emerge como uma das marcas temáticas mais fortes dos temas propostos 
para os encontros mundiais analisados. 

A percepção de uma visão romântica evoluindo para uma visão voltada para a busca de 
soluções para a água também se salienta nos “slogans” ou grandes temas dos Fóruns: Um 
olhar para a água, a vida e ao ambiente (1º Fórum), Da visão à ação (2º Fórum), O Fórum 
como a diferença (3º Fórum), Ações locais para a mudança global (4º Fórum), Superando 
divisões de água (5º Fórum), Tempo e soluções (6° Fórum). A necessidade de ações, mudança, 
superação e soluções representam palavras de ordem a partir do segundo Fórum, assim como 
a esperança que estes eventos façam a “diferença”. Talvez por isso passe do olhar (1º Fórum) 
para a visão que leve à ação (2° Fórum). 

Quanto aos relatórios de cada Fórum, a análise dos temas que emergiram associados à 
palavra-chave direito humano possibilita rastrear as temáticas em voga nos documentos dos 
diferentes grupos participantes dos diversos continentes, para além da proposta dos 
organizadores exposta nos slogans e temas prioritários já analisados. 
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Os temas que surgem com maior intensidade a partir do relatório do 3º Fórum, (quando 
se tem acesso a estes documentos) foram a preocupação com o acesso à água com 
abastecimento em quantidade e de qualidade de modo a garantir a segurança hídrica, a saúde, 
a higiene, o saneamento, a subsistência e atendimento das necessidades de todos 
(especialmente crianças, mulheres, indígenas, marginalizados, deficientes, pobres), 
incluindo-se, além das necessidades físicas, as culturais e espirituais. 

A água é considerada assunto estratégico porque atrela-se ao bem-estar. E também por 
ser percebida como um bem comum e/ou público, não sendo passível de privatização, 
devendo ter gestão pública e ser considerada como parte das políticas públicas prioritárias, 
tendo sua gestão definida a partir de processos de governança, o que requer uma gestão 
participativa, parceria, transparência, controle da corrupção, solidariedade entre atores, 
responsabilidade compartilhada, planejamento e cooperação (local, regional, nacional e 
internacional), e com a inclusão dos jovens no processo. 

Emerge também dos relatórios a concepção da água como patrimônio natural, ao qual 
deve-se assegurar o controle da poluição com proteção dos ecossistemas de modo a garantir 
sua qualidade. Ainda, é considerada prioritária tanto para o desenvolvimento social, quanto 
para a produção agrícola e industrial, assim como energética, de modo a garantir a segurança 
alimentar. 

Os relatórios analisados indicam como desafios prioritários para a questão hídrica 
garantir o acesso à água de qualidade e em quantidade para atender às necessidades de todos, 
o que é considerado um direito humano universal que deve ser incluído nas legislações 
nacionais (o que alguns países da América Latina já fazem) e em acordos internacionais 
devido a sua condição de prioridade estratégica. 

Outros desafios identificados na análise textual apontam para os conflitos em torno da 
água, necessidade de investimentos para abastecimento e saneamento, e para tecnologias de 
reutilização, operacionais e outras, o crescimento populacional e as demandas decorrentes 
dele, o que está relacionado também às crescentes demandas dos setores produtivos, os riscos 
climáticos e a necessidade de exploração sustentável e conservação ambiental, o risco que as 
grandes corporações impõem ao pressionarem para a privatização deste bem, a gestão 
qualificada e participativa das águas (especialmente a partir das bacias hidrográficas), a 
compatibilização das diferentes necessidades que todas as formas de vida expõem, uma 
abordagem integral da questão hídrica que inclua as múltiplas dimensões em relação (social, 
política, ambiental, econômica, ética, etc..), construções de legislações que respeitem o 
princípio da equidade (há diferenças regionais, de perfis populacionais, entre nações, etc.. a 
serem respeitadas), investimentos em educação, capacitação e informação para o 
enfrentamento dos impactos decorrentes da falta de água ou seu acesso em situação de baixa 
qualidade, além da necessidade de adoção de indicadores para o monitoramento, a fim de 
definir critérios de abastecimento. 

Constata-se que entre os Fóruns, o que teve maior participação de países foi o 5º 
realizado na Turquia, seguido do 3º Fórum, 6º Fórum e 4º Fórum, os quais ocorreram 
respectivamente em Kyoto, na França e no México. O 1º Fórum, assim como o 2º Fórum 
foram os que apresentaram menor participação de países. Este aumento de participação ao 
longo dos anos pode ser explicado pelo fato da relevância do assunto em nível mundial, uma 
vez que são crescentes os problemas relacionados à água, em especial no que diz respeito à 
indisponibilidade em algumas regiões do mundo, falha de gestão dos recursos hídricos e 
problemas decorrentes das mudanças climáticas, as quais alteram o ciclo hidrológico e, geram 
como consequência, conflitos em torno da água. 

Além disso, observa-se também o aumento expressivo da participação da comunidade em 
geral, a qual teve 500 participantes em 1997, quando foi realizado o 1º Fórum Mundial da 
Água e 34.000 participantes no 6º Fórum, o que representa um aumento de 6.800%. Não há 
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como descartar também o crescente interesse – inclusive econômico – em torno deste bem, o 
que também pode ser um grande motivador do aumento da participação.  

Quanto à ocorrência da palavra-chave “human rights”, constatou-se que 33% das 
ocorrências foram encontradas no 6º Fórum Mundial da Água, seguido do 5º Fórum e do 4º 
Fórum, os quais representam respectivamente cerca de 27% e 24% do total de ocorrências. 
Conclui-se, desta forma, que assuntos relacionados aos direitos humanos aumentaram 
gradativamente, bem como a compreensão de que a água é de fato direito humano. Isto pode 
estar associado ao fato de que no ano anterior, em 2002, foi aprovado o Comentário Geral nº 
15 pela ONU, o qual reconhece o direito humano à água como um direito humano 
fundamental para o desenvolvimento sustentável das sociedades. 

O reconhecimento e a consagração legal dos direitos humanos à água potável, embora 
tenham sido conquistados, ainda dependem da aplicabilidade desse direito, a fim de elaborar e 
avaliar políticas públicas no setor de água. Bem se sabe que as normas internacionais dos 
direitos humanos requerem que os serviços de água sejam fisicamente e financeiramente 
acessíveis, além de haver disponibilidade em quantidades suficientes, e que sejam de 
qualidade e aceitáveis em matéria cultural e social. No entanto, um dos maiores desafios 
atuais é a superação da desigualdade no acesso à água, a qual deve ser eliminada 
gradativamente para que os serviços sejam sustentáveis e para que os envolvidos, neste caso, 
a população, possa participar na tomada de decisões em relação ao respectivo assunto. 

5. AGRADECIMENTOS 

Este estudo é resultado de pesquisa apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq. 

6. REFERÊNCIAS 

BLUE GROUP DECLARATION. The Blue Group Declaration to the World Water 
Forum. 2012. Disponível em https://h20marsellario.files.wordpress.com/2012/03/blue-
group-on-declaration.pdf. Acesso em: 01 out. 2015.  

BOLÍVIA. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia. Derechos 
Fundamentales y Garantías. Artículo 20. 2008. Disponível em: http://www. 
harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf. Acesso 
em: 20 set. 2015. 

EQUADOR. Constituição da República do Equador. 2009. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacion
alFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf. Acesso em: 04 out. 2015. 

EUROPEAN COMMISSION. ACP – multi-country cooperation – water. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/acp-
multi-country-cooperation/acp-eu-water-facility_en. Acesso em: 04 out. 2015. 

MORA, P. J. Acciones y Proyectos Realizados por la Red Centroamericana de Acción del 
Agua (FAN-CA). San José, 2004. 

MORAES, R. Análise de conteúdo. Educação, v. 22, n. 37, p.7-32, 1999. 

MOREIRA, R. O que é Geografia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

  



 

 

971 O direito humano de acesso à água potável:… 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

PEÑA, H. Estado de la política hídrica y gestión del agua: caso Chile. In: CONGRESO 
NACIONAL DE AGUA, 20.; SIMPOSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DEL CONO 
SUR, 3., Mendoza, Argentina, 2005. Presentación… Mendoza: [s.n.], 2005.  

PORTAL ODM. Acompanhamento brasileiro dos objetivos de desenvolvimento do 
milênio. Disponível em: http://www.portalodm.com.br/. Acesso em: 10 out. 2015. 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION 
- UNESCO. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris, 1948. Disponível 
em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. Acesso em: 20 abr. 
2015. 

UNITED NATIONS – UN. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General 
Comment 15: The right to water (Twenty-ninth session, 2003). Geneva, 2003.  

UNITED NATIONS - UN. Vienna Declaration and Programme of Action 
(A/CONF.157/23). Vienna, 1993. 

UNITED NATIONS – UN. Human Rights. Office of the High Commissioner for Human 
Rights, Monitoring the economic, social and cultural rights. Disponível em: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx. Acesso em: 05 
out. 2015. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Drinking-Water, Sanitation and Health. 
2011. Disponível em: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R24-
en.pdf?ua=1. Acesso em: 28 set. 2015. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO; STOCKHOLM INTERNATIONAL 
WATER INSTITUTE - SIWI. Making water a part of economic development. 
Stockholm: SIWI, 2002. Disponível em: http://www.who.int/water_sanitation_ 
health/watandmacroecon.pdf. Acesso em: 05 out. 2015. 

WORLD WATER COUNCIL - WWC. Final report of the 3th World Water Forum. 
Secretariat of the 3rd World Water Forum. 2003. Disponível em: http://www. 
worldwatercouncil.org/forum/kyoto-2003/. Acesso em: 10 jul. 2015. 

WORLD WATER COUNCIL - WWC. Final report of the 4th World Water Forum. 
National Water Commission of Mexico, 2006. Disponível em: http://www. 
worldwatercouncil.org/forum/mexico-2006/. Acesso em: 04 jul. 2015. 

WORLD WATER COUNCIL - WWC. Final report of the 5th World Water Forum. 
National Water Commission of Istambul, 2009. Disponível em: http://www. 
worldwatercouncil.org/forum/istanbul-2009/. Acesso em: 04 jul. 2015. 

WORLD WATER COUNCIL - WWC. 6º World Water Forum. Marseille: IFC Secretariat, 
2012. Disponível em: http://www.worldwatercouncil.org/forum/marseille-2012/. 
Acesso em: 10 jul. 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 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

Vigilância e monitoramento de fluoretos em águas de abastecimento 
público: uma revisão sistemática 

doi:10.4136/ambi-agua.1929 

Received: 04 May 2016; Accepted: 31 Aug. 2016 

Ceci Queluz Venturini1; Paulo Capel Narvai1; 
Marco Antonio Manfredini2; Paulo Frazão1* 

1Universidade de São Paulo (USP/FSP), São Paulo, SP, Brasil 
Departamento de Prática de Saúde Pública 

2Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal (USP), São Paulo, SP, Brasil 
*Autor correspondente: e-mail: pafrazao@usp.br, 

ceciventurini@gmail.com, pcnarvai@usp.br, manfra@uol.com.br 

RESUMO 
O fluoreto presente na água pode ser um fator de proteção ou de risco à dentição humana 

dependendo da sua concentração. O objetivo foi sumarizar as principais características 
metodológicas e os principais achados descritos em estudos sobre monitoramento da 
concentração de fluoreto em água de abastecimento público, que foram publicados em 
revistas científicas especializadas entre 2008 e 2012, examinando suas implicações para a 
vigilância em saúde pública. Uma revisão sistemática foi realizada buscando artigos nas bases 
de dados Embase, Lilacs e PubMed. Trinta e seis artigos foram incluídos: 28 das Américas, 
cinco da Ásia, dois da África e um da Europa. A variabilidade dos estudos quanto ao desenho 
e aos procedimentos metodológicos foi elevada. Embora tenha sido oferecida informação 
sobre a distribuição espaço-temporal das amostras, poucos trabalhos descreveram a população 
coberta pela fonte de abastecimento investigada. Quase metade dos estudos foi do tipo 
transversal e nenhuma medida de dispersão ou de variação foi associada ao valor médio. 
Predominou o uso do método eletrométrico e a classificação dicotômica do tipo 
adequado/inadequado e/ou acima/abaixo para avaliar os resultados. Menos da metade dos 
estudos esteve articulada à vigilância como ação do Estado, e um número ainda menor 
levantou hipóteses sobre possíveis fatores associados aos resultados encontrados. Há um 
espaço importante a ser diminuído entre os resultados dessas iniciativas e o uso das 
informações pelas autoridades de saúde pública e também para melhorar os procedimentos 
metodológicos em futuros estudos. A interação entre os pesquisadores e os órgãos de controle 
da qualidade da água deveria ser incrementada. 

Palavras-chave: água potável, flúor, fluoretação da água, saúde pública. 

Surveillance and monitoring of fluorides in public drinking water: a 
systematic review 

ABSTRACT 
Fluoride can harm or protect human dentition according to its concentration in the water. 

This paper summarizes major methodological features and main findings described in studies 
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of fluoride concentration in public supply water that were published in specialized journals 
between 2008 and 2012, highlighting their implications for public health surveillance. A 
systematic review was conducted comprising scientific articles in the databases Embase, 
Lilacs and PubMed. Thirty-six studies were included: 28 from the Americas, five from Asia, 
two from Africa and one from Europe. The variability of the studies related to design and 
methodological procedures was high. Although the studies provided information on the space-
temporal distribution of the samples, few publications described the population covered by 
the investigated supply source. Almost half of the studies were cross-sectional and no 
dispersion or variation measure was associated to the mean value. The electrometric method 
and dichotomous classification of the samples were predominately used for evaluating the 
outcomes. Less than half of the studies were articulated to surveillance as a State action and a 
lesser number raised hypotheses regarding possible factors related to the findings. There is a 
major space to be narrowed between the results of these initiatives and the use of that 
information by public health authorities and to improve methodological procedures in future 
studies. The interaction between researchers and water quality control organizations should be 
increased. 

Keywords: fluorine, public health, safe water, water fluoridation. 

1. INTRODUÇÃO 

Vigilância em saúde pública pode ser definida como um sistema articulado de ações que 
asseguram a coleta, análise e interpretação de dados acerca de eventos de saúde específicos 
que afetam a população, incluindo a rápida disseminação dos resultados para todos aqueles 
que são responsáveis pela prevenção e controle (Waldman, 1998). A vigilância da água de 
abastecimento público deve ser parte deste sistema visando assegurar padrões de segurança e 
qualidade aceitáveis para o consumo humano em conformidade com metas de saúde 
predeterminadas. A vigilância não substitui ou isenta de responsabilidade empresas e 
companhias de tratamento da água na realização dos seus controles operacionais (WHO, 
2011). Entre os parâmetros físico-químicos e microbiológicos que devem ser objeto de 
vigilância destaca-se a concentração de fluoreto. 

O monitoramento dos teores de fluoreto na água de abastecimento público pode ser 
realizado apenas com a finalidade de assegurar sua conformidade aos padrões de potabilidade, 
ou pode também ser empregado para assegurar a qualidade dos teores visando o máximo 
benefício da prevenção da cárie dentária com o mínimo de risco de fluorose ou manchas no 
esmalte dentário. Quando esse monitoramento é parte da ação permanente do Estado, ele é 
chamado de vigilância. 

A vigilância pode ser realizada a partir da auditoria de dados produzidos pelas 
companhias de abastecimento de água, ou por meio da observação direta examinando 
amostras de água da rede de distribuição (WHO, 2011). Considerando que desfechos 
decorrentes de medidas preventivas podem ser verificados somente alguns anos após a 
implementação de tais medidas, especialistas brasileiros têm recomendado que o controle da 
fluoretação seja feito por organismos não diretamente responsáveis pelo tratamento da água 
(princípio do heterocontrole), por meio da avaliação direta de amostras de água colhidas na 
rede de distribuição (Schneider Filho et al. 1992; ENATESPO, 1998; Narvai, 2000b), a fim de 
assegurar a qualidade do processo, a validade da informação e a confiabilidade para se 
alcançar as metas de saúde bucal. 

Os primeiros sistemas de vigilância dos teores de flúor nas águas de abastecimento 
público no Brasil foram instituídos no final dos anos 1980, com o objetivo de possibilitar o 
monitoramento do processo de fluoretação, subsidiando a relação entre o Poder Público e as 
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companhias de abastecimento (Schneider Filho et al. 1992; Narvai, 2000b). 
A constatação de que em muitas localidades a medida sofria oscilações nas 

concentrações de fluoreto (Vasconcellos, 1982; Barros et al. 1990; Chan et al., 1993) tem 
motivado a implantação de sistemas de vigilância sanitária da fluoretação das águas de 
abastecimento público (Schneider Filho et al. 1992; Narvai, 2000b), e a realização de estudos 
de monitoramento dos seus teores. Entretanto, nenhuma revisão sistemática dos estudos 
publicados ou um balanço crítico sobre o assunto foi divulgado. Não se dispõe de informação 
sobre o desenho dos estudos, as medidas utilizadas, os critérios de avaliação e os principais 
fatores associados aos resultados encontrados. 

O objetivo do presente estudo foi sumarizar as principais características metodológicas e 
os principais achados descritos em estudos sobre monitoramento da concentração de fluoreto 
em água de abastecimento público, que foram publicados em revistas científicas 
especializadas entre 2008 e 2012, examinando suas implicações para vigilância em saúde 
pública. 

2. MÉTODOS 

Uma revisão sistemática foi empreendida para analisar os estudos de monitoramento da 
concentração de fluoreto em água de abastecimento público. Revisões sistemáticas 
representam um método de síntese do conhecimento que requer uma questão claramente 
formulada, e o uso sistemático e explicito de métodos para identificar, selecionar, extrair e 
analisar dados de pesquisas relevantes. Elas podem ser usadas para abordar diversas questões 
de pesquisas, tais como os benefícios e danos decorrentes de um determinado tratamento ou a 
prevalência de uma determinada condição em um grupo populacional, entre outros aspectos. 
Tricco et al. (2011) descreveram diferentes tipos de revisão sistemática de acordo com a 
questão de pesquisa selecionada e os métodos utilizados. Esta revisão consiste de uma síntese 
narrativa envolvendo uma indagação estruturada e um sumário dos achados dos estudos. 

Foram incluídos apenas artigos científicos abordando monitoramento da concentração de 
fluoreto em água de beber (drinking water) e água de abastecimento (water supply, tap water). 
Portanto, artigos envolvendo água bruta (raw water) e água subterrânea (groundwater) não 
foram considerados. Foram incluídos estudos observacionais publicados em inglês, português 
e espanhol que foram identificados por meio de busca eletrônica no EMBASE, uma base de 
dados de literatura especializada biomédica, e também nas bases de dados de informação 
bibliográfica LILACS e PUBMED. As sintaxes das estratégias de busca foram adaptadas para 
cada base. 

Os estudos foram identificados por busca eletrônica realizada em 29/03/2013. As chaves 
de busca foram: EMBASE {water sampling AND fluoride}, {fluorine AND (filtro) drug 
(term) AND water (term)}; LILACS {flúor (descritor de assunto) AND água (palavra em 
qualquer campo)}, {fluoretação da água (descritor de assunto)}, {flúor (palavra em qualquer 
campo) AND vigilância (palavra em qualquer campo)}; PUBMED {"fluorides"[MeSH 
Terms] OR "fluorides"[All Fields]) AND ("drinking water"[MeSH Terms] OR 
("drinking"[All Fields] AND "water"[All Fields]) OR "drinking water"[All Fields]) AND 
("epidemiology"[Subheading] OR "epidemiology"[All Fields] OR "surveillance"[All Fields] 
OR "epidemiology"[MeSH Terms] OR "surveillance"[All Fields]}, {“fluorides” [MeSH 
Terms] AND “water supply/analysis” [MeSH Terms]}, {"fluorides"[MeSH Terms] AND 
"drinking water" [All fields] AND "monitoring" [All fields]}. 

Um exercício de calibração foi realizado para assegurar confiabilidade na seleção dos 
resumos antes do processo de busca. Foram apresentadas as características principais de cada 
base de dados para o primeiro autor. Em seguida, ele realizou exercício de seleção de resumos 
com base nos primeiros cem registros para cada base de dados. Os achados foram discutidos 
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com o último autor. Em caso de dúvida durante o processo de busca, o último autor fez a 
revisão do registro. Foram considerados os últimos cinco anos a partir da data de busca. 
Assim, foram incluídos os artigos publicados em revistas científicas especializadas no período 
de 2008 a 2012. 

Uma planilha foi elaborada para a extração dos dados. O primeiro autor executou a 
extração e o último revisou o preenchimento da planilha e conferiu o conteúdo. 

Os artigos incluídos foram organizados segundo o título do estudo, título do periódico, 
nome do primeiro autor, ano da publicação, objetivo e o conteúdo foi analisado segundo as 
seguintes categorias lógicas: 

a) local do estudo (cidade, país), categorizando os países segundo os continentes; 

b) a distribuição espaço-temporal das amostras considerando o período de tempo da coleta de 
dados; e a presença ou não de diferentes pontos de coleta no território, com a finalidade de 
caracterizar a extensão espacial e a duração temporal. Estudos com duração de três meses ou 
menos foram considerados estudos de desenho transversal. Estudos realizados durante um 
tempo maior foram classificados como tendo desenho longitudinal. Os estudos longitudinais 
foram agrupados em três intervalos de tempo: 4 a 11 meses; 12 a 59 meses; 60 meses ou mais, 
sendo utilizada esta divisão devido à exposição do fluoreto na água de consumo humano 
exigir vários anos para a produção de efeitos sobre a dentição; 

c) método de análise da concentração de fluoreto (eletrométrico e colorimétrico do tipo 
SPANDS e do tipo Alizarina); 

d) as medidas utilizadas e o tipo de julgamento adotado para classificar as amostras de água, 
sendo considerado do tipo dicotômico quando as amostras eram distribuídas em duas 
categorias (aceitável/inaceitável ou adequado/inadequado); em tricotômico quando as 
amostras eram distribuídas em três categorias (abaixo do nível ótimo/nível ótimo/acima do 
nível ótimo) e multinominal quando acima de três categorias, a qual envolve a combinação 
risco/benefício; 

e) critério de julgamento adotado para interpretar os resultados; 

f) relação com a vigilância como ação do Estado (sim/não). Foram considerados articulados à 
vigilância, os estudos que utilizaram dados de concentração de fluoreto em águas de consumo 
humano produzidos pelas autoridades sanitárias. Estudos que explicitaram a participação de 
um órgão estatal (instituído e mantido pelo poder público), seja na fase de mapeamento da 
rede de abastecimento ou na fase de coleta das amostras, também foram considerados, e; 

g) possíveis fatores associados aos resultados encontrados.  

A qualidade metodológica de cada estudo e o risco de viés não foram avaliados, nem 
usados como critério de inclusão/exclusão porque um dos objetivos da revisão foi analisar as 
principais características metodológicas. Uma síntese narrativa foi organizada com base nas 
categorias lógicas mencionadas. 

 



976 

 

 

Ceci Queluz Venturini et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

Tabela 1. Estudos brasileiros sobre monitoramento da água de abastecimento segundo o primeiro autor, ano de publicação, local, distribuição espacial e temporal 
das amostras, desenho do estudo e técnica de aferição. 

1º Autor Ano Local Distribuição espacial 
Distribuição 
temporal (meses) 

Desenho  
do estudo 

Técnica de 
aferição 

Alves et al. 2008 Marília-SP 6 pontos 2 Transversal eletrométrico 

Catani et al. 2008 10 municípios (8-SP, 1-MG, 1-CE) critério demográfico, 1 amostra para cada 10 mil hab. 36 a 132 Longitudinal eletrométrico 

Fernandes-Jr et al. 2008 São José dos Campos-SP 20 residências em cada uma das cinco regiões do municipio coleta única Transversal eletrométrico 

Panizzi e Peres 2008 Chapecó-SC 10 pontos segundo o porte populacional  120 Longitudinal eletrométrico 

Scorsafava et al. 2008 29 municípios, Grande São Paulo - SP não informado 36 Transversal eletrométrico 

Bellé et al. 2009 Campo Grande-MS 21 pontos em 7 subsdistritos 60 Longitudinal eletrométrico 

Daré et al. 2009 40 municípios da região de Araçatuba-SP 
amostras em pontos aleatórios buscando-se representar todo o 
sistema de distribuição 

60 Longitudinal eletrométrico 

Moraes et al. 2009 6 municípios da região Centro-Sul do Paraná varios endereços - creches e escolas do perímetro urbano 3 Transversal SPADNS 

Saliba et al. 2009 8 municípios, região Noroeste do estado de SP 
3 pontos por cidade - cada uma é servida por uma unidade de 
tratamento 

36 Longitudinal eletrométrico 

Silva et al. 2009 164 municípios do Piauí 
duas amostras por cidade, uma da fonte de abastecimento público e 
uma da torneira de água residencial ou publica da mesma fonte  

coleta única Transversal eletrométrico 

Carmo et al. 2010 São Luís-MA  pontos definidos segundo os bairros abastecidos coleta única Transversal eletrométrico 

Leivas et al. 2010 Canoas-RS 22 pontos para as três unidades de tratamento 8 Longitudinal eletrométrico 

Marmolejo et al. 2010 Niterói-RJ 11 pontos abrangendo 48 bairros e 12 regiões administrativas 5 Longitudinal eletrométrico 

Sampaio et al. 2010 167 municípios da Paraíba 
3 amostras por cidade; uma da fonte de abastecimento público e duas 
proveniente da torneira de agua residencial ou pública da mesma 
fonte 

9 Longitudinal eletrométrico 

Castro et al.* 2011 Campo Alegre de Lourdes-BA pontos em todos os bairros do município 2 Transversal eletrométrico 

Cesa et al. 2011 capitais brasileiras não se aplica 12 Longitudinal não se aplica 

Motter et al. 2011 Curitiba-PR diferentes pontos da cidade 102 Longitudinal 
eletrométrico, 
SPADNS 

Olivati et al. 2011 Capão Bonito, SP 10 pontos abrangendo as duas principais unidades de tratamento 12 Longitudinal eletrométrico 

Scorsafava et al. 2011 29 municípios da Grande São Paulo-SP 
critério de densidade populacional, locais estratégicos, de baixa 
pressão do sistema, e dist espacial doenças hídricas 

36 Longitudinal eletrométrico 

Silva et al. 2011 Município da Centro-Oeste-SP não informado 60 Longitudinal eletrométrico 

Moimaz et al 2012 Araçatuba-SP 3 pontos para cada fonte de abastecimento/unidade de tratamento 90 Longitudinal eletrométrico 

Moimaz et al 2012 Araçatuba-SP 3 pontos para cada fonte de abastecimento/unidade de tratamento 72 Longitudinal eletrométrico 

Moimaz et al. 2012 29 municípios, região Noroeste do estado de SP 3 pontos para cada fonte de abastecimento/unidade de tratamento 48 Longitudinal eletrométrico 

Peixoto et al. 2012 Jaguaribara-CE 
3 pontos por unidade de tratamento, minimo de cinco p/ municipio 
com até 50 mil hab. 

12 Longitudinal eletrométrico 

*Nota: também examinou água engarrafada. 
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Tabela 2. Estudos não brasileiros sobre monitoramento da água de abastecimento segundo primeiro autor, ano de publicação, local, distribuição espacial e 
temporal das amostras, desenho do estudo e técnica de aferição. 

1º Autor Ano Local (cidade/país) Distribuição espacial 
Distribuição 

temporal (meses) 
Desenho do estudo 

Técnica de 
aferição 

D'Alessandro et al. 2008 251 cidades na Sicília, Itália 1 amostra pra cada 5 mil hab; número + 
reduzido para cidades maiores 

coleta única Transversal eletrométrico 

Poureslami et al.** 2008 Koohbanan, Irã não informado não informado Transversal eletrométrico 

Akpata et al.  2009 Nigéria 109 áreas do país coleta única Transversal colorimétrico*** 

Viswanathan 2009 
Nilakottai, Distrito de Dindigul, Tamil Nadu, 
India 

5 amostras de cada vila (oeste, leste, norte, 
sul e centro) 

não informado Transversal eletrométrico 

Yarmolinsky et al.  2009 34 municípios, Provincia de Ontario, Canadá não se aplica 12 Longitudinal não se aplica 

Quock & Chan  2010 Houston, Texas, Estados Unidos um ponto de coleta 12 Longitudinal eletrométrico 

Chacón et el. 2011 Tlahuac, Cidade do Mexico, México 18 áreas envolvendo onze poços  duas vezes Transversal eletrométrico 

Wambu et al. 2011 Nakuru County, Quênia. vários pontos segundo as fontes coleta única Transversal eletrométrico 

Azlan et al.* 2012 Vale Klang, Malásia 
3 amostras de diferentes locais de doze 
estados selecionados da península da 
Malásia 

coleta única Transversal eletrométrico 

Gupta et al.* 2012 cidade de Agra, Uttar Pradesh, India duas fontes coleta única Transversal eletrométrico 

Lupo et al. 2012 regiões da Província de Santa Fé, Argentina diferentes áreas da província coleta única Transversal eletrométrico 

Sarmah et al. 2012 
Bihpuria de Lakhimpur, Distrito de Assam, 
Índia. 

12 pontos de coleta coleta única Transversal eletrométrico 

Nota: *também examinou água engarrafada; **também examinou alimentos; *** técnica espectofotométrica e condutométrica combinadas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a aplicação dos critérios de inclusão pré-definidos para os títulos e resumos, 
113 registros elegíveis foram identificados de um total de 2.416 registros. Trinta e seis artigos 
foram incluídos para extração dos dados depois da remoção de duplicatas, avaliação do texto 
na íntegra e busca manual da lista de referências nos artigos incluídos, dos quais 28 estudos 
foram realizados em localidades das Américas, sendo 24 (66,7%) no Brasil, e os demais 
distribuídos na Argentina, Canadá, México e Estados Unidos. Cinco foram realizados na Ásia, 
sendo três na Índia, um no Irã, e um na Malásia. Os demais eram referidos ao Quênia e à 
Nigéria, pertencentes ao continente africano, e à Itália na Europa. Na Tabela 1 são mostrados 
os estudos realizados em localidades brasileiras e na Tabela 2 os estudos realizados fora do 
Brasil. 

O fluxo de seleção dos artigos é apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma da busca e seleção dos estudos. 

No Brasil, a maioria dos estudos concentrou-se na região Sudeste (N=13), seguido pela 
região Nordeste (N=5), região Sul (N=4), e região Centro-Oeste (N=1). Uma investigação 
envolveu as capitais brasileiras. Cabe destacar que um dos estudos incluídos na região 
Sudeste, envolveu nove localidades da região e uma cidade de fora da região (Tabela 1). 

Em relação à distribuição espaço-temporal das amostras, entre os 36 estudos, apenas dois 
não informaram o tempo da coleta das amostras (Poureslami et al. 2008; Viswanathan, 2009) 
e três não informaram a distribuição dos pontos de coleta das amostras no território 
(Poureslami et al., 2008; Scorsafava et al., 2008; Silva et al., 2011). 

Quanto à duração temporal, 16 (44,4%) estudos foram considerados transversais e 20 
(55,6%) longitudinais. Entre os transversais que mencionaram detalhes sobre o tempo, a 
coleta das amostras ocorreu uma única vez em 10 (27,8%) estudos (dos quais três brasileiros); 
e ocorreu em um período entre dois e três meses em 5 (13,9%) estudos. A frequência mensal 
da coleta das amostras predominou nos estudos longitudinais, sendo três (8,3%) com duração 
entre 5 e 9 meses, nove (25,0%) com duração entre 12 e 48 meses, e oito (22,2%) com 
duração de 60 meses ou mais. Em um dos estudos, a duração temporal variou de 36 a 
132 meses segundo a localidade (Tabelas 1 e 2). 
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Em relação à distribuição espacial das amostras no território, a descrição na maioria dos 
estudos foi bastante sucinta indicando apenas o número de pontos de coleta (Tabelas 1 e 2). A 
justificativa geral mencionada foi buscar representar todo o sistema de distribuição (Daré et 
al. 2009). Entre os estudos que descreveram critérios para a distribuição espacial das 
amostras, pode-se distinguir aqueles que definiram o número de pontos de coleta conforme o 
porte populacional (D'Alessandro et al., 2008; Catani et al., 2008; Panizzi e Peres, 2008); e 
aqueles que definiram os pontos segundo o número de unidades de tratamento ou fontes de 
abastecimento (Saliba et al., 2009; Silva et al., 2009; Olivati et al., 2011; Moimaz et al. 
2012a; 2012b; 2012c). Dois estudos combinaram mais de um critério. Peixoto et al. (2012) 
adotaram três pontos por unidade de tratamento e um mínimo de cinco pontos de coleta por 
município com até 50 mil habitantes, e Scorsafava et al. (2011) consideraram, além da 
densidade populacional, locais estratégicos de baixa pressão do sistema e os registros de 
distribuição espacial das doenças hídricas. Por analisar dados anuais provenientes de 
relatórios de qualidade da água exigidos por legislação específica, dois estudos mencionaram 
documentos técnicos para a obtenção de detalhes sobre a coleta das amostras (Yarmolinsky et 
al., 2009; Cesa et al., 2011). 

A distribuição das técnicas de aferição é apresentada nas Tabelas 1 e 2. O método para 
determinação da concentração de fluoreto nas águas mais utilizado foi o eletrométrico 
(32/36). O método colorimétrico por meio da técnica de SPANDS foi relatado em um estudo 
(Moraes et al. 2009). Em um artigo foram comparados ambos os métodos (Motter et al. 
2011). Akpata et al. (2009) mencionaram técnicas espectofotométrica e condutométrica 
combinadas. Dois estudos não informaram, pois tinham por base dados anuais provenientes 
de relatórios de qualidade da água exigidos por legislação específica (Yarmolinsky et al., 
2009; Cesa et al., 2011). 

Conforme mostra as Tabelas 3 e 4, a classificação dicotômica foi empregada em 27 
(75%) estudos; a tricotômica em cinco (13,9%) e a multinominal em quatro (11,1%). 
Dezessete (47,2%) estudos utilizaram média, desvio-padrão e porcentagem para descrever as 
estimativas e dezesseis (44,4%) usaram média e/ou porcentagem. Apenas dois empregaram 
mediana (Leivas et al., 2010; Lupo et al., 2012) e um usou coeficiente de variação 
(D'Alessandro et al., 2008). 

Quanto aos vinte e quatro estudos brasileiros, dois deles interpretaram os resultados 
comparando três critérios diferentes: Panizzi e Peres (2008) utilizaram a Portaria 518/04 
(Brasil, 2004), a Portaria 635/75 (Brasil, 1975) e Narvai modificado por Ramires (2006); 
enquanto Peixoto et al. (2012) se apoiaram na Portaria 635/75, em Ramires et al. (2006) e 
CECOL/USP (2011). Catani et al. (2008) utilizaram o critério referido por Narvai (2000a). 
Dezessete estudos relataram apenas um critério, sendo a legislação relativa à potabilidade da 
água (Portaria 518/04) e à fluoretação (Portaria 635/75), que foram os fundamentos mais 
mencionados para avaliar os valores observados. Um estudo no estado do Rio de Janeiro 
(Marmolejo e Coutinho, 2010) utilizou o critério apoiado em Ramires et al. (2006). Dos oito 
estudos realizados na região Sudeste, todos utilizaram apenas um critério que correspondeu à 
Portaria 518/04, ou à legislação específica do estado de São Paulo (Resolução SS 250/95), ou 
ao documento de consenso técnico divulgado pelo Centro Colaborador do Ministério da 
Saúde em Vigilância da Saúde Bucal da Universidade de São Paulo - CECOL/USP (2011). 
Dos cinco estudos realizados na região Nordeste relacionados à água de abastecimento, quatro 
adotaram apenas um critério. Três estudos fundamentaram a interpretação dos valores na 
Portaria 518/04 e na Portaria 635/75, e um estudo utilizou o critério de Galagan e Vermillion 

1957). Na região Sul, apenas um estudo lançou mão de três critérios (Panizzi e Peres, 2008). 
Os demais utilizaram apenas um critério: Portaria 635/75 (Moraes et al., 2009; Motter et al., 
2011); e a Portaria SS 10/99 - SES/RS (Leivas et al., 2010) (Tabela 3). 

Dos doze estudos realizados fora do Brasil, oito utilizaram recomendações da 
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Organização Mundial da Saúde (OMS) para interpretar a concentração de fluoreto na água 
(Tabela 4). Os demais empregaram critérios específicos de organismos nacionais, como por 
exemplo: “U. S. Environmental Protection Agency; U.S. Center for Disease Control and 
Prevention; Ministry of the Environment and Climate Change in Canada; Kenya Bureau of 
Standards; Indian Standard Institute.” 

A atividade de monitoramento foi articulada à vigilância como ação do Estado em 16 
estudos (44,4%), dos quais 15 eram estudos brasileiros. Essa articulação foi observada por 
meio de sua menção explícita nos procedimentos de mapeamento da rede de abastecimento e 
coleta das amostras. Seis estudos fizeram uso de dados de concentração de fluoreto em águas 
de consumo humano produzidos pelas autoridades sanitárias, sendo um deles no Canadá 
(Yarmolinsky et al., 2009) e os demais no Brasil (Panizzi e Peres, 2008; Scorsafava et al., 
2008; 2011; Cesa et al., 2011; Motter et al., 2011). Entre os estudos não brasileiros, apenas 
três interpretaram os resultados com base em agências governamentais do próprio país 
responsável pela aprovação de padrões de referência e normas (Quock e Chan, 2010; Wambu 
et al., 2011; Sarmah et al. 2012). 

A identificação de possíveis fatores associados aos resultados encontrados sobre a 
concentração de fluoreto foi escassa, e a maioria dos estudos comentou o seu significado do 
ponto de vista do benefício ou do risco para a saúde da dentição. Um aspecto comum em 
muitos estudos é a descontinuidade da medida caracterizada por valores de concentração em 
desacordo com a legislação e abaixo do indicado para prevenção da cárie. 

A operação e manutenção adequadas dos equipamentos utilizados no processo de 
fluoretação são fundamentais para garantir o fornecimento contínuo da água com 
concentrações ótimas de íons fluoreto. Entre os possíveis fatores associados levantados pelos 
estudos destacaram-se: padrão geológico do solo (Silva et al., 2009; Sampaio et al., 2010; 
D'Alessandro et al., 2008; Akpata et al., 2009; Viswanathan, 2009; Wambu et al., 2011; Lupo 
et al., 2012); áreas rurais em comparação com urbanas (Yarmolinsky et al., 2009; Olivati et 
al., 2011); tipo de manancial, porte do sistema, concessionária, o nível de desenvolvimento 
humano municipal (Daré et al., 2009); tipo de sistema de abastecimento: estação de 
tratamento;  estação de tratamento e poço tubular profundo; poço tubular profundo (Silva et 
al., 2011); abastecimento por sistemas de poços artesianos, o que dificultaria, sobremaneira, o 
controle operacional do método (Bellé et al., 2009); problemas no equipamento hidráulico ou 
em variações no fluxo de água (vazão) ao longo da rede de distribuição da cidade, velocidade 
de esvaziamento dos reservatórios distribuídos que não estão interligados entre si (Marmolejo 
e Coutinho, 2010); dificuldades operacionais e interpretação da legislação (Panizzi e Peres, 
2008; Moraes et al., 2009; Saliba et al., 2009); o tipo de técnica analítica (Motter et al., 2011). 
Aventou-se ainda a presença natural de fluoreto nas águas de alguns municípios (Scorsafava 
et al., 2011) e sugeriu-se que quanto menor o número de fontes de água no município, melhor 
o controle (Moimaz et al., 2012b). 

Além dos fatores ligados à área geográfica, à concessionária, ao tipo de sistema e à 
técnica analítica, descritos nos estudos revisados, problemas com fornecimento do composto 
utilizado também podem alterar os resultados relativos à concentração de fluoreto (Maia et al., 
2003). 

Embora muitos estudos na forma de artigos tenham sido divulgados sobre 
monitoramento da concentração de fluoreto nas águas de abastecimento, este trabalho é a 
primeira revisão sistemática oferecendo um balanço sobre a produção do conhecimento 
publicado na literatura científica na forma de artigos em revistas especializadas. Embora 
restrita ao período de 2008 a 2012, artigos provenientes dos quatro principais continentes 
foram identificados e algumas importantes características teórico-metodológicas emergiram 
da análise.
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Tabela 3. Estudos brasileiros sobre monitoramento da água de abastecimento segundo primeiro autor, ano de publicação, medidas empregadas, categorias e tipo de 
classificação e critério de avaliação. 

1º Autor Ano Medidas Categorias de classificação Tipo de classificação Critério de avaliação 

Alves et al. 2008 Média Conformidade ao padrão (acima/abaixo) dicotômico Portaria 635/75 

Catani et al. 2008 Média (d.p.) e porcentagem Conformidade ao padrão (aceitável/inaceitável) dicotômico Narvai (2000) 

Fernandes-Jr et al. 2008 Média (d.p.) e porcentagem Adequado/inadequado e acima/abaixo dicotômico Portaria 518/04 Portaria 635/75 

Panizzi e Peres 2008 Média (d.p.) e porcentagem Adequado/inadequado e acima/abaixo dicotômico 
Portaria 518/04, Portaria 635/75, Narvai 
modificado por Ramires (2004) 

Scorsafava et al. 2008 Porcentagem Adequado/inadequado e acima/abaixo dicotômico Resolução SS 250/95 - SP 

Bellé et al. 2009 Média e porcentagem Conformidade ao padrão (aceitável/inaceitável) dicotômico Portaria 635/75 

Daré et al. 2009 Média (d.p.) e porcentagem Adequado/inadequado e acima/abaixo dicotômico Portaria 518/04 Portaria 635/75 

Moraes et al. 2009 Média e porcentagem Conformidade ao padrão (aceitável/inaceitável) dicotômico Portaria 635/75 

Saliba et al. 2009 Porcentagem Adequado/inadequado e acima/abaixo dicotômico Portaria 518/04 Portaria 635/75 

Silva et al. 2009 Média <0,31mg/L; 0,31-0,59; 0,60-0,80; >0,80mg/L multinominal Galagan e Vermillion 1957 

Carmo et al. 2010 Média e porcentagem Conformidade ao padrão (aceitável/inaceitável) dicotômico Portaria 635/75 

Leivas et al. 2010 Média (d.p.) mediana e porcentagem Adequado/inadequado e acima/abaixo dicotômico Portaria SS 10/99 - RS 

Marmolejo et al. 2010 Média Conformidade ao padrão (acima/abaixo) dicotômico Ramires et al. (2006) 

Sampaio et al. 2010 Média (d.p.) e porcentagem Adequado/inadequado e acima/abaixo dicotômico Portaria 518/04 Portaria 635/75 

Castro et al.* 2011 Média (d.p.) e porcentagem Conformidade ao padrão ( acima /abaixo) dicotômico Portaria 518/04 

Cesa et al. 2011 média e porcentagem Conformidade ao padrão (Adequado/inadequado) dicotômico Portaria 518/04 Portaria 635/75 

Motter et al. 2011 Média (d.p.) e porcentagem Conformidade ao padrão (Adequado/inadequado) dicotômico Portaria 635/75 

Olivati et al. 2011 Média e porcentagem Conformidade ao padrão (Adequado/inadequado) dicotômico Portaria 635/75 

Scorsafava et al. 2011 Média e porcentagem Conformidade ao padrão (aceitável/inaceitável) dicotômico Resolução SS 250/95 - SP 

Silva et al. 2011 Média e porcentagem Conformidade ao padrão (acima/abaixo) dicotômico Resolução SS 250/95 - SP 

Moimaz et al 2012 Média (d.p) e porcentagem 
0,00-0,44; 0,45-0,54; 0,55–0,84; 0,85-1,14; >1,14 mg/L. 
Combinação risco-benefício 

multinominal CECOL/USP (2011) 

Moimaz et al 2012 Média (d.p.) e porcentagem 
0,00-0,44; 0,45-0,54; 0,55–0,84; 0,85-1,14; 1,15-1,44; >1,44 
mg/L. Combinação risco-benefício 

multinominal CECOL/USP (2011) 

Moimaz et al. 2012 Média (d.p) e porcentagem <0,6 mg/L; 0,6–0,8 mg/L; >0,8 mg/L tricotômico Resolução SS 250/95 - SP 

Peixoto et al. 2012 Média (d.p.) e porcentagem Conformidade ao padrão + Combinação risco-benefício dicotômico/multinominal 
Portaria 635/75, Ramires et al. 2006; 
CECOL/USP 2011 
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Tabela 4. Estudos não brasileiros sobre monitoramento da água de abastecimento segundo primeiro autor, ano de publicação, medidas empregadas, categorias 
e tipo de classificação e critério de avaliação. 

1º Autor Ano Medidas Categorias de classificação Tipo de classificação Critério de avaliação 

D'Alessandro et al. 2008 Min-Max, Percentis, CV, porcentagem <0,5 mg/L; 0,5–1,5 mg/L; >1,5 mg/L Tricotômica OMS 

Poureslami et al.** 2008 Média (d.p.) e porcentagem. Conformidade ao padrão (acima/abaixo) Dicotômica CDC 

Akpata et al.  2009 Média (d.p.) e porcentagem.  <0,3; 0,3-0,6; >0,6 mg/L. Conforme 1,5 mg/L Tricotômica autores; OMS 

Viswanathan 2009 Média (d.p.) e porcentagem. Conformidade ao padrão (acima/abaixo) Dicotômica OMS 

Yarmolinsky et al.  2009 Média 
<0,5 mg/L; 0,5–0,8 mg/L; >0,8 mg/L. Conforme 
0,7  ±  0,1 mg/L 

Tricotômica 
MOE; Health 
Canada 

Quock & Chan  2010 Média (d.p.), IC95%, mediana <0,7 mg/L; 0,7–1,2 mg/L; >1,2 mg/L.  Tricotômica EPA 

Chacón et el. 2011 média (d.p.) e IC95%, porcentagem Conf. ao padrão  (acima/abaixo) Dicotômica OMS 

Wambu et al. 2011 Média (dp) e porcentagem. Conf. ao padrão  (acima/abaixo) Dicotômica KBS 

Azlan et al.* 2012 Média Conf. ao padrão  (acima/abaixo) Dicotômica OMS 

Gupta et al.* 2012 Média Conf. ao padrão  (acima/abaixo) Dicotômica OMS 

Lupo et al. 2012 Mediana Conf. ao padrão  (acima/abaixo) Dicotômica OMS 

Sarmah et al. 2012 Média Conf. ao padrão  (acima/abaixo) Dicotômica ISI, OMS 

Nota. *também examinou água engarrafada; **também examinou alimentos. Siglas. OMS: Organização Mundial da Saúde; CDC: U.S. Center for Disease Control and 
Prevention; MOE: Ministry of the Environment; EPA: Environmental Protection Agency;  KBS: Kenya Bureau of Standards; ISI: Indian Standard Institute. 
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Os resultados mostraram a grande variabilidade dos estudos quanto ao desenho e aos 
procedimentos metodológicos. A maior parte dos estudos identificados foi realizada em 
localidades brasileiras. Tal predomínio pode ser atribuído ao interesse dos pesquisadores 
brasileiros em relação à concentração do fluoreto na água desde que a fluoretação foi adotada 
como uma política oficial no país. O maior número de estudos na região sudeste pode estar 
relacionado à maior quantidade de unidades produtoras de ciência e tecnologia existentes na 
região quando comparada às demais regiões do país (Brasil, 2010). Entre os estudos 
estrangeiros, foi elevado o número de estudos no continente asiático, fato que pode estar 
associado à presença de muitas áreas com fluoreto de ocorrência natural em níveis acima do 
seguro para a saúde humana (Australian Government, 2007). 

Embora a maioria dos estudos (88,9%) tenha oferecido alguma informação sobre a 
distribuição espaço-temporal das amostras, em poucos trabalhos foi possível inferir a 
população coberta pela fonte de abastecimento pesquisada. A informação sobre a distribuição 
espaço-temporal das amostras é muito importante para avaliar o grau com que as amostras 
representam o universo relativo à água distribuída à população e para possibilitar a 
interpretação dos resultados tanto do ponto de vista da população atingida quanto das 
características da água em relação ao parâmetro sob análise. Sua definição deve ser 
compatível com a finalidade de cada estudo. Por exemplo, em relação à frequência de coleta 
das amostras, as atividades de monitoramento em áreas de ocorrência natural do fluoreto não 
seguem as mesmas exigências de atividades de monitoramento em áreas onde a concentração 
de fluoreto é artificialmente ajustada para fins de prevenção de cárie dentária, em que a 
maioria dos estudos adotou a frequência mensal. Em relação à distribuição espacial, são 
poucos os estudos que descrevem detalhadamente os procedimentos adotados para assegurar 
que os pontos de coleta representem a água de abastecimento oferecida à população. Entre os 
critérios descritos para a definição dos pontos, destacaram-se o porte populacional e o número 
de unidades de tratamento ou fontes de abastecimento. Em documento de consenso técnico de 
especialistas, recomenda-se a obtenção de pelo menos três amostras por mês de cada sistema 
ou fonte de abastecimento, obtidas no mesmo dia em diferentes pontos do território 
abastecido pelo respectivo sistema, de modo a reunir pelo menos 36 amostras de um 
determinado sistema no período de um ano (CECOL, 2011). Um dado adicional relevante é 
indicar a população coberta por cada sistema ou fonte de abastecimento, um aspecto 
negligenciado na maioria dos estudos. Quanto à duração temporal, apenas 55,6% dos estudos 
foram considerados com desenho longitudinal (coleta durante quatro meses ou mais), o que 
limita a inferência sobre o alcance dos resultados. 

O método eletrométrico foi empregado na maioria das publicações (88,9%) corroborando 
evidências que sublinham as vantagens da técnica do eletrodo íon-seletivo comparada a outras 
técnicas analíticas (Freitas et al., 2003; Bratovcic et al., 2009). 

Quanto às medidas utilizadas para a apresentação dos resultados, predominou o uso do 
valor médio, do desvio-padrão e da porcentagem. Entretanto, em 44,4% dos estudos nenhuma 
medida de dispersão ou de variação foi associada ao valor médio, o que pode dificultar a 
interpretação dos resultados. Em relação ao tipo de julgamento adotado, a maioria dos estudos 
(75%) adotou a classificação dicotômica, do tipo adequado/inadequado e/ou acima/abaixo 
comparado ao padrão de referência selecionado, sem levar em consideração que o fluoreto 
presente na água é um fator de proteção ou de risco à dentição dependendo da sua 
concentração e que valores inadequados deveriam ser discriminados conforme o binômio 
risco/proteção. 

Para interpretar os resultados, embora a maioria dos estudos brasileiros (70,8%) tenha 
lançado mão de apenas um critério de referência, cabe destacar que os critérios não foram os 
mesmos, sendo empregados até oito diferentes métodos de julgamento. Essa diversidade de 
critérios levou a que os especialistas brasileiros produzissem um consenso técnico para 
classificação de águas de abastecimento público segundo o teor de flúor a fim de elevar a 
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comparabilidade entre os resultados observados pelos diferentes estudos (CECOL, 2011). 
Entre os estudos estrangeiros, cabe destacar que oito utilizaram as recomendações da OMS 
para interpretar a concentração de fluoreto na água, sendo que esse critério está voltado 
apenas para avaliar o potencial risco à dentição e a saúde humana, sem considerar o efeito de 
proteção à cárie propiciado por águas com teores entre 0,5 mgF/L preconizado em Hong 
Kong na Ásia, e 1,0 mgF/L recentemente aprovado no Canadá, duas áreas geográficas de 
condições climáticas distintas (Frazão et al., 2011). 

Menos da metade dos estudos (44,4%) esteve articulada à vigilância como ação do 
Estado, e um número ainda menor levantou hipóteses sobre possíveis fatores associados aos 
resultados encontrados, o que revela a necessidade de maior aproximação e interação entre os 
pesquisadores e os órgãos de controle da qualidade da água. A descontinuidade da medida 
caracterizada por valores de concentração em desacordo com a legislação e abaixo do 
indicado para prevenção da cárie foi um achado comum, reforçando as advertências de vários 
pesquisadores sobre a necessidade da expansão dos sistemas de vigilância da fluoretação da 
água de abastecimento público. Embora não exposta ao risco de fluorose dentária, a 
população estaria sendo privada do máximo benefício proporcionado pelo fluoreto em nível 
adequado na água. 

4. CONCLUSÃO 

Os principais fatores intervenientes no estudo de fluoretos em águas de abastecimento 
público podem ser agrupados em: aspectos ligados à área geográfica, incluindo-se o padrão 
geológico do solo, o tipo de manancial, o tipo de área (urbana ou rural), e o grau de 
desenvolvimento humano; aspectos concernentes à concessionária, ao tipo de sistema e sua 
operação, incluindo características da rede de distribuição; e aspectos ligados à técnica 
analítica. A variabilidade dos estudos quanto ao desenho e aos procedimentos metodológicos 
foi elevada. Embora a maioria dos estudos tenha oferecido alguma informação sobre a 
distribuição espaço-temporal das amostras, em poucos trabalhos foi possível inferir a 
população coberta pela fonte de abastecimento investigada. Quase metade dos estudos foi do 
tipo transversal e nenhuma medida de dispersão ou de variação foi associada ao valor médio. 
Predominou o uso do método eletrométrico. A maioria dos estudos adotou a classificação 
dicotômica, do tipo adequado/inadequado e/ou acima/abaixo. Menos da metade dos estudos 
esteve articulada à vigilância como ação do Estado, e um número ainda menor levantou 
hipóteses sobre possíveis fatores associados aos resultados encontrados confirmando que há 
um espaço importante para melhorar os procedimentos metodológicos em futuros estudos. 
Além disso, a distância entre os resultados dessas iniciativas e o uso das informações pelas 
autoridades de saúde pública pode ser diminuído, e a interação entre os pesquisadores e os 
órgãos de controle da qualidade da água deveria ser incrementada. 

5. REFERÊNCIAS 

AKPATA, E. S. et al. Geographical mapping of fluoride levels in drinking water sources in 
Nigeria. African Health Science, v. 9, n. 4, p. 227 - 233, 2009. 

AUSTRALIAN GOVERNMENT. National Health and Medical Research Council. A 
systematic review of the efficacy and safety of fluoridation. Part A: review of 
methodology and results. Canberra, 2007. p. 17-22. 

BARROS, E. R. C. et al. Análise crítica da fluoretação de águas no município de Porto 
Alegre/RS. RGO, v. 38, n. 4, p. 247-54, 1990. 

  



 

 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

985 Vigilância e monitoramento de fluoretos em águas … 

BELLÉ, B. L. L. et al. Análise da fluoretação da água de abastecimento público da zona 
urbana do município de Campo Grande (MS). Ciência e Saúde Coletiva, v. 14, n. 4, p. 
1261-1266, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 635/ BSB, de 25 de dezembro de1975. Aprova as 
normas e padrões sobre a fluoretação da água dos sistemas públicos de abastecimento 
destinada ao consumo humano. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 30 jan. 1976. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº. 518, de 25 de março de 2004. Estabelece os 
procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da 
água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, p. 266-70, 26 mar. 2004. Seção 1. 

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 2011-2020. Brasília, DF: 
CAPES, 2010. 

BRATOVCIC, A.; ODOBASIC, A.; CATIC, S. The Advantages of the Use of Ion-Selective 
Potentiometry in Relation to UV/VIS Spectroscopy. Agriculturae Conspectus 
Scientificus, v. 74, n. 3, p. 139-41, 2009. 

CARMO, C. D. S. et al. Avaliação da fluoretação da água do sistema de abastecimento 
público na Ilha de São Luís, Maranhão, Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, v. 15, supl. 1, 
p. 1835-1840, 2010. 

CATANI, D. B. et al. Dez anos de acompanhamento do heterocontrole da fluoretação da água 
feito por municípios brasileiros, Brasil, 1996-2006. RGO, v. 56, n. 2, p. 151-155, 2008. 

CENTRO COLABORADOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM VIGILÂNCIA DA 
SAÚDE BUCAL – CECOL/USP. Consenso técnico sobre classificação de águas de 
abastecimento público segundo teor de flúor. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo; 2011. Disponível em: http://www.cecol.fsp.br/dcms/ 
fck/file/SeminarioVigifluor2011/CECOL/USP. ClassificacaoAguasSegundoteordefluor 
DocumentoConsensoTecnico2011(2). 

CESA, K. et al. A vigilância da fluoretação de águas nas capitais brasileiras. Epidemiologia e 
Serviços de Saúde, v. 20, n. 4, p. 547-555, 2011. http://dx.doi.org/10.5123/S1679-
49742011000400014  

CHAN, J. T. et al. Fluctuations in tap water fluoride levels: a potential problem for 
practitioners. Texas Dental Journal, v. 110, n. 2, p. 17-20, 1993. 

D'ALESSANDRO, W. et al. Survey on fluoride, bromide and chloride contents in public 
drinking water supplies in Sicily (Italy). Environmental Monitoring and Assessment, 
v. 145, n. 1-3, p. 303-313, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-007-0039-y  

DARÉ, F. et al. Avaliação do processo de fluoretação nos sistemas de abastecimento de água 
da região de Araçatuba, São Paulo. Engenharia Sanitária e Ambiental,  v. 14, n. 2, p. 
173-182, 2009. 

ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES E TÉCNICOS DO SERVIÇO 
PÚBLICO ODONTOLÓGICO - ENATESPO. 1998.  Documento Final. Fortaleza, 
1998. 

FRAZÃO, P. et al. Drinking water quality and fluoride concentration. Revista de Saúde 
Pública, v. 45, n. 5, p. 964-73, 2011. 



 

 

986 Ceci Queluz Venturini et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

FREITAS, V. P. S. et al.  Estudo comparativo de soluções-tampão para determinação de 
fluoreto em águas para diálise. Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 62, n. 3, p. 207-12, 
2003. 

GALAGAN, D. J.; VERMILLION,  J. R. Determining optimum fluoride concentrations. 
Public Health Reports, v. 72, n. 6, p. 491-3, 1957. 

LEIVAS, L. L. et al. Heterocontrole da fluoretação das águas de abastecimento público do 
Município de Canoas/RS. Stomatos, v. 16, n. 30, 2010. 

LUPO, M. et al. Determination of water fluoride concentration and the influence of the 
geographic coordinate system and time. Water, Air, and Soil Pollution, v. 223, n. 8, p. 
5221-5225, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/s11270-012-1273-7  

MAIA, L. C. et al. Controle Operacional da fluoretação da água de Niterói, Rio de Janeiro, 
Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 19, n. 1, p. 61-7, 2003. http://dx.doi. 
org/10.1590/S0102-311X2003000100007  

MARMOLEJO, L. D. M. G.; COUTINHO, T. C. L. Heterocontrole da fluoretação da água de 
abastecimento público em Niterói, RJ, Brasil, no período de novembro de 2008 a março 
de 2009. Revista Fluminense de Odontologia, v. 16, n. 33, p. 34-39, 2010. 

MOIMAZ, S. A. S. et al. External control of the public water supply in 29 Brazilian cities. 
Brazilian Oral Research, v. 26, n. 1, p. 12-18, 2012a. http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
83242012000100003  

MOIMAZ, S. A. S. et. al. Fluoride Concentration in Public Water Supply: 72 Months of 
Analysis. Brazilian Dental Journal, v. 23, n. 4, p. 451-456, 2012b. http://dx.doi.org/ 
10.1590/S0103-64402012000400024  

MOIMAZ, S. A. S. et. al. Fluoretação das águas de Abastecimento Público no Município de 
Araçatuba/SP. Revista de Odontologia de Araçatuba, v. 33, n. 1, p. 54-60, 2012c. 

MORAES, J. E. et al. Determinação do índice de fluoreto em águas de abastecimento público 
em municípios da região centro-sul do Paraná. Ambiência, v. 5, n. 2, p. 233-246, 2009. 

MOTTER, J. et. al. Análise da concentração de flúor na água em Curitiba, Brasil: comparação 
entre técnicas. Revista Panamericana de Saúde Pública, v. 29, n. 2, p. 120-125, 2011. 

NARVAI, P. C. Cárie dentária e flúor: uma relação do século XX. Ciência e Saúde Coletiva, 
v. 5, p. 381-92, 2000a. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232000000200011  

NARVAI, P. C. Fluoretação da água: heterocontrole no município de São Paulo no período de 
1990-1999. Revista Brasileira de Odontologia em Saúde Coletiva, v. 2, n. 2, p. 50-
56, 2000b. 

OLIVATI, F.N. et. al. Qualidade da fluoretação da água de Capão Bonito, SP, Brasil, avaliada 
pelos controles operacional e heterocontrole. Revista Odonto Ciência, v. 26, n. 4, p. 
285-290, 2011. 

PANIZZI, M.; PERES, M. A. Dez anos de heterocontrole da fluoretação de águas em 
Chapecó, Estado de Santa Catarina, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 24, n. 9, p. 
2021-2031, 2008. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008000900008  

  



 

 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

987 Vigilância e monitoramento de fluoretos em águas … 

PEIXOTO, D. F. et at. Heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público do 
município de Jaguaribara, Ceará, Brasil. Revista Brasileira de Promoção da Saúde, v. 
25, n. 3, p. 271-277, 2012. 

POURESLAMI, H. R. et al. Fluoride in food and water consumed in Koohbanan (Kuh-e 
Banan), Iran. Fluoride, v. 41, n. 3, p. 216-219, 2008. 

QUOCK, R. L.; CHAN, J. T. Weekly monitoring of the water fluoride content in a fluoridated 
metropolitan city: results after 1 year. Texas Dental Journal, v. 127, n. 7, p. 665-71, 
2010.  

RAMIRES, I. et. al. Heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público em 
Bauru, SP, Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 40, n. 5, p. 883-9, 2006. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102006005000005  

SALIBA, N. A. et al. Vigilância do teor de flúor nas águas de abastecimento público de 
municípios do noroeste paulista, Brasil: 36 meses de análise. Revista Odonto Ciência, 
v. 24, n. 4, p. 372-376, 2009.  

SAMPAIO, F.C. et al. Natural Fluoride Levels in the Drinking Water, Water Fluoridation and 
Estimated Risk of Dental Fluorosis in a Tropical Region of Brazil. Oral Health 
Preventive Dentistry, v. 8, p. 71–75, 2010. 

SARMAH, S. P. et al. Evaluation of drinking water quality in Bihpuria area of Lakhimpur 
District, Assam, India. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and 
Chemical Sciences, v. 3, p. 1030-1036, 2012.  

SCHNEIDER FILHO, D. A. et al. Fluoretação da água: como fazer a vigilância sanitária? 
Cadernos de Saúde Bucal, Rio de Janeiro: Cedros, 1992. 

SCORSAFAVA, M. A.  et  al. Avaliação da qualidade da água de abastecimento no período 
2007- 2009. Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 70, n. 3, p. 395-403, 2011.  

SCORSAFAVA, M. A. et al. Controle físico-químico da qualidade da água para consumo 
humano na região da grande São Paulo. Boletim do Instituto Adolfo Lutz, v. 18, n. 
1/2, p. 44, 2008. 

SILVA, J. S. et al. Natural fluoride levels from public water supplies in Piauí State, Brazil. 
Ciência e Saúde Coletiva, v. 14, n. 6, p. 2215-2220, 2009. http://dx.doi.org/ 
10.1590/S1413-81232009000600030  

SILVA, R. A. et al. Monitoramento da concentração de íons fluoreto na água destinada ao 
consumo humano proveniente de um município com diferentes sistemas de 
abastecimento público. Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 70, n. 2, p. 220-224, 2011. 

TRICCO, A. C. et al. The art and science of knowledge synthesis. Journal of Clinical 
Epidemiology, v. 64, n. 1, p. 11-20, 2011. http://dx.doi.org/10.1016/ 
j.jclinepi.2009.11.007  

VASCONCELLOS, M. C. C. Prevalência de cárie dentária em escolares de 7 a 12 anos de 
idade, na cidade de Araraquara, SP (Brasil), 1979. Revista de Saúde Pública, v. 16, p. 
317-28, 1982. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101982000600002  

VISWANATHAN, G. et al. Mapping of fluoride endemic areas and assessment of fluoride 
exposure. Science of the Total Environment, v. 407, p. 1579-1587, 2009. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.10.020  



 

 

988 Ceci Queluz Venturini et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

YARMOLINSKY, J. et al. Variation in urban and rural water fluoride levels in Ontario. 
Journal of Canadian Dental Association, v. 75, n. 10, p. 707, 2009. 

WALDMAN, E. Vigilância em Saúde Pública. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo, 1998. 

WAMBU, E. W. et al. High fluoride water in the Gilgil area of Nakuru County, Kenya. 
Fluoride, v. 44, n. 1, p. 37-41, 2011. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Guidelines for drinking-water quality. 4. 
edition. Geneva, 2011. 



 
 

 

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 

Rev. Ambient. Água vol. 11 n. 4 Taubaté – Oct. / Dec. 2016 

Gestão do uso de água na bacia do Rio Paraíba, PB, Brasil com 
base em modelos de outorga e cobrança 

doi:10.4136/ambi-agua.1820 

Received: 04 Dec. 2015; Accepted: 12 Sep. 2016 

Márcia Araújo de Almeida1*; Wilson Fadlo Curi2 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, PB, Brasil 
1Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais 

2Unidade Acadêmica de Física e Centro de Tecnologia e Recursos Naturais CTRN 
*Autor correspondente: e-mail: marciaaraujo@yahoo.com,  

wfcuri@yahoo.com.br 

RESUMO 
O avanço nos mecanismos de alocação de água é um dos desafios no gerenciamento dos 

recursos hídricos para que se possam compatibilizar as disponibilidades hídricas de uma bacia 
aos usos da água em seus diversos setores econômicos. A presente pesquisa visa avaliar o uso 
conjunto de um modelo de otimização de outorga com outro proposto para a cobrança, para 
auxiliar os tomadores de decisão na alocação de água do reservatório Acauã, localizado na 
bacia hidrográfica do Rio Paraíba, PB, Brasil. O modelo de outorga permitiu otimizar a 
garantia do atendimento às demandas adequando-as às disponibilidades da água, segundo 
prioridades de seu uso definidas em quatro cenários. Ficou demonstrado que esse modelo 
pode ser utilizado nos processos decisórios de inserção e avaliação de novos pedidos de 
outorga para bacias controladas por reservatórios. O modelo de cobrança proposto incorporou 
diversos perfis de usuários de água, por meio de vários coeficientes que possibilitaram definir 
o valor cobrado, de forma que o modelo possa incentivar o uso racional da água, e não tenha 
apenas uma finalidade arrecadatória. 

Palavras-chave: gerenciamento, recursos hídricos. 

Management of water use in the Paraíba River, PB, Brazil basin based 
on water grants and charge models 

ABSTRACT 
One of the challenges in the management of water resources is to advance water 

distribution mechanisms to allow them to balance the basin’s available water with the 
demands of its various economic sectors. This research evaluated the combined use of a 
model of grant optimization with a proposed model of charging for the use of raw water in 
order to assist decision makers in the distribution of water of the Acauã Reservoir, located in 
the basin of the Paraiba River in the State of Paraiba, Brazil. The grant model allowed 
optimizing the achievement of the demand requests according to water use priorities defined 
in four scenarios, balancing demand and availability. It was shown that it can be used in 
decision-making processes in the evaluation of new grant requests in basins controlled by 
reservoirs. The proposed charging model incorporated various profiles of water users using 
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various coefficients which enabled the definition of the amount to be charged to encourage 
the rational use of water, not just a tax collection mechanism. 

Keywords: management, water resources. 

1. INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/97, por meio de 
seus instrumentos, quando efetivamente implementados, assegura a gestão integrada dos 
aspectos quantitativos e qualitativos da água, de forma a garantir o atendimento às demandas 
com a preservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento socioeconômico de 
uma região. 

Dentre os instrumentos de gestão, objetos de pesquisa deste trabalho, estão a outorga de 
direito de uso da água e a cobrança pelo uso da água bruta, os quais, segundo Rodrigues e 
Aquino (2013) devem ser tratados em conjunto já que a outorga sempre precede a cobrança. 

A outorga pode ser considerada como essencial para evitar conflitos entre os usos atuais 
e futuros da água, realizando um controle quantitativo e qualitativo (Ribeiro et al., 2014). 

Porto e Porto (2008) destacam o poder disciplinador que a outorga representa para o 
poder público garantir a equidade entre os usuários de água. Os autores ainda afirmam: “[...] a 
outorga pode ser também utilizada como um instrumento de implantação de sistemas de 
gestão de demanda e uso racional da água, além de permitir que se faça o disciplinamento do 
tipo de atividade a ser implantada na bacia e, portanto, também auxiliar na gestão territorial”. 

Já a cobrança pelo uso da água soma como um valioso instrumento de gestão por 
incentivar o uso racional da água e arrecadar recursos para dar suporte financeiro ao sistema 
de gerenciamento (Magalhães Filho et al., 2015). 

Apesar dos avanços, existe uma necessidade de se aprofundar no desenvolvimento de 
metodologias que auxiliem na integração dos dois instrumentos para a gestão 
quali-quantitativa dos recursos hídricos da bacia. 

Dentro deste contexto, a presente pesquisa visa avaliar o uso conjunto de um modelo de 
otimização para outorga, que considera a ordem de prioridade de atendimento aos usos da 
água, em conjunto com um modelo de cobrança pelo uso da água bruta, que além de levar em 
consideração os volumes outorgados, permite aumentar a diferenciação dos perfis de usuários, 
objetivando não só otimizar a alocação de água do reservatório Acauã, situado na bacia 
hidrográfica do Rio Paraíba (PB), mas também prover instrumentos de incentivo ao seu uso 
racional. 

1.1. Critérios de outorga pelo uso da água 
As formas de se alocar quantitativamente a água entre os usuários podem ser separadas 

em pelo menos dois grupos: vazão referencial e quantidade de falhas pré-determinadas. O 
critério de falhas pré-determinadas evita grandes restrições ao usuário, fixando a quantidade 
de falhas de atendimento para cada nível de prioridade. No critério da vazão referencial são 
estabelecidos percentuais de uma vazão pré-fixada, obtida através de séries históricas, que são 
disponibilizados para outorga. Desta forma, a vazão de referência é considerada a vazão 
máxima outorgável sazonalmente. 

A vantagem de se usar o critério da vazão referencial é que se obtêm maiores garantias 
de que não ocorrerão falhas, pois a vazão de referência mais utilizada é uma vazão mínima 
que caracteriza uma condição de escassez hídrica no manancial. 

Por outro lado, uma desvantagem do critério da vazão referencial é que este tende a 
limitar o crescimento dos sistemas de uso da água pois, em grande parte do tempo, as vazões 
ocorridas superam a vazão de referência. Outra desvantagem é a consideração de vazões 
referenciais como vazões mínimas constantes mensais, como normalmente ocorre no caso de 
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vazões regularizadas por açudes; no entanto, as demandas variam mensalmente. Esta situação 
agrava-se ainda mais quando há outros açudes a montante, ou seja, sua regularização depende 
da operação de outros açudes. 

Os conflitos pelo uso da água entre usuários geralmente se agravam à medida que o 
estoque disponível de água se aproxima do limite outorgável, o qual geralmente é 
estabelecido de forma impositiva pela legislação, que se baseia em vazões de referência 
bastante reduzidas (Santos, 2010). Neste sentido, em parte do período definido para a 
alocação da água existe um excedente de disponibilidade que pode ser outorgado para 
diversas necessidades humanas, mesmo que associado a um risco de falhas de atendimento 
(Curi et al., 2011; Ribeiro e Lanna, 2001). 

Santos (2010) afirma: “o modelo de alocação de água amplamente adotado no Brasil tem, 
como padrão, a manutenção de uma vazão mínima no corpo hídrico, sem preocupação quanto 
aos prejuízos de montante ou quanto à possibilidade de uso de parte da água excedente”. 

Estudos de Silveira et al. (1998) e Ribeiro e Lanna (2001), referentes a critérios de 
outorga, defendem que a estratégia da sazonalidade resulta em melhores alocações, quando 
comparada à utilização de um único valor de referência anual. A vantagem dessa metodologia 
está na possibilidade de outorgar maiores valores em épocas mais úmidas. 

Conforme Santos e Cunha (2013), cada estado regulamenta a outorga individualmente, 
utilizando sempre os mesmos critérios hidrológico-estatísticos, desprezando variáveis 
referentes às características sociais, econômicas e ecossistêmicas da utilização da água. 

As outorgas em bacias de domínio da União, conforme o artigo 13 da Lei n. 9433/97, 
está condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deve 
respeitar a classe em que o corpo de água está enquadrado e a manutenção de condições 
adequadas ao transporte aquaviário, quando necessário. Exemplos de vazão de referência são: 
a Q7,10, vazão mínima de 7 dias de duração com dez anos de recorrência; Q90 e Q95, vazões 
cujas probabilidades de superação são respectivamente de 90% e 95%, definidas através da 
estimativa da curva de permanência das vazões naturais; e para bacias controladas por 
reservatórios, a QR90, vazão regularizada com 90% de garantia. 

Em relação ao Estado da Paraíba, o Decreto nº. 19.260/97 estabelece os seguintes 
condicionantes para a outorga: disponibilidade hídrica; prioridades de uso para abastecimento 
humano e animal; comprovação de que o uso da água não causa poluição ou desperdício dos 
recursos hídricos; volume máximo outorgável não superior a 9/10 da vazão regularizada anual 
com 90% de garantia, em bacias controladas por reservatório. 

Curi et al. (2011), desenvolveram um modelo de otimização que permite a inclusão de 
demandas de água variáveis no tempo, adequando a disponibilidade local de acordo com sua 
dinâmica temporal, possibilitando ainda a análise de pedidos de outorga com base em 
prioridades para concessão e na forma incremental, sem comprometer as outorgas já 
concedidas. 

O modelo já foi empregado em estudo desenvolvido por Rodrigues et al. (2011) na bacia 
hidrográfica do rio Piancó e foi aplicado neste estudo para analisar a garantia de atendimento 
às outorgas na área definida, localizada no Rio Paraíba. 

1.2. Critérios de cobrança pelo uso da água bruta 
As experiências internacionais e as propostas brasileiras para a cobrança pelo uso da água 

seguem o critério do usuário-pagador ou do poluidor-pagador, pelo qual o usuário é 
compelido a internalizar os custos que impõe a terceiros ao usar o recurso natural (Ribeiro e 
Lanna, 2001). Quanto à formação do preço básico, duas óticas podem ser adotadas: a 
arrecadatória e a econômica. A primeira busca apenas a recuperação dos custos associados à 
gestão dos recursos hídricos (Modelos Ad Hoc) e a segunda, a eficiência econômica no uso da 
água (Modelos de Otimização), conforme argumentação teórica apresentada por 
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Carrera-Fernandez e Garrido (2002). 
No Brasil, a cobrança pelo uso da água bruta, em conformidade com a Lei 9.433/97, 

objetiva: (i) reconhecer a água como bem econômico; (ii) dar a ela o seu real valor; (iii) 
incentivar a racionalização do seu uso; e (iv) obter recursos para o financiamento dos 
programas e intervenções previstos nos planos de recursos hídricos (Art. 19). 

O valor da cobrança pelo uso da água bruta, com base nas diversas formulações 
empregadas em bacias hidrográficas federais e estaduais, é determinado a partir de uma base 
de cálculo estabelecida pelas quantidades de água captada, consumida e lançada nos corpos 
hídricos multiplicados pelo preço unitário (PU), cujo valor monetário assume diferentes 
grandezas correspondentes ao tipo de uso da água. Esses valores podem ser alterados por 
coeficientes multiplicadores (K’s), que assumem diferentes valores dependendo do tipo de 
uso (captação, consumo ou lançamento) e de outros elementos incorporados ao modelo e que 
afetam os preços ou as quantidades iniciais. 

Os comitês de bacias hidrográficas, órgãos colegiados da gestão de recursos hídricos, 
com atribuições de caráter normativo, consultivo e deliberativo, definem o preço unitário do 
metro cúbico da água com a finalidade de incentivar o uso racional e obter recursos 
financeiros para financiar as ações de recuperação das bacias. Os coeficientes, por sua vez, 
visam adaptar os mecanismos de cobrança a objetivos específicos definidos pelos comitês. 

As ações para cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União vêm 
sendo desenvolvidas sob a coordenação da Agência Nacional de Águas (ANA), desde 2001. 
A cobrança foi implantada na bacia do Rio Paraíba do Sul, nas bacias dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, na bacia do rio São Francisco e na bacia do Rio Doce. 

Algumas diferenciações entre as metodologias apresentadas são identificadas. Conforme 
Amorim et al. (2011), os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos para a bacia 
do rio Doce não consideram a parcela do consumo, como ocorre nas bacias do Rio Paraíba do 
Sul, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e do rio São Francisco, que seria a diferença entre 
a vazão de água outorgada para captação e a vazão de efluentes lançada no corpo hídrico. 

Na esfera estadual, atualmente 26 Estados e o Distrito Federal já aprovaram suas Leis 
sobre Política e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Todas as leis já aprovadas 
incluíram a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como instrumento de gestão. Observa-se, 
então, que são várias as oportunidades para se implantar a cobrança. Porém, persistem 
questões técnicas e metodológicas, assim como dificuldades de integração com outros 
instrumentos de gestão. Na Tabela 1, estão apresentadas as bacias hidrográficas federais e 
estaduais com os instrumentos de outorga e cobrança implementados. 

A cobrança pelo uso da água bruta de domínio do Estado da Paraíba está regulamentada 
por meio do Decreto Nº 33.613, de 14 de Dezembro de 2012. Estarão sujeitas à cobrança, 
conforme estabelece o Art. 3º do referido decreto, as demandas registradas nas outorgas para 
os seguintes tipos de uso: 

(i) as derivações ou captações de água por concessionária ou outras entidades 
responsáveis pela prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, cujo somatório das demandas seja igual ou superior a duzentos mil metros cúbicos 
por ano; 

(ii) as derivações ou captações de água por indústria, cujo somatório das demandas seja 
igual ou superior a duzentos mil metros cúbicos por ano; 

(iii) as derivações ou captações de água para uso agropecuário, por empresa ou produtor 
rural, cujo somatórios dos volumes demandados estão estabelecidos pelos Comitês; 

(iv) o lançamento em corpo de água de esgotos e demais efluentes, com o fim de sua 
diluição, transporte ou disposição final; 
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(v) outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em 
um corpo de água. 

No Estado da Paraíba, a cobrança pelo uso da água bruta está em fase de implantação, e o 
seu sistema de gerenciamento deverá estar preparado para enfrentar os desafios nos aspectos 
técnicos, político e administrativo, mediante a necessidade de interação entre a cobrança pelo 
uso da água em rios ou reservatórios de domínio estadual e federal, que se fazem presentes em 
suas bacias. 

Tabela 1. Bacias hidrográficas federais e estaduais com cobrança e outorga implementadas. 

Outro grande desafio para o estado está em estabelecer metodologias de cobrança e 
preços com base na teoria econômica, para que a cobrança cumpra totalmente o seu papel de 
promover o uso racional e sustentável dos recursos hídricos por parte dos usuários, e não 
apenas sua função financeira. 

Domínio Bacia Hidrográfica Início 
Lei/Decreto/Resolução - 

Cobrança 
Lei/Decreto - Outorga Fonte 

Bacias Interestaduais - Cobrança Implementada 

União 

Paraíba do Sul (CEIVAP) 2003 Resolução nº 44/04 

Lei Federal no 9.433/97 

ANA 
Paraíba do Sul 
(PBS/Guandu) 

2007 Resolução nº 66/06 INEA/RJ 

Piracicaba, Capivari, 
Jundiaí (Comitês PCJ) 

2006 Resolução nº 52/05 ANA 

São Francisco (CBHSF) 2010 Resolução nº 108/10 ANA 
Doce (CBH-Doce) 2011 Resolução nº 108/10 ANA 

Bacias Estaduais - Cobrança Implementada 

RJ 

Médio Paraíba do Sul; 
Piabanha; Dois Rios; Baixo 
Paraiba do Sul; Baía de 
Guanabara; Baía da Ilha 
Grande; Guandu; 
Itabapoana; Lagos São 
João; Macaé e Rio das 
Ostras 

2004 
Lei Estadual nº 4.247/03 
Decreto RJ n° 41.974/09 

Lei Estadual nº 3.239/1999;  
Decreto RJ N° 40.156/2006 

INEA/RJ 

SP 

Paraíba do sul 2007 Decreto SP nº 51.450/06 

Lei Estadual nº  7.663/91;  
Decreto SP nº  41.258/96 

CBH e 
SSRH/SP 

PCJ (paulista) 2007 Decreto SP nº 51.449/06 
Sorocaba e Médio Tietê 2010 Decreto SP nº 55.008/09 
Baixada Santista 2012 Decreto SP n° 56.501/10 
Baixo Tietê 2013 Decreto SP n° 56.504/10 
Alto Tietê 2014 Decreto SP n° 56.503/10 

MG 

PJ; das Velhas e Araguari 2010 

Decreto MG nº 44.046/05;  
Decreto 44.547/07 

Lei Estadual nº 13199/1999;  
Portaria IGAM n° 49/2010 

IGAM/ 
MG 

Piranga; Piracicaba; Santo 
Antônio; Susçuí; Caatinga e 
Munhuaçu 

2012 

Preto/Paraíbuna e 
Pomba/Muriaé 

2014 

PR 
Alto Iguaçu e Afluentes do 
Alto Ribeira 

2013 Decreto PR nº 5.361/02 Decreto PR nº 4.646/2001 
Águas 
Paraná 

PB Bacias do Estado 2015 Decreto PB nº 33.613/12 Decreto PB nº 19.260/2007 AESA 

Bacias Estaduais - Características típicas de Tarifa pelo Fornecimento de Água 

CE 
Nas 12 bacias hidrográficas 
do Estado 

1996 Decreto CE nº 30.159/10 Decreto CE nº 23.067/94 
COGERH/
CE 

BA Bacias do Estado 2006 Lei Est. nº  11.612/09 Decreto BA nº 6.296/97 ANA 
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Atualmente, a cobrança no estado é determinada multiplicando-se o volume outorgado 
pelo preço unitário definido pelo Comitê de bacia, para cada tipo de uso. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste trabalho serão aplicados dois modelos: o Modelo de Outorga (Curi et al., 2011) 
para verificar a garantia de atendimento às outorgas da sub bacia estudada segundo uma 
ordem de prioridades e analisado o comportamento do sistema ao longo do tempo. Em 
seguida será aplicado um modelo de cobrança proposto neste trabalho pelo uso da água bruta, 
onde é possível diferenciar os valores a serem cobrados por usuário com base na ponderação 
de coeficientes. Os dois modelos utilizados são apresentados a seguir. 

A área de estudo é a sub bacia que representa a área de drenagem do reservatório Acauã, 
pertencente a bacia hidrográfica do Rio Paraíba. A bacia hidrográfica do Rio Paraíba está 
entre as onze bacias hidrográficas que compõem a divisão oficial do Estado da Paraíba, o qual 
se situa entre as latitudes de 06º00’11,1” e 08º19’54,7” Sul, e as longitudes de 34º45’50,4” e 
38º47’58,3” Oeste, conforme mostrado na Figura 1, totalizando uma área de 20.069,82 km2. 
Entre os principais açudes públicos da bacia, destacam-se: Epitácio Pessoa (Boqueirão); 
Argemiro de Figueiredo (Acauã); Cordeiro e Camalaú. Foi escolhido para a pesquisa o 
reservatório de Acauã, localizado no município de Itatuba, com capacidade de 
armazenamento de 253 milhões de metros cúbicos. Sendo classificado como barragem de 
grande porte, o reservatório represa as águas do Rio Paraíba em seu curso médio e pereniza o 
baixo curso do rio. O açude de Acauã é responsável pelo abastecimento urbano de municípios 
ribeirinhos, entre eles: Itabaiana, Salgado de São Félix, Natuba e Itatuba, além de atender 
demandas para a irrigação, indústria, piscicultura e diluição de efluentes (AESA, 2006). 

 

Figura 1. Localização do reservatório de Acauã, na bacia hidrográfica do 
rio Paraíba. 
Fonte: AESA (2006). 

2.1. Modelo de Outorga 
O modelo de outorga desenvolvido por Curi et al. (2011) em ambiente MatLab é um 

modelo baseado em programação linear a ser aplicado em sub bacias controladas por 
reservatórios, que utiliza vazões mensais variáveis. Está baseado na aplicação da equação do 
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balanço hídrico através de uma função objetiva sujeita a restrições para diferentes cenários, 
tendo como resposta a garantia de atendimento às demandas solicitadas. A partir dessa 
garantia, pode-se analisar a viabilidade de concessão da outorga de água para o usuário. O 
modelo permite priorizar o atendimento. Logo, uma segunda demanda só é atendida caso 
exista a garantia de atendimento da demanda anterior. Uma descrição detalhada do modelo 
está apresentada em Curi et al. (2011). 

Os dados de entrada do modelo são volume do reservatório, evaporação, afluxos e 
demandas, obtidos a partir de uma planilha em formato XLS (MS Excel). Utilizou-se no 
modelo séries sintéticas de vazões afluentes ao reservatório Acauã gerados pelo modelo Tank 
Model (AESA, 2006), e o período de estudo foi de 1935 a 1989 (55 anos). Os valores de 
evaporação média mensal foram obtidos do posto climatológico de Campina Grande (AESA, 
2006). O reservatório Acauã tem, como volumes máximo e mínimo, 253 milhões e 14,5 
milhões, respectivamente, e o volume inicial adotado é igual a 50% do volume máximo. 

As informações sobre as outorgas foram adquiridas para estudo junto a AESA (2015) e 
ANA (2015), com detalhes sobre o volume outorgado por usuário, tipo de uso, sistema 
utilizado, tipo de cultura, área irrigada, entre outros aspectos pertinentes. 

2.2. Modelo de Cobrança 
São apresentadas, a seguir, as formulações para a modelo de cobrança vigente e o modelo 

proposto neste estudo. 

2.2.1. Modelo de cobrança vigente no Estado da Paraíba Decreto nº 33.613/2012 
O valor da cobrança pelo uso da água bruta no Estado da Paraíba é determinado a partir 

de uma base de cálculo estabelecida pelas quantidades de água captada e lançada nos corpos 
hídricos multiplicados pelo preço unitário (P), definido pelo Comitê de bacia, que é um valor 
monetário que assume diferentes grandezas correspondentes ao tipo de uso da água. Esses 
valores podem ser alterados por um coeficiente multiplicador (K), conforme Equação 1. 

= × ×              (1) 
em que: 

 = valor total anual a ser cobrado (R$) por uso i e usuário j;  

 é o conjunto de coeficientes de características específicas (adimensional) por uso i;  

K=1 é o valor para os primeiros 3 anos de implantação da cobrança na Paraíba; 

 é o preço unitário por tipo de uso i (R$ m-3);  

 é o volume anual outorgado (m³) para cada tipo de uso i por usuário j.  

Valores de entrada 

K=1 para todos os usos, conforme legislação atual (análises poderiam ser feitas com 
variações deste K) 

Os valores cobrados por metro cúbico da água outorgado anualmente, por tipo de uso, 
deliberados pelos Comitês das Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba (Deliberação 
nº 01/2008):  

I – para irrigação e outros usos agropecuários: 

a) R$ 0,003 por m3 - no primeiro ano; 

b) R$ 0,004 por m3- no segundo ano; 
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c) R$ 0,005 por m3- no terceiro ano; 

II – R$ 0,005 por m3- piscicultura intensiva e carcinicultura; 

III – R$ 0,012 por m3- abastecimento público; 

IV – R$ 0,012 por m3- setor do comércio; 

V – R$ 0,012 por m3- lançamento de esgotos e demais efluentes; 

VI – R$ 0,015por m3- uso na indústria; 

VII – R$ 0,005por m3- agroindústria. 

Essa metodologia não leva em consideração as reservas de água, bem como não 
proporciona diferenciações com o emprego de coeficientes que considere a classe de uso dos 
corpos hídricos, a disponibilidade hídrica local, a eficiência do uso da água, entre outros 
aspectos. Observa-se ainda, que não são consideradas as diferenças entre os volumes captados 
outorgados e medidos. Neste sentido, para inserir estas questões na metodologia da cobrança 
pelo uso da água bruta no Estado da Paraíba, é proposta a metodologia definida a seguir. 

2.2.2. Modelo proposto de cobrança para o Estado da Paraíba 
O valor total anual pago pelos diversos usuários é calculado considerando captação e 

lançamento de efluentes. 
O modelo proposto segue a seguinte formulação (Equações 2, 3 e 4): 

=    çã + ç   ç
                (2) 

=
 ∑ × × +

0,  ×  −   ×   ×  +
∑  0,  −  ×    ×       
        (3) 

ç =  ∑ ç × ç × ç ×  + ç ×
ç × −          (4) 

Na captação foram acrescentadas duas parcelas em relação à formulação vigente 
(Equações 5 e 6): 

0,  ×   −   ×    ×        (5) 

0,  − ×   ×         (6) 

O primeiro termo (Equação 5) visa desestimular pedidos de outorga muito acima das 
reais necessidades dos usuários. O segundo termo (Equação 6) visa desestimular o uso de 
água acima dos volumes outorgados. 

em que: 

= valor anual de cobrança pela captação de água, em R$ por ano, para o 
usuário j com tipo de uso i; 

ç = valor anual de cobrança pelo lançamento de carga poluente k, em R$ por 
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ano, para o usuário j; 

 é o volume outorgado no mês t para o j-ézimo usuário para tipo de uso i 
(m3 mês-1); 

  é o preço unitário por tipo de uso i cobrado pela captação (R$ m-3); 

= 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ; 

 é a fração máxima do volume de água captado medido em relação ao volume 
outorgado para o tipo de uso i; 

 é o volume captado medido ou informado pelo usuário j para tipo de uso i 
no mês t (m3 mês-1); 

 é a variável conforme a relação ⁄ , ou seja, conforme 
percentual da reservação de água via outorga; 

para: 

⁄ ≥  , = 1  

quando: 

⁄ <  , > 1, usa-se a seguinte fórmula: 

=  1 + × − / ;  

 é a variável e aumenta com o aumento de uso de água além do que foi 
outorgado. 

=   × 1 +  − / ; 

ç  é o volume outorgado no mês t para diluição de cargas efluentes k para o 
usuário j (m³/mês); 

ç  é o preço unitário cobrado para o lançamento da carga efluente k (R$ m-3) 

ç = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ; 

 é a fração do tratamento da carga poluente k do usuário j segundo foi 
outorgado; 

= 1 + 1 − 2 × 3  

em que:  

2  representa o percentual do volume de efluentes k tratados em relação ao volume 
total de efluentes produzidos do usuário j, ou a razão entre a vazão efluente tratada e a vazão 
efluente bruta; 

3  representa a eficiência de redução da carga poluente k (no caso em estudo será a 
medida em demanda bioquímica de oxigênio – DBO) do efluente tratado pelo usuário j, e 

3  representa a eficiência de redução da carga poluente k (no caso em estudo será a 
medida em demanda bioquímica de oxigênio – DBO) do efluente tratado pelo usuário j. 

Os valores dos coeficientes X1j, X2j, X5j e Y1j, Y2j, Y4j, e K3kj estão definidos na 
Tabela 2. Valores de X, variando de 1 a 5, são fornecidos para cada usuário j. 
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Tabela 2. Coeficientes propostos para a metodologia da cobrança. 

Coeficientes de cobrança para captação 

Coeficiente Definição Valores propostos 

X1 Natureza do corpo d'água 
Superficial = 1,0. Não será utilizada fonte 
subterrânea nesta pesquisa 

X2 
Classe de enquadramento no local 
de captação 

Classe 1 - 1,02; Classe 2 - 1,0; 
Classe 3 – 0,98; Classe 4 – 0,95 

X3 
Disponibilidade hídrica local 
(índice de ativação da 
disponibilidade) 

X3 = 0,98 (0 < IAD < 0,5);  X3 = 1,0 (0,5 ≤ 
IAD < 0,9); X3 = 1,02 (0,9 ≤ IAD ≤ 1,0) 

X4 
Garantia da vazão outorgada por 
reservatórios 

100% de garantia           x4 = 1,0 
entre 95% e 100%         x4 = 0,98 
entre 90% e 95%           x4 = 0,95 

X5 Eficiência do sistema  X5 = 1 + %perdas/100 

Coeficientes de cobrança para diluição de efluentes 

Y1 
Classe de enquadramento do 
corpo receptor 

Classe 1 - 1,02; Classe 2 - 1,0 
Classe 3 – 0,98; Classe 4 – 0,95 

Y2 
Vulnerabilidade dos aquíferos 
(possibilidade de contaminação) 

grau alto, Y2 = 1,05; grau médio Y2 = 1,02 
grau baixo; Y2 = 1,0 

Y3 Distância do lançamento 
Y3 = 0,95 para grandes distâncias; Y3 =1,0 
para médias distâncias; Y3 = 1,05 para 
pequenas distâncias 

Y4 Local do lançamento 
em rios: Y4=1; águas subterrâneas: Y4=1,02; 
açudes: Y4=1,05 

K3 
Eficiência na redução da carga 
orgânica 

K3 = 0,95 (0,50<DBO< 0,70); K3 = 0,98 
(0,70 ≤ DBO<0,80);  K3 = 1,0 (0,80 ≤ DBO 
≤ 1,00) 

Na parcela da cobrança pelo lançamento de carga orgânica, seguindo os critérios 
determinados em outros comitês, a cobrança pelo lançamento, diluição, e assimilação de 
efluentes utilizará o parâmetro DBO5,20 (quantidade de oxigênio consumido em processos 
biológicos, medida durante um período de 5 dias a uma temperatura de 20°C). Os coeficientes 
de ponderação consideram características diversas que permitem a diferenciação dos valores a 
serem cobrados entre usuários que causem maiores impactos ambientais. A metodologia ainda 
permite beneficiar o usuário que apresentar redução no valor de Ktratamentkj em relação ao 
Ktratamentoutkj da outorga anterior solicitada. 

Coeficientes de ponderação 
Os coeficientes de ponderação tiveram por base os estudos apresentados pelo Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Tietê Jacaré (CBH-TJ, 2009) e estudos da Sabesp - Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP e São Paulo, 2008), por estes 
considerarem as parcelas de captação e de lançamento de efluentes na cobrança além dos 
sugeridos pela autora, relacionados à garantia de atendimento definida pelo modelo de 
outorga e eficiência do sistema, de forma a considerar características diversas que permitem a 
diferenciação dos valores a serem cobrados, servindo de mecanismos de incentivo aos 
usuários para o uso racional da água. 
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Cenários estudados 
O modelo de outorga aqui apresentado tem a finalidade de avaliar a capacidade de 

atendimento às demandas outorgadas e a novos pedidos de outorga para o reservatório de 
Acauã, estabelecendo garantias de atendimento dentro de prioridades estabelecidas. Com base 
nos volumes outorgados e na garantia de atendimento, estimou-se os valores a serem 
arrecadados com a cobrança pelo uso da água bruta, conforme metodologia e critérios 
estabelecidos na legislação estadual (Equação 1) e pelo modelo proposto, que visa induzir o 
usuário a fazer um uso mais racional da água (Equações 3 e 4). 

As análises foram realizadas para cenários variados de prioridade de atendimento, 
denominados de C1, C2, C3 e C4. Nos cenários C1 e C2, as demandas estão agrupadas por 
tipo de usos, e nos Cenários C3 e C4, as demandas são as outorgas solicitadas por usuários. 
As prioridades de atendimento estão assim descritas: 

C1(agrupadas) -1-abastecimento humano; 2-aquicultura; 3-indústria; 4-irrigação; 
5- lançamento de efluentes; 6-novas solicitações para aquicultura; 7-novas solicitações para 
irrigação; 

C2(agrupadas) - 1-abastecimento humano; 2-irrigação; 3-aquicultura; 4-indústria; 
5-lançamento de efluentes; 6- novas solicitações para irrigação; 7- novas solicitações para 
aquicultura; 

C3(por usuário) - 1-abastecimento humano; 2-aquicultura; 3-indústria; 4-irrigação; 
5-lançamento de efluentes; 6- novas solicitações para aquicultura; 7- novas solicitações para 
irrigação, e 

C4 (por usuário) - 1-abastecimento humano; 2-irrigação; 3-aquicultura; 4-indústria; 
5-lançamento de efluentes; 6- novas solicitações para irrigação; 7- novas solicitações para 
aquicultura. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise do Cenário C1 
Neste Cenário, as prioridades de atendimento após o abastecimento humano são, 

respectivamente, a aquicultura, indústria, irrigação e lançamento de efluentes. Em seguida, 
priorizaram-se as novas solicitações para a aquicultura e a irrigação. As demandas foram 
totalizadas por tipo de uso, e a demanda para irrigação é destinada a atender o cultivo de 
culturas sazonais. Os resultados da simulação estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Resultados das garantias de atendimento as demandas do Cenário C1. 
Cenário C1 

Prioridade Tipo de Uso Demanda (m3s-1) Garantia (%) 

Usos Outorgados 

1 Humano 0,136 100,00 
2 Aquicultura 0,436 100,00 
3 Indústria 0,001 100,00 
4 Irrigação 0,583 99,10 
5 Lançamento de Efluente 1,130 49,55 

Novas Solicitações 
6 Aquicultura 0,806 31,21 
7 Irrigação 0,003 15,60 

 
As garantias de atendimento às demandas que ficaram abaixo do mínimo estabelecido 

pelo Decreto Estadual nº 19.260/97, que regulamenta a outorga no Estado da Paraíba (90% de 
garantia), foram àquelas encontradas para o lançamento de efluentes, e para as novas 
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solicitações de outorga para a aquicultura e a irrigação, com valores de 49,55%, 31,21% e 
15,60%, respectivamente. A demanda já outorgada para irrigação seria atendida com 99,10% 
de garantia. 

Análise do Cenário C2 
No cenário C2, a concessão de outorga de uso da água para a irrigação foi priorizada 

frente aos demais usos do Cenário C1, a exceção da demanda para abastecimento humano. Na 
Legislação Estadual, o uso para o abastecimento humano e dessedentação animal são 
prioritários. Contudo, neste estudo a aquicultura refere-se à piscicultura em tanques 
escavados, sendo uma atividade econômica de uso consuntivo. Os resultados estão 
apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Resultados das garantias de atendimento as demandas do Cenário C2. 

 
Cenário C2  

Prioridade Tipo de Uso Demanda (m3s-1) Garantia (%) 

Usos Outorgados 

1 Humano 0,136 100,00 

2 Irrigação 0,583 100,00 

3 Aquicultura 0,436 100,00 

4 Indústria 0,001 100,00 

5 Lançamento de Efluente 1,130 49,55 

Novas Solicitações 

6 Irrigação 0,003 47,12 
7 Aquicultura 0,806 31,21 

Diferentemente do cenário C1, o atendimento às outorgas para irrigação ocorreu com 
100% de garantia, considerando que neste cenário a prioridade de atendimento para este uso 
foi a segunda, enquanto que no anterior, foi a quarta. Isso demonstra que na simulação, 
quando o sistema é condicionado a atender as demandas pelas prioridades, um novo pedido só 
é atendido após o atendimento às outorgas com maior prioridade ou já outorgadas, que no 
cenário C1 era a aquicultura. Da mesma forma que no outro cenário, a alocação de água para 
o lançamento de efluentes encontra-se na posição 5 e apresentou falhas de atendimento, com 
garantia de 49,55%. As novas solicitações de outorga seriam atendidas com garantias 
ligeiramente superiores ao do cenário C1, com 47,12% para irrigação e 31,21% para a 
aquicultura, devido a mudança na ordem de prioridade. Contudo, com valores ainda abaixo do 
estabelecido pela Legislação Estadual. 

Conforme Curi et al. (2011), o modelo de otimização de outorga aqui empregado 
determina a alocação e a garantia de atendimento para toda a série considerada e uma nova 
demanda só é atendida caso exista a alocação de água para as demandas anteriormente 
outorgadas. Neste sentido, observamos diferentes garantias de atendimentos para as mesmas 
demandas da barragem de Acauã, à medida que foi modificada a ordem de prioridades entre 
os dois cenários. 

Para situações de escassez hídrica, a importância de se fazer simulações com base em 
prioridade de atendimento, a qual poderá ser definida por tomadores de decisão, está em 
fornecer subsídios aos órgãos gestores quanto à avaliação de cenários de concessão de novas 
outorgas, associada a uma garantia de atendimento. 
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Análise do Cenário C3 
Para o cenário C3 foi considerada a mesma ordem de prioridade do cenário C1, sendo 

que as simulações foram realizadas por acréscimo individual de usuários. Com base nos 
resultados do modelo de outorga, foram feitas as análises da cobrança pelo uso da água, 
aplicando-se a metodologia estabelecida pela legislação estadual vigente com coeficiente 
constante K=1(Equação 1), e o modelo proposto pela autora (Equações 3 e 4). As duas 
metodologias foram descritas em Materiais e Métodos. 

Os coeficientes (Tabela 2) utilizados no cálculo da cobrança para este cenário foram:  

Kreserv=1,0; X1=1; X2 =1; X3=1,02 (a bacia hidrográfica na qual está inserida a barragem 
de Acauã possui IAD=1,0, (AESA, 2006));  

X4=variável, X5=variável, Y1=1,0; Y2 =1,0, Y3=1,0; Y4=1,0; K2=1,0 e k3 =0,98. As 
variações dos coeficientes, das perdas e das reservas de água para cada outorga estão 
indicadas na Tabela 5. Nesta tabela, o número do pedido de outorga representa a sua ordem de 
prioridade na simulação realizada, que no cenário C3 foi por usuário. 

Tabela 5. Resultados das garantias de atendimento as demandas do Cenário C3 e valor da cobrança 
calculado adotando-se diferentes coeficientes. 

Cenário 3 

Ordem de  
Prioridade 
dos Pedidos 
de Outorga 

Tipo  
de 

Uso 

Demanda 
(m3s-1) 

Garantia 
(%) 

Preço 
Unitário 
R$ m-3 

 
Cobrança pelo uso da água bruta R$ 

 
Situações 
Analisadas 

Medodologia 
Atual K=1 

Metodologia 
Proposta - 
Coeficiente 
Variados 

Pedido 1 Humano 0,003 100,00 0,012 
Vol. Anual<200 
mil m3 

0,00 0,00 

Pedido 2 Humano 0,106 100,00 0,012 
Reserva de água 
em 5%, X4=1,0; 
X5=1,0 

40.113,79 42.203,72 

Pedido 3 Humano 0,027 100,00 0,012 
perdas 10%, 
X5=1,10 

10.217,66 11.234,93 

Pedido 15 Irrigação 0,022 100,00 0,003 X4=1,0; X5=1,0 1.197,50 1.221,45 

Pedido 16 Irrigação 0,022 100,00 0,003 
perdas 5%, 
X5=1,05 

1.197,50 1.282,53 

Pedido 17 Irrigação 0,022 100,00 0,003 
perda 10%. 
X5=1,10 

1.197,50 1.343,60 

Pedido 18 Irrigação 0,022 100,00 0,003 
perda 25%. 
X5=1,25 

1.197,50 1.526,82 

Pedido 19 Irrigação 0,022 100,00 0,003 X2=0,98 1.197,50 1.197,02 

Pedido 20 Irrigação 0,022 100,00 0,003 reserva de 5% 1.197,50 1.284,32 

Pedido 21 Irrigação 0,022 99,67 0,003 X4=0,98, X5=1 1.197,50 1.197,02 

Pedido 27 Efluente 1,130 49,55 0,012 DBO, K3 = 0,98 427.628,16 436.180,72 
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Para a análise do cenário C3, cuja simulação foi realizada por usuário, em um total de 50 
pedidos de outorga ordenados por tipo de uso conforme definido no cenário C1, optou-se por 
apresentar os resultados da garantia das outorgas destinadas aos pedidos para o abastecimento 
humano, lançamento de efluentes e para os irrigantes com o mesmo volume outorgado 
(Tabela 5). Para a análise da cobrança pelo uso da água a partir dos volumes outorgados e das 
respectivas garantias de atendimento definidas pelo modelo de outorga, aplicou-se a 
Equação1, com K=1, e as Equações 3 e 4, variando os coeficientes definidos na Tabela 2 para 
representar perfis diferentes de usuários de água, obtendo-se os seguintes resultados: 

- abastecimento humano: o pedido 1 de outorga não está sujeito a cobrança, pois o 
volume anual é menor que 200.000 m3ano-1 conforme determina o Decreto nº 33.613/2012; 
para o pedido 2 foi considerado reserva de água no percentual de 5%, ou seja, o valor medido 
corresponderia a 0,95 do valor outorgado, e no pedido 3 considerou-se que o sistema 
destinado ao abastecimento humano apresenta perdas em torno de 10%. Para os pedidos 2 e 3, 
obteve-se um acréscimo nos valores cobrados em relação ao modelo com K=1 de 5,21% e 
9,96%, respectivamente. 

- irrigação: pode-se observar que para um mesmo volume outorgado, o usuário poderá 
pagar valores diferenciados pelo uso da água bruta, tendo em vista: a garantia do seu 
atendimento (99,67%), observado no pedido 21; as perdas no sistema de irrigação, conforme 
apresentado nos pedidos 16, 17 e 18; a classe do enquadramento do corpo d’água no local de 
captação para o pedido 19 e a reserva de água em 5% no pedido 20. O maior acréscimo para o 
valor cobrado pelo uso da água seria para o usuário outorgado correspondente ao pedido 18 
(27,5%), para o qual adotou-se perdas de 25%. 

- para o lançamento de efluentes, considerou-se que 100% do efluente é tratado e que a 
faixa de redução da carga orgânica está entre 0,70 e 0,80%. Pela metodologia, na renovação 
da outorga, caso haja melhorias na eficiência da redução da DBO, o usuário será cobrado a 
menos, e em situação contrária pagaria valores maiores, conforme será apresentado no cenário 
posterior. 

Na metodologia vigente no Estado, a variação entre os valores cobrados se dá apenas 
pelo volume outorgado e pelo valor unitário cobrado por tipo de uso, não havendo 
diferenciação entre usuários com perfis de uso mais econômico da água ou menos poluidor. 

Análise do Cenário C4 
Neste cenário, a ordem de prioridade das finalidades das outorgas é a mesma do cenário 

C2, sendo simulado por usuário. Adotou-se para todos os coeficientes de cobrança para 
captação o valor 1 (um). Dos coeficientes de cobrança para o lançamento de efluentes, 
adotou-se K3=1,0, indicando uma melhoria em relação ao cenário anterior no que se refere ao 
tratamento do efluente a ser diluído, e fez-se outra avaliação considerando uma piora no 
tratamento, com K3=0,95. Os resultados estão apresentados na Tabela 6. 

Em termos de garantia de atendimento das outorgas no cenário C4, da mesma forma que 
no cenário C2, a alocação de água foi priorizada para o abastecimento humano, seguida da 
irrigação, e obteve-se garantia de 100% no atendimento para os pedidos de outorga 
apresentados (Tabela 6). A alocação de água para diluição de efluentes deu-se com garantia 
de 49,55%. 

Em relação à cobrança pelo uso da água bruta calculada sobre os volumes anuais 
outorgados, observam-se valores iguais a serem cobrados para o abastecimento humano e para 
a irrigação com a aplicação das duas metodologias (vigente e a proposta). Isso se deu por 
serem adotados todos os coeficientes iguais a 1 na metodologia proposta, o que indica sua 
flexibilidade para ser utilizada conforme definições adotadas pelos tomadores de decisão. Isto 
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significa que o modelo de cobrança proposto permite diferenciar os perfis de usuários, ou 
considerá-los indiferentes entre si ao adotar coeficientes iguais a 1. 

Tabela 6. Resultados das garantias de atendimento às demandas do Cenário C4 e valor da cobrança 
calculado adotando-se diferentes coeficientes. 

Cenário 4 

Ordem de 
Prioridade dos 
Pedidos de 
Outorga 

Tipo  
de 

Uso 

Demanda 
(m3s-1) 

Garantia 
(%) 

Preço 
Unitário 
R$ m-3 

 
Cobrança pelo uso da água bruta R$ 

 
Situações 
Analisadas 

Medodologia 
Atual K=1 

Metodologia 
Proposta - 
Coeficiente 
Variados 

Pedido 1 Humano 0,003 100,00 0,012 
Vol. Anual<200  
mil m3 

0,00 0,00 

Pedido 2 Humano 0,106 100,00 0,012 
Sem perdas, sem 
reservas 

40.113,79 40.113,79 

Pedido 3 Humano 0,027 100,00 0,012 
Sem perdas, sem 
reservas 

10.217,66 10.217,66 

Pedido 5 Irrigação 0,022 100,00 0,003 X4=1,0; X5=1,0 1.197,50 1.197,50 

Pedido 6 Irrigação 0,022 100,00 0,003 X4=1,0; X5=1,0 1.197,50 1.197,50 

Pedido 7 Irrigação 0,022 100,00 0,003 X4=1,0; X5=1,0 1.197,50 1.197,50 

Pedido 8 Irrigação 0,022 100,00 0,003 X4=1,0; X5=1,0 1.197,50 1.197,50 

Pedido 9 Irrigação 0,022 100,00 0,003 X4=1,0; X5=1,0 1.197,50 1.197,50 

Pedido 10 Irrigação 0,022 100,00 0,003 X4=1,0; X5=1,0 1.197,50 1.197,50 

Pedido 11 Irrigação 0,022 100,00 0,003 X4=1,0; X5=1,0 1.197,50 1.197,50 

Pedido 27 Efluentes 1,130 49,55 0,012 
DBO, K3 = 1,0  
melhoria no tratamento 

427.628,16 427.628,16 

Pedido 27 Efluentes 1,130 49,55 0,012 
DBO, K3 = 0,95  
piora no tratamento 

427.628,16 449.009,57 

Em relação à cobrança sobre o volume anual outorgado para a diluição de efluentes no 
cenário C3, o coeficiente que mede a eficiência na remoção da carga orgânica medida em 
DBO (k3), foi de 0,98. No cenário C4, realizaram-se duas análises: uma melhoria na 
eficiência do tratamento, K3=1,0, resultando no usuário de água pagar a menos na renovação 
da outorga - o correspondente a 1,96% - e no caso inverso, onde o K3=0,95, o usuário pagaria 
a mais 2,94% em relação ao cenário anterior. 

O resultado demonstra o objetivo da metodologia em diferenciar o perfil dos usuários de 
água e incentivá-los a melhorar a qualidade do efluente a ser diluído para o qual a outorga é 
solicitada. 

4. CONCLUSÃO 

O modelo de outorga utilizado no desenvolvimento da pesquisa mostrou-se adequado 
para a finalidade de se garantir as outorgas concedidas segundo uma ordem de prioridade de 
atendimento, bem como avaliar a possibilidade de inserir novos pedidos para a sub bacia 
controlada pelo reservatório em estudo. 
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O modelo de cobrança proposto, incorporando vários perfis de usuários de água por meio 
de coeficientes variados, possibilita que a cobrança não tenha apenas uma finalidade 
arrecadatória, mas que exerça seu papel de incentivo ao uso racional, redução de perdas nos 
sistemas de abastecimento, melhorias no tratamento de efluentes, e desestimule as reservas de 
água, pois estas inviabilizam a entrada de novos usuários na bacia. 

Os modelos apresentados, apesar de serem propostos e aplicados numa bacia hidrográfica 
do Estado da Paraíba, podem ser aplicados em outras bacias, inclusive em bacias federais 
cujas demandas se enquadrem na metodologia apresentada, para auxiliar na otimização de 
alocação de água. 
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RESUMO 
Visando contribuir com informações acerca das perdas de solo em Rondon do Pará, este 

trabalho determinou o valor de erosividade da chuva para a área urbana deste município, sua 

probabilidade de ocorrência e de seu período de retorno projetados para os próximos 20 anos. 

Foram realizadas análises da distribuição anual do índice de erosividade e verificadas as 

correlações entre o índice de erosividade médio mensal com o coeficiente de chuva. Para isto, 

obtiveram-se dois tipos de dados de precipitação: 1) observados, dos satélites CMORPH, de 

1999 a 2015; e 2) por modelagem, RegCM4, de 2016 a 2035. Com base nestes dados, a 

erosividade foi calculada com os dados mensais e anuais de precipitação. Distribuições de 

frequência dos valores de erosividade e seus períodos de retorno foram calculados e plotados 

em curvas de probabilidades de ocorrência. Foram feitas análises de regressão entre a 

precipitação e a erosividade. No período de 1999 a 2015, o valor do fator R para Rondon do 

Pará foi 16.390 MJ mm ha
-1

h
-1

ano
-1

, com probabilidade de 47% de ser igualado ou superado 

pelo menos uma vez a cada 2,1 anos. No período de 2016 a 2015, o valor de R foi 13.038 MJ 

mm ha
-1

h
-1

ano
-1

. Entre fevereiro a abril e janeiro a abril, são prováveis as maiores perdas de 

solo para 1999-2015 e 2016-2035, respectivamente. O modelo matemático de regressão que 

apresentou melhor resultado foi o de potência para os anos de 1999 a 2015 e o de polinômio 

para os anos de 2016 a 2035. 

Palavras-chave: erosão, planejamento conservacionista, regime de precipitação. 

Rainfall erosivity in Rondon do Pará, PA, Brazil from 1999 to 2015 

and projected to 2035 

ABSTRACT 
This study determined the rainfall erosivity value for the urban area of Rondon do Pará in 

order to provide information about the city’s soil loss. The study also determined the 

probability of erosion occurrence and the return period projected for the next 20 years. The 
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annual distribution of the erosivity index was analyzed and an estimate was made of the 

correlation between the average monthly erosivity index and the rainfall coefficient. To 

accomplish this, two types of rainfall data were obtained: 1) data observed by the CMORPH 

satellites from 1999 to 2015; and 2) data modelled by the RegCM4 model from 2016 to 2035. 

Erosivity was calculated based upon these monthly and annual rainfall data. Frequency 

distributions of erosivity values and their return periods were calculated and probability 

curves were plotted. Regression analyses between precipitation and erosivity were completed. 

In the period from 1999 to 2015, the value of the R factor of Rondon do Pará was 16,390 MJ 

mm ha
-1

h
-1

ano
-1

, with a probability of 47% of being equaled or exceeded at least once each 

2.1 years. In the period from 2016 to 2015, the R value was 13,038 MJ mm ha
-1

h
-1

year
-1

. 

Highest soil losses are probable between February and January from 1999 to 2015 and 

between January and April from 2016 to 2035. The regression mathematical models that had 

the best results were the potency and the polynomial models for the years from 1999 to 2015 

and 2016 to 2035, respectively. 

Keywords: conservation planning, erosion, precipitation regime. 

1. INTRODUÇÃO 

Os desastres naturais compõem um tema cada vez mais presente no cotidiano da 

sociedade. Existe um aumento significativo não apenas na frequência e intensidade destes 

desastres, mas também nos impactos gerados (CEPED, 2013). Muitos destes desastres são 

intensificados pelo crescimento acelerado e desordenado das cidades associado com a falta de 

planejamento urbano, o que tem potencializado as situações de risco em eventos naturais, 

causando desastres (Mello et al., 2006). Um exemplo destes é o evento de erosão, 

caracterizado por um processo mecânico de desagregação, transporte e deposição de materiais 

pela ação da água, ventos ou gelo, que pode ocorrer em superfície e profundidade, sob 

condições físicas naturalmente relevantes, porém que pode se tornar crítico em função da ação 

antrópica (Silva e Machado, 2014). A erosão hídrica, tipo de erosão mais comum no Brasil, e 

a consequente produção de sedimento têm sido preocupação constante no que se diz respeito à 

gestão do solo e da água, com grande potencial de ocasionar problemas de ordem ambiental, 

econômico e social relevantes ao equilíbrio de ecossistemas em uso (Santos et al., 2010). 

Desde muito tempo, trabalhos como o de Brown (1984) alertavam sobre as 

consequências da intensificação do uso do solo, seja pela agricultura ou urbanização, 

exercendo forte pressão sobre este, o que coloca em risco o atendimento das necessidades 

humanas e ambientais em virtude da aceleração das taxas de erosão. Assim, é inadiável 

equacionar e propor soluções para este problema. Nesse sentido, a modelagem do processo de 

erosão é essencial como uma estratégia usada no planejamento do uso, manejo e conservação 

do solo. 

A Equação Universal da Perda de Solo (EUPS) é um modelo empírico de estimativa de 

perdas médias anuais de solo em um local, possibilitando um planejamento conservacionista 

capaz de manter essas perdas em níveis toleráveis (Wischmeier e Smith, 1978). Este modelo 

abrange os diversos fatores que podem influenciar a erosão hídrica, sendo expresso pela 

equação A = R.K.L.S.C.P, onde A representa as perdas médias anuais de solo (Mg ha
-1

 ano
-1

), 

R é o índice de erosividade da chuva, K é o fator erodibilidade do solo, L o fator comprimento 

de rampa, S a declividade do terreno, C o fator uso, manejo e cobertura do solo e P o fator 

práticas conservacionistas de suporte do solo (Dias e Silva, 2003). 

A definição do fator R, objeto principal deste trabalho, se dá pelo cálculo do índice de 

erosividade das chuvas (EI30), o qual representa a capacidade potencial da chuva em provocar 

o processo de erosão do solo, e é resultado da multiplicação de dois parâmetros específicos 
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das precipitações erosivas de um dado local: energia cinética total da chuva (E) e intensidade 

máxima em 30 min (I30). A média anual desse índice, obtida na maior série de dados de 

precipitação disponível, representa o fator R da área de estudo (Bazzano et al., 2010). Este 

parâmetro, desenvolvido nos EUA (Wischmeier e Smith, 1978), tem sido bastante aplicado 

em regiões tropicais e subtropicais, a exemplo do Brasil nos trabalhos de Oliveira Jr. e 

Medina (1990) no estado do Amazonas, Dias e Silva (2003) no Ceará, Maques et al. (1997) 

em Minas Gerais, Roque et al. (2001), Colodro et al. (2002) e Bertoni e Lombardi Neto 

(1990) em São Paulo, Hickmann et al. (2008) no Rio Grande do Sul, entre vários outros. 

A determinação da erosividade da chuva possibilita identificar, durante o ano, os meses 

nos quais há maior risco de perda de solo e água, informação que tem papel fundamental no 

planejamento conservacionista urbano e rural em épocas de maior capacidade erosiva das 

chuvas (Wischmeier e Smith, 1978; Bertoni e Lombardi Neto, 1993; Silva et al., 2010). 

Tendo em vista ser a chuva um dos principais agentes ativos no processo de erosão 

hídrica, é fundamental avaliar a resposta do solo às diferentes precipitações, tanto em função 

do volume precipitado quanto pela característica do evento. Nesse sentido, o potencial erosivo 

da chuva é quantificado a partir de suas características, sendo o índice de erosividade um dos 

mais utilizados, essencial para os estudos de perda de solo (Carvalho et al., 2009). Apesar da 

chuva não ser o único fator que influencia no potencial erosivo de um ambiente, na carência 

de outras informações e na necessidade de se avaliar os processos erosivos em dadas regiões, 

esta análise da erosividade da chuva é importante para gerar conhecimento e informações para 

áreas críticas. 

No estado do Pará, o município de Rondon do Pará, localizado no sudeste paraense, tem 

se destacado nos últimos anos, especialmente em 2015, em função dos processos erosivos 

recorrentes na área urbana. Assim, este foi escolhido para a área de interesse deste estudo 

devido às suas peculiaridades e seu histórico de problemas associados à perda de solo. 

A carência de informações sobre a erosividade da chuva na região de estudo constitui, 

dessa forma, um obstáculo ao planejamento de controle da erosão e ao manejo racional dos 

solos locais. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo determinar o fator 

erosividade da chuva para a área urbana do município de Rondon do Pará. Para isso, as 

seguintes metas devem ser alcançadas: (a) projeções da erosividade da chuva na região para 

os próximos 20 anos; (b) análise da distribuição anual, sazonal e mensal do índice de 

erosividade, e (c) correlação do índice de erosividade médio mensal com o coeficiente de 

chuva local. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Caracterização da área e do material de estudo 

Localizada na região norte do território brasileiro, a área de estudo compreende a área 

urbana do município de Rondon do Pará/PA, localizado na latitude 4°46’34’’S e longitude 

48°04’02’’W (Figura 1). A precipitação média anual é de 1.710 mm e o tipo climático 

predominante na região é Aw, de acordo com critérios de Köppen, caracterizado por um clima 

tropical chuvoso. O ano hidrológico da região começa em outubro com a estação chuvosa e 

termina em setembro, com o fim da estiagem (CPRM, 2015). 

Os processos erosivos, naturais de evolução geomorfológica na região, que está 

localizada no Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos e possui relevo de baixo platô, 

com amplitude média de 95 metros e bordas relativamente íngremes, e solos muito profundos, 

friáveis e com alta erodibilidade (Latossolo amarelo), se intensificam entre novembro e maio, 

período de grande precipitação na região, influenciados também pela concentração de águas 

pluviais em galerias subterrâneas que deságuam em poucos pontos na cidade (CPRM, 2015). 
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Figura 1. Localização da área de estudo. 

Na metodologia foram utilizados dados observados de precipitação adquiridos a partir 

dos satélites CMORPH (Climate Prediction Center morphing method) para a posterior 

determinação da erosividade da chuva. Os dados de chuva do CMORPH (disponíveis em 

ftp.cpc.ncep.noaa.gov/), com séries a partir de 1998, além de fornecer dados espaciais 

satisfatórios com resolução espacial de 64 km², apresenta bastante confiabilidade quantitativa, 

como foi comprovado em diversos estudos (Sodré e Rodrigues, 2013; Araújo e Guetter, 

2007). Neste trabalho foram utilizados dados entre os anos de 1999 e 2015 provenientes de 

um quadrante do município que inclui a área urbana entre as latitudes 4°S e 5°S e entre as 

longitudes 48°W e 49°W. Para esta tarefa obteve-se o auxílio do software GrADS 2.0. 

Embora a maioria dos estudos faça uso de períodos de dados de precipitação mais 

longos, geralmente maior de 20 anos (Dias e Silva, 2003; Colodro et al., 2002; Bazzano et al., 

2010; Hickmann et al., 2008; Cassol et al., 2008), conforme sugerido por Wischmeier & 

Smith (1978), utilizou-se essa série de dados de 17 anos em função da indisponibilidade de 

dados mais antigos. 

Na determinação da erosividade da chuva para o clima futuro, foram usados os dados 

fornecidos pelo Sistema de Modelagem Climática Regional - RegCM4 (Giorgi et al., 2012). A 

simulação climática regional na resolução de 28 km sobre o domínio da Amazônia foi 

conduzida por De Souza et al. (2016) usando o RegCM4 aninhado as condições de contorno 

do modelo global HADGEM2 para o cenário RCP 4.5 que é considerado como cenário 

intermediário de emissões globais com forçante radiativa de aproximadamente 

4.5W/m
2
 (~650 ppm de CO2) até o ano de 2100 (Figura 2).  Assim, os dados de precipitação 

gerados pelo RegCM4 para o quadrante da região de Rondon do Pará foram extraídos para o 

período de 2016 a 2035. 
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Figura 2. Domínios dos modelos: (a) global HadGEM2 (resolução 140 x 208 km) e (b) regional 

RegCM4 (resolução 28 x 28 km) sobre a América do Sul tropical com o destaque para (c) a 

região da Amazônia Legal Brasileira. As cores representam a topografia (m) e as isolinhas azuis 

mostram a hidrologia (rios principais). 

Fonte: De Souza et al. (2016). 

Este Sistema de Modelagem Climática Regional utiliza dados de precipitação gerados 

através do sistema de análise de dados observacionais do “Climate Prediction Center” (CPC, 

USA). Os dados de chuva do CPC consistem de médias mensais disponíveis numa grade 

sobre o Brasil com resolução horizontal de 55 km, e são baseados inteiramente nos registros 

das estações de superfície da rede meteorológica nacional e estadual. Os detalhes sobre a 

técnica de análise objetiva e interpolação empregados na geração destes dados encontram-se 

em Chen et al. (2008). Estudos anteriores demonstraram ótima consistência e correspondência 

entre os dados do CPC e dados derivados de estações convencionais individuais e estimativas 

de satélite sobre a região da Amazônia (Silva et al., 2007; De Souza et al., 2009). 

2.2. Determinação dos índices de erosividade 

Um dos primeiros estudos acerca da erosividade foi o realizado por Wischmeier e Smith 

(1958), posteriormente modificado por Foster et al. (1981), os quais propuseram um índice de 

erosividade da chuva denominado EI30, definido como o produto da energia cinética da chuva 

pela intensidade máxima ocorrida em um período de 30 minutos. Porém, em função da 

dificuldade de obtenção de registros e do grande trabalho no processamento dos dados, outros 

autores, como Silva (2004), propuseram uma metodologia que permite estimar a erosividade 

da chuva para cada mês usando dados diários e mensais de precipitação. 
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Silva (2004) sugeriu que o país fosse dividido em oito regiões homogêneas em termos de 

precipitação, as quais possuiriam equações específicas para cada realidade. A área de 

interesse deste trabalho está incluída na região dois desta divisão, que possui método 

estabelecido por Morais et al. (1991) representado pela Equação 1. 

Rx = 36,849 (
Mx

2

P
)1,0852             (1) 

em que: 

Rx = erosividade da chuva para cada mês; 

Mx = precipitação média mensal; e 

P = precipitação média anual. 

Assim, foram calculados índices de erosividade para os 17 anos de dados, 1999 a 2015, 

gerando índices mensais, que foram somados, originando o índice de erosividade anual para a 

área de estudo. A erosividade prevista para os anos de 2016 a 2035 foi determinada pela 

mesma metodologia. O valor final classificou a região dentre as classes de erosividade de 

acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação do Índice de Erosividade Anual 

(R). 

Erosividade 

(MJ mm ano
-1

 ha
-1

 h
-1

) 
Classe de Erosividade 

R ≤ 2452 Baixa erosividade 

2452 < R ≤ 4905 Média erosividade 

4905 < R ≤ 7357 Média-alta erosividade 

7357 < R ≤ 9810 Alta erosividade 

R > 9810 Muito Alta erosividade 

Fonte: Carvalho (1994), modificado de Foster et al. (1981). 

2.3. Probabilidade de ocorrência e período de retorno do índice de erosividade 

Nas análises de probabilidade de ocorrência e do período de retorno do índice de 

erosividade determinados para os anos de 1999 a 2015, foram usadas a lei de probabilidade 

logarítmica e a teoria de valores extremos (Schwab et al., 1981). O período de retorno e a 

probabilidade de ocorrência foram obtidos pelas Equações 2 e 3. 

T = (N + 1)/m              (2) 

em que: 

T é o período de retorno, no qual o índice de erosividade é igualado ou superado; 

N é o número de anos de registro de dados, e  

m é o número de ordem do índice de erosividade, quando a série de dados de erosividade 

é colocada em ordem decrescente de magnitutde. 

Pr = 100/T              (3) 
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em que: 

Pr é a probabilidade de ocorrência, e  

T é o tempo de retorno. 

Utilizou-se o programa OriginPro 8.0 como auxílio na confecção do gráfico da plotagem 

dos valores determinados das probabilidades de ocorrência, dos períodos de retorno e da 

curva de distribuição de probabilidade. 

2.4. Distribuição anual e mensal da percentagem acumulada da erosividade 

Os valores dos índices de erosividade médios mensais foram divididos pelo seu valor 

médio anual, obtendo-se os respectivos valores relativos mensais. Esses valores, modificados 

para percentagens, representam a porcentagem acumulada da erosividade para cada mês do 

ano, possibilitando a análise da distribuição da erosividade ao longo dos períodos. 

2.5. Correlação entre a precipitação e o índice de erosividade 

Utilizando os dados pluviométricos de 1999 a 2015, e de 2016 a 2035, para cada mês do 

ano, foi calculado o coeficiente de chuva, por meio do método proposto por Lombardi Neto 

(1977), cuja expressão é dada pela Equação 4. 

Rc = Pm²/Pa              (4) 

em que: 

Rc é o coeficiente de chuva em mm; 

Pm é a precipitação média mensal em mm, e  

Pa é a precipitação média anual. 

Os valores dos coeficientes de chuva foram correlacionados com os valores de 

erosividades por meio de regressão, visando identificar relação entre a precipitação e a 

ocorrência de processos erosivos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O fator erosividade da chuva (R) determinado para Rondon do Pará (PA), com base nos 

dados de precipitação observados (1999 a 2015), foi de 16.390 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, com 

desvio padrão de 3.640 e coeficiente de variação de 22%, classificando a região em área de 

muito alta erosividade. Com base nos dados de precipitação por modelagem, nos anos de 

2016 a 2035, obteve-se um fator de erosividade de 13.038 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, com desvio 

padrão de 2.239 e coeficiente de variação de 17%, mantendo a classificação de muito alta 

erosividade (Tabela 2 e Figura 3). Estes valores do fator erosividade encontrados 

enquadram-se na faixa de variação de 3.116 a 20.035 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, encontrada por 

Silva (2004) através do mapa de erosividade da chuva para o Brasil. 

A variação observada nas curvas de erosividade anual nos dois períodos (Figura 3) se dá 

em função das pequenas distinções na estimativa de dados de precipitação nas duas séries, 

sendo uma série originada de dados observados (CMORPH) e outra resultante de dados de 

modelagem (RegCM4). 

Os valores dos fatores de erosividade da chuva encontrados para Rondon do Pará foram 

significativamente superiores aos encontrados para outras regiões do Brasil, como o 

encontrado para Teodoro Sampaio (SP) (7.172 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) por Colodro et al. 

(2002), para Rio Grande (RS) (5.135 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) por Bazzano et al. (2010), para 
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Barranquinho (MT) (8.493 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) por Morais et al. (1991), para Fortaleza 

(CE) (6.774 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) por Dias & Silva (2003), para Goiânia (GO) 

(8.355 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) por Silva et al. (1997), e para Uruguaiana (RS) 

(8.875 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

), por Hickmann (2008). Os fatores de erosividade apresentados 

nos trabalhos citados, possivelmente, se mostram discrepantes, comparados ao valor 

encontrado neste trabalho, devido à grande distinção climática com a área de estudo deste 

trabalho.  Entretanto, não há grande disponibilidade de estudos de erosividade para a região 

norte do país, dificultando a discussão dos resultados com trabalhos semelhantes na região. 

Tabela 2. Distribuição média mensal da precipitação, da erosividade absoluta e relativa e do 

coeficiente de chuva de Rondon do Pará (PA), nos períodos de 1999 a 2015, e 2016 a 2035. 

Total Mensal 

Ano Mês 
Prp 

(mm) 

Erosividade 

(MJ mm ano
-1

 ha
-1

 h
-1

) 

Erosividade 

Relativa (%) 

Coef. de Chuva 

– Rc (mm) 

1999 a 2015 

 

Jan 245,94 1952,60 11,91 35,36 

Fev 315,82 3867,55 23,60 58,31 

Mar 340,41 4218,22 25,74 67,75 

Abr 294,65 3720,82 22,70 50,75 

Mai 122,53 711,99 4,34 8,78 

Jun 21,88 56,96 0,35 0,28 

Jul 13,88 11,85 0,07 0,11 

Ago 7,06 5,10 0,03 0,03 

Set 18,88 34,03 0,21 0,21 

Out 54,65 156,71 0,96 1,75 

Nov 132,71 768,52 4,69 10,30 

Dez 142,12 885,69 5,40 11,81 

Total anual  1710,53 16390,04 100,00 - 

2016 a 2035 

 

Jan 262,57 2228,66 17,09 40,80 

Fev 265,48 2165,12 16,61 41,71 

Mar 372,16 4596,90 35,26 81,97 

Abr 256,05 2186,98 16,77 38,80 

Mai 145,24 652,25 5,00 12,48 

Jun 16,35 12,03 0,09 0,16 

Jul 17,83 10,55 0,08 0,19 

Ago 13,80 6,33 0,05 0,11 

Set 25,80 14,62 0,11 0,39 

Out 46,50 49,22 0,38 1,28 

Nov 108 313,90 2,41 6,90 

Dez 159,96 801,46 6,15 15,14 

Total anual  1689,72 13038,01 100,00 - 
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Figura 3. Distribuição do fator erosividade (R) médio anual para os períodos de 1999 a 2015 

(dados observados) e 2016 a 2035 (dados de modelagem). 

Valores de erosividade da chuva semelhantes foram encontrados por Oliveira Jr. e 

Medina (1990) em Manaus (AM), com índice de 14.129 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, e por Oliveira 

Jr. (1996) em Conceição do Araguaia (PA), com índice de 11.487 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

. O 

valor mais próximo era esperado em função da semelhança da distribuição anual e das 

características da precipitação na região norte. Valores próximos foram encontrados também 

por Silva et al. (2010) para São Domingos do Prata (MG) (13.145 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

), 

Santo Antônio do Itambé (MG) (15.280 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) e Belo Oriente (MG) (12.919 

MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

). 

Considerando os valores relativos da erosividade mensal entre os anos de 1999 a 2015, 

verifica-se que no semestre de novembro a abril ocorre 94,04% da erosividade anual, sendo o 

trimestre fevereiro-março-abril o de maior recorrência, com 72,04% da erosividade anual, 

valor compatível com a distribuição da precipitação na região, indicando que neste período é 

provável que tenha ocorrido a maior parte das perdas anuais de solo por erosão em Rondon do 

Pará. Tal comportamento da distribuição da erosividade também é observado entre os anos 

2016 e 2035, com os dados de modelagem climática (Tabela 2). Para esta segunda série de 

dados, o semestre de maior ocorrência da erosividade anual foi de dezembro a maio, com 

96,88 %, sendo o quadrimestre janeiro-fevereiro-março-abril o de maior destaque, ocorrendo 

85,73 % da erosividade anual. Embora a variação nos valores mensais da precipitação e suas 

características possam explicar grande parte das variações na erosividade (Bazzano et al., 

2010), é importante destacar que estes não são os únicos fatores influentes dos processos 

erosivos, a exemplo da geologia, pedologia, relevo e o uso do solo (Silva e Machado, 2014). 

Outros trabalhos na literatura elaboraram uma análise da erosividade relativa, como 

Colodro et al. (2002) para Teodoro Sampaio (SP), Roque et al. (2001) para Pirajú (SP), 

Lombardi Neto (1977) para Campinas (SP), Pereira (1983) para Piracicaba (SP), entre outros. 

Esses autores definiram como o semestre de maior potencial de erosividade, o de outubro a 

março, coerente para o estado de São Paulo, enquanto que para Rondon do Pará (PA), este foi 

de novembro a abril. Apesar da diferença de um mês no intervalo do semestre com maior 

potencial de erosividade anual, é válida uma comparação entre os seus resultados, a fim de 

discutir o comportamento da erosividade anual do município de Rondon do Pará. Em termos 

absolutos, o valor de erosividade para o semestre de maior potencial foi de 15.413, 6.047, 

5.545, 5.307 e 4.933 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, respectivamente, para Rondon do Pará (1999 a 

2015), Campinas, Pirajú, Teodoro Sampaio e Piracicaba. Em termos relativos, a erosividade 

foi de 94,04; 90,7; 86,1; 78,5 e 74,0%, para Rondon do Pará, Campinas, Piracicaba, Pirajú e 

Teodoro Sampaio, respectivamente. Com base nesta análise, pode-se concluir que tanto em 

termos absolutos como relativos eram prováveis maiores perdas de solo por erosão em 
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Rondon do Pará quando comparadas às dos outros municípios em questão, o que indica 

maiores necessidades de cuidados com a proteção do solo. 

A Figura 4 indica haver uma conformidade entre as distribuições médias mensais do 

fator erosividade e precipitação, entre os anos de 1999 a 2015, do município de Rondon do 

Pará. Observa-se que a erosividade média anual para a área de estudo é de 16.390 MJ mm ha
-1

 

h
-1

 ano
-1

, para uma precipitação média de 1710,53 mm ano
-1

, estando os meses com maiores 

precipitações associados com os meses de maior erosividade, reforçando a ideia do efeito 

preponderante da intensidade da precipitação em caracterizar o potencial erosivo. O mesmo 

comportamento é verificado na série de dados de 2016 a 2035. Esta harmonia entre a 

precipitação e a erosividade pode ser encontrada em outros trabalhos, como o de Oliveira Jr. 

(1996) para Conceição do Araguaia (PA), de Colodro et al. (2002) para Teodoro Sampaio 

(SP), de Morais et al. (1991) para Cárceres (MT) e Corixa (MT), de Roque et al. (2001) para 

Piraju (SP), e de Hickmann et al. (2008) para Uruguaiana (RS), e de Silva et al. (2010) para a 

região centro-leste do Estado de Minas Gerais. Bazzano et al. (2010), na análise da 

erosividade em Rio Grande (RS), encontraram um comportamento distinto, onde em meses de 

alta precipitação (junho, julho e agosto) foram identificadas baixos índices de erosividade 

mensais, comparados ao resto do ano. 

 

 

Figura 4. Distribuição do fator erosividade (R) e da precipitação médias anuais de Rondon do Pará 

(PA) nos períodos de 1999 a 2015 (à esquerda), e 2016 a 2035 (à direita). 

Os valores do período de retorno e da probabilidade de ocorrência determinados para o 

maior parâmetro de erosividade anual observado (23.880 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, em 2002) 

foram de 18 anos e 5,6%, respectivamente (Tabela 3). Os períodos de retorno e probabilidade 

de ocorrência para o menor valor de erosividade (10.110 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, em 2012) 

foram, respectivamente, 1,1 anos e 94,4%. Assim, espera-se que ocorra na área de estudo, 

com uma probabilidade de 5,6%, um valor de erosividade anual igual ou superior a 23.880 MJ 

mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 pelo menos uma vez a cada 18 anos, e que, com uma probabilidade de 

94,4%, ocorra um valor de erosividade igual ou superior a 10.110 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 pelo 

menos uma vez a cada 1,1 ano, em ambos os casos, classificando a região como de muito alta 

erosividade. Para a análise do período de retorno e da probabilidade de ocorrência foram 

utilizados apenas os dados de 1999 a 2015, devido serem resultantes de séries observadas. 

Para um período de análise de 20 anos, em Fortaleza (CE), Dias e Silva (2003) 

encontraram valor máximo (12.881 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) e mínimo (2.237 MJ mm ha
-1

 h
-1

 

ano
-1

) da erosividade anual, com períodos de retorno de 21 e 1,05 anos, e probabilidades de 

ocorrência de 4,8% e 95,2%, respectivamente. Para um período de 23 anos de dados, Roque et 

al. (2001), em Piraju (SP), encontraram um valor máximo de 12.940 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1 

e 
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mínimo de 3.624 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 de erosividade anual, com período de retorno e 

probabilidades de ocorrência iguais a 24 anos e 4,2% para o máximo, e 1,04 anos e 96,2% 

para o mínimo. Seguramente, tanto os períodos de estudo diferentes da análise como as 

diferenças climáticas entre o Pará, o Ceará e São Paulo, condicionaram valores superiores de 

erosividade encontrada para o município de Rondon do Pará (PA). 

O período de retorno do fator erosividade da chuva (R) do município de Rondon do Pará 

(16.390 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) foi de aproximadamente 2,1 anos, equivalentes a uma 

probabilidade de ocorrência de 47% (valores obtidos da Figura 5). Esse valor foi próximo 

daqueles obtidos para os fatores R de Teodoro Sampaio (SP) (2,33 anos) por Colodro et al. 

(2002), de Campinas (SP) (2,1 anos) por Lombardi Neto (1977), de Piraju (SP) (2,3 anos) por 

Roque et al. (2001), de Piracicaba (SP) (2,1 anos) por Pereira (1983), de Fortaleza (CE) (2,2 

anos) por Dias e Silva (2003), e de Conceição do Araguaia (PA) (2,7 anos) por Oliveira Jr. 

(1996). Conclui-se, portanto, ser possível ocorrer no município, em uma probabilidade de 

47% um valor de erosividade anual igual ou superior ao fator R calculado, pelo menos uma 

vez a cada 2,1 anos. A leitura dessa curva (Figura 5) permite estimar os períodos de retorno e 

probabilidades de ocorrência para diferentes valores de erosividade. 

Tabela 3. Probabilidade de ocorrência e período de retorno dos valores anuais de erosividade de 

Rondon do Pará (PA) no período de 1999 a 2015. 

Ano 
Erosividade 

(MJ mm ha
-1

h
-1

ano
-1

) 

Número de 

Ordem, m 

Período de Retorno, 

T (anos) 

Probabilidade, 

Pr (%) 

2002 23.880 1 18,0 5,6 

1999 20.677 2 9,0 11,1 

2009 20.513 3 6,0 16,7 

2014 19.492 4 4,5 22,2 

2015 18.522 5 3,6 27,8 

2007 18.089 6 3,0 33,3 

2006 17.648 7 2,6 38,9 

2001 17.036 8 2,3 44,4 

2005 15.955 9 2,0 50,0 

2003 15.458 10 1,8 55,6 

2008 15.402 11 1,6 61,1 

2004 14.737 12 1,5 66,7 

2011 14.516 13 1,4 72,2 

2013 12.639 14 1,3 77,8 

2010 12.608 15 1,2 83,3 

2000 11.350 16 1,1 88,9 

2012 10.110 17 1,1 94,4 

DP 3.640    

CV % 22    
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Figura 5. Curva de probabilidade de ocorrência e período de 

retorno da erosividade anual de Rondon do Pará (PA) no período 

de 1999 a 2015. 

A Figura 6 apresenta a curva de regressão entre o índice de erosividade médio mensal e o 

coeficiente de chuva para Rondon do Pará para a série de dados observados (1999 a 2015) e 

para a série de dados oriundos de modelagem (2016 a 2015). 

Rondon do Pará apresentou elevada correlação entre o fator erosividade médio mensal e 

o coeficiente de chuva. Isto indica que a erosividade mensal das chuvas no município pode ser 

estimada utilizando dados de precipitação. O modelo matemático que apresentou a melhor 

correlação foi o de potência para o período de 1999 a 2015, (r² = 0,993), conforme a equação 

(Figura 6), concordando com os resultados de Roque et al. (2001) para Piraju (SP), de 

Lombardi Neto (1977) para Campinas (SP), de Pereira (1983) para Piracicaba, dentre outros. 

Por outro lado, contrastou com os dados de Colodro et al. (2002) e Rufino et al. (1993), nos 

quais a relação linear apresentou maior correlação, e com os dados de Hickmann et al. (2008), 
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onde a relação quadrática apresentou melhor correlação. Para o período de 2016 a 2035, o 

modelo matemático que apresentou melhor correlação foi o de polinômio (r² = 0,9991), de 

acordo com a equação (Figura 6), embora a relação linear também tenha apresentado elevada 

correlação entre os dados. 

 

Figura 6. Curva de regressão entre a erosividade média mensal (R) e o coeficiente de chuva de 

Rondon do Pará (PA) nos períodos de 1999 a 2015 (a esquerda), e de 2016 a 2035 (a direita). 

Fonte: Autores. 

4. CONCLUSÕES 

Os fatores erosividade da chuva para o município de Rondon do Pará (PA) foram de 

16.390 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 no período de 1999 a 2015, e 13.038 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 no 

período de 2016 a 2035. O fator 16.390 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, que revela uma probabilidade 

de ocorrência de 47%, pode ser igualado ou superado pelo menos uma vez a cada 2,1 anos. Os 

índices de erosividade anual foram considerados muito altos, estabelecendo cenários críticos 

para o planejamento de práticas conservacionistas do solo e da água. 

Nos meses de fevereiro, março e abril, observou-se uma distribuição de 72,04 % do total 

na erosividade anual para o período de 1999 a 2015, indicando que, neste período, era 

provável que ocorresse a maior parte das perdas anuais de solo por erosão. Para o período de 

dados de 2016 a 2035, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril foram os que mais se 

destacaram na distribuição da erosividade, ocorrendo 85,73 % do total na erosividade anual. 

O modelo matemático que apresentou a melhor correlação entre a erosividade média 

mensal e o coeficiente de chuva foi o de potência para os anos de 1999 a 2015 e o de 

polinômio para os anos de 2016 a 2035. 
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