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ABSTRACT
After completing three years since its first issue was published on August 2006, we are
proud to report the development of Ambiente & Agua - An Interdisciplinary Journal of
Applied Science, ISSN:1980-993X, doi:10.4136/1980-993X that is publishing its 10th issue
with 17 peer reviewed articles. Thanks to the great support of the scientific community,
especially to the authors and peer reviewers, all issues have been published on-time, i.e. at the
end of April, August and December. Missions and goals are progressively being achieved. We
have two new metadata harvester agencies listing the journal: the Portal of the Brazilian
Agency from the Ministry of Education concerned with the graduate level education, known
as CAPES in its service “Portal de Periódicos da CAPES” accessed by most of the scientific
community in Brazil and the Summary of Brazilian Journals (Sumarios.org). We report in this
current issue the growing international interest in the journal, by monitoring the access of
readers, using several tools. Therefore, we anticipate a growing interest in the journal from not
only the Brazilian but also from the global scientific community.
Keywords: Ambi-Agua; Portal CAPES; Sumarios.org; Google Analytics; ClusterMaps,
Geovisite; Environment and Water.

INTRODUCTION
Most Ambi-Agua editorials highlight new developments achieved by the journal. In this
issue we emphasize new indexing and the number and geographical location of readers. We
attribute the growing interest in this journal to the “golden open access” policy and the
continuous search for quality standard based on a large, highly qualified peer review panel, in
addition to a strong call for paper submission policy. The open access continues to be powered
by the OAI-PMH communication protocol (Batista, 2007). Figure 1 shows the countries that
have frequently accessed Ambi-Agua since we begin monitoring accesses (Google Analytics,
2009).
Table 1 shows the number of visits from countries where Ambi-Agua has been more
frequently accessed since we started monitoring access in 2007. A total of 45,676 visits with
an average of 3.17 pages per visit and an average time of 2:05 minutes per visit, registered
from September 15, 2007 up to August 25, 2009. Data from March 01, 2008 till April 29,
2008 were not processed.
Figure 2 shows the distribution and concentration of visitors since we begun to monitor
access using ClustrMaps® up to August 5, 2009. The advantage of using this monitoring
system is the possibility of users checking in a daily basis the frequency and location of
visitors.
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 4, n. 2, 2009.
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Figure 1. Countries from where Ambi-Agua has been accessed in a period of September 15, 2007 August 25, 2009. Total of 45,676 visits from 138 countries/territories. Source: Google Analytics (2009).

Figure 2. Location of Ambi-Agua visitors based on ClustrMaps® from December 8, 2008 to August 5,
2009). Source: ClustrMaps (2009).
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Table 1. Frequency of access from countries where Ambi-Agua has been mostly accessed
(> 10 visits) in the period between September 15, 2007 and August 25, 2009.
Country/Territory
Brazil
United States
Portugal
India
Mexico
Spain
Japan
Colombia
China
Venezuela
United Kingdom
Peru
Argentina
Canada
Germany
Nigeria
Mozambique
Indonesia
Iran
Australia
Malaysia
Italy
France
Yemen
Philippines
Chile
Thailand
Ecuador
Netherlands
South Africa
Dominican Republic
Turkey
Pakistan
Angola
Israel
Egypt
Kenya
South Korea
Sweden
Taiwan
Puerto Rico
Paraguay
Saudi Arabia
Morocco
Cuba
Panama
Belgium
Bolivia
Costa Rica
Source: Google Analytics (2009).

Visits

Pages/Visit

15199
468
420
322
277
149
143
125
112
91
90
85
79
72
65
51
49
45
40
37
35
35
33
33
31
27
21
21
20
18
18
17
16
16
15
15
15
15
15
14
13
11
11
11
10
10
10
10
10

3.77
3.90
2.23
2.80
2.96
2.98
8.28
2.43
2.55
2.90
2.46
4.92
5.05
2.33
2.78
2.16
1.96
1.98
2.10
1.86
1.80
1.71
2.33
7.09
1.81
3.74
1.33
1.67
2.40
1.28
4.78
1.35
1.44
1.81
1.80
3.00
2.07
1.53
2.00
1.86
1.46
4.82
2.09
1.91
1.10
5.20
1.40
2.00
2.60
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Average Time on Site
(seconds)
149.0
190.3
55.7
148.4
154.7
111.5
250.9
80.8
66.5
112.9
87.9
168.2
211.1
66.4
103.9
216.5
93.4
121.7
57.7
68.6
156.4
95.9
74.0
472.0
63.5
164.2
16.0
73.6
70.3
78.8
277.7
20.6
39.2
158.2
68.3
189.9
292.1
19.9
62.5
14.5
19.2
175.5
29.5
12.5
8.4
250.0
16.7
74.7
51.1
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Additionally, we installed a real time monitoring of Ambi-Agua visitors using the
Geovisite (2009). Any time people are logged in they can see the location of other visitors. An
example of one of those maps can be seen in Figure 3 for one specific day.

Figure 3. Example (August 27, 2009) of a map showing the real time (green) and daily
location (red) of visitors based on Geovisite (2009).
It can be observed that visits are originated from different countries and regions. We are
monitoring access of each individual article and will report on this in the future. It is worth
mentioning that these reported accesses were only to the journal site, but articles can be
downloaded from other servers. They can be consulted directly in Socolar
(http://www.socolar.com/vn.aspx?id=6545); Redalyc (http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/
inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=928); and Sumários.org (http://www.sumarios.org/
revista.asp?id_revista=315).
Table 2 lists the current data harvesters that index Ambiente & Agua. New indexers
include Sumários.org that is concerned with scientific Brazilian journals and has been
launched in 2007 to foster the visibility of the scientific production and it is run by the
Ribeirão Preto Scientific Research Foundation (FUNPEC-RP). It currently has in its server all
abstracts published by Ambi-Agua and shortly will have fully text available. The second
indexer, the “Portal de Periódicos da CAPES” (Brasil, 2009) lists national and international
journals in all thematic areas and includes open access journals that were recommended by
QUALIS CAPES (Batista, 2009) and is considered a very important source of information for
the Academia in Brazil. The third indexer that lists Ambiente & Agua is the Environment
Complete™ by Ebsco Publishing that covers several science themes related to the
environment.
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Table 2. Directories that list the journal Ambi-Agua as of August of 2009.

OAIster: The University of Illinois OAI-PMH Data
Provider Registry:
(http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/details.asp?id=2190)

Open Journal Systems:
http://www.openarchives.org/Register/ ListFriends
http://www.agro.unitau.br/seer/index.php/index/oai

The Public Knowledge Project is a federally funded
research initiative at the University of British Columbia
and Simon Fraser University on the west coast of
Canada.
http://pkp.sfu.ca/harvester2/demo/index.php/browse/index/677
http://livre.cnen.gov.br/ConsultaPorLetra.asp?Letra=A

http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=1980
993X
http://www.latindex.unam.mx/revista.php?opcion=1
ÍNDICE DE REVISTAS LATINAMERICAS EM CIÊNCIA
http://dgb.unam.mx/periodica.html
http://www.socolar.com/vn.aspx?id=6545

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRe
d.jsp?iCveEntRev=928 - "Indizada en la Red de
Revistas Científicas de América Latina y El Caribe,
España y Portugal (Redalyc:
http://redalyc.uaemex.mx/)"
http://www.swets.com/

http://www.ifremer.fr/avano/archives.htm

http://www.sumarios.org/revista.asp?id_revista=315
Environment Complete™
http://www.ebscohost.com/titleLists/eih-coverage.htm
O Portal Brasileiro de Informação Científica
http://acessolivre.capes.gov.br/pesquisa.do?palavra=amb
iente&letra=&editor=&assunto=&tipo=All&nac=0&gra
tis=true
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FINAL REMARKS
It has been demonstrated that Ambiente & Agua is progressively achieving its goals and
raising considerable interest from the scientific community. We know that it is time to start
asking for funding from governmental agencies to support the operational procedures that
currently depends heavily on voluntary work. We are grateful to our peer review panel
members for their competent and timely job and to the authors that are submitting high quality
manuscripts. We intend to improve our server and Internet link to have a more reliable service
in the near future.
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ABSTRACT
The waterfront of Belém, the capital of Pará State, Brazil, has undergone a beautification
process whereby a hydraulic embankment is being executed at a section located at the
confluence of the Guamá River and the Guajará Bay. A two-way avenue and a leisure and
tourist complex will be built on this filled area. Protection of the construction site may be
required in order to minimize loss of material during the build up operation and it could serve
to maintain the tourist complex as well. Other important point is the impact analysis of the
construction on the global flow at the confluence of the Guamá River and the Guajará Bay.
Thus, a two-dimensional hydrodynamic finite elements model is used to simulate the
velocities in the region for three configurations, namely: the first with the natural
configuration of the area; the second where the work area is being protected by one groin; and
the third one with two groins. The flow simulation for flood tide or ebb tide showed that for
flood tide the velocities are higher than those in ebb tide. The simulated velocities with the
presence of groins are slower than those simulated with the natural configuration model. Thus,
it shows the efficacy of the groins to slow down the currents’ velocities. In addition, the groins
could protect the section of the revitalized Belém shore. In a general way, the construction
does not change the global flow in the region.
Keywords: Hydrodynamic Model; Velocities Simulation; Section of Belém Shore; Groins.

Applicação de um modelo 2D tipo águas rasas para analisar o
escoamento e o uso de espigões para proteger uma área do estuário do
rio Amazonas
RESUMO
Belém, capital do Pará, passa por um processo de revitalização de sua orla, onde está
sendo executado o aterro hidráulico de um trecho da confluência entre o rio Guamá e a baía
do Guajará. Nessa área aterrada serão construídos uma avenida de mão dupla e um complexo
de lazer e turismo. Para tanto, a proteção da obra pode ser necessária para se minimizar a
perda de material durante a execução dos trabalhos e depois para a própria conservação do
complexo turístico. Outro ponto importante é a análise do impacto do projeto no escoamento
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 4, n. 2, 2009.
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global da confluência entre o rio Guamá e a baía do Guajará. Assim, um modelo
hidrodinâmico 2D via método dos elementos finitos é utilizado para simular as velocidades na
região em três modelos: o primeiro com a configuração natural da área, o segundo protegido
com espigões e o terceiro com o projeto implantado. Os campos de velocidade com e sem a
presença da obra servem para caracterizar os impactos sofridos pelo escoamento natural no
trecho considerado. A simulação do modelo protegido mostra a eficácia dos espigões em
reduzir as velocidades das correntes. De maneira geral, a implantação do projeto não muda o
escoamento global da região.
Palavras-chave: Modelo hidrodinâmico; Simulação do escoamento; Trecho da orla de
Belém; espigões.

1. INTRODUCTION
Estuaries are coastal water bodies connected to the ocean where seawater and fresh water
from the continent mix. On the basis of such definition, countless coastal aquatic systems fit
in such as bays, lakes and rivers with their own and distinguished geomorphologic and
hydrodynamic characteristics that make them unique (Schettini and Carvalho, 1999). Such
aquatic systems are subject to periodic flooding and the side shift of the river (receding
embankments), which damage the groins. The Amazon River estuary is an aggravating feature
of the tide effect, which can vary by up to 4 meters, as is the case of Belém (Barros et al.,
2005; Sena and Amarante Mesquita, 2004). In this region, hydraulic constructions must be
protected against the effects of sediment load transport, since the sediment load from the
Amazon River and Araguaia-Tocantins basin is huge (Figure 1).
Atlantic Ocean
Equator
Pará

Brazil

(a)

(b)

(c)

Figure 1. Brazil (a), Guamá River / Guajará Bay confluence (b), and study area (c).

Belém, the capital of Pará State, is located in the North of Brazil below the Equator at the
following coordinates: 01o 28’ 03” S and 48o 29’ 18” W; and its population is approximately
1.5 million. The waterfront of the city has been under a beautification process, which includes
the hydraulic embankment at the confluence of Guamá River and Guajará Bay (Figure 1). A
two-way avenue and a leisure and tourist complex will be built on this filled area. Therefore,
protection of the construction site may be required in order to minimize loss of material
during the work and after to conserve the tourist complex. Beside that, it is important to
analyze the impact of the construction on the global flow at the confluence of the Guamá
River and the Guajará Bays since nutrients and pollutants transport is a function of water
circulation (Martin and McCutcheon, 1999). Above all, the pollutants that circulate in the
analyzed region come from the city of Belém.
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The introduction of engineering works in coastal and estuary zones has been the subject
of recent studies. For instance, Pawlak and MacCready (2002) examined the oscillatory flow
along a coastline zone with a series of headlands and cliffs and demonstrated that the amount
of movement can be transferred from the coasts to the inside by means of standard residual
flow. This phenomenon is important when erecting such structures as ports, dams, groins,
hydraulic embankment etc. The analysis of this kind of flow is complex and many times
requires the use of numeric models connected to georeferenced systems. Zhang et al. (2004)
and Casulli and Walters (2000) introduced a 3-D model with non-structured mesh. However,
many times, using 2D georeferenced models, with structured meshes or not, is enough for
velocity and depth simulations of Rivers and estuaries. Examples of 2D model applications
can be found in Novikov and Bagtzoglou (2006) and Inoue and Wiseman Jr. (2000).
This paper uses a shallow water 2-dimensional hydrodynamic model (Secretan and
Leclerc, 1998). Studies conducted by Sena et al. (2003), Sena and Amarante Mesquista
(2004), Barros et al. (2005) and Blanco et al. (2006) corroborate the efficiency of the model
for the region of application, thus allowing the flow simulation and the consequent estimate of
velocities. The natural configuration models followed by groins are analyzed, which are
dedicated to slowing down the flow near the edges of the waterfront in order to protect
execution of the works.
The Guajará Bay model was calibrated with field data obtained in September 2004. In the
Amazon, September is characterized by low flow as the rains are not regular. The
embankment works were to be executed during this period to avoid the regular rains that
occur six months later. We could, therefore, reuse the calibration data for the present study.
However, to use the model during the rain period, for the Amazon flood, boundary conditions
need to be updated.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. The Hydrodynamic Model
A 2-dimensional horizontal hydrodynamic model is adopted. In this case, the mass
conservation and momentum equations are integrated with respect to the depth. Thus, the
problem becomes two-dimensional and the values obtained for the velocities are mean values
in the vertical direction. These types of models are referred to as Saint-Venant, or shallow
waters. The main conditions to be fulfilled for using this model are as follows (Heniche et al.,
2000):
- the water column is mixed in the vertical direction and the depth is small in comparison
with the width and the length of the water volume;
- the waves are of small amplitude and long period (tide waves). The acceleration’s
vertical component is negligible, allowing for hydrostatic pressure approximation.
Equations (1) to (3) are the conservative form of the Saint-Venant equations. The first is
the continuity equation, whereas the other two are the momentum conservation equations for
the fluid, in x and y directions, respectively.

∂h ∂q x ∂q y
+
+
=0
∂t ∂x
∂y
∂q x
+
∂t

[1]

qy
qx
∂q x
H +
H = ∑F
x
∂x
∂y

∂q x

[2]
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∂q y
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qy
qx
∂q y
H +
H = ∑F
y
∂x
∂y

∂q y

[3]

qx are qy are the flow rates in the Cartesian coordinates x e y, t is for time, h is the water level,
H is for the depth of the water column, and Fx and Fy are the volume forces in x and y
directions.
Fx and Fy are given by equations (4) and (5).
2 r
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r
where g is the acceleration of gravity; n is the Manning coefficient; q is the modulus of the
specific flow rate; ρ is the water density; τij is the Reynolds stress tensor;
 ∂U i

τ ij = ν 

 ∂x j


+

∂U j 

∂xi 

[6]

Fcx and Fcy are the Coriolis forces in x and y directions, respectively; and Fwx and Fwy are the
wind forces, in the x and y directions, respectively.
The influence of the wind was not taken into account and will be studied in a subsequent
stage. The Coriolis effect was neglected due to the position of the domain, near the Equator.
Bottom friction is taken into account by a friction law of Manning type. The values for
the Manning coefficient were used as calibration parameters with initial values obtained from
the substrate composition of the Guajará Bay (Pinheiro, 1987).
The turbulence model is a zero equation model of mixing length (Lm) type due to Rodi
(1993). Where Lm is the distance between the wall and a point in the flow from of which the
wall itself does not influence more the turbulent. This model assumes a balance between
creation and dissipation of energy. In this case, the turbulent viscosity is given by:

υ t = L2m 2 Dij Dij

[7]

νt is the turbulent viscosity; Dij is the ij components of the deformation tensor, given by:
Dij =

1  ∂U i ∂U j
+
2  ∂x j
∂xi






[8]

where U i is the mean velocity in the i direction.
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To complete the system and impose the prescribed flow conditions, the following
boundary conditions were adopted:
- at solid boundaries: an impermeability condition was imposed (slip condition). In other
words, no flow occurs through the solid boundaries.
- at liquid boundaries: tide levels were imposed as they were obtained through field
measurements in September of 2004.
In this analysis, the Modeleur and Hydrosim software have been used. These were
developed at INRS-ETE, a research center of the Université du Québec, Canada (Secretan and
Leclerc, 1998; Secretan et al., 2000; Heniche et al., 2000). Modeleur is a combination of a
Geographic Information System (G.I.S.) and a powerful Finite Element pre- and postprocessor. It allows for the creation of Numerical Terrain Models (NTM) with information
concerning topography, riverbed substrate, wind, ice, and aquatic plants. The Modeleur also
enables the division of the analyzed region into partitions. Data sets from the NTM are
associated to the partitions. An automatic procedure of data treatment in the interfaces of the
partitions is used for mesh generation of finite elements, which will be used in the solver to
resolve the 2-D Saint-Venant model with a drying/wetting capability to follow the shoreline
evolution. This solver is called Hydrosim. More details can be obtained in Secretan and
Leclerc (1998).

2.2. The Numerical Model
For the study area (Figure 1(c)) the Numerical Terrain Model (NTM) and the
hydrodynamic model of the Guajará Bay, used by Barros et al. (2005), are applied. The model
is limited to the north by the Marajó Bay, to the south by the Acará River, to the east by
Belém, and to the west by the Onças Island (Figure 1(b)).

Figure 2. Computer mesh of the model with a refinement
in the area of the riverfront project.
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It can be seen that the overall area of the model is much larger than the study area. Thus,
a more refined finite elements mesh (Figure 2) is used in the simulations for the present
application of the model to the riverfront project. Figure 3 shows the refinement in more
details.

Figure 3. Refinement of the mesh in the Belém Riverfront
Project region.

3. RESULTS AND DISCUSSION
With an aim at protecting the riverfront, thus preventing loss of material during the
hydraulic embankment works, configurations with 50-meter groins were studied (the first with
one groin and the second with two groins) and compared to the natural conditions. Moreover,
the flow with and without the project was simulated at the confluence of the Guamá River and
the Guajará Bay. This simulation was performed to analyze the impacts on the flow of the
region.
All simulations were compared on the most critical moment, that is, those with maximum
velocity during flood and ebb tides. They are simulated with September 2004 conditions since
they reproduce the conditions of operation.

3.1. Natural Configuration
The first result of the flow simulation refers to the natural configuration of the study area.
Figure 4 shows the flood (Figure 4(a)) and ebb tide (Figure 4(b)) velocities.
(a)

(b)

Figure 4. Flood (a) and ebb tide (b) simulated maximum velocity field.
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By analyzing Figure 4, flow tide velocities are observed to be greater than those for ebb
tide. This is due to the Guamá River dynamic that drives the flow in front of Ilha das Onças
(Onças Island) (Fig. 1(b)) during the ebb tide cycle. On the other hand, the flow is better
distributed in the Guajará Bay during the flood tide, increasing the velocities close to the
Belém shoreline. This first result demonstrates that the velocities at the banks where the
project is to be implemented, both in flow tide and ebb tide, are between 0.09 and 0.55 m/s.

3.2. Configuration with one groin
Figure 5 shows flow velocity fields with one-groin configuration, which is positioned in
the north section of the study area.
(a)
(b)
Groin

Figure 5. Flood tide (a) and ebb tide (b) maximum velocities with one groin.

Through Figure 5(a), flood tide, it can be noticed that around the groin the velocities on
the embankment drop, as expected, not exceeding 0.09 m/s at the right face of the groin. As
for the left face of the groin, velocities may reach 0.36 m/s. This figure, however, is confined
to a whirlpool zone, which shall not bring about loss of material should the drag velocity be
lower than 0.36 m/s. The same figure shows the velocities concentration in the groin
extremity.
By analyzing Figure 5(b), ebb tide flow, it can be noticed that the velocities on the
embankment also drop, not exceeding 0.36 m/s at the left face of the groin. On the right face,
velocities reach 0.27 m/s; however, this value is confined to a whirlpool zone, which shall not
bring about loss of material should the drag velocity be lower than 0.27 m/s. This effect is
similar to that found in Figure 5(a). The differences are the velocity amplitudes and tide flow
direction, bringing about changes in the whirlpool position.

3.3. Configuration with two groins
In order to provide a bigger and better protection of the riverfront, a configuration with
two groins was also analyzed. The second groin is positioned south from the first one. Figures
6(a) and 6(b) show the flow velocity fields with such configuration at flood and ebb tides,
respectively.
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(a)

(b)

Groin

Figure 6. Flood tide (a) and ebb tide (b) maximum velocities with two groins.

By analyzing Figure 6(a), it can be noticed that the flow velocity between the groins does
not exceed 0.55 m/s. This value refers to the region between the edges of the groins, and as
one moves toward the embankment, the velocity is reduced to 0.09 m/s. At the left faces of the
groins, recirculation zones are formed, just like it happened in the one-groin configuration. In
the recirculation zone behind the first groin, the velocity does not exceed 0.36 m/s, whereas in
the second one it is not higher than 0.45 m/s.
In Figure 6(b), the velocities between the groins are observed to be lower than those in
Figure 6(a). The recirculation zones formed to the left of the groins are now on the right side
due to the change in tide direction. It is worth stressing that the velocities in these zones are
lower than those recorded for flood tide configuration. In the first groin, the velocity does not
exceed 0.18 m/s and in the second it is not higher than 0.36 m/s. It becomes evident that the
introduction of the second groin complements the effect of the first, thus deviating stronger
currents towards the Guajará Bay. It is also observed that the repulsive effect of the currents in
the second groin stretches to the end of the study area, thus assuring that the two-groin
configuration is enough to slow the flow velocities down at the Belém Riverfront Project area.
By comparing the figures that characterize the flood tide configurations (Figures 4(a),
5(a) and 6(a)) and ebb tide configurations (Figures 4(b), 5(b) and 6(b)), it can be observed that
the more critical scenario, with stronger currents, occurs during flood tide, to the extent that
between the two groins during ebb tide (Figure 6(b)) the flow velocity does not exceed 0.36
m/s, compared to 0.55 m/s at flood tide (Figure 6(a)). Thus, the two-groin configuration
guarantees a maximum velocity of 0.55m/s on the embankment of the area where the Belém
Riverfront Project is to be implemented.

3.4. The impact of the construction work on the flow at the confluence of the Guamá
River and Guajará Bay
In general, the Belém Riverfront Project has little impact on the flow at the confluence of
the Guamá River and Guajará Bay, as can be observed in the velocity fields of Figure 7. This
Figure shows the maximum tide velocities at flood tide with and without construction works,
since the latter is the most critical situation for the analysis.
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Baía do Guajará

Rio Guamá

(a)

(b)

Figure 7. Overall flow at flood tide without (a) and with (b) the construction works.

4. CONCLUSIONS
This study demonstrates the application of a Saint-Venant hydrodynamic model to
simulate the effect of groins at the riverfront of Belém city at the estuary of the Amazon River.
Simulated flow configurations in flood tide and ebb tide cycles are compared. At the
flood tide cycle, the overall velocities are higher than in the ebb tide cycle at the region of
interest. This is explained by the peculiar dynamics of the Guamá River, which concentrates
the flow in its main channel during the ebb tide cycle. Such a channel is not located near the
region of interest, but on the opposite shore, at Ilha das Onças (Onças Island). At flood tide,
on the other hand, the flow is better distributed throughout the width of the Guajará Bay, the
velocities increase in the area near the riverfront section object to this study.
Thus, models without groins that represents the natural configuration; and with one or
two groins are used to simulate flow velocities at the project area. The configurations
including groins serve to protect the filled area. The simulated velocity fields with two-groins
configuration push stronger currents towards the Guajará Bay, thus providing better protection
for the area to be filled and revitalized. Besides this, the simulated velocities with the three
models help to prevent loss of material of the hydraulic embankment project through the
comparison of the simulated velocities to the material drag velocities.
As can be observed in the overall flow analysis, the effect of the construction on the flow
at the confluence of the Guamá River and Guajará Bay shows no significance. Thus, the
circulation of nutrients and pollutants in the region is not affected, since there are no more
floodplain areas with vegetation at the site of the construction, but rather households and
facilities. Therefore, no significant changes in the distribution of such regions shall occur.
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ABSTRACT
Groundwater resource information is crucial for the establishment of protective measures
by police makers and local managers. This article presents the findings of a research based on
the application of remote sensing technology and auxiliary data for the identification of
groundwater recharge areas in the Paraíba do Sul river basin, State of São Paulo, Brazil. The
objective of this study was to develop a series of georreferenced geologic information and a
sequence of hydrogeologic analysis to determine the location and distribution of recharge
areas for future conservation purposes. The results indicate the distribution of five categories
of potential recharge areas based on lineament characteristics, fracture bundles, and fracture
density analysis. The top three categories should be considered as having the higher
percolation quality and infiltration capacity, therefore higher potential for groundwater
recharge. Significantly different results were obtained for the two major portions of the study
area, crystalline rocks and unconsolidated sedimentary material, this fact hampered the
development of hydrogeologic correlations for the entire basin. Results may help policy
makers and managers in the development and implementation of an aquifer protection zoning
program and local community activities in environmental education and conservationist
interventions.
Keywords: groundwater recharge; regional hydrogeology; water conservation; remote
sensing.

Tecnologia geoespacial aplicada na identificação de áreas de recarga
de águas subterrâneas no nordeste de São Paulo, Brasil
RESUMO
Informações sobre recursos hídricos subterrâneos são cruciais para o estabelecimento de
medidas protetoras por parte dos gestores locais. Este artigo apresenta os resultados de uma
pesquisa baseada na aplicação da tecnologia de sensoriamento remoto com dados auxiliares
para a identificação de áreas de recarga do aquífero da bacia do rio Paraíba do Sul no Estado
de São Paulo. O objetivo do estudo foi desenvolver uma série de informações geológicas
georreferenciadas e uma sequência de análises hidrogeológicas para determinar a localização e
a distribuição das áreas de recarga para futuras medidas conservacionistas. Os resultados
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mostram a distribuição de cinco categorias de áreas com potencial de recarga com base na
análise das características dos lineamentos, concentração de fraturas e densidade de fraturas.
As três categorias superiores devem ser consideradas como detentoras de alta qualidade de
percolação e capacidade de infiltração, portanto possuem potencial para a recarga do aquífero.
Resultados significativamente diferentes foram obtidos para as duas principais porções da área
de estudo, das rochas cristalinas e do material sedimentar inconsolidado. Este fato
impossibilitou o estabelecimento de correlações hidrogeológicas para a bacia como um todo.
Os resultados devem auxiliar os gestores de recursos hídricos da região no desenvolvimento e
implantação de um zoneamento de proteção do aquífero e em atividades de educação
ambiental e intervenções conservacionistas pelas comunidades locais.
Palavras-chave: recarga de aquíferos; hidrogeologia regional; conservação de água;
sensoriamento remoto.

1. INTRODUCTION
Brazil holds one of the largest freshwater reserves in the world accounting for
approximately 12% of Earth’s available freshwater. After the 1950s, Brazil has experienced
fast urban and population growths that has caused devastating impacts on its water resources,
especially in the south and southeast regions were the population growth process was more
dramatic due to natural growth and internal migration. Causes of this degradation are
associated mainly with both pollution and erosion processes, the first caused by uncontrolled
and untreated sewage and industrial discharges and the second with land cover changes due to
extensive agriculture expansion.
During the 1980s, the Federal Government tried to cease this devastating process by
creating new policies and legislation. Most of those top-down initiatives had little effect. The
most important outcome of that period was the new Constitution of 1988, which determined
in its Articles 20 and 26 that water resources are a public asset. Therefore, the new
Constitution blocked new initiatives to privatize water resource use in the country. Another
important legal instrument was Resolution 20 established in 1986 by the National Council of
the Environment (Brasil, 1986) that defined a hierarchical classification of water bodies and a
set of limiting concentrations of water quality parameters. These water quality standards were
revised by CONAMA in its Resolution 357 published in 2005 (Brasil, 2005). Even though
these top-down measures were received with high hopes by the government, they produced
little impact in terms of changing the way the Brazilian society related with its water
resources. During the 1990s Brazil started a government decentralization process that
produced some positive outcomes. One of those outcomes was the establishment of a new
legal framework by the National Water Resource Policy initiated in 1997. As a result Paraíba
do Sul Hydrographic Basin Committee (CBH-PS) was created and grassroots initiatives began
to have a forum for debate and a source of investment in local and regional issues related to
water resource conservation and preservation.
The development process of Paraíba do Sul river valley, in the second half of the last
century, focused on intensive industrial activities and urban population growth caused by
increased water resource degradation. According to Coimbra et al. (apud Dias et al., 2007),
this degradation is the result of approximately one billion litters of non-treated sewage
released daily directly into the river, since 90% of the municipalities in the basin have no
sewage treatment plants capable of reducing the organic load released to the river. On top of
the daily urban load, there is also 150 tons of BOD (Biologic Oxygen Demand) released by
organic industrial discharges. The estimated total organic load is 330 tons of BOD per day for
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the São Paulo portion of the basin (approximately 13,900 km2), from which 55% percent
comes from urban and 45% from industrial discharges.
The combination of surface water quality degradation and increased demand for water
sources by the industry and urban water supply companies has put additional pressure on
groundwater reserves. This fact was a cause of concern by CBH-PS since there was little
knowledge about the status of groundwater reserves in the region. One of the concerns was the
lack of knowledge about the location of groundwater recharge areas considering the increasing
urban and industrial growth in the basin. Therefore, there was a need to identify and describe
the groundwater recharge areas within the basin in order to develop more appropriate plans for
the protection of those areas to improve recharge.
Previous research produced a reasonable knowledge about the geologic context of
Paraíba do Sul river basin based on field surveys and applied research. The central portion of
the basin is an intergranular aquifer comprised of unconsolidated material originated from
alluvial deposits along the river channel. “The Middle Valley of Paraíba do Sul River shows
geologic and hydrogeologic important anomalies if compared to the rest of the State of São
Paulo. Taubaté basin, formed by neotectonic reactivations, is the main responsible for such
characteristics. These aquifers are heterogeneous and anisotropic. The hydraulic flows
percolate in the direction of Paraíba do Sul River main channel. In this area, the flow is
interrupted by the hydrogeologic abrupt contrast in the fractured border of the horst, causing
accumulation and mixing of water. These characteristics are enhanced by the potentiometric
gradient of groundwater exploration” (Anjos and Diniz, 2006).
The hydrogeology of the outskirts of Taubaté basin is dominated by fractured aquifers
where research aimed at describing its characteristics is not as extensive. These aquifers are
characterized by negligible primary porosity with faulting, fracturing, and jointing zones
responsible for controlling groundwater movement (Xu and Usher, 2006). Groundwater flow
in this context is limited by fracture density since these features can promote conduit flow. As
fracture density increases the system becomes increasingly porous. In order to describe such
systems, data on fracture length, orientation, aperture, and density should be gathered (Vance,
1994). In areas with considerable extent, scarce geologic information, and comprised of
igneous and metamorphic rocks the location of water holding fractures becomes a very
complex endeavor because of the need for geostructural, hydrogeologic, and geophysical
information (Soares et al. 2008).
The objective of this research was to locate and describe the geographic distribution of
groundwater recharge areas in the state of São Paulo portion of Paraíba do Sul river basin in
southeastern Brazil. To achieve this goal, specific objectives were defined as follows:
development of a physical characterization of the study area based on the visual interpretation
of Landsat TM data; generation of a map describing the morphostructural and hydrogeologic
conditionings in the area; generation of a map representing the structural lineaments;
generation of a slope map of the area; evaluation of the hydrogeologic characteristics of the
area based on existing well records; and integration of all results to identifying groundwater
recharge areas.

2. DATA AND METHODS
A considerable amount of existing hydrogeologic data was obtained from private well
perforation companies and from the Department of Water and Energy of the State of São
Paulo (DAEE). A georreferenced database was developed for this study and comprised of
several layers of geospatial information produced from existing hydrogeologic data and
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additional information derived from the interpretation of satellite data obtained from visible
and infrared bands of the TM sensor on board of Landsat-5.
Image interpretation was performed in two Landsat TM scenes acquired on September
2000 (path and roll 219/076 and 218/076). A Digital Elevation Model (DEM) was produced
using Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) data acquired in 2000 in the following
quadrants: S23ºW45º, S23ºW46º, S24ºW45º, S24ºW46º. Additional information was obtained
from IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) topographic maps; existing
geology, geomorphology, and hydrogeology charts; and existing data reprocessed by the
following software packages SPRING 4.1, ARCVIEW 3.2, AUTOCAD MAP 2000, SURFER
8.0, VISUAL GROUNDWATER, and BALASC.
The data, both existing and generated, were adjusted to the 1:100,000 scale. Additional
existing data were added to the analysis including geologic data from Kurdkdjian et al. (1992)
and IBGE (1986), geotechnical and geomorphologic maps from IPT – Institute of Technologic
Research (1981), and hydrogeologic data from DAEE (1977). The stream network of the
study area was developed based on existing digital hydrographic maps in 1:50,000 scale that
were post-processed in order to build individual stream channel connections and the final
stream network for the entire basin.
The research was followed by an interdisciplinary procedure implemented with the goal
of identifying and characterizing the groundwater recharge areas. The first phase of this
procedure involved the weighting of several aspects associated the static and dynamic
characteristics of the physical environment, such as geology, geomorphology, hydrology, and
geotectonism. This information, once integrated and interpreted, led to the identification and
characterization of different compartments and environments that included both intervention
and adjacent areas. In the second phase of the interdisciplinary approach it was implemented a
both analytical (diagnostic) and systemic (integration, prognostic, and synthesis) analysis that
sought to emphasize the dynamic aspects that emerges from the interdependence of the
different components.
Image interpretation followed a logic and systematic analysis of the texture elements as
described by Veneziani and Anjos (1982). This approach is based on metric and geometric
relations along with the structuring degree and order of the textural elements associated with
relief and drainage, and analyzed by inductive and deductive processes (Coelho Neto, 2003).
The detailed characterization of the study area for the aspects associated with
geomorphology, morphodynamic characteristics, regional geology, structural geology, and
hydrogeologic conditioning morphostructures is available in Anjos and Diniz (2006).

3. RESULTS AND DISCUSSION
The fracture density map presented in Figure 1 was produced by the identification of
fractures extracted from the drainage network layer. This information was generated from GIS
(Geographic Information System) analysis in a 1:100,000 scale and applying a 25 km² grid for
the analysis. This map shows areas, or zones, with similar secondary relative porosity and
groundwater recharge/discharge potentials. Density value was calculated based on the number
of fracture features found in 5 x 5 km cells. The calculated density value was then applied to
the central node of each sampled cell. Density calculations and cell node attributed values
were applied to all same size cells until the entire study area was covered. Then a GIS
interpolation analysis was performed with a total of 48,000 fracture features by applying
kriging analysis. Four relative fracture density classes were produced along with contour line
generation. The analysis of relative fracture density data was the basis for identifying the axes
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of maximum fracturing. Additional refinement of this analysis was implemented by
categorizing the fracture feature population into six tectonic directions: N15º-35ºW; N35º55ºW; N45º-65ºE; N80ºW-N80ºE; N10ºE-N10ºW; and N15º-35ºE.

Figure 1. Fracture density map shown in density intervals. Location of the study area shown in
the smaller map presented in the bottom right corner of the figure.

The recharge area and groundwater flow map was produced from the interpretation of
preliminary maps, such as the map of hydrogeologic conditionings generated from the analysis
of both drainage and structural lineament maps. The map was designed based on the
identification of symmetric relations between consequent and obsequent drainage channels
and the delineation of structural contour lines without known level in the study area. A second
map was generated to illustrate groundwater flow by following the technique described by
Veneziani et al. (1993). In this technique the association between flexural folding and
distensive movements can provide information about the distribution of groundwater along
the structural heights and lows indicating some aspects of the groundwater flow behavior in a
specific region. The resulting map is presented in Figure 2.
Based on this map, a relative synthesis of morphostructural recharge areas was
developed. The result was the identification of the main recharge areas (those with divergent
discordant flow), discharge areas (with convergent discordant flow), and concordant (with
unidirectional flow).
A total of 16 recharge areas were identified with this procedure. These areas are
characterized by elongated features with their main direction oriented toward NE, parallel to
the geologic structuring of the area and to the elongated litho-structural units.
Hydrogeologic analysis of perforated well records was divided in two sub-regions of the
study area due to the spatial concentration of wells in the southwestern portion of the area. A
total of 368 wells, with appropriate records, were located in the Taubaté sedimentary basin
and were used for this analysis. Potentiometric level was obtained by the difference between
the well level and the water table. The water table information of wells is recorded at local
municipality offices and were interpolated using Surfer 8.0. An equal-potential contour line
map (Figure 3) was generated for the entire study area taking into account differences of
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Figure 2. Location of convergent discordant flow (recharge areas) and the other two categories
of groundwater flow (concordant and divergent discordant).

Figure 3. Potentiometric map of the study area showing groundwater levels in
relationship to Paraíba do Sul river channel base level.

sampling densities in both compartments. The map shown in Figure 3 demonstrates that
groundwater flow tends to converge toward Paraíba do Sul main channel from the
surrounding higher elevation areas (Mantiqueira Mountain Chain in the north and Jambeiro
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and Quebracangalha Mountain Chains in the south). The average groundwater level at the
river valley municipalities of São José dos Campos, Jacareí, and Caçapava is approximately
540 m. In the municipality of Lorena (northeastern portion downstream) the average level is
510 m.
The analysis of equal-potential contour lines shows that the river channel has a water
table level lower than the river’s base level. This finding indicates that the river influences
groundwater recharge by providing surface water to the aquifer when the river water level is
higher than the aquifer surface level and where the river bed is made of permeable material.
These results are similar to the findings of DAEE (1977) and reinforce the theory that the river
is an influent agent in groundwater recharge in most of its course near the municipality of São
José dos Campos as well as near Lorena in the northeastern portion of the area. Influent rivers
such as Paraíba do Sul are common in semi-arid regions; therefore this behavior is not
expected in the southeastern region of Brazil. This behavior indicates that groundwater
pumping through deep tubular wells in operation in the Paraíba do Sul river valley, since the
1930s, may be inducing groundwater recharge from surface watercourses that infiltrate water
in their beds and further percolates supplying additional water to the sedimentary aquifer.

Figure 4. Map showing the product of the final analysis of the recharge areas identified by GIS
analysis and multi-criteria weighting analysis.

In other portions of the study area, such as near the municipalities of Taubaté and
Tremembé, the equal-potential contour lines show higher base level values, indicating that the
river receives water from the aquifer. This is a more common behavior in humid climates,
such as in the region where the study took place.
The areas where high fracture densities were found, further analyses were conducted in
order to analyze their general density characteristics, specific directions, and, then, identify
axes of maximum fracturing. These areas were then correlated to Riedel (1929) deformation
model that defines bundles of fracturing. The correlation of areas with high fracture densities
and the frequency of fracture bundles was determinant in describing the 16 previously selected
recharge areas in terms of their hydrogeologic potential. Figure 4 shows the final result with a
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total of 11 areas identified as having the higher densities. These areas were further divided by
the number of fracture bundles existing in each area. A weighting scale using weights 1, 2,
and 3 was adopted for classifying each area.
The areas with most interaction among lineament characteristics (lineament density and
crossings), fracture bundles, and higher fracture densities, were the ones to be considered as
areas with higher percolation quality and infiltration capacity, therefore areas with higher
potential for groundwater recharge.
A final recharge map (Figure 5) showing the study area subdivided in five categories of
groundwater recharge capacity was produced by reclassifying the recharge units presented in
Figure 4 and groundwater potentiometric information (shown in Figure 3) for the sedimentary
basin.

Figure 5. Recharge capacity map of the study area.

Therefore, the five ranked categories (from Very High to Low) represent portions of the
study area that should get special attention from regional water resource managers for future
planning and intervention initiatives aiming at protecting the top three categories from land
use and land cover practices that could damage their groundwater recharge potential. This
information could also initiate a discussion among those managers for developing an aquifer
protection zoning program for the entire Paraíba do Sul river basin.

4. CONCLUSIONS
The analysis implemented in this research, based on the convergence of evidence and on
the integration of information derived from different spatial correlation analyses, generated
results that allowed to identify areas that show attributes highly associated with recharge and
discharge properties in the Paraiba do Sul river valley in the northeastern portion of the State
of São Paulo. The correlation between discordant convergent and high fracture density areas
allowed identifying portions of the study area with higher potential for groundwater recharge.
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This research presented significantly different results for the two major portions of the
study area, crystalline rocks and unconsolidated sedimentary material. In the crystalline rock
region the method applied (interpretation of remote sensing data) showed a better performance
in terms of generating information about structural and tectonic geology as well as the
physical characterization (relief, drainage, and slope attributes) of the study area. This fact led
to a more straightforward identification of recharge and discharge areas. However,
determining the hydrodynamic behavior in this region was limited due to the high spatial
variation of geologic and structural parameters and characteristics. This variation did not
allow the determination of significant hydrogeologic correlations at a regional scale.
In the sedimentary basin there is a lower dependency of groundwater recharge to fracture
systems due to the predominance of more homogeneous units with large lateral extent. This
characterization, however, was optimized by the analysis of deep well records. The results
indicate that the sedimentary basin region is the most important groundwater recharge area
within the river valley.
The results may be used for supporting water resource management decisions by the
Hydrographic Basin Committee targeting at new groundwater conservation policies, such as
the development and implementation of an aquifer protection zoning program for the river
basin, as well as supporting local community activities in environmental education and
conservationist interventions.

5. AKNOWLEDGEMENTS
Authors want to thank the State of São Paulo Fund for Water Resources (FEHIDRO) and
the Paraíba do Sul Hydrographic Basin Committee (CBH-PS) for the financial support of this
research and Celso S. Catelani for his support in developing the final maps.

6. REFERENCES
ANJOS, C. E.; DINIZ, H. N. Caracterização de áreas de recarga com análise integrada
de dados orbitais TM Landsat e dados hidrogeológicos: região do Médio Vale do
Rio Paraíba do Sul, Estado de São Paulo. São José dos Campos: MC Geologia e Meio
Ambiente, 2006. 160 p.
COELHO NETTO, A. L. Evolução de cabeceiras de drenagem no médio Vale do Rio Paraíba
do Sul (SP/RJ): a Formação e o crescimento da Rede de Canais sob Controle Estrutural.
Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 2, p. 69-100, 2003.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA
1986. Resolução CONAMA No. 20, de 18 de Junho de 1986. Diário Oficial da União
de 30 de julho de 1986. Brasília: MMA, 1986.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.
2005. Resolução nº 357 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes. Diário Oficial da União de 17 de Março de 2005. Brasília:
MMA, 2005.
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE. Estudo de águas
subterrâneas: região administrativa 3 – S. J. dos Campos e faixa litorânea. São Paulo:
Enco/DAEE, 1977. 112 p.. Vol. 1.

29

DIAS, N. W.; DINIZ, H. N.; TARGA, M. S.; BATISTA, G. T. Geospatial technology applied to the
identification of groundwater recharge areas in northeastern São Paulo, Brazil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2,
p. 21-30, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.83)

DIAS, N. W.; MORAES, E. C.; NOVO, E. M. L. M.; ARAI, E.; CATALANI. C. S.
Caracterização das águas da Represa de Paraibuna com o uso de dados hiperespectrais.
In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13., 21-26 abril
2007, Florianópolis. Anais... São José dos Campos: INPE, 2007. p. 3335-3342.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Levantamentos de
recursos naturais. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. Vol. 26.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT.
Mapa geomorfológico do estado de São Paulo. São Paulo: IPT, 1981. 94p.
(Monografias 5 – nº 1183).
KURKDJIAN, M. L. N. O; VALÉRIO FILHO, M; VENEZIANI , P.; PEREIRA, M. N.;
FLORENZANO, T. G.; ANJOS, C. E. et al. Macrozoneamento da Região do Vale do
Paraíba e Litoral Norte do estado de São Paulo. São José dos Campos: INPE, 1992.
176 p. (INPE- 5381-prp/165).
RIEDEL, W. Zur mechanik geologischer bucherscheinungen. Central bl. f. Blatt F. Min.
Geol. Und. Pal., v. 8, p. 354-368, 1929.
SOARES, P. V.; PEREIRA, S. Y.; SIMÕES, S. J. C.; BERNARDES, G. P.; BARBOSA, S.
A. Mapa de infiltração do alto e médio Vale do Paraíba do Sul com base em elementos
do meio físico e na precipitação. Ambi-Agua, Taubaté, v. 3, n. 1, p. 26-42, 2008.
(doi:10.4136/ambi-agua.40)
VANCE D, B. 2 The 4 Technology Solutions: Anisotropic Hydrology - Part I - Fracture Flow
Systems. National Environmental Journal, v. 4, n. 4, p. 25-26, jul./ago. 1994.
Available in: <http://2the4.net/anisofrac.htm>. Access on aug. 2009.
VENEZIANI, P.; ANJOS, C. E. Metodologia de interpretação de dados de sensoriamento
remoto e aplicações em geologia. São José dos Campos: INPE, 1982. 54p.
VENEZIANI, P.; ANJOS, C. E.; NASCIMENTO, F. M. F.; BIGNELLI, P. A.; DIAS, R. R.
Reconhecimento de figuras de interferência geradas pela superposição de dobras
flexurais na região do vale do Paraíba do Sul (SP) com a utilização de sensoriamento
remoto. IN: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 7. (SBSR), 1993, Curitiba,
BR. Anais... São José dos Campos: INPE, v. 3, p. 368-375, 1993.
XU, Y.; USHER, B. Issues of groundwater pollution in Africa. In: XU Y.; USHER, B. (Eds.)
Groundwater pollution in Africa. London: Taylor & Francis, 2006.p 3–9.

30

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.agro.unitau.br/ambi-agua
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
Tel.: (12) 3625-4116

Capacidade extratora de diferentes espécies vegetais cultivadas em
sistemas alagados utilizados no tratamento de águas residuárias da
suinocultura
(doi:10.4136/ambi-agua.84)
Antonio Teixeira de Matos1; Wallisson da Silva Freitas2; Paola Alfonsa Vieira Lo
Monaco3
1

Universidade Federal de Viçosa - UFV
E-mail: atmatos@ufv.br
2
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
E-mail: wallfreitas@yahoo.com.br
3
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
E-mail: paolalomonaco2004@yahoo.com.br

RESUMO
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a capacidade extratora de diferentes espécies
vegetais quando cultivadas em sistemas alagados construídos (SACs) utilizados no tratamento
de águas residuárias de suinocultura (ARS). Para isso, foram construídos 4 SACs de 24,0 m x
1,1 m x 0,7 m, impermeabilizados com geomembrana de policloreto de vinila (PVC) e
preenchidos com 0,4 m de brita zero. Nos SAC1, SAC2 e SAC3, cultivou-se taboa (Typha
latifolia L.), Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. e capim tifton-85 (Cynodon dactylon
Pers.), respectivamente. No SAC4 foi plantada a Alternanthera no 1º terço, Typha no 2º terço
e tifton-85 no 3º terço do leito. Após passar por um filtro orgânico preenchido com bagaço de
cana-de-açúcar picado, a ARS foi aplicada nos SACs numa vazão de 0,8 m3 d-1, o que
proporcionou um tempo de residência hidráulica de 4,8 dias. Verificou-se tendência de se
obter maiores extrações de poluentes pelas plantas cultivadas no início dos SACs. A
Alternanthera foi a espécie vegetal que apresentou maior capacidade extratora de nutrientes,
extraindo 9,5 e 23% de todo o N-total e K aplicados via ARS. As plantas extraíram pequenas
quantidades de cobre da ARS. Em razão do melhor desempenho das plantas, recomenda-se o
cultivo de Alternanthera ou ou de capim Tifton 85 em SACs a serem utilizados no tratamento
de ARS.
Palavras-chave: dejetos de suínos; sistemas wetlands; tratamento de resíduos.

Extractor capacity of different plant species cultivated in wetlands
used to pig wastewater treatment
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the extracting capacity of different plant
species when cultivated in constructed wetlands systems (CWS) for the treatment of pig
wastewaters (PW). For this, four CWS were constructed with 24.0 m x 1.1 m x 0.7 m, sealed
with geomembrane of polyvinyl chloride (PVC) and filled with 0.4 m of gravel “zero”. In
CWS1, CWS2 and CWS3
were planted cattail (Typha latifolia L.), Alternanthera
philoxeroides (Mart.) Griseb. and grass-Tifton 85 (Cynodon dactylon Pers.), respectively. In
CWS4 was planted Alternanthera in the 1st third, Typha in the 2nd third and tifton-85 in the 3rd
third of the bed. After passing through a organic filter filled with crushed sugar cane bagasse,
the ARS was applied in SACS in a flow of 0.8 m3 d-1, which provided a detention time of 4.8
days. There was a t rend to obtain higher extraction of pollutants by plants grown at the
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beginning of the CWS. The Alternanthera plant species that was presented greater capacity
for nutrient extractor, extracting 9.5 and 23% of all total-N and K applied through ARS.
Plants extracted small amounts of copper from the ARS. Because of the improved
performance of plants, Alternanthera or Tifton-85 grass must be cultivated in CWS for the
ARS treatment.
Keywords: pig wastes; wetlands systems; waste treatment.

1. INTRODUÇÃO
A suinocultura é uma atividade pecuária que, em escala comercial, se expandiu muito nas
últimas décadas, devido ao aumento na demanda de carnes e de derivados de suíno, sendo
uma atividade importante do ponto de vista social, econômico e, especialmente, de fixação do
homem no campo.
O desenvolvimento da suinocultura tem como fator de maior preocupação a quantidade
de dejetos produzidos, que apresentam alto poder poluente, especialmente quando lançados
sem tratamento em corpos hídricos. Para Konzen (2003), a produção diária de águas
residuárias varia de 12 a 15 litros por suíno. Em geral, águas residuárias da suinocultura
contêm matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, sódio, magnésio, manganês,
ferro, zinco, cobre e outros elementos incluídos nas dietas dos animais (Diesel et al., 2002).
Dentre as soluções simples, propostas para tratamento de águas residuárias ricas em material
orgânico, como é o caso das provenientes de granjas suinícolas, distingue-se a sua disposição
em sistemas alagados construídos por ser uma forma viável e barata para seu tratamento.
Os sistemas alagados construídos têm sido propostos e utilizados no tratamento de várias
águas residuárias, tais como as domésticas (Brasil et al., 2007), de laticínios (Matos et al.,
2008), da lavagem/despolpa de frutos do cafeeiro (Fia et al., 2008) e outras.
Dentre os componentes fundamentais de sistemas alagados construídos estão as
macrófitas aquáticas neles cultivadas, o substrato e o biofilme de bactérias formado no meio,
responsáveis, direta ou indiretamente, pela ocorrência dos mecanismos de remoção de
poluentes associados a esses sistemas (Marques, 1999). A escolha da espécie vegetal é,
juntamente com outras variáveis de dimensionamento, de fundamental importância para o
sucesso do tratamento de águas residuárias em sistemas alagados construídos. Dentre as
funções das macrófitas aquáticas, estão incluídas: remoção de nutrientes da água residuária;
transferência de oxigênio para o substrato; servir de suporte (rizomas e raízes) para o
crescimento de biofilme de bactérias, além de melhoria na permeabilidade do substrato e na
estética do ambiente (Campos, 1999; Lautenschlager, 2001; Marques, 1999; USEPA, 1988;
Wetland International, 2003).
As plantas utilizam nutrientes dos SACs para o seu crescimento, atuando, desse modo,
como extratoras de grande parte dos macro e micronutrientes da água residuária em
tratamento. No entanto, quando morrem, elas devolvem os nutrientes para o sistema na forma
orgânica, sendo necessário, portanto, serem efetuadas colheitas periódicas, evitando-se o
acúmulo da massa vegetal e a consequente salinização do meio (Matos e Lo Monaco, 2003;
Brix, 1997) diminuindo a capacidade das plantas se desenvolverem e a eficiência do sistema
na remoção de poluentes. Segundo Lautenschlager (2001), a remoção de nutrientes pelas
plantas é um dos principais fatores responsáveis pela reciclagem de sais minerais. Essas
plantas removem, ainda, substâncias contendo metais pesados e compostos orgânicos tóxicos.
No período de crescimento, as plantas podem absorver macronutrientes (N e P) e
micronutrientes (incluindo metais), entretanto, no início da senescência, a maior parte dos
nutrientes é translocada para as raízes e rizomas. A estimativa anual de absorção de
nitrogênio e fósforo por macrófitas emergentes varia de 12 a 120 g m-2 ano-1 e 1,8 a 18 g m2 ano-1, respectivamente (Reddy e DeBusk, 1985). A remoção de nitrogênio com as colheitas
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da biomassa aérea varia de 7,4 a 18,9 g m-2 ano-1 (Mander et al., 2004) e a de fósforo varia
de 0,4 a 10,5 g m-2 ano-1 em Phalaris arundinacea; de 0,6 a 9,8 g m-2 ano-1 em Phragmites
australis; e de 0,2 a 6,5 g m-2 ano-1 em Typha spp. (Vymazal, 2004). Para SAC utilizado no
tratamento de esgoto urbano, a absorção pelas macrófitas é estimada em 1,9% do nitrogênio
aportado ao sistema (Langergraber, 2004). A remoção de N pelas plantas, em SACs
cultivados com Scirpus californicus, foi 50% do N aplicado, tendo ocorrido numa taxa de
1,41 g m-2 d-1 de N (Adcock et al., 1994; Rogers et al., 1991; Busnardo et al., 1992; citados
por Lautenschlager, 2001).
A extração de metais pesados pelas raízes é de papel secundário em SACs, uma vez que
somente pequena quantidade de metal pode ser removida por este mecanismo. No entanto, as
plantas criam ambiente na zona radicular que pode proporcionar a imobilização de metais por
processos oxidativos e redutivos (Whiting e Terry, 1999; Dunbabin e Bowmer, 1992; citados
por Ye et al., 2001). Ye et al. (2001) construíram quatro SACs, cultivados com taboa (Typha
latifolia L.), para tratar subproduto da combustão de carvão nos EUA. As plantas absorveram
quantidades relativamente pequenas dos metais presentes nas águas residuárias, tendo sido
obtidas remoções de apenas 0,91; 4,18; 0,19 e 0,38%, respectivamente do Fe, Mn, Cu e Ni
aportados ao sistema.
Por existir pouca informação sobre o desempenho de espécies vegetais na extração de
nutrientes em águas residuárias em sistemas alagados construídos, neste trabalho, teve-se
como objetivo avaliar a capacidade extratora de diferentes espécies vegetais quando
cultivadas em sistemas alagados construídos utilizados no tratamento de águas residuárias de
suinocultura.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Área Experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem
do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa - DEA/UFV,
em Viçosa, Minas Gerais.
A água residuária da suinocultura (ARS) usada no experimento foi captada, por
bombeamento, de um leito de alvenaria de dimensões de 4 x 5 x 2 metros, utilizado para
coletar as águas residuárias provenientes da suinocultura da UFV, localizado próximo à
referida Área Experimental. Antes de bombear a ARS para a Estação Experimental de
Tratamento, fazia-se, por meio de sistemas de registros e tubos, a recirculação da ARS, a fim
de homogeneizá-la no leito.
As parcelas experimentais foram constituídas por quatro SACs com fluxo horizontal
subsuperficial, construídos em paralelo, em valas escavadas no solo, com dimensões de 0,7 m
de altura (sendo 0,40 m de altura de substrato), 1,1 m de largura e 24,0 m de comprimento,
impermeabilizados com geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD), com
espessura de 0,5 mm. Todos os SACs tinham declividade do fundo de 0,005 m m-1. O nível da
água residuária foi mantido rente ao nível superior do substrato, no final dos SACs. Como
meio de suporte, utilizou-se brita 0, a qual apresentou volume de vazios de 48,4% e
condutividade hidráulica do meio saturada (Ks) igual a 7.970 m d-1.
A fim de proceder ao tratamento primário, a água residuária, antes de ser aplicada nos
SACs, passou por filtro orgânico constituído por coluna de bagaço de cana-de-açúcar picado,
seguindo-se recomendações de Magalhães et al. (2006).
A distribuição dos tratamentos foi feita da seguinte forma: o SAC1 foi totalmente
cultivado com Taboa (Typha latifolia L.); o SAC2 foi totalmente cultivado com Alternanthera
(Alternanthera philoxeroides (Mart) Griseb); o SAC3 foi totalmente cultivado com Tifton 85
(Cynodon dactylon (L.) Pers.); e o SAC4,cultivado no primeiro terço com Alternanthera, no
segundo terço, com taboa e no terço final, com tifton-85.
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A taboa e a Alternanthera tiveram de ser plantadas em duas etapas. No que se refere à
taboa, na primeira etapa, utilizaram-se propágulos vegetativos (rizomas) de 0,30 m de
comprimento, retirando-se quase todo o sistema radicular e a parte aérea; na segunda etapa,
após não ter obtido brotamento em praticamente 100% no primeiro plantio, retirou-se apenas
parte do sistema radicular, sendo mantido, aproximadamente, 0,80 m da parte aérea. No caso
da Alternanthera, na primeira etapa, foram plantados segmentos de caule com dois nós, sendo
retiradas todas as folhas. Os segmentos de caule foram cobertos completamente com pequena
camada de brita. Na segunda etapa, após não ter obtido brotamento em praticamente 100% no
primeiro plantio, foram utilizadas de 4 a 5 nós, mantendo-se apenas metade do segmento
coberto. O capim Tifton 85 foi plantado apenas uma vez, por meio de mudas com raízes
densas e folhas praticamente seca.
Em cada SAC, foram aplicados 0,8 m3 d-1 de ARS filtrada (volume correspondente ao
que é produzido por cerca de 8 a 10 animais por dia), distribuindo-se a aplicação, em igual
vazão, ao longo do dia, correspondendo a um tempo de residência hidráulica aproximado de
4,8 dias.
Baseado nas análises do afluente dos filtros orgânicos, feitas ao longo do período de
experimentação, nos SACs, a ARS foi aplicada numa taxa média de 154,8 kg ha-1 d-1 de DBO
e de 590,9 kg ha-1 d-1 de DQO, estando a carga de nutrientes apresentada na Tabela 1. A taxa
de aplicação utilizada neste trabalho foi um pouco superior aos 133 kg ha-1 d-1 de DBO
sugerido por Tchobanoglous e Burton (1991), entretanto foi mantida tendo em vista se tratar
de aplicação em SACs, operando em condições climáticas tropicais.
Tabela 1. Cargas aplicadas, em kg ha-1 d-1 de DBO, tomando-se as concentrações presentes na ARS
afluente aos SACs, como referência.
a

N-total
Amônio
Nitrato
P-total
K
Na
Cu
Zn

1
72,7
95,2
0,49
10,5
17,3
5,91
0,04
0,03

a

2
50,1
21,4
0,24
13,4
18,5
6,12
0,16
2,22

a

3
89,5
12,6
1,02
24,2
25,9
7,21
0,28
3,16

a

4
65,2
66,2
2,56
15,2
27,6
9,33
0,10
0,02

Amostragem
5
6a
7a
8a
9a
113,7 124,4 113,9 101,05 109,0
76,7 76,0 85,2
87,9 65,5
0,09 0,16 0,11
0,14 0,10
26,3 33,8 28,9
21,4 26,7
38,7 41,7 56,2
42,3 50,2
13,4 14,4 15,3
12,5 14,7
0,16 0,56 0,22
0,03 0,35
2,49 2,61 2,22
0,63 2,04
a

média
a

10
85,4
55,9
0,13
21,4
37,1
12,1
0,50
1,01

a

11
101,1
94,7
0,12
21,7
43,6
13,9
0,32
0,94

93,3
67,0
0,47
22,1
36,3
11,3
0,25
1,58

Foram feitos três cortes dos vegetais durante o período experimental, a fim de se avaliar
a produtividade e os teores de nutrientes na parte aérea das plantas. O primeiro corte foi
realizado no período de 5 a 12/04/05, o segundo corte no período de 24/07/05 a 4/08/05 e o
terceiro corte no período de 8 a 14/11/05. Nos três SACs cultivados com apenas uma espécie
de planta, amostrou-se conforme apresentado na Figura 1a e no SAC cultivado com as três
espécies amostrou-se conforme apresentado na Figura 1b. Após terem sido coletadas as
amostras que seriam submetidas à análise, procedeu-se o corte no restante das áreas, a fim de
igualar o tamanho das plantas em toda a parcela experimental.
O material vegetal colhido foi imediatamente pesado, a fim de se determinar a
produtividade de massa verde (PMV), dividindo-se a massa verde produzida pela área de
coleta (4,0 x 1,1 m). Após a pesagem, toda a massa verde de cada área selecionada foi
imediatamente picada, sendo retiradas três amostras representativas para determinação do
conteúdo de água, possibilitando cálculo do conteúdo de matéria seca e preparo para
realização da análise nutricional.
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Entrada

Saída

Entrada

Saída

Figura 1. Croqui das áreas de colheita da massa vegetal produzida nos SAC1,
SAC2 e SAC3, cultivados com apenas uma espécie de planta (a), e no SAC4,
cultivado com as três espécies de planta (b).

As amostras foram colocadas em sacos de papel identificados e levadas à estufa, sob
temperatura de 60oC, com circulação de ar, até atingir massa constante (pré-secagem). Em
seguida, as amostras foram trituradas em moinho tipo “Willey”, com peneira de 30 “mesh” e
armazenadas em sacos de papel, para posterior quantificação do conteúdo de matéria seca e
realização da análise nutricional. Parte da amostra foi retirada e colocada em estufa, sob
temperatura de 105oC, até ser atingida constância na massa, retirando-se, assim, o teor de
água residual e, com isso, obtendo-se a matéria seca total, em cada tratamento. A capacidade
das plantas em extrair nutrientes foi obtida pelo produto da concentração do nutriente na
planta e a produtividade da matéria seca.
As análises do tecido vegetal seguiram metodologia proposta por Kiehl (1985),
determinando-se o nitrogênio total pela quantificação pelo processo semimicro Kjeldahl;
fósforo, análise realizada por meio de digestão nítrico-perclórico da amostra e quantificada
em espectrofotômetro; sódio e potássio, quantificação em fotômetro de chama, após digestão
nítrico-perclórico da amostra; e cobre e zinco, pela quantificação em espectrofotômetro de
absorção atômica, após digestão nítrico-perclórico da amostra.
Os dados de extração de nutrientes dos SACs 1, 2 e 3, nos três cortes efetuados, foram
analisados como um fatorial 3x3x3 (3 SACs, 3 posições dentro de cada SAC e 3 repetições
em cada posição), com parcelas subdivididas, distribuídas no delineamento em blocos
casualizados (DBC) com 2 fatores (fator SAC e fator posições dentro de cada SAC). Quando
havia efeito significativo para a interação SACxPosição no leito, comparou-se o efeito de um
fator em cada nível do outro e, quando não havia efeito significativo da interação
SACxPosição, os fatores eram avaliados separadamente. As médias, quando os efeitos eram
significativos, foram comparadas pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. Para o SAC4, foi
feita uma análise descritiva dos dados da capacidade de extração, pelo fato de sua forma de
amostragem se diferenciar dos demais SACs.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para cálculo da quantidade de nutrientes extraídos pelas plantas foi quantificada a
produtividade de matéria seca, em t ha-1, das espécies vegetais cultivadas nos SACs, estando
os resultados apresentados na Figura 2.
Em geral, maiores produtividades foram observadas no 3º e 1º cortes. Todas as plantas
apresentaram bom desempenho na produtividade de matéria seca com valores médios, por
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corte efetuado, em torno de 22,2; 26,2 e 28,8 t ha-1 para os SAC1, SAC2 e SAC3,
respectivamente.
Na Tabela 2 estão apresentados os valores médios da extração de nitrogênio, fósforo,
potássio, sódio, cobre e zinco, com base na produtividade e na concentração presente na
matéria seca da parte aérea das espécies vegetais, nos três cortes efetuados e nas três posições
de coleta (primeiro, segundo e terceiro terços dos leitos) nos SAC1, SAC2 e SAC3. Os cortes
de plantas efetuados no SAC4 (misto) foram feitos em duas partes de cada terço do leito, já
que estes foram cultivados com plantas diferentes, estando os valores obtidos apresentados na
Tabela 3. Já os percentuais de remoção de nitrogênio, fósforo, potássio, sódio, cobre e zinco
pelas plantas cultivadas nos SACs utilizados no tratamento de ARS estão apresentados na
Tabela 4.
45

SAC1 (Taboa)
(Typha)

40

Pro du tiv. m atéria seca (t h a -1)

Prod utiv. m a té ria se ca (t ha -1)

45

35
30
25
20
15
10
5
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(Alternanthera)

40
35
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5
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3a Colheita

3o terço

(b)
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5
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3a Colheita
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2a Colheita
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3a Colheita
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(d)

Figura 2. Valores médios da produtividade de matéria seca nos pontos de coleta ao longo do
comprimento dos SACs cultivados com taboa (Typha) (a), Alternanthera (b), Tifton (c) e misto (d).

Nos 1º e 3º cortes, como houve efeito significativo para a interação SACxPosição no
leito, comparou-se o efeito de um fator em cada nível do outro. No 2º corte, como não houve
efeito significativo da interação SACxPosição, os fatores foram avaliados separadamente.
Analisando-se os dados de extração de nitrogênio obtidos nos SACs (Tabela 2) verificase que, no 1º corte, as plantas cultivadas nos SAC2 (Alternanthera) e SAC3 (tifton 85)
apresentaram maiores extrações de N-total apenas no 1º terço dos leitos, não havendo
diferenças entre os SACs no 2º e 3º terços dos leitos. No 2º corte, as plantas do SAC2
(Alternanthera) apresentaram, em média, maior extração que as dos demais SACs, enquanto
no 3º corte prevaleceram maiores valores de extração de N-total no SAC2, nos 1º, 2º e 3º
terços dos leitos. Analisando-se as posições de coleta de amostras de plantas no leito,
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observa-se que, nos 1º e 3º cortes, em geral, maiores extrações de N-total foram obtidas no 1º
terço dos leitos, apesar de não haver diferença significativa nos valores obtidos nas plantas
coletadas no SAC1 e SAC3, enquanto que, no 2º corte, maiores valores médios foram obtidos
no 1º e 3º terços.
No SAC4, não foi feita análise estatística, no entanto, verifica-se que as maiores
extrações foram obtidas pela Alternanthera. Além disso, houve tendência de se obter, para
uma mesma planta, maiores extrações na 1ª metade da área cultivada.
Os valores de extração de N-total foram consideravelmente superiores aos encontrados
por Hunt et al. (2003), nos EUA, que verificaram, em SACs de 3,6 x 33,5 m, extrações de 428
kg ha-1 ano-1 em SAC com cultivo misto de Sparganium americanum e Typha e de 338 kg ha-1
ano-1 em SAC com cultivo misto de Juncus effusus e espécies de Scipus, em tratamento de
ARS, sob carga de 3 kg ha-1 dia-1 de N-total. No entanto, as extrações obtidas pelo capim
tifton 85 (SAC3), neste trabalho, foram próximas aos 552 kg ha-1, obtidos por Queiroz et al.
(2004), em avaliação da capacidade extratora do mesmo capim, quando cultivado sob carga
de 175 kg ha-1 dia-1 de N-total, em 4 meses de aplicação contínua de ARS. Tais resultados
sugerem que haja uma relação entre a carga de nitrogênio aplicada e a quantidade de
nitrogênio extraído pela planta.
Os resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3 sugerem que a Alternanthera foi, dentre as
espécies avaliadas, a maior extratora de N-total e que, também, haja relação entre a carga
aplicada de N-total e a extração desse nutriente pela planta, uma vez que maiores extrações
foram obtidas em posições dos leitos em que estavam presentes maiores quantidades de Ntotal.
Observa-se na Tabela 4 que as plantas cultivadas no SAC2 (Alternanthera) removeram
mais Cu da ARS, com média de 0,09%, valores que foram superiores aos obtidos pelas
plantas cultivadas nos demais SACs. O SAC4, apesar de conter um terço da área cultivado
com Alternanthera, foi prejudicado pela baixa produtividade do capim tifton 85, muito
inferior ao das demais espécies vegetais cultivadas nos SACs. Além disso, pode-se observar
tendência de maiores remoções nas primeiras posições de amostragem, em cada SAC. Tais
valores sugerem que o processo de extração de nutrientes pela Alternanthera (SAC2) e pelo
sistema misto (SAC4) foi superior ao reportado por Lee et al. (2004) que, no tratamento de
ARS, em Taiwan, utilizando a Eichhornia crassipes como espécie cultivada nos leitos,
obtiveram extração de 2 a 4% do N-total aplicado.
Conforme pode ser observado na Tabela 2, houve, no 1º corte, efeito significativo da
extração de P pelas plantas somente entre os valores médios obtidos nas diferentes posições
dos SACs e, no 3º corte, somente entre os diferentes SACs. Já no 2º corte, como houve efeito
significativo para a interação SACxPosição, comparou-se o efeito de um fator em cada nível
do outro. No 2º corte, as diferenças foram significativas em todas as posições de coleta de
amostras de plantas nos leitos. Maiores extrações de P, no 2º corte, na primeira posição dos
SACs, foram obtidas nas plantas cultivadas no SAC2 (Alternanthera), tendo sido obtidos
valores quase 2 vezes maiores que os obtidos nas plantas cultivadas no SAC1 (taboa). No 3º
corte, não houve diferença significativa entre a extração de P pelas plantas cultivadas no
SAC1 (taboa) e no SAC3 (tifton 85), mas a Alternanthera apresentou capacidade extratora
maior que duas vezes à obtida pela taboa.
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Tabela 2. Valores médios da extração de nitrogênio, fósforo, potássio e sódio (kg ha-1) e de cobre e zinco (g ha-1), com base na análise nutricional e na produtividade de
matéria seca, nos três cortes efetuados e nas três posições de coleta de amostras de plantas nos SAC1, SAC2 e SAC3.
Tratamento
N

P

1º terço
K
Na

Cu

Zn

N

SAC1 (Taboa)
575 Ba
SAC2 (Alternanthera) 1162 Aa
SAC3 (Tifton 85)
963 Aa
média
900

118 798 Aa 87 Aa 181
119 855 Aa 66 Aa 246
154 870 Aa 11 Ba 311
130 a 841
55
246 A

3656 Ba
4665 Ba
7520 Aa
5280

642 Aa
756 Ab
704 Aa
700

SAC1 (Taboa)
SAC2(Alternanthera)
SAC3 (Tifton 85)
média

60 Cb
118 Aa
102 Ba
93

572
1189
582
781

1640 Ba
9840 Aa
8488 Aa
6656

473
980
610
688 b

94
212
125
144

619
1857
563
1013

508
1258
669
811 a

SAC1 (Taboa)
502 Ca
SAC2 (Alternanthera) 1508 Aa
SAC3 (Tifton 85)
669 Ba
média
893

67 Bab 95
90 Aa 315
13 Ca 153
57
188 A
97
159
4
87

-

2950 Ca 508 Ba
12881 Aa 1173 Ab
6213 Ba 633 Ba
7348
772

3o terço
Zn
N
P
K
Na
Cu
Zn
N
1º Corte
91
587 Aa 74 Aa 187 1155 Cb 545 Aa 97
735 Aa 76 Aa 129
861 Ab 587
114 741 Aa 73 Aa 153 2300 Bb 510 Ab 54
328 Bb 26 Bb 193
878 Ac 809
114 595 Ab 10 Ba 246 5264 Ab 741 Aa 91
462 Bb 9 Ba 233 1883 Ac 802
106 a 641
52
196 AB 2.906
598
81 b
508
37
185 B
1207
2º Corte
57 Cb 546
62 Bb 156 1057 Ba
586
72 Cb
678
83 Aab 80
1036 Aa 522 A
107 Ab 1047 104 Aab 275 6100 Ab 1054 100 Ab 1004 89 Aab 107 2143 Ac 1097 B
86 Bb 533
7 Cab 136 6159 Ab 557
83 Bb
539
8 Bab 90
2745 Ac 612 C
83
709
58
189 A 4439
733 ab
85
740
60
92 B
1975
3º Corte
108
660
122
3031 Ba 459 Ba 99
657
97
1535 Ba 490
206
1758
165
8564 Ab 1208 Ab 209
1713
160
3018 ABc 1297
107
566
4
5343 Ba 586 Ba 103
607
7
3970 ABa 629
140
995
97
5646
751
137
992
88
2841
P

2o terço
K
Na

Cu

média
Na

P

K

102
95
120
-

707
641
642
-

63
108
90
-

598 B
1080 A
551 B

100 B
209 A
112 B
-

Cu

Zn

79 1 66 B
55 1 97 AB
10 2 63 A
-

-

71 1 10 B
94 2 32 A
10 1 26 B

1244
6028
5797

645 B 105 A
1776 A 161 B
579 B
5C
-

----

1891
2614
4889

2505
8154
5175
-

Dentro de uma mesma coluna, de um mesmo corte, médias com mesma letra maiúscula não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.
Dentro de uma linha, de um mesmo corte, médias com mesma letra minúscula não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.

Tabela 3. Valores médios da extração de nitrogênio, fósforo, potássio e sódio (kg ha-1) e de cobre e zinco (g ha-1), com base na análise nutricional e na
produtividade de matéria seca, nos três cortes efetuados e nas diferentes posições de coleta das plantas no SAC4 (misto).
Tratamento
N

P

SAC4 (Alternanthera)
SAC4 (Taboa)
SAC4 (Tifton 85)

898
713
488

92
163
74

K
Na
1ª. Metade
653
47,1
1065
139,1
331
4,7

Cu

Zn

N

P

220
346
180

5115
1637
768

586
702
509

80
188
80

SAC4 (Alternanthera)
SAC4 (Taboa)
SAC4 (Tifton 85)

1633
905
490

141
137
69

1ª. Metade
1473
102,7
1141
111,5
311
5,3

258
133
37

7962
2079
1038

1262
771
597

129
105
78

SAC4 (Alternanthera)
SAC4 (Taboa)
SAC4 (Tifton 85)

2197
748
570

298
164
98

1ª. Metade
2892
176,9
866
129,9
456
4,3

-

20499
1786
1017

1866
836
540

246
191
100

1º Corte
Na
2ª. Metade
441
51,6
1190
150,0
405
6,3
2º Corte
2ª. Metade
1237
98,0
941
107,6
309
6,1
3º Corte
2ª. Metade
2029
189,6
916
157,7
444
5,6
K

38

Cu

Zn

N

P

K

86
175,5
77

Na
média
547
49,4
1127,5
144,6
368
5,5

217,5
354,5
247,5

5252
1464,5
1014,5

292,5
115,5
39

9394,5
1505
1041

215
363
315

5389
1292
1261

742
707
498

327
98
41

10827
931
1044

1448
838
543

135
121
73,5

média
1355
100,4
1041
109,6
310
5,7

-

13469
1087
840

2031
792
555

272
177,5
99

média
2460,5
183,3
891
143,8
450
5,0

Cu

-

Zn

16984
1436,5
928,5
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Tabela 4. Remoção de nitrogênio, fósforo, potássio, sódio, cobre e zinco pelas plantas cultivadas nos SACs utilizados no tratamento de ARS.
Remoção (%)*
Tratamento

SAC1 (taboa)

SAC2 (Alternanthera)

SAC3 (tifton 85)
SAC4 (Alternanthera)
SAC4 (taboa)
SAC4 (tifton 85)

Amostragem
1o terço
2o terço
3º terço
1º terço
2º terço
3º terço
1º terço
2º terço
3º terço
1ª metade
2a metade
1ª metade
2ª metade
1ª metade
2a metade

N
4,4
4,1
5,1
10,9
8,5
9,2
5,8
5,3
4,8
14,2
11,0
7,9
6,7
4,3
5,2

P
2,2
2,1
2,6
4,2
3,8
3,6
3,7
3,1
3,0
5,0
4,6
4,9
3,7
2,5
2,8

por área amostrada
K
Na
12,2
4,6
11,6
4,2
14,4
5,7
25,3
6,2
22,3
7,1
21,3
6,1
12,4
0,9
11,3
0,5
11,5
0,6
31,3
7,0
26,3
6,7
24,3
7,6
20,0
7,4
6,6
0,4
6,6
0,4

Cu
0,04
0,06
0,03
0,12
0,11
0,04
0,06
0,05
0,03
0,10
0,13
0,05
0,04
0,01
0,02

Zn
0,9
0,6
0,6
5,4
3,3
1,2
4,6
3,4
1,5
4,3
5,9
1,1
0,5
0,6
0,6

média por SAC
K
Na

N

P

Cu

Zn

4,5

2,3

12,7

4,9

0,04

0,7

9,5

3,9

23,0

6,5

0,09

3,3

5,3

3,2

11,7

0,7

0,05

3,2

8,2

3,9

19,2

4,9

0,06

2,2

* Baseada nas cargas de 11.507 kg ha-1 de N-total, 2.792 kg ha-1 de P-total, 4.705 kg ha-1 de K, 1.459 kg ha-1 de Na, 26 kg ha-1 de Cu e 183 kg ha-1 de Zn aplicado
entre o 1º e o 2º cortes (período de 110 dias de operação do sistema)
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Analisando-se o efeito da posição de coleta das amostras de plantas da Alternathera e do
tifton 85, no 2º corte, verificou-se que a maior extração de P ocorreu no 1º terço dos SACs.
Por ser P um elemento químico fortemente associado à matéria orgânica, a grande retenção de
material sólido no terço inicial dos SACs possibilitou maior disponibilização desse nutriente
para as plantas. No SAC cultivado com a taboa (SAC1), a extração ficou igualmente
distribuída ao longo do leito. No 3º corte, não foi encontrado efeito da posição das plantas na
extração de P.
Os dados de extração de P nas plantas do SAC4 não foram submetidos à análise
estatística, no entanto, observou-se tendência das maiores extrações serem obtidas pela taboa
no 1º corte e pela Alternanthera no 2º e 3º cortes. Nesse SAC, não houve tendência de se
obter maiores extrações de P na 1ª metade em relação à 2ª metade das zonas cultivadas por
cada planta.
As extrações de P obtidas pelo capim tifton 85 (SAC3) foram superiores aos 61 kg ha-1
obtidos por Queiroz et al. (2004), quando aplicaram, continuamente, durante 4 meses, no
mesmo capim, ARS numa carga de 91 kg ha-1 dia-1 de P.
Com base nos dados apresentados nas Tabelas 2 e 3, a Alternanthera destacou-se com a
maior extratora de P da ARS, não tendo havido grandes diferenças entre o que foi extraído
pela taboa e pelo tifton 85. A extração média de 107 kg ha-1 de P pelo capim tifton 85, valor
inferior ao obtido pela Alternanthera, que foi de 134 kg ha-1, não deixa de ser negativamente
surpreendente, já que esse capim é considerado grande extrator desse nutriente (Queiroz et al.,
2004). Acredita-se, com base nesses resultados, que a Alternanthera tenha se adaptado melhor
ao meio de seu cultivo. Os resultados obtidos indicaram, também, que houve estreita relação
entre a quantidade presente de P e sua extração pelas plantas, uma vez que maiores extrações
foram obtidas em locais onde este estava mais concentrado (principalmente no início do
SAC2 e SAC3).
Observa-se na Tabela 4 que as plantas cultivadas no SAC2 e SAC4 apresentaram
remoções de P-total superiores às obtidas pelas plantas cultivadas nos demais SACs, com
médias de 3,9%. Sendo o P um elemento de difícil remoção em sistemas convencionais de
tratamento de águas residuárias, tal valor pode ser considerado expressivo. As extrações de
nutrientes pelas plantas foram muito superiores às obtidas por Lee et al. (2004), no tratamento
de ARS, em Taiwan, utilizando aguapé (Eichhornia crassipes), que foram de apenas 0,1 e
1,2%.
Não existe muita informação sobre o comportamento de metais alcalinos em SACs
utilizados no tratamento de águas residuárias, uma vez que esse elemento químico não está,
normalmente, associado à qualidade do efluente de sistema de tratamento. Todavia, o potássio
e o sódio estão incluídos entre os nutrientes absorvidos pelos vegetais e podem causar
problemas quando presentes em altas concentrações no solo (Matos e Sediyama, 1995),
prejudicando um possível aproveitamento agrícola do efluente dos SACs. Por essa razão, suas
concentrações devem ser, necessariamente, mensuradas.
No 1º corte, como houve efeito significativo, em termos de extração de potássio pelas
plantas, para a interação SACxPosição, comparou-se o efeito de um fator em cada nível do
outro. Nos 2º e 3º cortes, houve efeito significativo somente entre os SACs.
No 1º corte, foi encontrada diferença significativa entre a extração de K pelas plantas
cultivadas nos SACs somente no 3º terço de cada SAC, com maior valor de extração obtido
pela taboa (SAC1), com uma remoção de 735 kg ha-1, não havendo diferença significativa
entre a extração de nutrientes proporcionadas pelas plantas cultivadas nas demais posições de
amostragem. Maiores extrações de K pela Alternanthera (SAC2) foram obtidas no 2º e 3º
cortes, ocasião em que foram obtidos valores médios cerca de 2 vezes maiores que os obtidos
nos demais SACs.
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Tomando-se como referência a posição de coleta de amostras de plantas nos SACs, no 1º
corte, verifica-se que maiores extrações de K ocorreram no 1º terço pelo capim tifton 85, no 1º
e 2º terços pela Alternanthera, e de forma igualmente distribuída nos três terços, pela taboa.
Acredita-se que a maior permeabilidade do meio no SAC, proporcionado pelo
desenvolvimento radicular da taboa, possa ter favorecido o deslocamento do potássio no leito.
Os resultados obtidos no SAC4 não foram submetidos à análise estatística, no entanto,
pode-se observar que maiores extrações de K foram obtidas pela taboa, no 1º corte, e pela
Alternanthera, no 2º e 3º cortes. Não houve tendência em se obter maiores extrações na 1ª
metade da zona de cultivo em relação à 2ª metade, provavelmente devido à alta solubilidade e
mobilidade desse cátion no meio poroso.
As extrações de K obtidas pelo capim tifton 85 cultivados no SAC3 foram superiores aos
591 kg ha-1 obtidos, pelo mesmo capim, em experimento conduzido por Queiroz et al. (2004),
no qual se aplicou no solo, continuamente, durante 4 meses, ARS numa carga de 91 kg ha-1
dia-1 de K. Com base nos dados apresentados nas Tabelas 2 e 3, pode-se verificar que a
Alternanthera apresentou as maiores extrações de K, não havendo, no entanto, grandes
diferenças em relação ao que foi obtido pela taboa e pelo tifton 85.
Observa-se na Tabela 4 que as plantas cultivadas no SAC2 e SAC4 apresentaram
remoções de K superiores às obtidos pelas plantas cultivadas nos demais SACs, com médias
de 23 e 19,2%, respectivamente. Pode-se observar que a tendência em se obter maiores
remoções nas primeiras posições de amostragem de plantas é muito menor que as verificadas
em relação aos nutrientes N e P, debitando-se à maior mobilidade desse elemento químico os
resultados obtidos. O processo de extração de nutrientes pela Alternanthera foi responsável
por uma retirada de 23% de todo o K aplicado via ARS. Considerando-se que o K é um
elemento químico de difícil remoção em sistemas convencionais de tratamento, os resultados
obtidos podem ser considerados muito expressivos e de grande valor para o tratamento de
águas residuárias.
Nos 1º e 2º cortes, como houve efeito significativo, no que se refere à extração de sódio
pelas plantas, para a interação SACxPosição, comparou-se o efeito de um fator em cada nível
do outro. No 3º corte, houve efeito significativo somente entre os SACs.
No 1º corte, prevaleceram maiores extrações de Na pelas plantas cultivadas nos SAC1 e
SAC2, não havendo diferenças significativas entre as extrações obtidas no 1º e 2º terço dos
leitos. No 2º corte, maiores extrações foram obtidas pelas plantas cultivadas no SAC2,
seguidas pelas cultivadas nos SAC1 e SAC3.
Analisando-se as posições de coleta de amostras de plantas, observa-se que, em média, as
extrações de Na pelas plantas foram relativamente bem distribuídas ao longo de todo o
comprimento do leito, de forma semelhante ao que foi obtido em relação ao K.
Os resultados de extração de Na pelas plantas, obtidos no SAC4, não foram submetidos à
análise estatística, no entanto, pode-se observar tendência de maiores extrações realizadas
pela taboa, no 1º e 2º cortes, e pela Alternanthera, no 3º corte. Diferentemente do que ocorreu
em relação aos outros nutrientes avaliados, houve tendência de se obter maiores extrações na
2ª metade, quando comparado ao que foi obtido na 1ª metade da zona de cultivo de cada
planta. Nesse caso, a grande solubilidade e mobilidade do cátion, associada, possivelmente, a
condições químicas e físicas mais adequadas no meio poroso, podem ser explicações para o
ocorrido.
As extrações de Na obtidas pelo capim tifton 85 ( SAC3), apresentadas na Tabela 4,
foram muito superiores aos 6,6 kg ha-1 obtidos por Queiroz et al. (2004), quando aplicaram,
continuamente, durante 4 meses, no mesmo capim, ARS numa carga de 15 kg ha-1 dia-1 de
Na.
Com base nos dados apresentados nas Tabelas 2 e 3, verifica-se que a Alternanthera e a
taboa foram as maiores extratoras de Na, enquanto o capim tifton 85 apresentou extrações
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muitos abaixo das obtidas por essas plantas. Observa-se, na Tabela 4, que a Alternanthera
(SAC2) apresentou remoções superiores às obtidas pelas demais plantas, com valor médio de
6,5%. O SAC4, como foi constituído por três espécies diferentes de plantas, foi prejudicado
pelo baixo desempenho do capim tifton 85 na remoção de Na.
Não houve efeito significativo, no que se refere à extração de cobre pelas plantas, da
interação SACxPosição, entretanto, como houve significância de cada fator, os níveis destes
foram discutidos separadamente. Maiores extrações de Cu, no 1º corte, foram obtidas nas
plantas cultivadas no SAC3, SAC2 e SAC1, com médias de 263, 197 e 166 g ha-1,
respectivamente, enquanto que, no 2º corte, maiores extrações foram obtidas pelas plantas
cultivadas no SAC2, não havendo diferença significativa entre o que foi extraído nos SAC1 e
SAC3.
Analisando-se a posição de coleta de amostras de plantas nos leitos, observa-se que, em
média, maiores extrações de Cu, no 1º corte das plantas, foram obtidas pela Alternanthera e,
no 2º corte, pela Alternanthera e pelo tifton 85.
Os resultados obtidos no SAC4 não foram submetidos à análise estatística, no entanto,
pode-se observar tendências de maiores extrações serem obtidas pela taboa, no 1º corte, e pela
Alternanthera, no 2º corte. Não foi observada tendência de influência da posição de coleta de
amostras de plantas na extração de Cu, o que evidenciou mais homogênea distribuição da
extração pelas plantas ao longo do leito dos SACs.
As extrações de Cu obtidas pelas plantas cultivadas no SAC3 (tifton 85) foram, em
média, próximas aos 180 g ha-1 obtidas pelo mesmo capim, em experimento conduzido por
Queiroz et al.(2004), quando aplicaram, continuamente, durante 4 meses, ARS numa carga de
1,2 kg ha-1 dia-1 de Cu.
Observa-se que as três espécies de plantas apresentaram valores próximos de extração de
Cu, sendo que o tifton 85 apresentou, no SAC4, desempenho muito inferior ao obtido pelas
outras plantas e inclusive por ele mesmo, no SAC3, devido à baixa produtividade de matéria
seca que apresentou no SAC de cultivo misto.
Na Tabela 4, está apresentada uma estimativa da contribuição das plantas na remoção de
Cu, nos 4 SACs. Observa-se, nessa Tabela, que as plantas cultivadas no SAC2
(Alternanthera) removeram mais Cu da ARS, com média de 0,09%, valores que foram
superiores aos obtidos pelas plantas cultivadas nos demais SACs. O SAC4, apesar de conter
um terço da área cultivado com Alternanthera, foi prejudicado pela baixa produtividade do
capim tifton 85, muito inferior ao das demais espécies vegetais cultivadas nos SACs.
A remoção de Cu pelas plantas cultivadas nos SACs deve ser considerada muito baixa,
quando comparada às obtidas na remoção de outros nutrientes, mas está próxima dos valores
obtidos por Lim et al. (2001), em experimentos com SACs cultivados (taboa) e não
cultivados, que verificaram que menos de 1% do cobre introduzido nos SACs foram extraídos
pela taboa. A forte complexação/quelação do Cu no material orgânico (Matos e Sediyama,
1995; Lo Monaco et al., 2002) proporcionou menor disponibilidade desse micronutriente para
ser absorvido pelas plantas, razão pela qual sua extração é baixa quando comparada à de
outros nutrientes aportados ao sistema.
Como houve efeito significativo, no que se refere à extração de Zn pelas plantas, para a
interação SACxPosição, nos três cortes das plantas, comparou-se o efeito de um fator em cada
nível, em cada corte.
Comparando-se os resultados de extração de Zn entres as plantas cultivadas nos SACs,
apresentados na Tabela 2, verifica-se que, no 1º corte, os maiores valores foram obtidos pelas
cultivadas no SAC3 (tifton 85), enquanto que, nos 2º e 3º cortes, maiores extrações, em todos
as posições de coleta, foram obtidas pelas plantas cultivadas nos SAC2 (Alternathera) e
SAC3 (tifton 85).
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Comparando-se os resultados de extração de Zn obtidos nas diferentes posições de
coletas das plantas, verifica-se que, no 1º e 2º cortes, as maiores extrações ocorreram, à
exceção da obtida no SAC1, no 2º corte, no 1º terço do leito. No 3º corte, essa superioridade
do 1º terço na extração do metal só prevaleceu no SAC2. A maior presença de Zn no início
dos SACs, em decorrência de uma maior retenção de material orgânico, pode explicar, ao
menos parcialmente, os resultados obtidos.
Os resultados obtidos no SAC4 não foram submetidos à análise estatística, no entanto,
observa-se que Alternanthera apresentou extrações consideravelmente superiores às obtidas
pelas demais espécies vegetais. A não ser por ocasião do 3º corte, não foi verificada maior
extração de Zn nas plantas posicionadas na primeira metade da sua zona de cultivo.
As extrações de Zn obtidas pelo capim tifton 85 (SAC3) foram muito superiores aos
1.490 kg ha-1 obtidas pelo mesmo capim, em experimento conduzido por Queiroz et al.(2004),
quando aplicaram, continuamente, durante 4 meses, ARS numa carga de 14,5 kg ha-1 dia-1 de
Zn , tanto pela maior produtividade quanto pelo maior conteúdo de Zn na matéria seca.
Com base nos dados apresentados nas Tabelas 2 e 3, pode-se afirmar que a Alternanthera
foi grande extratora de Zn e que há uma relação entre a quantidade presente e a extração pelas
plantas.
Observa-se, com base nos dados apresentados na Tabela 4, que as plantas cultivadas no
SAC2 e SAC3 removeram mais Zn que aquelas cultivadas no SAC1. Os menores valores de
remoção obtidos nas plantas cultivadas no SAC1 estão associados aos baixos valores na
concentração de Zn encontradas na matéria seca da taboa, quando comparados aos obtidos na
Alternanthera e no tifton 85. Menores valores observados no tifton 85, no SAC4, estão
associados à sua menor produtividade e à menor concentração de Zn na matéria seca, quando
comparado aos obtidos pelo capim tifton 85, cultivado no SAC3.

4. CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos com a aplicação de água residuária da suinocultura em
sistema alagado construído (SAC), pode-se concluir que:
- a Alternanthera foi a espécie que apresentou maior capacidade extratora de nutrientes,
chegando a extrair aproximadamente 9,5 e 23% de todo o N-total e K aplicados via ARS;
- no geral, verificou-se tendência de maiores remoções pelas plantas posicionadas no
início dos SACs;
- houve baixa remoção de cobre em todos os SACs cultivados;
- com relação ao tipo de planta a ser utilizada, recomenda-se a utilização da
Alternanthera, por ter apresentado maior concentração de nutrientes na matéria seca, ou o
Tifton 85, caso o produtor deseje aproveitá-lo na alimentação animal.

5. AGRADECIMENTOS
Ao CNPq-CT-Hidro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
Fundo Setorial de Recursos Hídricos, pelo financiamento do projeto.

6. REFERÊNCIAS
BRASIL, M. S.; MATOS, A. T.; SILVA, C. M.; CECON, P. R.; SOARES, A. A. Modeling of
pollution removal in constructed wetlands with horizontal subsurface flow.
Agricultural Engineering Research, v. 13, n. 2, p. 48-56, 2007.
BRIX, H. Do macrophytes play a role in constructed treatment wetlands? Water Science
Technology, v. 35, n. 5, p.11-17, 1997.

43

MATOS, A. T.; FREITAS, W. S.; LO MONACO, P. A. V. Capacidade extratora de diferentes espécies vegetais
cultivadas em sistemas alagados utilizados no tratamento de águas residuárias da suinocultura. Ambi-Agua,
Taubaté, v. 4, n. 2, p. 31-45, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.84)

CAMPOS, J. R. Tratamento de esgotos sanitários por processo anaeróbio e disposição
controlada no solo. In: CAMPOS, JOSÉ ROBERTO (Coord.). Rio de Janeiro: ABES.
1999. 464p. Projeto PROSAB.
DIESEL, R.; MIRANDA, C. R.; PERDOMO, C. C. Coletânea de tecnologias sobre dejetos
suínos. Boletim Informativo BIPERS, Concórdia, v. 10, n. 14, p. 31, 2002.
FIA, R.; MATOS, A. T.; FERREIRA, P. A.; TEODORO, P. E. P.; SCHUERY, F. C.; LUIZ,
F. A. R. Desempenho agronômico da thypha sp. e alternanthera philoxeroides mart
utilizadas no tratamento de águas residuárias da lavagem e descascamento/despolpa dos
frutos do cafeeiro em sistema alagado construído. Revista Engenharia na Agricultura,
v. 16, n. 04, p.436-448, 2008.
HUNT, P., G.; MATHENY, T. A.; SZOGI, A., A. Denitrification in Constructed Wetlands
Used for Treatment of Swine Wastewater. J. Environ. Qual., v. 32, p. 727-735, 2003.
KIEHL, E. L. Fertilizantes orgânicos. Piracicaba: Agronômica Ceres, 1985. 492 p.
KONZEN, E. A. Aproveitamento de dejetos líquidos de suínos para fertirrigação e
fertilização em grandes culturas. Sete Lagoas: Embrapa – CNPMS, 2003. 11p.
(Circular técnica, 32).
LANGERGRABER, G. The role plant uptake on the removal of organic matter and nutrients
in subsuface flow constructed wetlands: a simulation study. In: INTERNATIONAL
CONFERENCE ON WASTE STABILIZATION PONDS, 6. AND INTERNATIONAL
CONFERENCE ON WETLAND SYSTEMS FOR WATER POLLUTION CONTROL,
9., Avignon, 2004. Proceedings… Avignon: IWA/Astee, 1 CD-ROM.
LAUTENSCHLAGER, S. R. Modelagem do desempenho de Wetlands construídas. 2001.
90f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Hidráulica) - Escola Politécnica,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.
LEE, C. Y.; LEE, C. C.; LEE, F. Y.; TSENG, S. K.; LIAO, C. J. Performance of subsurface
flow constructed wetland taking pretreated swine effluent under heavy loads.
Bioresource Technology, n. 92, p.173-179, 2004.
LIM, P. E.; WONG, T. F.; LIM, D. V. Oxygen demand, nitrogen and copper removal by freewater-surface and subsurface-flow constructed wetlands under tropical conditions.
Environment International, v. 26, n. 5-6, p. 425-431, 2001.
Lo MONACO, P. A.; MATOS, A. T.; MARTINEZ, M. A.; JORDÃO, C. P. Eficiência de
materiais orgânicos filtrantes no tratamento de águas residuárias da lavagem e despolpa
dos frutos do cafeeiro. Revista Engenharia na Agricultura, v. 10, n. 1-4, p. 40-47,
2002.
MAGALHÃES, M. A.; MATOS, A. T.; DENICULI, W.; TINOCO, I. F. F. Operação de
filtros orgânicos utilizados no tratamento de águas residuárias de suinocultura. Revista
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 10, n. 2, p. 472478, 2006.
MANDER, U.; LÕHMUS, K.; KUUSEMETS, V.; TEITER, S.; NURK; K.; Dynamics of
nitrogen and phosphorus budgets in a horizontal subsurface flow constructed wetland.
In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON WASTE STABILIZATION PONDS, 6.
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON WETLAND SYSTEMS FOR WATER
POLLUTION CONTROL, 9., Avignon, 2004. Proceedings… Avignon: IWA/Astee,
2004. 1 CD-ROM.

44

MATOS, A. T.; FREITAS, W. S.; LO MONACO, P. A. V. Capacidade extratora de diferentes espécies vegetais
cultivadas em sistemas alagados utilizados no tratamento de águas residuárias da suinocultura. Ambi-Agua,
Taubaté, v. 4, n. 2, p. 31-45, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.84)

MARQUES, D. M. Terras Úmidas Construídas de Fluxo Subsuperficial. In: CAMPOS, R.
(Coord.). Tratamento de esgotos sanitários por processo anaeróbio e disposição
controlada no solo. Projeto PROSAB. Rio de Janeiro: ABES, 1999. p. 409-435.
MATOS, A. T.; Lo MONACO, P. A. Tratamento e aproveitamento agrícola de resíduos
sólidos e líquidos da lavagem e despolpa de frutos do cafeeiro. Viçosa: UFV, 2003.
68p.
MATOS, A. T.; SEDIYAMA, M. A. N. Riscos potenciais ao ambiente pela aplicação de
dejetos líquidos de suínos ou compostos orgânicos no solo. In: SEMINÁRIO MINEIRO
SOBRE MANEJO E UTILIZAÇÃO DE DEJETOS DE SUÍNOS, 1., 1995, Ponte Nova.
Anais... Ponte Nova: EPAMIG/EMATER/UFV/ASSUVAP, 1995. p.45-54.
MATOS, A. T.; ABRAHÃO, S. S.; PEREIRA, O. G. Desempenho agronômico de capim
tifton 85 (cynodon spp) cultivado em sistemas alagados construídos utilizados no
tratamento de água residuária de laticínios. Revista Ambi-Água, Taubaté, v. 3, n. 1, p.
43-53, 2008.
QUEIROZ, F. M.; MATOS, A. T.; PEREIRA, O. G.; OLIVEIRA, R. A.; LEMOS, A. L.
Características químicas do solo e absorção de nutrientes por gramíneas em rampas de
tratamento de águas residuárias da suinocultura. Revista Engenharia na Agricultura,
v. 12, n. 2, p. 77-90, 2004.
REEDY, K. R.; DeBUSK, W. F. Nutrient removal potential of selected aquatic macrophytes.
J. Environmental Quality, v. 19, p. 261, 1985.
TCHOBANOGLOUS, G.; BURTON, L. Wastewater engineering, treatment, disposal, and
reuse. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 1991.
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Design manual on
constructed wetlands and aquatic plant systems for municipal wastwater
treatment, Cincinnati: EPA/625/1-88/022, CERI, 1988.
VYMAZAL, J. Removal of phosphorus via harvesting of emergent vegetation in constructed
wetlands for wastewater treatment. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON
WASTE STABILIZATION PONDS, 6. AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
WETLAND SYSTEMS FOR WATER POLLUTION CONTROL, 9., Avignon, 2004.
Proceedings… Avignon: IWA/Astee, 2004. 1 CD-ROM.
WETLAND INTERNATIONAL. The use of constructed wetlands for wastewater
treatment.
Malaysia
Office,
2003.
Disponível
em:
<http://www.wetlands.org/pubs&/ConstructedWetlands.htm> Acesso em: 27 agosto
2003.
YE, Z. H.; WHITING, S.; LIN, N., Z., Q.; LYTLE, C., M.; QIAN, J., H.; TERRY, N.
Removal and Distribution of Iron, Manganese, Cobalt, and Nickel within a
Pennsylvania Constructed Wetland Treating Coal Combustion By-Product Leachate,
Journal of Environmental Quality, v. 30, p. 1464-1473, 2001.

45

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.agro.unitau.br/ambi-agua
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
Tel.: (12) 3625-4116

Avaliação da qualidade da água superficial dos cursos de água do
município de Pelotas-RS, Brasil
(doi:10.4136/ambi-agua.85)
Paulo Carteri Coradi1; Ronaldo Fia1; Orlando Pereira-Ramirez2
1

Universidade Federal de Viçosa - UFV
E-mail: paulocoradi@yahoo.com.br; ronaldo.fia@ufv.br
2
Universidade Federal de Pelotas - UFPel
E-mail: orlando@ufpel.edu.br

RESUMO
O presente trabalho foi realizado no município de Pelotas-RS, e teve por objetivo avaliar
a qualidade das águas, entre os anos de 1996 e 1998, nos principais cursos de água que cortam
o município, utilizando-se o Índice de Qualidade de Água de Bascarán (IQAb). Verificou-se
que a qualidade dos corpos de água avaliados foi aceitável, com exceção da Barragem da
Eclusa e da Barragem Santa Bárbara, que apresentaram como poluente mais impactante o
fósforo. Durante o período de estiagem prolongado, entre os anos de 1996 e 1997, houve
redução nos valores do IQAb. Além disso, o índice refletiu a realidade ambiental verificada na
região, devido à agricultura intensiva e ao lançamento de grande parte dos efluentes
domésticos e industriais sem prévio tratamento nos mananciais.
Palavras-chave: Índice de Qualidade de Água; Arroio Pelotas; Canal São Gonçalo;
monitoramento de rios.

Evaluation of surface water quality in waterways located in the
municipality of Pelotas, RS, Brazil
ABSTRACT
The present work was performed in the municipality of Pelotas, RS, Brazil with the
objective of evaluating water quality from the years of 1996 to 1998, in the principal
waterways which pass through the municipality using the Water Quality Index of Bascarán
(IQAb). It was verified that the water quality in the evaluated bodies was acceptable with the
exception of the Eclusa and Santa Bárbara reservoirs, in which phosphorus is the most
important pollutant. During the period of prolonged drought from 1996 to 1997, there was a
reduction in the IQAb. The index also reflected the environmental status verified in the region
due to intensive agriculture and the release of a large portion of domestic and industrial wastes
to the waterways without previous treatment.
Keywords: Water Quality Index; Arroio Pelotas; São Gonçalo canal; river monitoring.

1. INTRODUÇÃO
As águas doces superficiais existentes, passíveis de serem utilizadas pelo homem de
forma economicamente viável e sem grandes impactos ao meio ambiente, correspondem
somente 0,001% da água do planeta. Apesar de serem um recurso extremamente escasso, os
recursos hídricos disponíveis no globo são hoje suficientes para atender às necessidades de
todos os seres humanos. Contudo, o problema da escassez da água está relacionado, dentre
outras questões, à desigual distribuição entre as diversas regiões e à poluição e à
contaminação dos recursos naturais (REBOUÇAS, 1999). No Brasil, apesar da distribuição
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irregular em algumas regiões, o principal problema está relacionado à poluição das águas
superficiais e subterrâneas.
Em decorrência de sua importância, tanto em relação a seus diversos usos quanto à
manutenção de sua qualidade e quantidade, os recursos hídricos são considerados bens
comuns, que devem ser geridos de forma integrada, garantindo o aproveitamento com o
mínimo de conflito, e fazendo dos recursos hídricos uma questão não só ecológica como
também política, econômica e social (Calijuri e Bubel, 2006).
A qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e de ações antrópicas, em função
do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica. A interferência do homem é uma das
maiores causas de alteração da qualidade da água, seja por meio de uma forma concentrada,
com a geração de efluentes domésticos ou industriais, ou de uma forma dispersa, com
aplicação de insumos agrícolas e manejo inadequado do solo, contribuindo para a
incorporação de compostos orgânicos e inorgânicos nos cursos de água e alterando
diretamente sua qualidade.
A caracterização da qualidade da água é uma das formas de se avaliar os impactos
causados pela interferência humana em sistemas aquáticos, possibilitando seu manejo de
forma mais adequada e, até mesmo, a sua remedição. O acompanhamento do estado dos
recursos hídricos é de fundamental importância, pois é pela poluição que são introduzidas
substâncias nocivas, tóxicas ou patogênicas que modificam as características físicas, químicas
e biológicas do meio ambiente aquático. Uma forma de se monitorar a qualidade das águas é
por meio de índices, denominados Índices de Qualidade de Água (IQA). Em geral, o IQA é
um número adimensional que exprime a qualidade da água para os diversos usos. Esse
número é obtido da agregação de dados físicos, químicos e bacteriológicos, por meio de
metodologias específicas.
Dentre os IQAs, destacam-se o índice adaptado para as condições brasileiras pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), os
Índices de Prati, Dinius, McDuffie e Horton, sendo os últimos utilizados em menor escala no
Brasil (Brasil, 2004).
Outro importante índice é o Índice de Qualidade da Água de Bascarán (IQAb), que
proporciona um valor global de qualidade da água, incorporando valores individuais de uma
série de variáveis (Bascarán, 1979 apud Rizzi, 2001). O IQAb, diferente de outros índices, é
bastante flexível, pois permite a introdução ou exclusão de variáveis de acordo com as
necessidades ou limitações para obtenção de dados, sendo possível definir um índice básico
com um número reduzido de variáveis e outro completo com maior número de variáveis
(Rizzi, 2001).
Muitos IQAs foram desenvolvidos e têm sido utilizados em todo mundo para várias
formas de avaliação. A escolha do índice a ser usado dependerá das fontes poluidoras
existentes no local e do uso pretendido para o curso de água em questão, além da
possibilidade de realização das análises das variáveis utilizadas. Vale ressaltar que todos os
índices apresentam um grau de subjetividade, pois seus resultados dependerão da escolha das
variáveis que constituirão os indicadores das alterações da qualidade das águas em
determinada situação.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das águas dos
principais recursos hídricos da cidade de Pelotas-RS, entre os anos de 1996 e 1998,
utilizando-se o Índice de Qualidade de Água de Bascarán (IQAb).

2. MATERIAL E MÉTODOS
A cidade de Pelotas está localizada na região sudeste do estado do Rio Grande do Sul,
com coordenadas geográficas de seu marco central de 31º46’19” de latitude Sul e 52º20’33”
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de longitude Oeste, e a uma distância de 250 km da cidade de Porto Alegre. O município de
Pelotas possui pouco mais de 300.000 habitantes e está situado às margens do Canal São
Gonçalo, que liga as lagoas dos Patos e Mirim. Os arroios Pepino, Santa Bárbara e Pelotas
deságuam no Canal São Gonçalo e provém deles a maior parte da água destinada ao
abastecimento humano da cidade de Pelotas (SANEP, 2009).
Entre os corpos de água que se localizam no município de Pelotas, foram selecionados
seis pontos para coleta de amostras e determinação da qualidade da água: Arroio Pelotas,
Arroio Pepino, Barragem do Arroio Santa Bárbara, Canal São Gonçalo, Barragem da Eclusa e
Porto (Figura 1). Nesses pontos foram coletadas manualmente duas amostras mensais entre os
anos de 1996 e 1998, exceto para o Arroio Pepino e a Barragem Santa Bárbara nos quais se
coletaram amostras de água apenas no ano de 1996. Para analisar a qualidade da água,
determinaram-se as concentrações de oxigênio dissolvido (OD); demanda bioquímica de
oxigênio (DBO); sólidos dissolvidos totais (SDT); pH; fósforo total (P); nitrogênio amoniacal
(NAm), nitrato (NO3-), alcalinidade total (AT), cloretos (Cl-), gás carbônico livre (CO2) e
temperatura da água.
As análises foram realizadas no Laboratório de Controle de Poluição do DCTA, da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, na Universidade Federal de Pelotas (UFPel),
seguindo a metodologia apresentada em APHA (1995).
Devido a ausência de dados na maioria das coletas, os valores de IQAb calculados neste
trabalho não levaram em consideração a contaminação microbiológica, mas somente as
variáveis monitoradas durante toda a campanha amostral.

Barragem
Santa Bárbara

Cidade de Pelotas
Arroio Pelotas
Arroio
Pepino

Sentido
Lagoa Mirim

Porto

Lagoa dos
Patos

Canal São
Gonçalo

Barragem
da Eclusa

Figura 1. Vista parcial da cidade de Pelotas-RS, e dos principais cursos de água do município
(adaptado de: Google Earth, 2009).

A partir das variáveis determinadas, fez-se a média mensal dos resultados e calculou-se o
Índice de Qualidade de Água de Bascarán (IQAb) (Bascarán, 1979 apud Rizzi, 2001),
adaptando-o às variáveis avaliadas. O IQAb foi calculado utilizando-se a Equação 1:

48

CORADI, P. C.; FIA, R., PEREIRA-RAMIREZ, O. Avaliação da qualidade da água superficial dos cursos de
água do município de Pelotas-RS, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 46-56, 2009. (doi:10.4136/ambiagua.85)

IQAb = K ×

∑C × P
∑P
i

i

[1]

i

Ci = valor percentual correspondente à variável (tabelado);
Pi = peso correspondente a cada variável (tabelado); e
K = constante de ajuste em função do aspecto visual das águas (1,00 para águas claras;
0,75 para águas com ligeira cor, espuma e turbidez não natural; 0,50 para águas
contaminadas e com forte odor; 0,25 para águas que apresentam fermentações e odores).
Neste trabalho o valor de K adotado foi 0,75.
O valor de IQAb varia de zero a 100 e corresponde a uma escala qualitativa de
caracterização que varia desde o aspecto péssimo ao excelente (Tabela 1).
Tabela 1. Aspecto aparente de qualidade da água em função do valor de IQAb calculado.
Aspecto aparente
Péssimo
Muito ruim
Ruim
Desagradável
Impróprio
Normal

Valor do IQAb
0
10
20
30
40
50

Aspecto aparente
Aceitável
Agradável
Bom
Muito bom
Excelente

Valor do IQAb
60
70
80
90
100

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2 estão apresentados os valores máximos, mínimos e médios, bem como o
desvio padrão dos resultados das análises físicas e químicas, realizadas nas amostras coletadas
ao longo do período de monitoramento dos cursos de água que cortam a cidade de Pelotas.
A temperatura da água refletiu as variações correspondentes às estações ao longo do ano
em que ocorreram as amostragens, variando entre 9,9ºC no inverno e 32,8ºC no verão, ambas
no porto da cidade.
Os valores de pH medidos nas amostras coletadas variaram entre 5,4 e 8,2, e os valores
médios permaneceram próximos a 7,0, não afetando a vida aquática. Embora não seja o único,
o pH de sistemas aquáticos é um importante indicador de qualidade da água e a extensão da
poluição em cursos de água. Corpos hídricos não poluídos geralmente apresentam uma
variação nos valores de pH próximo da neutralidade. O pH altera a solubilidade e, por isso, a
disponibilidade de muitas substâncias, mas também afeta a toxicidade de substâncias como os
metais e formas disponíveis de nitrogênio. Segundo a Resolução CONAMA nº 357 de 2005,
para manutenção da vida aquática, o pH deve situar-se entre 6,0 e 9,0 (Brasil, 2005b).
Os valores médios de alcalinidade encontrados em grande parte dos corpos de água
avaliados foram inferiores a 50 mg L-1 de CaCO3, caracterizando essas águas como águas
“moles” ou “brandas”. No entanto, amostras pontuais coletadas na Barragem Santa Bárbara
apresentaram valores de alcalinidade superiores a 50 mg L-1 de CaCO3, caracterizando-o como
um curso de água com dureza moderada (Macêdo, 2004). Águas com alcalinidade elevada,
além de apresentarem gosto desagradável, podem causar algum desconforto após a sua
ingestão, devido a sua ação laxativa. O calcário utilizado como corretivo de solo disponibiliza
carbonatos e bicarbonatos, que estão diretamente relacionados à alcalinidade das águas. Além
disso, o lançamento de esgotos tende a aumentar os valores de alcalinidade nos cursos de
água, como observado por Ceretta (2004).
A presença de cloreto (Cl-) foi maior nas amostras coletadas no Arroio Pelotas, no canal
São Gonçalo e na Barragem da Eclusa. Os valores médios encontrados nesses três corpos de
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água foram superiores aos limites recomendados pelo Ministério da Saúde para ingestão
humana que é de 250 mg L-1 (Brasil, 2005a). Em meio natural, o cloreto é oriundo da
dissolução de minerais ou mesmo da intrusão de água marinha, além de ser proveniente dos
despejos de efluentes domésticos e industriais, e de águas utilizadas na irrigação de lavouras
(von Sperling, 2005). Vale destacar que os maiores valores médios encontrados nos três
cursos de água foram influenciados pelos maiores valores obtidos durante duas épocas de
estiagem prolongada, compreendendo os períodos de abril a julho de 1996 e janeiro a julho de
1997 (EMBRAPA, 2009), favorecendo a concentração do cloreto. O efeito da estiagem
prolongada, durante o ano de 1996, também refletiu no aumento das concentrações de cloreto
no Arroio Pepino e na Barragem Santa Bárbara, entre os meses de abril e julho.
Tabela 2. Valores máximos, mínimos, médios e desvio padrão das variáveis físicas e químicas obtidas
durante os três anos de monitoramento dos corpos de água da cidade de Pelotas.
Corpo
hídrico
Arroio
Pelotas

pH
Max 7,7
Min 6,5
Med 7,0
DP
0,3

T
(ºC)
27,0
10,2
19,3
4,3

AT

Cl-

P
28,1
0,2
3,7
8,1

NO3- NAM CO2 OD DBO
(mg L-1)
6,2 1,2 10,0 10,2 8,0
ND ND
0,4 5,5 1,1
1,2 0,6
5,6 7,3 2,2
1,6 0,3
2,0 1,1 1,2

49,6
23,4
32,4
5,6

3.478,0
7,9
424,6
925,8

6.612,0
84,0
912,1
1.709,5

SDT

Max
Barragem Min
da Eclusa Med
DP

7,5 26,0
5,4 11,0
7,0 19,3
0,4 4,2

42,5
19,7
29,9
5,2

2.756,7
6,7
331,2
759,7

31,5
ND
5,4
8,2

6,2
ND
1,1
1,7

7,4
0,0
2,8
3,2

10,2 10,6
ND 0,0
2,7 5,8
2,5 3,4

3,1
0,1
1,3
0,9

5.112,3
83,7
815,7
1.521,0

Max
Canal São Min
Gonçalo Med
DP

7,7 26,8
6,4 10,0
6,9 18,8
0,3 4,4

46,7
20,0
30,6
6,4

3.906,2
8,1
520,3
998,5

40,5
0,1
4,6
10,8

6,3
ND
1,3
1,7

2,6
ND
0,3
0,5

10,0 10,5
0,4 5,7
5,4 7,6
2,3 1,1

3,0
0,8
1,8
0,6

7.349,3
80,0
1.164,8
2.008,0

Max
Min
Med
DP

7,5 24,8
6,9 10,3
7,2 19,0
0,2 5,0

48,9
32,8
40,2
4,8

651,4
14,6
133,1
214,3

47,1
0,7
17,5
18,1

7,3
ND
2,7
2,8

1,7
ND
0,5
0,7

8,7
1,2
5,4
2,2

6,3
0,8
3,7
1,6

1.354,2
187,0
428,8
398,5

Max
Barragem
Min
Santa
Med
Bárbara
DP

7,5 25,2
6,8 10,1
7,2 19,1
0,2 5,1

68,2
30,0
46,3
12,1

437,8
14,4
84,4
142,1

43,6
0,6
16,3
15,2

7,6
ND
2,9
2,7

4,2
ND
0,8
1,4

18,0
0,8
9,1
5,7

8,0 12,7
4,6 0,9
6,2 3,7
1,1 4,0

1.099,8
142,5
367,9
314,7

Max
Min
Med
DP

8,2 32,8
6,6 9,9
7,5 19,3
0,3 5,4

43,2
24,0
32,6
5,2

26,1
9,4
15,1
3,1

39,0
0,1
4,7
8,9

1,7
ND
0,6
0,3

0,6
ND
0,1
0,2

Arroio
Pepino

Porto

9,3
5,8
7,6
1,1

4,5 11,0
1,3 7,4
2,9 8,8
0,8 1,0

7,0
0,0
2,3
1,0

262,5
86,0
145,4
44,4

T – Temperatura da água; AT – Alcalinidade total; Cl- - Cloreto; P – Fósforo; NO3- - Nitrato; NAM – Nitrogênio
amoniacal; CO2 – Dióxido de carbono; OD – Oxigênio dissolvido; DBO – Demanda bioquímica de oxigênio; SDT –
Sólidos dissolvidos totais; Max – máximo; Min – mínimo; Med – média; DP – desvio-padrão; e ND – não
detectado.

As concentrações de nitrato (NO3-) e nitrogênio amoniacal (NAM) foram relativamente
baixas, principalmente para a segunda forma de nitrogênio. Assim, pode-se considerar que os
cursos de água avaliados apresentam boa capacidade de reaeração das águas, exceto na
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Barragem da Eclusa e na Barragem Santa Bárbara, onde predomina ambiente lêntico. Nesses
pontos de amostragem, a concentração de nitrogênio amoniacal superou a concentração
estabelecida para cursos de água em condição Classe 2 que é de 3,7 mg L-1, para valores de
pH inferiores ou iguais a 7,5 (Brasil, 2005b). Elevadas concentrações de nitrogênio associadas
às de fósforo podem vir a causar desenvolvimento exagerado do fito e zooplâncton, levando
ao processo de eutrofização.
As concentrações de fósforo nas amostras foram elevadas podendo tornar esses cursos de
água eutrofizados, pois o fósforo é essencial para o crescimento de organismos e pode ser o
nutriente que limita a produtividade primária de um corpo de água. Dessa forma, esse
elemento tem sido apontado como o principal fator responsável pela eutrofização dos sistemas
aquáticos (Esteves, 1998). Os valores médios obtidos superaram as concentrações limites
estabelecidas pelo CONAMA (Brasil, 2005b), para cursos de água em condição Classe 3, de
0,05 mg L-1 para ambientes lênticos a 0,15 mg L-1 para ambientes lóticos.
Em todos os corpos de água, os valores médios de DBO foram inferiores a 3,7 mg L-1,
sendo os maiores valores médios encontrados na Barragem Santa Bárbara e no Arroio Pepino.
Os valores de DBO indicam a extensão da poluição orgânica em sistemas aquáticos, os quais
afetam negativamente a qualidade das águas. As reduzidas quantidades de matéria orgânica
biodegradável refletidas pelas concentrações de DBO apresentadas pelos cursos de água,
favoreceram a manutenção dos valores de oxigênio dissolvido elevados. A concentração de
oxigênio dissolvido nas amostras coletadas, exceto para a Barragem da Eclusa, é considerada
satisfatória para manutenção de vida aeróbia, sendo o menor valor pontual encontrado de 4,6
mg L-1 na Barragem Santa Bárbara.
Apesar do valor médio encontrado para o oxigênio dissolvido na Barragem da Eclusa ser
satisfatório (5,8 mg L-1); nesse ponto foram verificados valores de oxigênio dissolvido
mínimos (1,3 mg L-1) durante toda a campanha de amostragem de 1998, chegando à
concentração de 0,0 mg L-1 em dezembro do mesmo ano. Nessa condição, não há
possibilidade de sobrevivência de organismos aeróbios, podendo ser considerada condição
anóxica. Durante toda campanha de 1998, notou-se, também, valores mínimos de DBO e
consequentemente de matéria orgânica biodegradável, uma das principais causadoras da
redução de oxigênio dissolvido no meio aquático. Dessa forma, acredita-se que a oxidação de
compostos inorgânicos como, por exemplo, o nitrogênio amoniacal, tenha favorecido a
redução do oxigênio no meio (von Sperling, 2005). Considerando a Barragem da Eclusa como
um ambiente lêntico e, também, a elevada concentração de fósforo nas águas, poderia se
esperar que houvesse um maior desenvolvimento de algas (eutrofização) e, consequentemente,
uma maior produção de oxigênio no meio, por esses organismos.
As menores concentrações de matéria orgânica biodegradável também mantiveram os
valores de dióxido de carbono próximos a 10 mg L-1 (Bascarán, 1979 apud Rizzi, 2001),
podendo ser considerado normal para cursos de água superficiais. Com pouca matéria
orgânica não há decomposição microbiana ou esta se encontra em reduzida escala, emitindo
menores quantidades de CO2 no meio líquido. Além disso, se a água for rica em carbonatos
(maior alcalinidade) oriundos principalmente das calagens de solos, como sucede com as
águas que percorrem regiões produtoras de arroz próximas a Pelotas, o gás carbônico se
combina a esses sais, transformando-os em bicarbonatos, os quais formam uma solução
tampão, com maior capacidade de manter um quadro mediano dos valores de pH (Macêdo,
2004), como observado neste trabalho. Exceção pode ser feita às concentrações de gás
carbônico encontradas na Barragem Santa Bárbara, cujos valores na maioria das amostragens
foram superiores a 10 mg L-1 como observado por Piedras et al. (2006) nos afluentes da
Barragem Santa Bárbara. Nesse curso de água, a alcalinidade também foi superior àquelas
encontradas nos demais cursos de água. Assim, acredita-se que as concentrações de gás
carbônico poderiam ser maiores, e só não foram devido à reação com o carbonato presente.
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A presença de sólidos dissolvidos na água indica a presença de sais, ácidos minerais e
outros contaminantes similares despejados nos cursos de água. Elevadas concentrações de
sólidos dissolvidos podem aumentar a demanda química e bioquímica de oxigênio nas águas,
levando à depleção do oxigênio dissolvido no meio, além disso, os sólidos dissolvidos podem
refletir a carga de poluentes lançadas no curso de água. A concentração média de sólidos
dissolvidos ficou próxima a 150 mg L-1 nas amostras coletadas no porto. No entanto, as
concentrações de sólidos dissolvidos obtidas nas demais amostras foram entre duas e cinco
vezes superiores àquelas encontradas nesse nesse ponto amostral. Semelhante ao observado
para as concentrações de cloreto, as concentrações médias de sólidos totais dissolvidos obtidas
nas amostras coletadas no Canal São Gonçalo, no Arroio Pelotas e Barragem da Eclusa foram
influenciadas pelos maiores valores obtidos durante duas épocas de estiagem prolongada,
compreendendo os períodos de abril a julho de 1996 e janeiro a julho de 1997; as amostras da
Barragem Santa Bárbara e do Arroio Pepino também foram influenciadas pela estiagem no
ano de 1996. (EMBRAPA, 2009). Assim, acredita-se que os íons cloreto possam ter sido os
maiores contribuidores para as maiores concentrações de sólidos dissolvidos obtidos nesse
período de monitoramento.
As amostras coletadas no Canal São Gonçalo, no Arroio Pelotas e na Barragem da Eclusa
apresentaram valores médios de sólidos dissolvidos totais superiores a 500 mg L-1,
ultrapassando o limite para condição Classe 2 nos corpos de água.
Na Figura 2, estão apresentados os valores de IQAb obtidos com a análise das amostras
coletadas nos cursos de água, enquanto na Tabela 3, são apresentados os valores médios
mensais obtidos durante os três anos de monitoramento. Pode-se verificar que não houve
amostragem no mês de junho de 1998.
Os resultados obtidos para os seis cursos de água amostrados variaram ao longo dos três
anos de acompanhamento. No entanto, de forma geral, apresentaram as mesmas tendências.
Os valores de IQAb variaram entre 33 e 71.
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Figura 2. Valores dos IQAb obtidos na avaliação de corpos de água influenciados pela cidade de
Pelotas-RS.

Os menores valores de IQAb obtidos na Barragem Santa Bárbara e no Arroio Pepino, no
mês de julho de 1996, foi coincidente com o período extremo da estiagem. De forma
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semelhante, no Canal São Gonçalo, na Barragem da Eclusa e no Arroio Pelotas, os menores
valores de IQAb obtidos entre os meses de fevereiro e junho de 2007, foram influenciados em
maior parte pelo acréscimo nas concentrações de cloretos e sólidos dissolvidos totais, em
consequência também da redução nos valores de oxigênio dissolvido obtidos no mesmo
período. Nos meses em que se observou redução nos índices de qualidade de água, verificouse também redução no índice pluviométrico na região e, consequentemente, redução nas
vazões (Brum et al., 2005; EMBRAPA, 2009). Durante o ano de 1998, as amostras coletadas
na Barragem da Eclusa apresentaram valores de IQAb reduzidos justificados pela redução dos
valores de oxigênio dissolvido nas águas desse ponto amostral.
Tabela 3. Valores dos IQAb médios mensais obtidos durante o período de monitoramento dos cursos
de água.
Cursos de água
Arr. Pelotas
Canal S. Gonçalo
Eclusa
Arr. Pepino
Barragem Sta. Bárbara
Porto

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
59
57
56
61
57
67

56
56
55
50
57
67

55
52
52
55
55
66

55
55
52
53
55
68

54
59
61
65
67
67

56
57
55
59
54
63

55
58
54
43
33
67

61
62
59
52
49
65

61
62
62
54
48
68

62
65
59
55
50
66

59
59
61
56
36
66

55
60
56
68
64
64

O aumento dos valores de IQAb durante o período de ocorrência das chuvas pode ser
atribuído, provavelmente, ao efeito diluição que ocorreu em função do aumento da vazão dos
cursos de água e a consequente redução na concentração de contaminantes, tal como
observado por Molina et al. (2006). Fato contrário foi observado por Silva et al. (2006), o qual
encontrou menores valores de oxigênio dissolvido nos meses chuvosos comparados aos
demais meses. Os autores justificaram o fato, devido ao aumento dos sólidos em suspensão e
da turbidez, além do aumento da matéria orgânica no ecossistema aquático que, para sua
decomposição microbiana, consome grande parte ou a totalidade do oxigênio dissolvido. A
baixa taxa de fotossintética do fitoplâncton associada à redução da transparência do meio
aquático devido aos sólidos em suspensão também está relacionada à redução do oxigênio
dissolvido.
Diante dos resultados, pode-se considerar que os cursos de água avaliados apresentaram
características satisfatórias quanto à qualidade das águas, exceto para a Barragem Santa
Bárbara, nos meses de julho e novembro de 1996, e para a Barragem da Eclusa que, mesmo
em um período sem anomalias climáticas como o período de estiagem ocorrido em 2007,
continuou com reduzidos valores de IQAb. No entanto, outros trabalhos têm demonstrado
elevado nível de contaminação nas águas do Canal São Gonçalo (Grützmacher et al., 2008) e
no Arroio Pelotas (Leal et al., 2008), além da reduzida concentração de oxigênio dissolvido
nas águas da Barragem Santa Bárbara (Piedras et al., 2006).
O aporte de material orgânico e inorgânico nos cursos de água ocorre por dois motivos
principais: efluentes urbanos da cidade de Pelotas, e o carreamento de material originado das
áreas agrícolas. Nessas bacias hidrográficas, entre 95 e 98% do uso consultivo das águas
superficiais é decorrente da irrigação, principalmente da cultura do arroz (Rio Grande Do Sul,
2008).
A entrada de material originado das áreas agrícolas e de fontes urbanas contribui para o
aumento na carga de fósforo, amônia e sólidos dissolvidos, além de promover o decréscimo
na concentração de oxigênio dissolvido, devido ao consumo deste elemento nos processos
respiratórios da comunidade aquática, principalmente se for material orgânico biodegradável.
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No entanto, apesar do aumento da concentração de nutrientes nos corpos de água e decréscimo
nas concentrações de oxigênio dissolvido, não foi verificado o aumento nos valores de DBO.
Como reflexo da falta de manejo adequado do solo nas áreas rurais, principalmente, pela
retirada da cobertura vegetal que protege os solos da erosão laminar, do cultivo intensivo do
solo (Prefeitura Municipal de Pelotas, 2006), e da ausência de saneamento básico com o
lançamento in natura de esgotos nos mananciais, pode-se verificar que o IQAb médio reflete o
elevado conteúdo de partículas e matéria inorgânica que são lançadas nesses cursos de água.
Atualmente, a cidade de Pelotas conta com rede coletora de esgotos que atende a 67% da
população urbana, com predomínio no perímetro central da cidade. De todo o esgoto coletado
cerca de 40% apenas recebe tratamento (SANEP, 2009).
Diante dos resultados obtidos, verifica-se elevada concentração de fósforo nas águas,
além de maiores quantidades de nitrato quando comparadas às de amônio. No entanto, a
matéria orgânica, expressa em termos de DBO, apresentou valores reduzidos. Assim, em
função dessa combinação de fatores, acredita-se que as maiores formas de contribuição para
poluição dos cursos de água avaliados foram às contribuições de formas inorgânicas de
poluição, advindas, principalmente, da atividade industrial, agrícola e portuária.

4. CONCLUSÕES
Pode-se concluir que:
- A qualidade hídrica dos cursos de água avaliados que cortam o município de Pelotas
foi, no geral, aceitável, com exceção da Barragem da Eclusa e da Barragem Santa Bárbara;
- Os valores de IQAb variaram entre 33 e 71, durante o período de monitoramento;
- O poluente mais impactante na obtenção dos valores de IQAb em todos os cursos de
água avaliados foi o fósforo;
- Os resultados obtidos demonstraram a redução pontual nos valores do IQAb durante
períodos extensos de estiagem.
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ABSTRACT
This study presents data on the influence of the land cover type on soil carbon stocks in
an Oxisol in southwestern Amazon, Acre, Brazil, under three land cover types: mature forest,
pasture and rubber tree plantation. Total soil carbon was calculated using carbon
concentration in soil and soil bulk density. Accumulated soil carbon stock up to 1 m depth
was greater in mature forest (96 Mg ha-1), followed by pasture (79.7 Mg ha-1) and then by
rubber tree plantation (56.3 Mg ha-1); also the greatest carbon accumulation in the surface
layers was in pasture. Such results demonstrate that we need not only carbon stocks
information by soil type, but also precise information on the land cover classification within a
region in order to generate better soil carbon stocks estimations. Also, it is important to notice
that mature forest conversion to other land covers can be the source to the atmosphere of
about 20 to 40% of the carbon stocked in the soil previously.
Keywords: soil carbon; Amazon; land cover change; climatic change.

Diminuição nos estoques de carbono em um latossolo devido à
mudança de cobertura e uso da terra no sudoeste da Amazônia
RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da mudança de cobertura do solo
sobre os estoques de carbono em um Argissolo Vermelho Amarelo no sudoeste da Amazônia
brasileira (Acre) sob três tipos de uso da terra: floresta, pastagem e cultivo de seringueira. A
quantidade total de carbono por volume de solo foi calculada pelo teor de carbono e a
densidade aparente do solo. O estoque de carbono acumulado até a profundidade de 1 m foi
maior para solos sob floresta (96 Mg ha-1), seguido por pastagem (79,7 Mg ha-1) e por cultivo
perene de seringueira (56,3 Mg ha-1) e o maior acúmulo superficial foi em pastagens. Tais
resultados demonstram que necessitamos, além do estoque por tipo de solo, de informações
mais precisas sobre os tipos de cobertura para se fazer estimativas regionais de estoque de
carbono mais confiáveis e reais. Deve-se observar também que com a conversão de floresta
madura para outras coberturas, pode ser uma fonte para a atmosfera de cerca de 20 a 40% do
carbono armazenado previamente.
Palavras-chave: carbono no solo; Amazônia; mudança de cobertura da terra; mudanças
climáticas.
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1. INTRODUCTION
Global estimates for soil carbon stocks usually present little accuracy because of (a) high
spatial variability in soil carbon stocks; (b) lack of precision on the extent of each soil type;
(c) sampling errors, particularly when estimating soil bulk density, and (d) the effect of land
cover change (Eswaran et al., 1993).
The dynamic carbon balance at the planet’s surface is a function of the interaction among
its reservoirs (such as oceans, terrestrial ecosystems and atmosphere), mainly through carbon
dioxide fluxes (Schlesinger, 1997).
In terrestrial ecosystems, about half of the carbon can be found as soil organic matter,
which is also an important C reservoir (Brady and Weil, 1999). Oxisols represent 8.7% of
Earth’s solid surface, and being mostly concentrated in tropical regions, storing approximately
7.5% of all the soil carbon content, down to a depth of 1m (Eswaran et al., 1993).
In cultivated areas, the organic matter content tends to decrease, since the organic
fractions are more exposed to decomposers due to till and other management practices. The
amount of organic carbon loss in cultivated soils will depend not only on the type of soil, but
also on the different practices and their intensity. This loss will also depend the amount and
quality of carbon stored prior to the change in the land cover, such as if mature forest,
savannah or pasture, for instance.
Carvalho et al. (2002), while studying a forest to pasture chronosequence, found for
forest a total soil carbon stock of 30 Mg ha-1 down to 30 cm depth, and for pasture (Brachiaria
brizantha) 50 Mg ha-1. They have also observed that C/N and lignin/cellulose ratio on litter
and roots are also important factors that are related to soil carbon stocks after deforestation,
since this will determine among other factors, how labile and how fast the carbon in the soil
can be respired by decomposers and then resulting in carbon losses in the system.
Cerri et al. (1999) state that C stored in the soil surface horizons is the most labile and
therefore more sensitive to alteration after land cover change, as in forest to pasture
conversion. Salimon et al. (2004) have also found that about 50% of the C stocked and almost
all the C being respired in pasture soil have a δ13C of C4 grasses, demonstrating that on these
12-14 year old pastures, most of the active carbon is pasture derived.
Beside these studies, there are few other soil carbon stocks estimates for different soil
types or land cover types in the Amazon. One can find a considerable amount of data on
carbon concentration in the soil, but since most of these data are not associated with soil bulk
density, they are not useful for carbon stocks estimation.
In order to solve this “lack of soil density” problem, some authors have proposed some
mathematical models, based on empirical allometric relationships) which aim to estimate soil
bulk density from other more frequently available data (Bernoux, 1998; Manrique andJones,
1991).
For such purpose, soil carbon stocks are a function of the difference between the amount
of C added (k1A) and lost (-k2C), and this variation is expressed by the equation dC/dt = k1.Ak2.C, where “A” represents photosynthesized C added and C represents the carbon stock in the
soil (Bernoux, 1998). The coefficients represent the humification rate (k1) decomposition rate
(k2), which are both driven by temperature, humidity, management practices and land cover
type. This model presents standard errors between 5 and 10% for soil bulk density and this
variation is smaller for ultisols than oxisols.
In the Brazilian state of Acre, soil carbon stocks down to 1m depth vary from 52 to 110
Mg ha-1, depending on soil type (Melo, 2003). These values however, were estimated based
on multilinear regressions proposed by Bernoux (1998) which do not take into account
changes in soil carbon dynamics due to changes in land use and land cover.
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For a more precise quantification of soil carbon stocks, it is also necessary to measure
and estimate the stock variability among different land cover types in the same soil type, since
even a slight variation, if significant, could imply in great differences in absolute values when
extrapolated to a whole region, or when up scaling data in mathematical models.
Therefore, we propose in this paper to address the effect of land cover change and land
cover use on the soil carbon stocks in a Ultisol of the Solimões Formation in western
Amazonia, Acre – Brazil. For such purpose, we will be comparing three land cover types:
mature forest, pastures and rubber tree plantation.

2. MATERIAL AND METHODS
The study was conducted in southwestern Amazonia, near the city of Rio Branco, at the
EMBRAPA/ACRE experimental field station (10o2.1’S; 67o41.3’). This part of the State has
only 32% of its natural cover (INPE, 2008). Therefore, the eastern part of Acre is strongly
impacted by land cover and land use change recently.
Native vegetation in western Amazônia is characterized as Ombrophilous Open Forest in
the higher terrains, with a domination of Ombrophilous Dense Forest in the alluvial plains of
larger rivers (RADAMBRASIL, 1976; ACRE, 2000). In a more detailed characterization, one
can recognize areas where the Open Forest is dominated by the bamboo species Guadua
weberbaueri Pilger (Silveira, 1999). Regional climate is classified as Am (Köpen) with its
mean annual temperature 26oC; annual precipitation varying from 1750 to 2000 mm (Duarte,
2006) with a well defined dry season from June to August and a mean annual relative air
humidity of 85%. Soil at the study sites is defined as Oxisol and in the Brazilian soil
taxonomy it is classified as Red Dystrophic Mesoferric Latosol.
Carbon stocks were measured at three different land cover types: (1) mature forest, (2)
rubber tree plantation (Hevea brasiliensis) planted 17 years ago, and (3) a 12 year old pasture
of cultivated Brachiaria decumbens. Both rubber plantation and pasture were directly
established after forest conversion, with no previous use. Therefore, the results presented
hereon are only influenced by the land covers now extant.
At each land cover type we opened 3 trenches (1.2 x 1.2 x 1.2 m), from each soil samples
were taken with a percussion sampler, using a Kopeck ring, at the following depths: 0-5, 5-10,
10-15, 20-25, 30-35, 40-45, 50-55, 70-75 and 90-95 cm, totaling nine replicates per land cover
type.
Each sample was taken to the lab, where firstly its volumetric water content was
measured by weighing the wet and dry weight of a sub-sample, after 72 hours at 110oC in a
forced circulation oven. Another sub-sample was dried at 60oC and then gently broken up and
sieved. From this other sub-sample, we took 5g of soil which was ground in a porcelain
crucible and then 1g was used for the determination of carbon content via oxidation with
K2Cr2O7 in acidic medium with no external heating (EMBRAPA, 1997). For pH
measurements, we used dried soil dissolved in water and for grain size was determined by
dispersion with NaOH 1M (EMBRAPA, 1997).
Soil bulk density was directly determined by the Kopeck ring method, with a 98.07 cm3
cylinder (5.28 cm height and 4.86 cm diameter). Each cylinder’s soil sample was converted to
dry weight and its density was expressed in g cm-3. For a few samples where we did not have
actual data on soil bulk density, these were calculated using the mathematical models
proposed by Bernoux (1998) and Benites et al. (2007).
Carbon stocks were calculated by multiplying the soil carbon content at each depth by its
soil bulk density, with results expressed in Mg ha-1. Cumulative carbon stocks were calculated
by adding each layers’ values down to the lowest depth, which were respectively 5, 10, 17.5,
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27.5, 37.5, 47.5, 62.5, 82.5 and 100 cm. We then compared carbon stocks at each layer among
the three different land cover types. We have also compared within each land cover type the
carbon stock in different cumulative depths.
Comparisons among land cover types and soil depths were carried out by ANOVA and
pos hoc Tukey test, at 10% significance). Same statistical procedures were done for soil bulk
density at each depth and among land cover types. We used the statistical software SPSS 10.0
(SPSS, 1999).

3. RESULTS AND DISCUSSION
Soil bulk density under mature forest was greatest between 20 and 25 cm possibly due to
a podzolization process, which tends to increase soil density; and its lowest value between 0
and 5 cm (Table 1), which could be due the influence of litter in the soil surface layer. On the
other hand, soil bulk density under pasture was comparatively higher at 0-50 cm, with lower
values only at the deeper layers. The same trend described for pasture was observed for the
rubber tree plantation, presenting lower densities at the deeper layers (90 to 95 cm depth,
Table 1).
Table 1. Soil bulk density at different depths in mature forest, pasture and rubber tree plantation in an
Oxisol in western Amazonia.
Depth (cm)
Mature forest
0-5
5-10
10-15
20-25
30-35
40-45
50-55
70-75
90-95

0.99
1.27
1.31
1.38
1.19
1.24
1.18
1.16
1.15

Soil bulk density (g cm-3)
Pasture
Rubber tree plantation

cB
bB
bB
aA
bB
bC
bcB
bcA
bcA

1.35
1.50
1.43
1.49
1.53
1.48
1.39
1.28
1.25

abcA
aA
abcB
abA
aA
abA
abcA
bcA
cA

1.34
1.57
1.66
1.46
1.39
1.32
1.34
1.46
1.22

abcA
abA
aA
abcA
abcBA
bcB
abcA
abcA
cA

Averages followed by the same lower case letter, in the same column are not different by Tukey test, at 10%
significance. Averages followed by the same capital letter, in the same line, are not different by Tukey test, at 10%
significance.

When comparing these soil bulk densities, we observe that mature forest presented
significantly lower density, specifically at the following layers 0 to 5, 5 to 10, 40 to 45 and 50
to 55 cm (Table 1). These data show that forest conversion to pasture and other agricultural
purposes might result in an increase in soil bulk density down to a depth of 50 cm.
Soil carbon content in mature forest was greatest down to 10 cm, and from depth down it
decreases and becomes fairly constant to 1m depth (Table 2). In the pasture soil, carbon
content was highest down to 15 cm, probably due to the grasses dense root system, but from
this depth down there is also a decrease in carbon content. Under rubber tree plantation only
the first surface layer (0 to 5 cm) was significantly higher then all the other layers (Table 2).
We observe from these results that the rubber tree plantation presented the lowest carbon
content for all soil depths, which is an indication that this land cover (along with its
agricultural practices and possible exposure of the soil prior to the plantation) has the lowest
capacity to store carbon in the soil. On the other hand, pasture soil tended to increase carbon
content from 0 to 35 cm, and from this depth down tended to decrease its content to the point
of presenting significantly less carbon than mature forest, and becoming not significantly
different from rubber tree plantation. This trend in pasture is probably due to a shallower
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rizosphere than in forests, so below this depth, pasture soils begin to lose carbon due to the
decomposition of older forest derived carbon.
Table 2 presents the organic carbon stock for each land cover. Pasture presented the
greatest carbon stock from 0 to 5 cm and still presented the highest value from 10-15 cm,
which presented a cumulative stock of 1.5 Mg ha-1 cm-1. From this depth down, pasture soils
presented less than 1 Mg C ha-1 cm-1. Mature forest on the other hand, while presenting lower
stocks at the surface layer, presented constantly more than 1 Mg C ha-1 cm-1 down to 35 cm
depth. The rubber tree plantation was the land cover type that presents the lowest values, and
only the surface layer (0 to 5 cm) had a stock greater than 1 Mg ha-1 cm-1.
Table 2. Soil carbon content (dag kg-1) as a function of depth and land cover type in an Oxisol in
western Amazonia.
Organic carbon (dag kg-1)
Pasture
Rubber tree plantation

Depth (cm)
Forest
0-5
5-10
10-15
20-25
30-35
40-45
50-55
70-75
90-95

1.86
1.19
0.95
0.77
0.76
0.82
0.64
0.62
0.72

aA
bA
bcA
bcA
bcA
bcA
cA
cA
cA

1.86
1.24
1.24
0.61
0.57
0.39
0.32
0.31
0.34

aA
bA
bA
cAB
cA
cB
cB
cB
cB

1.04
0.59
0.45
0.52
0.36
0.37
0.41
0.27
0.33

aB
bB
bB
bC
bB
bB
bB
bB
bB

Averages followed by the same lower case letter, in the same column are not different by Tukey test, at 10%
significance. Averages followed by the same capital letter, in the same line, are not different by Tukey test, at
10% significance.

It is quite clear from these results that pasture has a greater capacity for storing carbon in
the first 10 cm of soil when compared with mature forest and rubber plantation (Table 3). This
greater stock may be due to a dense grass root system and also by a greater soil bulk density in
this depth. Since the soil bulk density increase in pasture is probably due to soil compaction
and erosion, this stock increase might be only apparent since there was a compression of soil
layers. Nevertheless, since we have not specifically addressed the effect of soil compression,
we did not take it into account in this study. So, we believe that these results are in fact caused
by land cover type, and not by site specific characteristics, especially when soil compaction
and erosion are common features found in pastures in several other studies made in the
Amazon.
When we analyzed soil depths separately, the pasture soil presented the highest stocks
down to 37.5 cm. From this depth on, mature forest stocks presented the highest values.
Except for the depth between 17.5 and 27.5 cm, rubber tree plantation soils presented the
significantly lower carbon stocks down to 1m depth.
These differences in carbon stocks through soil depth show that pasture presents the
greatest carbon stocks down to 30 cm, where it holds 54% of its total stock down to 1m
(Table 4). From about 30 to 80 cm pasture and mature forest are not significantly different in
terms of carbon stocks, but from 80 to 1 m mature forest accumulates significantly more
carbon than pasture (Table 4). Rubber tree plantation presented significantly lower stocks for
all depths.
Based on these findings, we suggest that the inflexion point between pasture and mature
forest for the carbon accumulation in this type of Oxisol occurs roughly at 50 cm depth. This
means that although pastures can accumulate carbon in the soil surface layers, they are
probably losing carbon by decomposition of old dead trees’ roots in the lower layers.
61

SALIMON, C. I.; WADT, P. G. S.; ALVES, S. S. Decrease in carbon stocks in an oxisol due to land use and
cover change in southwestern Amazon. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 57-65, 2009. (doi:10.4136/ambiagua.86)

In the light of the importance of carbon balance and sequestration in regional and global
climate – and policy; these results are quite relevant, since studies that have addressed carbon
stocks only down to 50 cm depth have demonstrated that pastures’ soils are net sinks of
carbon. Our study, on the contrary, show that down to 1m depth pasture soils have
significantly lost 17% of the mature forests original stock and rubber tree plantation has lost
41% of the original stock (Tukey, 10%, Table 4). This implies that mature forest conversion to
other land covers can be the source to the atmosphere of about 20 to 40% of the carbon
stocked in the soil previously. Hence, we suggest that more research should be conducted to
confirm (or not) that other rubber tree plantations also present the same pattern of decreasing
soil carbon stocks.
Table 3. Soil carbon stocks as a function of soil depth and land cover type in an Oxisol in western
Amazonia.
Depth (cm)
Mature forest
0-5
5-10
10-17.5
17.5-27.5
27.5 a 37.5
37.5 a 47.5
47.5 a 62.5
62.5 a 82.5
82.5 a 100

9.1
7.5
9.3
10.6
9.3
9.8
11.3
14.4
14.5

Carbon stock (Mg ha-1)
Pasture
Rubber tree plantation

b
b
ab
a
a
a
a
a
a

12.4
9.1
12.6
8.9
8.7
5.8
6.7
8.0
7.3

a
a
a
a
a
b
b
b
b

6.8
4.7
5.5
7.5
4.9
4.8
7.9
6.8
7.3

b
c
b
a
b
b
b
b
b

Averages followed by the same lower case letter, in the same line, are not different by Tukey test, at 10%
significance.

The greater carbon stock in the first 30 cm of soil in pasture has also been observed by
other authors for southwestern Amazon (Salimon et al., 2004; Moraes et al., 1996) and has
also been predicted in carbon balance models such as Century and Rothamstead C for well
managed and not degraded pastures (Cerri et al., 2007a, 2007b). These results could be
explained partially by the high photosynthetic rate in these C4 grasses. This effect, however, is
not observed below 50 cm, where the decay of old carbon becomes a net loss under pasture,
meanwhile due to the high tree diversity in mature forest, there is a deeper rooting system still
alive, allowing the soil to stock more carbon in depth.
Table 4. Cumulative soil carbon stock as a function of depth and land cover type in an Oxisol in
western Amazonia.
Depth (cm)
Cumulative organic carbon (Mg C ha-1)
Forest
Pasture
Rubber tree plantation
5
9.1
b
12.4
a
6.8
b
10
16.6
b
21.5
a
11.4
c
17.5
25.9
b
34.1
a
17.0
c
27.5
36.6
b
43.1
a
24.5
c
37.5
45.9
a
51.7
a
29.4
b
47.5
55.7
a
57.6
a
34.2
b
62.5
67.0
a
64.3
a
42.1
b
82.5
81.5
a
72.4
a
49.0
b
100
96.0
a
79.7
b
56.3
c
Averages followed by the same lower case letter, in the same line, are not different by Tukey test, at 10%
significance.
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Total carbon stocks down to 1 m depth for all three land covers were inferior to values
reported by Wadt (2005) for an Alfisol under pasture and agricultural use in this same locality.
Salimon et al. (2007) estimated the carbon stocks down to 60 cm depth as 33 to 45 Mg ha-1 in
mature forests, 38 to 44 Mg ha-1 for secondary forests and 50 a 64 Mg ha-1 for pastures. These
values are all within the same order of magnitude of the ones presented in the present study
for pastures, but lower for mature forests. It is worth mentioning though that Salimon et al.
(2007) have worked on soils rich in high activity clays, which tend to be shallower and lesser
pedological development, which could explain the lower carbon stocks in deeper layers of
soil, mainly under mature forests.
A soil carbon stock estimate made for the whole state of Acre (Melo, 2003) indicate that
soil carbon stocks down to 1m depth range from 52 to 110 Mg ha-1, where Ultisols alone
range from 58 to 68 Mg ha-1. These values, specifically the ones for Ultisols are lower than the
ones presented here, and only similar to the ones found for rubber tree plantation.
Nevertheless, it is important to notice that the method used by Melo (2003) was prone to
systematic errors due to the lack of soil bulk density values for most of the soils and more
specifically for the ones with high CEC. Yet, one would expect that for Ultisols with low CEC
this would not be a problem, unless the equations used by Melo (2003) are not applicable even
to low CEC Ultisols in Acre State.
Finally, the present study indicates the great need for more studies addressing the issues
presented so far, before researchers opt for multivariate equations for soil carbon stocks
estimates in the Amazon. In addition, these mathematical models do not take into account
land cover type, which we show in this paper to be significant drivers of soil carbon stocks
and are a great source of variability.

4. CONCLUSIONS
Although pasture presented greater carbon stock on surface layers of soil, total soil
carbon stock accumulated down to 1m depth was greatest in mature forest (96 Mg ha-1), then
followed by pasture (79.7 Mg ha-1) and by rubber tree plantation (56.3 Mg ha-1). These
findings suggest that not only carbon stocks vary due to land cover type, but it also varies
through depth within land cover type.
Although great mathematical tools for estimating carbon stocks, multilinear regressions
should include the effect of land cover type in soil carbon dynamics, even through depth,
otherwise they can overestimate total carbon stocks after deforestation, since mature forest
conversion to other land covers can be the source to the atmosphere of about 20 to 40% of the
carbon stocked in the soil previously.
Therefore, we suggest more research in this field, with more replicates at different land
cover types in order to estimate more precisely the influence of land cover type on carbon
stocks. Also, we need more accurate information on land cover types through remote sensing
techniques, for scaling up regional carbon stocks.
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RESUMO
Neste estudo a composição e diversidade de macroinvertebrados aquáticos foram
avaliadas no reservatório de captação das águas do rio Batalha para tratamento e
abastecimento do município de Bauru, SP. As coletas foram realizadas nos períodos de seca
(junho a agosto/2005) e de chuva (dezembro/2005 a fevereiro/2006). Foram identificados 840
organismos distribuídos em oito táxons (oito durante a estação seca e quatro na estação
chuvosa). O sistema apresentou baixa abundância e diversidade de organismos provavelmente
em resposta à qualidade da água do reservatório e às variações químicas e físicas desta,
associadas à ocorrência de chuvas.
Palavras-chave: Variáveis físicas e químicas; qualidade da água; bioindicadores.

Aquatic macroinvertebrates of Batalha river reservoir for water
captation and supply of the city of Bauru, SP, Brazil
ABSTRACT
In this study the composition and diversity of aquatic macroinvertebrates were evaluated
in the reservoir of water captation of Batalha river for treatment and supplying of the city of
Bauru. The samples were collected in dry (from June to August, 2005) and rainy (from
December, 2005 to February, 2006) seasons. We analyzed and identified 840 organisms
belonging to 8 taxa in dry season and 4 taxa in rainy season. The system presented low
abundance and diversity of macroinvertebrates probably due to the water quality and its
physical and chemical variations associated with rain events.
Keywords: Physical and chemical conditions; water quality; bioindicators.

1. INTRODUÇÃO
A construção de reservatórios artificiais de água, que visam à produção de energia e ao
abastecimento urbano, produz várias alterações nos sistemas hidrológico, atmosférico,
biológico e social nas regiões em que são construídos e nas áreas atingidas. Ao interceptar o
fluxo de um rio, além das alterações causadas ao longo da bacia hidrográfica, nota-se também
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a interferência da represa na evolução das comunidades de organismos aquáticos como peixes,
macrófitas, plâncton e de bentos (Tundisi, 1992 e Dumont, 1999).
Os macroinvertebrados aquáticos têm sido amplamente utilizados como bioindicadores
de qualidade de água (Roque e Trivinho-Strixino, 2000; Fonseca-Gessner e Guereschi, 2000;
Kleine e Trivinho-Strixino, 2005). De acordo com Callisto et al. (2005), os bioindicadores, em
ecossistemas hídricos são organismos cuja presença, quantidade e distribuição indicam a
dimensão dos impactos ambientais e permitem a avaliação integrada dos efeitos ecológicos
causados por múltiplas fontes de poluição. Nesse contexto, os macroinvertebrados destacamse por estarem relacionados com o enriquecimento orgânico dos corpos aquáticos e pela
eficácia na detecção de perturbações antrópicas em função de algumas de suas características:
baixa motilidade, grande abundância, alta longevidade dos organismos e baixo custo dos
métodos empregados em seu estudo, além da fácil implementação e obtenção de informações,
que podem ser sumarizadas e interpretadas por não especialistas (Queiroz et al., 2000; Roque
e Trivinho-Strixino, 2000).
A comunidade de macroinvertebrados está representada por vários filos: Arthropoda,
insetos, ácaros, crustáceos; Mollusca, gastrópodos e bivalves; Annelida, oligoquetos e
sanguessugas; Nematoda e Platyhelminthes (Hauer e Resh, 1996). Entre estes, os insetos
destacam-se pela diversidade e abundância (Lake, 1990), sendo sua distribuição
relacionada às características morfométricas, físicas e químicas do habitat, à
disponibilidade de recursos alimentares e ao hábito das espécies (Merritt e Cummins,
1996).
O Rio Batalha, pertencente à Bacia Hidrográfica do Médio Tietê Superior, nasce na Serra
da Jacutinga (Município de Agudos, SP) e abrange, total ou parcialmente, os municípios de
Agudos, Bauru, Piratininga, Avaí, Duartina, Gália, Presidente Alves, Reginópolis e Uru,
percorrendo um trajeto de 167 km de extensão e desaguando no rio Tietê. A má utilização e
ocupação do solo, pelas atividades antrópicas desenvolvidas na sua área de drenagem
(monocultura, reflorestamento e pecuária), têm reduzido a mata nativa e ripícola,
desencadeando alterações da qualidade de suas águas e exposição da área das nascentes a
crescentes processos de erosão de áreas terrestres adjacentes ao rio que conduzem ao
assoreamento de seu leito, além da poluição de suas águas (Talamoni, 1999). Na tentativa de
manter a capacidade da represa constante e minimizar o assoreamento, o reservatório tem sido
submetido a dragagens periódicas do fundo, o que tem causado alterações nas características
daquele sistema.
O objetivo deste estudo foi analisar a composição da comunidade de macroinvertebrados
aquáticos do reservatório de captação das águas do rio Batalha no município de Bauru (SP) e a
influência das variáveis físicas e químicas da água sobre a abundância desses organismos nas
estações seca e chuvosa.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O reservatório no qual é feita a captação das águas do rio Batalha está situado no limite
entre os municípios de Bauru (22°18'54"S e 49°03'39"W) e Piratininga (22º24'46"S e
49º08'05"W), na região centro-oeste do estado de São Paulo (Figura 1). O reservatório foi
construído em 1943, e sua ampliação data de 1967, tendo havido uma nova expansão da área
alagada em agosto de 2004. Com uma capacidade média diária de captação de 500 L/seg/dia e
vazão de exploração de 1.800 m3/h, o reservatório atualmente possui formato irregular com
comprimento que pode variar de 200 a 270 m, largura de 15 a 200 m e profundidade de 0,60
m a 2,00 m, segundo informações obtidas na ETA-DAE/Bauru. O sistema em questão possui
formato irregular, com vegetação ciliar apenas em um pequeno trecho das margens.
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Figura 1. Mapa dos municípios de Bauru e Piratininga (SP), evidenciando o reservatório do rio
Batalha para a captação das águas e abastecimento.

Para este estudo foram realizadas coletas de sedimento em dois períodos, visando à
obtenção de dados que caracterizassem a qualidade da água e os macroinvertebrados aquáticos
presentes no ambiente durante as estações seca (junho a agosto/2005) e chuvosa
(dezembro/2005 a fevereiro/2006). O sedimento foi coletado em seis unidades amostrais
mensais, com auxílio de um pegador do tipo Ekman-Birge (225 cm2), sendo obtido um total
de 18 unidades amostrais por período de estudo. As amostragens ocorreram em dois pontos da
represa, um localizado na região central do reservatório, na zona profundal, e outro, na zona
litoral. Em cada ponto foram coletadas, seriadamente na mesma unidade espacial, três sub68
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amostras, que corresponderam à área do pegador. Em laboratório, o sedimento foi lavado em
uma peneira com malha de rede de 200 µm. A fauna retida na peneira passou por uma triagem
e foi preservada em etanol 70% para ser posteriormente identificada com auxílio de
bibliografia específica (Brinkhurst e Marchese, 1989; Merrit e Cummins, 1996; Fernández e
Dominguez, 2001).
A fim de se conhecer a composição e diversidade da comunidade de macroinvertebrados
aquáticos, após a identificação, os espécimes foram enumerados e analisados segundo a
participação relativa de cada táxon. Foi determinada a riqueza de espécies (S), a diversidade
de Shannon (H’) e a uniformidade de Pielou (J), de acordo com metodologia em Pinto-Coelho
(2002).
A avaliação da qualidade das águas foi feita mediante a análise de algumas variáveis
abióticas. Para tal, antes da amostragem de sedimento foram coletadas duas amostras de água
mensais, a uma profundidade de 1 m, em cada um dos pontos de coleta, totalizando 12
amostras por período de estudo, essas medições foram realizadas em horário similar. Os
resultados são apresentados sob a forma de valores médios. A temperatura (ºC) e o pH da água
foram determinados in situ, com auxílio de um termômetro de mercúrio de 0,5 ºC de precisão
e um medidor Corning – pH 30, respectivamente. A condutividade elétrica da água (µS/cm)
também foi determinada in situ, utilizando-se um medidor Corning – CD-55. A concentração
de oxigênio dissolvido (mg/L) foi determinada em laboratório, por meio do método de
Winkler (Golterman et al., 1978). Os valores relativos à dureza da água (mgCaCO3/L) foram
obtidos por titulometria, com utilização do método descrito no Standard Methods for the
Examination of Waters and Wastewaters (Apha, 1995). As concentrações de amônia e nitrito,
assim como as de nitrato, foram determinadas em laboratório, segundo as metodologias
descritas por Mackereth et al. (1978) e por Rodier (1975), respectivamente.

3. Resultados e Discussão
Neste estudo foram registrados 8 táxons de macroinvertebrados aquáticos no reservatório
de captação das águas do rio Batalha, sendo que 4 táxons foram comuns aos dois períodos de
amostragem (Tabelas 1 e 2). No período seco, o táxon que apresentou maior abundância de
indivíduos foi Chironomidae, com 157 indivíduos, seguido por Tubificidae (152), Naididae
(119), Ceratopogonidae (68), Gastropoda (16) Polymitarcyidae (9), Glossiphoniidae (2) e
Nematoda (1). No período chuvoso, a família Tubificidae foi a que apresentou maior número
de espécimes (292). Nesse período também foi constatada a ocorrência de Naididae,
Chironomidae e Gastropoda, com apenas 10, 8 e 6 indivíduos, respectivamente.
Os resultados comparativos da análise faunística demonstraram diferenças entre as
abundâncias de organismos observadas nos diferentes períodos (Tabela 2). Verifica-se que
foram obtidos maiores valores totais de indivíduos durante o período seco (524 indivíduos),
quando comparados com o período chuvoso (316 indivíduos). Essa diferença possivelmente
pode ser explicada pela maior estabilidade encontrada no substrato bentônico durante o
período de estiagem, uma vez que este pode ser afetado pela ocorrência de fortes chuvas no
período chuvoso, já que o reservatório em questão apresenta dimensão reduzida, o que
possivelmente o torna ainda mais sujeito às alterações físicas impostas pela influência
pluvial.
De acordo com Fusari (2006), as larvas de Chironomidae e os Oligochaeta são grupos
que se destacam na fauna bentônica de sedimentos lênticos, por participarem no aspecto
estrutural e funcional da comunidade seja por sua abundância, conforme pôde ser confirmado
neste estudo, ou pela biomassa.
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Tabela 1. Abundância absoluta (N) e relativa (ni) da comunidade de macroinvertebrados aquáticos do
rio Batalha no reservatório de captação, nos períodos seco e chuvoso.
Período Seco
Táxon
Diptera
Ceratopogonidae
Chironomidae
Ephemeroptera
Polymitarcyidae
Gastropoda
Hirudinea
Glossiphoniidae
Nematoda
Oligochaeta
Naididae
Tubificidae

Período Chuvoso

N

Ni

N

ni

69
157

0,129
0,299

8

0,025

9
16

0,017
0,031

6

0,019

2
1

0,004
0,002

119
152

0,227
0,290

10
292

0,032
0,924

Com base na comparação dos resultados obtidos nos períodos seco e chuvoso, é possível
observar que os números de indivíduos de Tubificidae e Chironomidae, por exemplo, não só
foram maiores durante o período seco, mas que para os Chironomidae esse aumento foi de
cerca de 20 vezes, o que significa, provavelmente, um incremento de matéria orgânica no
sistema, dado que esses organismos são considerados tolerantes à poluição, e, portanto,
servem como indicadores de má qualidade da água (Johnson et al., 1993). Também o
desaparecimento de Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Nematoda e Polymitarcyidae no
período chuvoso pode indicar que a estação chuvosa aumenta, sazonalmente, o impacto das
atividades antrópicas sobre o reservatório.
Essas variações de abundância entre os táxons, nos diferentes períodos de amostragem,
estão de acordo com os resultados obtidos por Rodrigues (1997) em seu estudo realizado na
Represa do Beija-Flor (Município de Luís Antônio, SP), quando o autor também observou
uma maior abundância de organismos durante os meses de seca, tendo atribuído o fato à
maior estabilidade (nível de oxigênio dissolvido, homogeneidade de substrato e
transparência) encontrada no substrato bentônico no período seco, uma vez que fortes
chuvas podem afetá-lo, pois devido às reduzidas dimensões do reservatório, a comunidade
de macroinvertebrados aquáticos torna-se mais sujeita às modificações físicas impostas pela
influência das chuvas.
Tabela 2. Número de táxons (S), número de indivíduos (N), índice de diversidade de Shannon (H’) e
uniformidade (J) da comunidade de macroinvertebrados aquáticos do rio Batalha no reservatório de
captação, nos períodos seco e chuvoso.
Período Seco
Período Chuvoso
Total

S
8
4
8

N
524
316
840

H'
1,53
0,35

J
0,74
0,25

Segundo Shimizu (1978), a maior densidade de Tubificidae (Oligochaeta) durante o
período chuvoso pode estar relacionada com os valores mais elevados de temperatura
atmosférica, essa variável pode provocar a depleção do oxigênio dissolvido na água e
favorecer os tubifícideos, tolerantes a baixas concentrações de oxigênio. A fauna de
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Tubificidae pôde ser favorecida também pela maior aporte de material alóctone para o sistema
aquático durante o período chuvoso. Resultados semelhantes foram constados por Fusari
(2006) na Represa do Fazzari e por Brandimarte (1991) na Represa de Paraibuna, ambas
localizadas no Estado de São Paulo.
É importante mencionar que neste estudo houve o estabelecimento de condições mais
favoráveis à fauna bentônica oportunista (Chironomidae e Oligochaeta) no sistema aquático,
provavelmente associado à ocorrência de assoreamento e consequente aumento de matéria
orgânica, mudanças na natureza do substrato e alterações hidrológicas (Talamoni, 1999). O
aumento da concentração de matéria orgânica (Strixino e Trivinho-Strixino, 1998), as
mudanças na natureza do substrato (Cohen, 1986) e as alterações hidrológicas (Dumnicka,
1987) são citadas entre as principais características que permitem o aumento da densidade
desses organismos, como ocorreu neste estudo.
De acordo com Lindergaard (1995), em geral, as represas comportam uma diversidade de
fauna bentônica reduzida quando comparada à de outros sistemas hídricos. Neste estudo, os
valores obtidos para os índices de diversidade e de uniformidade foram baixos nos dois
períodos de amostragem (Tabela 2). Isso se se deve ao fato de as famílias Chironomidae
(Diptera) e Tubificidae (Oligochaeta) terem apresentado elevada abundância, enquanto as
demais apresentaram abundâncias reduzidas (Glossiphoniidae e Nematoda, no período seco, e
Gastropoda, no período chuvoso).
Com relação às variáveis físicas e químicas analisadas no reservatório de captação das
águas do rio Batalha (Tabela 3), no período de estiagem foram registrados valores mais
elevados de fosfato (1,9 mg/L), oxigênio dissolvido (6,0 mg/L), condutividade elétrica (227,5
µS/cm) e alcalinidade (102,2 mg/L) da água em comparação com os do período chuvoso,
quando essas variáveis, incluindo a dureza da água (80,2 mgCaCO3/L), foram menores e, de
certa forma, podem ter influenciado a composição da fauna de macroinvertebrados aquáticos.
Para o pH e a amônia, no entanto, foram encontrados maiores valores durante a ocorrência das
chuvas. Compostos como o nitrito e o nitrato apresentaram valores muitos baixos ou não
foram determinados.
As oscilações dos valores de alcalinidade e dureza da água podem ser associadas ao regime
de chuvas, já que o aumento destes, registrado durante o período de estiagem, foi possivelmente
provocado pela maior taxa de evaporação da água, característica desse período, que contribui
para o aumento da precipitação de sais (Abílio et al., 2005a). Ao contrário, a ocorrência de
precipitação pluviométrica tende a diminuir os valores dessas variáveis, pelo efeito da diluição.
Abílio et al. (2005a) também observaram esse tipo de flutuações em estudos por eles realizados
em açudes temporários localizados na região semiárida do estado da Paraíba (Brasil).
Tabela 3. Valores médios das variáveis físicas e químicas das águas do rio Batalha no reservatório de
captação, nos períodos seco e chuvoso.
Variáveis físicas e químicas
Temperatura da água (ºC)
Oxigênio dissolvido (mg/L)
Condutividade elétrica (µS/cm)
pH
Alcalinidade (mg/L)
Dureza total (mg/L)
Amônia (mg/L)
Nitrato (mg/L)
Nitrito (mg/L)
Fosfato (mg/L)

Período Seco
17,0
6,0
227,5
6,5
102,2
81,0
0,3
0,1
ND*
1,9

* Não determinado
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Período Chuvoso
23,7
4,0
203,0
7,2
76,4
80,2
0,4
ND
ND*
1,6
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De acordo com Johnson et al. (1993), o estado trófico de represas e lagos pode ser
caracterizado não somente pelas variáveis ambientais, mas também pela abundância
faunística, particularmente, de Oligochaeta e imaturos de Chironomidae, que neste estudo
comprovaram que o sistema se encontra em avançado estado de degradação, devido às
alterações ambientais consequentes das atividades antrópicas.
Algumas das variáveis químicas da água tais como as concentrações de oxigênio
dissolvido e a dureza total parecem associar-se positivamente à diversidade de
macroinvertebrados aquáticos. Abílio et al. (2005b), estudando um açude temporário, também
encontraram maior diversidade e abundância de insetos aquáticos quando os parâmetros
obtidos para essas variáveis se mostravam mais elevados.

4. CONCLUSÕES
Neste trabalho, as variações observadas com relação à comunidade estudada - e
associadas às alterações ambientais promovidas pela estiagem ou a ocorrência de chuvas mostram a presença de uma fauna bentônica oportunista, constituída, principalmente, por
organismos pertencentes às famílias Chironomidae, Tubificidae e Naididae, conhecidas como
tolerantes ao enriquecimento orgânico das águas (Strixino e Strixino, 1982), o que sugere que
o ambiente estudado se encontra em processo de eutrofização e legitima os resultados obtidos
das análises físicas e químicas realizadas no sistema.
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RESUMO
O rio Tapajós é um dos principais rios do Estado do Pará, fazendo parte da Bacia
Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, entretanto, o aumento populacional e o
desenvolvimento da agropecuária na região tem gerado o aporte de contaminantes nesse
importante rio da região. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água do rio
Tapajós quanto à presença de metais e aos parâmetros físico-químicos, tendo como base a
resolução 357-05 do CONAMA. Foram selecionadas sete estações de amostragem ao longo
do rio, na camada superficial, intermediária e fundo no período de maior precipitação
pluviométrica. Os elementos Ca, Mg, Al, Fe, Ba, Mn, Sr, Ti, Ag, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni,
Pb e Zn foram determinados usando a espectrometria de emissão atômica com plasma
indutivamente acoplado (ICP-AES), o As foi determinado por ICP-AES com geração de
hidretos, Hg foi determinado por absorção atômica com vapor frio e os parâmetros físicoquímicos foram avaliados usando diversas técnicas. Em quase todos os pontos os elementos
Al e Fe se apresentaram em não conformidade com os valores permitidos pela legislação
brasileira, com valores médios de 280,01±294,69 µg/L e 564,89±326,5 µg/L, respectivamente.
Foram observadas excelentes correlações entre Ca e Mg, Ca e Sr, Mg e Sr, Mn e Ba, Sr e OD
e Mg e OD. O rio Tapajós apresentou níveis elevados de Al e Fe que comprometem a
qualidade deste importante rio da Amazônia e podem causar problemas para a saúde da
população.
Palavras-chave: metais pesados; Tapajós; Santarém; água.

Quality of water resources in the Amazon region - Rio Tapajós:
assessing the case for chemical elements and physical-chemical
parameters
ABSTRACT
The Tapajós river is the main river of the Pará State and part of the Amazon basin, the
largest world river basin, however, the population growth and development of agriculture in
the region has generated inputs of contaminants in this important river. The objective of
this study was to evaluate the water quality of the Tapajós river in the presence of metals and
physico-chemical parameters based on the CONAMA 357-05 resolution. Seven sampling
stations were selected along the river in the surface, intermediate and bottom layers in low
rainfall periods. The elements Ca, Mg, Al, Fe, Ba, Mn, Sr, Ti, Ag, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo,
Ni, Pb and Zn were determined using the inductively coupled plasma atomic emission
spectrometry (ICP-AES). As was determined by ICP-AES with hydride generation, Hg was
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 4, n. 2, 2009.
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determined by cold vapor atomic absorption and the physico-chemical parameters were
evaluated using various techniques. In almost all respects the elements Al and Fe are not
presented in accordance with the values allowed by Brazilian legislation, with average values
of 280.01 ± 294.69 µg/L and 564.89 ± 326.5 µg/L, respectively. There were excellent
correlations between Ca and Mg, Ca and Sr, Mg and Sr, Mn and Ba, Sr and OD, Mg and OD.
The Tapajós River showed high levels of Al and Fe that compromises the quality of this
important river of the Amazon and can cause problems to the health of the population.
Keywords: heavy metals; Tapajós; Santarém; water.

1. INTRODUÇÃO
A humanidade, até algumas décadas atrás, tinha a água como um bem infinito e a
capacidade de autodepuração dos corpos d’água também o era. Mas nas últimas décadas, o
rápido desenvolvimento industrial, o aumento do número de habitantes e da produtividade
agrícola trouxeram como consequência a preocupação com a qualidade e disponibilidade da
água para consumo humano, devido à rápida degradação dos corpos d‘água (Marques et al.,
2007).
Segundo Hadlich e Scheibe (2007), a ocupação e uso do solo por atividades humanas
alteram processos biológicos, físicos e químicos dos sistemas naturais. Alterações ocorridas
em uma bacia hidrográfica podem ser avaliadas por meio do monitoramento da qualidade da
água, pois, pelo ciclo hidrológico, as precipitações sobre as vertentes possibilitam o
escoamento superficial e subsuperficial das águas, propiciando o transporte de poluentes para
a rede de drenagem. Dessa forma, os rios integralizam consequências de diversos fenômenos
ocorrentes na bacia.
O planejamento inadequado da urbanização na maioria das cidades brasileiras vem
ocasionando alterações no ambiente que podem influenciar direta ou indiretamente na
qualidade de vida da população. Esse processo provoca alterações nos ambientes, tais como:
desmatamento, impermeabilização do solo, movimentos de terra, alteração da topografia,
aterramentos de áreas baixas ou alagadas e a veiculação de poluentes. Em consequência, sob
certas condições ambientais, as ocupações urbanas podem se tornar importantes fontes de
poluição dos recursos hídricos (Göbel et. al., 2007; Chalmers et. al., 2007).
A bacia Amazônica, com aproximadamente 6.100.000 km² é a maior bacia hidrográfica
do planeta. De dimensões continentais, essa bacia está situada na zona intertropical, recebendo
precipitações médias anuais de 2460 mm. A descarga líquida média é estimada em 209.000
m3.s-1, seus principais afluentes são os rios Amazonas, Solimões, Negro, Madeira, Xingu,
Trombetas e Tapajós (Abdo et al., 1997).
A poluição das águas é, principalmente, fruto de um conjunto de atividades humanas e os
poluentes alcançam águas superficiais e subterrâneas de formas diversas. Esse aporte é arbitrariamente classificado como pontual e difuso, principalmente para efeito de legislação
(Zimmerman et al., 2008). Em vista desse cenário, tem-se observado a crescente necessidade
de se avaliar e monitorar as alterações ambientais e seus efeitos sobre os recursos hídricos,
principalmente no que se refere à presença de metais pesados e aos parâmetros físicoquímicos. O monitoramento dos rios, como ferramenta de avaliação dos ecossistemas fluviais,
tem fornecido subsídios para uma análise integrada da sua qualidade.
Segundo Förstner e Wittmann (1983), os metais chegam ao meio hídrico por meio de três
vias principais: deposição de material particulado atmosférico, escoamento superficial da água
da chuva após lavagem e lixiviação do solo e lançamento direto de despejos industriais e
urbanos nos corpos de água. Os metais tóxicos são transportados principalmente pelas águas,
sob duas formas físicas: as espécies dissolvidas e as espécies associadas às partículas sólidas.
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Os elementos químicos têm sido usados para caracterizar e avaliar problemas de
contaminação relacionados com os corpos hídricos da Amazônia. Küchler et al. (2000)
analisaram amostras de água do Rio Solimões e do Rio Negro e seus afluentes. As análises
consistiram em medidas de pH, condutividade, carbono orgânico (DOC) e metais que foram
determinados por espectrometria de massas com fonte de ICP. Seyler e Boaventura (2001)
realizaram um estudo sistemático de dissolução e transporte de metais traço (V, Cr, Mn, Co,
Cu, Zn, As, Rb, Sr, Mo, Cd, Sb, Cs, Ba, U) em material em suspensão nos grandes rios da
Bacia Amazônica (rios Solimões, Negro, Purus, Madeira, Trombetas, Tapajós e Amazonas).
Na década de 80, a região amazônica, incluindo extensa área do rio Tapajós, sofreu
intensa exploração do ouro, a amalgamação com mercúrio metálico era o processo utilizado
na pré-concentração e extração do metal precioso. Como resultado, grandes quantidades de
mercúrio foram lançadas nos principais rios e na atmosfera do ecossistema amazônico
(Lacerda e Salomons, 1998; Malm, 1998 e Roulet et al., 2000).
As altas concentrações de mercúrio, encontradas no ecossistema amazônico foram, via de
regra, atribuídas à mineração de ouro (Pfeiffer e Lacerda, 1988; Malm et al., 1990; Nriagu,
1992), à presença de solos com concentrações relativamente elevadas de mercúrio de origem
natural (Roulet et al., 1998) e outras fontes. O mercúrio lançado indiscriminadamente no rio
contaminou a biota aquática e a população que consumia peixes e água contaminada com o
mercúrio (Akagi et al., 1995; Rodrigues et al., 1994; Harada et al., 2001 e Sa et al., 2006).
A proposta deste trabalho envolve a avaliação da qualidade dos recursos hídricos da
Amazônia, particularmente do rio Tapajós, no entorno da cidade de Santarém, próximo da sua
foz no rio Amazonas, tendo em vista os parâmetros físico-químicos e os elementos químicos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O município de Santarém está situado na microrregião do médio Amazonas, a 2º25´30´´
de latitude sul e 54º42´50´´ de longitude oeste (Figura 1), localizado na margem direita do rio
Tapajós, na confluência com o rio Amazonas. Santarém possui cerca de 270.000 habitantes e
uma área de unidade territorial de 22.887 km², segundo dados estatísticos do IBGE (2009).
Em Santarém, o aumento populacional levou a construção de núcleos habitacionais
desordenados e sem saneamento básico. Esgotos sem nenhuma espécie de tratamento são
lançados indiscriminadamente no rio e comprometem a saúde da população que utiliza a água
para diversos fins.
O terminal graneleiro, de uma multinacional, construído em frente à cidade, tem como
função a exportação de grãos da agricultura local e de outras regiões do país. Esse terminal
recebe navios oriundos de vários países do mundo, que, involuntariamente, podem contaminar
os recursos hídricos locais, uma vez que, é prática usual, o despejo das águas de lavagem dos
porões que podem servir de transportes de poluentes orgânicos e inorgânicos e microorganismos. O comércio com outros municípios da região, feito por pequenas embarcações,
também é uma fonte de contaminação, uma vez que lixo e dejetos dessas embarcações são
jogados diretamente no rio Tapajós e permanecem acumulados em frente à orla da cidade.
Outros pontos de lançamento de efluentes foram identificados e influenciaram a escolha das
estações de amostragem.
Foram selecionadas sete estações de amostragem ao longo do rio Tapajós (Figura 1), no
sentido da montante para jusante, na camada superficial, intermediária e fundo, no período de
menor precipitação pluviométrica, os procedimentos adotados foram baseados no Guia de
Coleta e Preservação de Amostras de Água da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB, 1987). As estações foram escolhidas seguindo do centro da cidade,
próxima ao terminal de carga de grãos até a periferia da cidade onde se observaram grandes
lançamentos de efluentes. Foram usadas informações locais dos pontos de lançamento de
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efluentes para delimitar os pontos com base na carta náutica 4103B de Prainha a Costa do
Ituqui, delimitados por referências terrestres e georeferenciadas por meio de um GPS (tabela
1) em intervalos regulares. Em uma única viagem a campo, 63 amostras (9 amostras de cada
estação, 3 em cada profundidade) de água do rio Tapajós, foram coletadas com o auxílio de
barco e frasco de coleta tipo Van Dorn, ao longo da orla da cidade de Santarém no período
sazonal de maior pluviosidade (período chuvoso - mês de janeiro), o número de amostras foi
estabelecido de acordo com a área delimitada no estudo e em função dos locais de lançamento
de efluentes.
Após a coleta e antes do acondicionamento, procederam-se as medidas de oxigênio
dissolvido, temperatura, pH e turbidez. As amostras para determinação de alcalinidade foram
coletadas em frasco plástico, e o volume necessário foi de 200 mL. As amostras não
analisadas imediatamente foram preservadas sob refrigeração a 4oC.

Figura 1. Localização do Município de Santarém, Pará,com
pontos amostrais no rio Tapajós.
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Para a análise dos metais solúveis, as amostras foram filtradas em filtro milipore 0,22 µm
que retem pequenas partículas, acidificadas com ácido nítrico até pH 2 e encaminhadas para
as análises dos elementos maiores, menores e traço por espectrometria de emissão atômica
com plasma indutivamente acoplado (ICP-AES). O As foi determinado usando o ICP-AES
com geração de hidretos e mercúrio foi analisado por espectrofotometria de absorção atômica
com geração de vapor frio (CVAAS). Os métodos utilizados nos parâmetros físico-químicos e
na análise dos elementos estão mostrados na tabela 2.
Tabela 1. Localização dos pontos amostrais no rio Tapajós.
Pontos

Sul

Oeste

AST 01

02º 24’ 52,40’’

54° 43’ 52,60’’

AST 02

02º 24’ 50,76’’

54º 43’ 24,92’’

AST 03

02º 24’ 47,03’’

54º 42’ 51,04’’

AST 04

02° 24’ 56,20’’

54º 42’ 22,00’’

AST 05

02º 25’ 17,20’’

54º 41’ 53,60’’

AST 06

02º 25’ 47,30’’

54º 41’ 19,60’’

AST 07

02º 26’ 15,00’’

54º 40’ 45,60’’

Descrição do ponto
Ponto localizado no centro urbano de Santarém
próximo ao terminal Graneleiro CARGIL
sujeito a descargas de navios.
Ponto localizado no centro urbano de Santarém
próximo à Praça Tiradentes sujeito a despejos
de esgotos domésticos.
Ponto localizado no centro urbano de Santarém
próximo à Matriz sujeito a despejos de esgotos
domésticos e efluentes industriais e a descargas
de navios.
Ponto localizado no centro urbano de Santarém
próximo ao Museu João Fona sujeito a despejos
de esgotos domésticos e efluentes industriais.
Ponto localizado na periferia de Santarém
próximo à Vila Arigó.
Ponto localizado na periferia de Santarém
próximo ao Bairro Uruará sujeito a despejos de
esgotos domésticos.
Ponto localizado na periferia de Santarém
próximo à Foz do rio Maicá sujeito a despejos
de esgotos domésticos, industriais, lixões,
madeireira, matadouro, etc.

Tabela 2. Metodologia e equipamentos utilizados.
Parâmetro
Turbidez
pH
Temperatura
Oxigênio Dissolvido
Alcalinidade
Elementos químicos

Equipamento
marca/modelo

Método

Norma

Orbeco-Hellige/966
PHTEK/PH-100
Quimis/Q-408-P
Quimis/Q-408-P
ICP-AES Varian/Vista
pro

Nefelométrico
Potenciométrico
Termômetro
Oxidimétrico
Titrimétrico
Espectrometria de
emissão atômica
Espectrometria de
emissão atômica com
geração de hidretos
Espectrometria de
absorção atômica com
geração de vapor frio

ASTM D 1889-81
ASTM D 1293-78
ASTM D 888-81
CETESB - L5.102
Varian

Arsênio

HG -ICP-AES
Varian/Vista pro

Mercúrio

CVAAS
Varian/Spectra AA55
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A seleção dos comprimentos de ondas utilizados para cada elemento foi feita de forma a
obter a maior altura dos picos e menor interferência espectral com o sinal de outros elementos.
O controle de qualidade das determinações foi realizado pela análise de amostra de referência
com certificado NIST/SRM-1640 (National Institute of Standards and Technology) de
elementos traço em água natural, em que foi avaliada a exatidão, limite de detecção (LD) e
limite de quantificação (LQ) dos métodos. Os resultados da recuperação dos elementos no
padrão de referência de água de rio (µg/L) variaram de 86,98 a 112,65%. Os limites de
detecção e quantificação do instrumento foram determinados por meio da leitura de 15
brancos. O limite de detecção é definido como a menor quantidade de um analito que pode ser
detectado em uma amostra. O limite de quantificação é a menor quantidade de um analito que
pode ser quantitativamente determinada com adequada exatidão e precisão (Leite, 2002).
Os comprimentos de onda das linhas de emissão, os limites de detecção e quantificação
para cada elemento, assim como os parâmetros da curva analítica coeficiente angular, linear e
de correlação estão na tabela 3, com valores de concentração em µg/L.
Os resultados obtidos na avaliação dos parâmetros físico-químicos e na análise dos
elementos químicos foram tratados utilizando-se estatística descritiva e multivariada como
ferramenta auxiliar e os programas Microsoft Office Excel 2007 e Statistica 7 no cálculo dos
resultados. Os gráficos foram executados nos mesmos programas.
O rio Tapajós, no entorno da cidade de Santarém, foi classificado neste estudo como
pertencente à classe 2 de acordo com a resolução 357-05 do CONAMA (Brasil, 2005), por
abastecer cidades que fazem tratamento convencional na água do rio e populações ribeirinhas
que não utilizam qualquer tratamento. Os valores encontrados para os parâmetros avaliados
foram comparados com os valores limites estabelecidos nessa resolução.
Tabela 3. Parâmetros analíticos.
Elementos

λ (nm)

LD (µg/L)

LQ (µg/L)

a

b

R

Al
Ag
As
Ba
Be
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mg
Mn
Mo
Ni
Pb
Sr
Ti
Zn

308,22
328,07
193,70
233,53
313,04
317,93

2,07
2,11
0,54
0,76
1,98
16,05

6,88
7,03
1,81
2,54
6,60
53,49

4,18
1,56
0,004
46,93
8,98
15655

184,10
3,56
-0,0003
173,63
12,99
374,18

0,9983
0,9989
0,9999
0,9998
0,9993
0,9997

214,44
228,62
267,72
324,75
238,86
253,70
278,30
257,61

0,66
4,03
0,87
1,67
4,77
0,23
8,28
1,20

2,19
13,43
2,90
5,56
15,91
0,77
27,58
4,00

38,51
65,78
17,99
27,93
3740
0,007
381,94
158,45

124,22
76,98
60,54
269,43
54,88
-0,001
19,65
419,88

0,9990
0,9991
0,9990
0,9983
0,9998
0,9995
0,9999
0,9999

379,83
231,60
220,35
407,77
334,94
213,86

3,82
4,22
9,68
0,10
1,30
4,88

12,74
14,06
32,25
0,33
4,33
16,28

5,33
5,07
2,59
2510,4
24,31
30,07

122,82
2,659
42,22
10665
397,5
140,81

0,9973
0,9992
0,9982
0,9992
0,9994
0,9996
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todos os resultados aqui apresentados são médias obtidas das três profundidades
(superficial, intermediário e fundo) e foram realizados em triplicata.
Os resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos estão representados na tabela 4.
Estão mostrados juntamente com os valores estabelecidos para alguns parâmetros pela
resolução 357/05 do CONAMA. Os valores mostrados em negrito estão em não conformidade
com a resolução.
Informações sobre diversos rios da Amazônia foram obtidas pelo HiBAm (Projeto
Hidrologia da Bacia Amazônica) (Abdo et al., 1997), um projeto científico internacional
envolvendo o Brasil, Equador, Bolívia e França para estudar a hidrologia e a geoquímica da
Bacia Amazônica e foram usadas nas discussões por apresentarem resultados referentes ao rio
Tapajós. Outros trabalhos como o de Pereira (2000) que avaliou os elementos (Al, Cd, Cr, Cu,
Mn, Ni, Pb, Zn, As) na foz do rio Amazonas, incluindo os canais Norte (em frente a cidade de
Macapá e Santana-AP), Sul (em frente as cidades de Afuá e Chaves na ilha do Marajó-PA) e
no Rio Pará (de Breves a Belém-PA), foram usados com o objetivo de estabelecer parâmetros
de referência quanto aos parâmetros físico-químicos e a presença dos elementos químicos em
outros rios da Amazônia e compor as discussões apresentadas. Na tabela 5 se encontram
alguns valores dos parâmetros físico-químicos obtidos em outros trabalhos realizados em rios
da região amazônica.
Tabela 4. Resultados dos parâmetros físico-químicos nas águas do rio Tapajós.
Estações de coleta
CONAMA 357/05
AST-01
AST-02
AST-03
AST-04
AST-05
AST-06
AST-07
Média
Mediana
Desvio padrão
CV
Mínimo
Máximo

pH

Temperatura
da água (°C )

Oxigênio
dissolvido
(mg/L)

Turbidez
(UNT)

Alcalinidade
(mg/L de CaCO3)

6a9
7,8
7,6
7,8
6,7
7,8
7,8
6,6
7,4
7,8
0,6
7,4
6,6
7,8

29,6
29,6
29,8
29,6
29,8
29,8
29,6
29,7
29,6
0,1
0,4
29,6
29,8

>5
6,1
6,1
6,0
6,0
6,0
5,8
4,5
5,8
6,0
0,6
10,0
4,5
6,1

<100
72,0
80,0
70,0
75,0
75,0
85,0
78,0
76,4
75,0
5,1
6,6
70,0
85,0

15,8
9,5
9,5
9,5
7,4
7,4
9,5
9,8
9,5
2,8
29,0
7,4
15,8

CV = Coeficiente de variação

O pH apresentou uma média de 7,44 e os valores mínimos foram encontrados no AST-07
e AST-04 (6,6 e 6,7, respectivamente), e o máximo de 7,8 nos demais pontos da coleta, esses
valores mostram que o rio Tapajós antes do seu encontro com o rio Amazonas possui
características levemente alcalinas e, após sua mistura, apresenta características de ácidas a
levemente alcalinas, característica comuns em rios de águas brancas com pouca influência de
ácidos húmicos (Sioli, 1957; Santos et al., 1985; Santos e Ribeiro, 1988; Konhauser et al.,
1994; Dupré et al., 1996; Gaillardet et al., 1997).
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A comparação do pH deste estudo com as do HIBAM (Abdo et al., 1997) no rio Tapajós,
estação Itaituba, (distante 250 km da foz do Tapajós), em outubro de 97 (final do período de
estiagem), (S 04°17'17"; W 055°59'22"), mostrou que a média encontrada para o pH do rio
Tapajós, no entorno da cidade de Santarém, está 1,16 vezes acima aos encontrados pelo
HIBAM (Abdo et al., 1997) que encontrou uma média de pH de 6,7.
Tabela 5. Parâmetros físico-químicos nos rios da Amazônia.
Local

pH

T (°C)

OD
(mg/L)

Turbidez (UNT)

Alcalinidade (mg/L de
CaCO3)

Canal Nortea
Canal Sula
Rio Paráa
Rio Negrob
Rio Xinguc
Rio Murucupid
Rio Tapajóse
Rio Tapajósf

6,9
6,5
6,7
5,0
7,3
5,2
6,7
7,4

28,0
26,0
29,0
28,8
28,3
32,2
29,7

5,5
5,1
5,8

2,5
26,3
6,5
76,4

10,9
56,0
6,9
9,8

a
f

(Pereira, 2000); b(Küchler et al., 2000), c(Pereira et al., 2005); d(Pereira et al., 2007); e(Abdo et al., 1997);
(presente estudo)

As variações de pH podem ser devidas às descargas de efluentes domésticos e outros
lançamentos, à influência das águas do rio Amazonas e outros fatores. No estudo das
correlações, foram observadas excelentes correlações negativas entre pH e Mn (-0,8812)
indicando que rochas que contém Mn, quando intemperizadas podem estar liberando íons que
combinados formam ácidos fracos, que causam a redução do pH. Foram encontradas boas
correlações positivas entre pH e temperatura (0,6104), indicando neste estudo que as variações
de temperatura estão diretamente relacionadas com as variações de pH. Para Walker (1995),
as variações no pH independem do regime pluviométrico em que as variações de temperatura
são mais acentuadas. Também foram encontradas boas correlações positivas entre pH e
oxigênio dissolvido (0,6582), indicando que o OD influencia diretamente nas espécies
formadoras de ácidos fracos.
A média da temperatura obtida foi de 29,7ºC, valor de acordo ao encontrado em outros
rios da Amazônia, o valor médio encontrado está 1,1 vezes menor que o encontrado pelo
HIBAM (Abdo et al., 1997) em Itaituba. A temperatura é uma variável que depende da hora
da coleta e da estação sazonal, neste caso a temperatura medida pelo HIBAM (Abdo et al.,
1997) no final do verão está coerente, pois esse é o período em que altas temperaturas são
verificadas na região amazônica, diferentemente do período de maior precipitação (presente
estudo) quando as temperaturas dificilmente ultrapassam 30oC.
O oxigênio dissolvido apresentou uma média de 5,8 mg/L com uma variação de 4,5 a 6,1
mg/L valores compatíveis com outros rios amazônicos. O valor mínimo apresentado se refere
ao ponto AST-07, ponto localizado na periferia de Santarém, próximo à foz do rio Maicá
sujeito a despejos de esgotos domésticos, industriais, lixões, madeireira, matadouro, etc. Essas
atividades podem, eventualmente, causar impactos, tanto em águas superficiais quanto
subterrâneas, decorrentes da grande produção de matéria orgânica associada às duas atividades
e que causam a proliferação de micro-organismos que consomem o oxigênio. O próprio
resíduo sólido oriundo dos lixões em contato direto com a água superficial poderá também
causar a redução do OD (Chapman, 1992).
A adição de matéria orgânica nos cursos d’água consome oxigênio destes, pela oxidação
química e, principalmente, da bioquímica, via respiração dos micro-organismos, depurando
assim a matéria orgânica. Quando a carga dos esgotos lançados excede a capacidade de
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autodepuração do corpo de água, o rio fica sem oxigênio, provocando problemas estéticos e
liberação de odor e impedindo a existência de peixes e outros seres aquáticos, os peixes
morrem não por toxicidade, mas por asfixia. Todos os organismos vivos dependem de uma
forma ou de outra do oxigênio para manter os processos metabólicos de produção de energia e
de reprodução. A quantidade de alimento (esgoto ou outros despejos orgânicos assimiláveis)
lançada ao corpo d’água deve ser proporcional à sua vazão ou ao seu volume, isto é, à sua
disponibilidade de oxigênio dissolvido. Assim, a poluição orgânica de um curso d’água pode
ser avaliada pelo decréscimo da concentração de oxigênio dissolvido e/ou pela concentração
de matéria orgânica em termos de concentração de oxigênio necessário para oxidá-la (Valente
et al., 1997).
O OD está inversamente associado aos metais Al, Ca, Mg, Sr, Ba e Mn, pois foram
observadas excelentes correlações negativas entre OD e Al (-0,8493), OD e Ca (-0,9667), OD
e Mg (-0,9848) e OD e Sr (-0,9593) e boas correlações negativas entre o OD e Ba (-0,6238) e
OD e Mn (-0,7099). A influência de vários fatores torna as correlações enfraquecidas, a
redução do oxigênio dissolvido, por exemplo, está condizente com o aumento do teor de ferro
na água. A diminuição de oxigênio na água aumenta a tendência redutora do meio. Conforme
o equilíbrio mostrado na equação: 2 Fe2+ + ½ O2 + 2H+ ⇔ 2 Fe3+ + H2O.
A turbidez apresentou uma média de 76,4 mg/L com uma variação de 70 a 85 UNT. Os
valores de turbidez obtidos demonstram que as águas do Tapajós, contêm sólidos em
suspensão, um complexo coloidal composto de matéria orgânica, argila, colóide e silte e que
sofrem a influência das águas do rio Amazonas já que na altura de Itaituba, onde o rio não
sofre a influência das águas do rio Amazonas, a turbidez se encontra em termos de média com
valor de 6,5 UNT (Abdo et al., 1997), turbidez característica de águas límpidas com pouco
material em suspensão (Horbe et al., 2005).
A alcalinidade apresentou valores entre 7,55 e 15,75 mg/L, com média de 9,75 mg/L. A
alcalinidade, encontrada no rio Tapajós, é devido aos bicarbonatos, já que não houve titulação
até pH 8,3 as alcalinidades relativas a hidróxidos, carbonatos não foram encontradas, a
alcalinidade afeta diretamente o pH (Horbe et al., 2005). Esses valores estão coerentes com
outros valores encontrados na Bacia Amazônica e estão 1,4 vezes acima do valor médio
encontrado pelo HIBAM (Abdo et al., 1997). As variações encontradas podem ser devido às
duas estações distintas: chuvosa (presente trabalho) e estiagem (Abdo et al., 1997), e/ou
devido à proximidade dos pontos coletados ao rio Amazonas.
Para melhor visualização da variabilidade dos resultados, fez-se a divisão do boxplot
geral dos parâmetros físico-químicos encontrados na água do Tapajós, que são mostrados na
Figura 2.
O parâmetro que apresentou a maior variabilidade foi a turbidez com mediana em torno
de 75 UNT e sem valores extremos ou anômalos, demonstrando a influência das águas do rio
Amazonas nas águas do Tapajós. O pH com uma mediana em torno de 7,8 indica valores não
anômalos às águas analisadas neste estudo. A temperatura apresenta valor mediano em torno
de 29,60ºC, condizente com o período da realização da coleta em todos os pontos. O OD
apresenta um valor extremo abaixo dos limites mínimos, devido ao baixo teor encontrado na
estação AST-07 (4,5 mg/L), mas este não se constitui em um resultado anômalo, esses
resultados não podem ser descartados. O resultado extremo, presente no parâmetro da
alcalinidade com mediana em torno de 9,4 mg/L também não indica uma anomalia.
Os valores obtidos para os elementos químicos estão mostrados na tabela 6. Os
elementos: Ag (2,11; 10), Be (1,98; 40), Cd (0,66; 1), Co (4,03; 50), Cr (0,87; 50), Cu (1,67;
9), Ni (4,22; 25), Pb (9,68; 10) e Zn (4,88; 180) estiveram abaixo do limite de detecção (LD)
da metodologia escolhida, entre parênteses estão os valores do LD e do valor limite do
CONAMA 357-05 em µg/L. Como o LD desses elementos estão abaixo do máximo permitido
pelo CONAMA, é possível afirmar que todos estiveram em conformidade com a resolução.
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Na tabela 7, estão mostradas concentrações de alguns elementos em outros rios da
Amazônia. De uma forma geral, os elementos Cd, Co, Cr, Cu, Ni e Pb se encontram em
baixas concentrações em outros rios da Amazônia. O Zn se encontra em altas concentrações
na foz do Amazonas e em baixas concentrações nos outros rios.
100
Mediana
Extremo

25%-75%

Min-Max

Anômalo

80

60

40

20

0
pH

Temperatura

OD

Turbidez

Alcalinidade

Figura 2. Boxplot dos parâmetros físico-químicos nas águas do rio Tapajós.
Tabela 6. Resultados dos elementos químicos nas águas do rio Tapajós (µg/L).
Amostras
CONAMA
357/05
AST-01
AST-02
AST-03
AST-04
AST-05
AST-06
AST-07
Média
Mediana
Desvio
CV (%)
Mínimo
Máximo

Fe

Al

Ba

300,00

100,00

700,00

411,67
802,43
1000,20
227,81
607,28
113,63
791,19
564,89
607,28
326,51
57,80
113,63
1000,20

47,55
68,63
80,20
83,57
322,48
569,52
788,14
280,01
83,57
294,69
105,24
47,55
788,14

2,62
1,47
1,87
4,01
0,00
2,74
4,62
2,47
2,62
1,56
63,16
0,00
4,62

Mn

Mg

Ca

Sr

Ti

100,00

-

-

-

-

1050,90
1087,30
1170,50
211,12
210,22
893,67
7066,00
1669,96
1050,90
2413,54
144,53
210,22
7066,00

9,13
9,12
9,65
2,89
3,00
8,38
42,57
12,11
9,12
13,75
113,54
2,89
42,57

4,75
6,17
7,07
1,82
18,88
7,08
11,79
8,22
7,07
5,57
67,76
1,82
18,88

8,94 344,60
8,43 339,76
11,00 360,63
18,99 261,18
2,20 266,77
11,67 502,16
22,95 1226,30
12,02 471,63
11,001 344,60
6,93 342,19
57,65
72,55
2,20 261,18
22,95 1226,30

CV = Coeficiente de variação

Normalmente, existe uma grande dificuldade analítica em se determinar baixos níveis de
Hg em águas. A técnica do CVAAS não foi adequada para estabelecer os valores de
concentração do Hg em água, que se encontrou em níveis abaixo de 0,23 µg/L, neste caso não
é possível afirmar que o Hg esteve em conformidade com a resolução já que o LD da técnica é
1,15 vezes maior que o valor máximo permitido (0,20 µg/L). Mesmo em baixas concentrações
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a presença de Hg em águas naturais é preocupante devido a sua propriedade de bioacumulação
na biota e no homem. A poluição das águas por mercúrio está associada especialmente à
possibilidade de metilação no meio ambiente de sua forma inorgânica Hg2+ por bactérias e à
complexação com compostos orgânicos dissolvidos que possibilita a manutenção de
concentrações relativamente elevadas na coluna d’água e acesso preferencial à biota. O
mercúrio associado ao material particulado em suspensão tende a sedimentar, enquanto o
mercúrio dissolvido encontra-se mais biodisponível e pode ser incorporado pela biota
(Lacerda e Malm, 2008), esse fato pode explicar os baixos níveis de Hg encontrados no rio
Tapajós. O processo de acumulação do mercúrio nas bacias hidrográficas está diretamente
ligado à distribuição dos tipos de solos, os quais passam a agir como filtros naturais, retendo
grande parte do mercúrio aportado com as águas das chuvas. A capacidade da fase sólida do
solo de reter metais da fase aquosa é o mais importante processo que controla a
disponibilidade do mercúrio nessa matriz. Esse processo de retenção pode ocorrer,
principalmente, por mecanismo de troca catiônica, por adsorção ou complexação com a
matéria orgânica. Entre esses mecanismos, têm-se destacado a adsorção e acumulação do
mercúrio pelos oxi-hidróxidos de ferro e alumínio na coluna do solo de regiões tropicais
(Roulet et al., 1998; Hylander et al., 2000 e Fadini e Jardim, 2000), entre estas, a amazônica, a
qual é caracterizada pela dominância, na fração argila, desses compostos metálicos (Dematté,
1988).
Tabela 7. Concentração dos elementos químicos nos rios da Amazônia (µg/L).
Fe

Al

Ba

Mn

Mg

Ca

Sr

Ti

Hg

Ag

a

Canal Norte
Canal Sula
Rio Paráa
Rio Negrob
Rio Xinguc
Rio Murucupid
Rio Tapajóse
Rio Tapajósf

1654,2 208,6 110,2 38,1 220,0
111,0 8,1
10,7 142,0
4200,0 4,8
0,48 508,6
54,6
47,9 21,2 1299,0 4391,7 15,7
1080,8 356,0 26,4 57,7 1249,8 3869,8 23,1
18,5 680,0
1370,0 6,8
564,9
280,0 2,5
12,0 471,6
1670,0 12,1
8,22 <0,23 <2,11
As
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Mo
Canal Nortea
8,0
0,1
1,2
11,1
2,8
18,4 51,4 Canal Sula
12,0
0,2
2,5
7,6
2,9
2,2
151,1 Rio Paráa
4,2
4,7
6,3
17,2 Rio Negrob
0,1
0,1
0,1
0,4
0,2
0,2
2,7
Rio Xinguc
4,1
0,6
0,8
0,1
0,4
5,4
Rio Murucupid 0,4
2,5
2,4
2,8
13,3 e
Rio Tapajós
0,02 0,4
0,2
0,3
2,6
0,06
<0,54
<1,98 <0,66 <4,03 <0,87
<1,67 <4,22 <9,68 <4,88 <3,82
Rio Tapajósf
a
(Pereira, 2000); b(Küchler et al., 2000), c(Pereira et al., 2005); d(Pereira et al., 2007); e(Abdo et al.,
1997); f(presente estudo).

A técnica do HGICPAES também não foi recomendada para a análise do As (1,88 µg/L;
10 µg/L) que apresentou valores abaixo do LD em todos os pontos avaliados. O elemento se
mostrou em conformidade com a resolução do CONAMA e com valores de acordo com os
valores encontrados nos rios da Amazônia.
O Mo (LD = 3,82 µg/L) não apresenta valor restritivo na resolução do CONAMA e de
acordo com o valor encontrado pelo HIBAM (Abdo et al., 1997) haveria necessidade do uso
de uma técnica que determinasse valores em torno de 0,06 µg/L.
Os elementos Mg, Ca, Sr e Ti também não possuem valores restritivos na resolução do
CONAMA, apresentando teores médios de 471,63 µg/L; 1669,96 µg/L; 12,11 µg/L e
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8,22 µg/L, respectivamente. Nas águas naturais, não marinhas, o cálcio encontra-se de
preferência na forma de íon Ca2+ e sua concentração basicamente é determinada pelo
equilíbrio CO2- e CaCO3. Em águas puras, a solubilidade do calcário é muito baixa (no
máximo 15 mg/L), porém ela aumenta rapidamente com a presença de CO2 dissolvido, até
atingir o equilíbrio CaCO3 -H2OCO2, nesse estágio a água não dissolve nem precipita
carbonato de cálcio (Fenzl, 1986).Os elementos Mg, Ca e Sr estão de acordo com a faixa de
concentração encontrada em relação a outros rios da Amazônia. O Mg (471,6 µg/L)
apresentou concentração média 1,44 vezes menor que os valores do projeto HIBAM (680,0
µg/L). O cálcio (1669,96 µg/L) apresentou-se 1,22 vezes maior que o do Projeto HIBAM
(1370,0 µg/L).
Fenzl (1986) sugere que as concentrações de Ca e Mg são, aproximadamente, iguais em
rochas dolomíticas, teoricamente o equilíbrio entre ambos só pode ser atingido depois de um
período de contato suficientemente prolongado entre a água e a rocha (ou sedimento) de
calcário. Outras excelentes correlações podem ter ocorrido devido atividades antropogênicas
ou pelo intemperismo da época de coleta. São boas as correlações positivas encontradas entre
Ca e Mn (0,6772), Mg e Mn (0,6864) e Sr e Mn (0,6684).
O Sr apresentou concentração 1,78 vezes maior no presente estudo (12,1 µg/L) que no
projeto HIBAM (6,8 µg/L). Neste estudo ficou comprovado o enriquecimento de Ca e Sr ao
longo do rio Tapajós, esse comportamento pode ser explicado pela intensa lixiviação que
ocorre em decorrência das chuvas no período de coleta. Destaca-se também a excelente
correlação do cálcio com magnésio (0,9819) e cálcio com estrôncio (0,9989), que pode ser
relacionada com a geoquímica da região.
O Ti apresentou concentração média 17,13 vezes acima da média de concentração
encontrada para o rio Negro, o titânio se encontra associado com Al e Fe em vários minerais
encontrados na região inclusive a bauxita. O maior nível de concentração do Ti foi na estação
AST-05 (18,88 µg/L).
As maiores concentrações de Mn e Ba foram encontradas na estação AST-07 (22,95 µg/L
e 4,62 µg/L, respectivamente). Os elementos Mn e Ba possuem limitação na resolução do
CONAMA e se mantiveram em níveis abaixo da resolução e de acordo com os níveis
encontrados para outros rios da Amazônia. O magnésio apresentou-se 1,45 vezes menor (0,47
µg/L) que no projeto HIBAM (0,68 µg/L). O Ba teve uma alta variação entre os dois estudos
sendo 7,50 vezes menor no presente estudo (2,47 µg/L) que no projeto HIBAM (18,53 µg/L).
Foram observadas excelentes correlações positivas entre Ba e Mn (0,9597) e entre Mg e Sr
(0,9825). São boas as correlações positivas encontradas entre Ba e Ca (0,6005) e Ba e Mg
(0,6230).
O Fe apresentou-se acima do permitido pelo CONAMA, para rios de classe 2, em quase
todos os pontos tendo seu valor máximo encontrado no ponto AST-03 (1000,20 µg/L) e
mesmo sua média (564,89 µg/L) está 1,88 vezes acima dos valores estabelecidos para esse
elemento pela resolução CONAMA. Esses altos valores obtidos para o Fe podem ser
explicados pela composição geoquímica da região onde o ferro apresenta mobilidade relativa
regular. Em pH maior que 4,8 é comum encontrar-se maior quantidade de ferro nas formas de
hidróxidos e óxidos (Mazzeo, 1991). Em relação a outros rios da Amazônia (220,0 a 1080,8
µg/L), o Fe, embora com valores elevados em relação à resolução do CONAMA, está com
níveis considerados normais para a região.
O Al apresentou-se 2,80 vezes acima dos níveis permitidos pelo CONAMA em termos de
média (280,01 µg/L) e em três estações, sendo seus valores até 3,22 (AST-05); 5,69 (AST-06)
e 7,88 (AST-07) vezes maiores que o permitido pelo CONAMA. O Al está em concentrações
condizentes com outros rios da Amazônia (54,6 µg/L a 1654,2 µg/L) e se encontra em não
conformidade com a resolução do CONAMA, estando 2,8 vezes acima do nível máximo
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considerado pela resolução. Vários metais traços podem ser responsáveis por agravos às
doenças neurológicas, sendo o Al um metal estudado com relação ao mal de Alzheimer e
esclerose, do mesmo modo existe uma discussão sobre a influência do Mn, Fe e Cu sobre o
mal de Parkinson (Brown et al., 2005). Esse elemento provoca a contaminação de solo,
impedindo o desenvolvimento de plantas (Pereira e Reis, 2002). Para o rio Tapajós, não foi
encontrada referência ao elemento no projeto HIBAM (Abdo et al., 1997).
O comportamento do alumínio no ambiente depende de como se encontra e das
características do meio, complexa-se com moléculas de água, ânions cloretos, sulfatos,
nitratos, fosfatos e material húmico. A concentração de íons alumínio em águas naturais
normalmente é pequena, tipicamente 27 µg/L. Esse baixo valor se deve ao fato de que em pH
médio, de 6 a 9, das águas naturais a solubilidade do alumínio, contido nas rochas e solos ao
qual a água é exposta, é muito pequena, no caso do rio Tapajós onde o alumínio se encontra
em altas concentrações, mesmo com pH médio pode-se pensar em uma contribuição antrópica
do elemento, principalmente devido à mineração. A solubilidade do alumínio em águas é
controlada pela solubilidade do Al(OH)3, segundo a equação: Al(OH)3(s) ⇔ Al+3 + 3OH- ,
percebe-se que a diminuição do pH das águas naturais provoca um aumento da concentração
de íons alumínio na água (Baird, 1999).
O Al normalmente apresenta-se ligado a argilo-minerais em suspensão, oriundos de
processos de intemperismo de rochas, como o mineral caulinita, tido como o principal
contribuinte de alumínio na região amazônica. A um pH maior que 5,5, ocorre
predominantemente na forma insolúvel ou como aluminossilicato (WHO, 1997). Esse é um
constituinte maior e não reativo dos argilo-minerais (Sholkovitz e Price, 1980). A água é o
principal agente do intemperismo químico, sendo um excelente solvente para todos os
minerais com algumas exceções (Riley e Chester, 1989).
No estudo das correlações (Pearson), foram observadas excelentes correlações positivas
(r > 0,8) entre Al e Mg (0,8339). São boas as correlações positivas encontradas entre o Al e
Ca (0,7284) e Al e Sr (0,7258).
Para melhor visualização da locação e dispersão dos resultados fez-se a divisão dos
elementos em dois grupos distintos por grandeza de concentração (µg/L), estes são mostrados
nas Figuras 3 e 4.
Pela Figura 3 foi possível observar que, dentre os elementos maiores, o elemento que
apresentou a maior variabilidade foi o Ca com um valor extremo (7066,00 µg/L) no ponto
AST-07 (ponto com maior problema de lançamento de efluentes) e sem valores anômalos. Al
e Fe se fizeram presentes sem muita variabilidade e sem resultados anômalos ou extremos. O
Mg foi o elemento de menor variabilidade e apresentou um valor extremo (1226,3 µg/L)
também no ponto AST-07. Os valores mínimos apresentados pelos elementos Al, Mg e Ca e
os valores máximos dos elementos Mg e Ca estão inseridos dentro da caixa que representa 25
a 75% dos resultados considerados normais para os elementos.
No grupo dos elementos menores apresentado na Figura 4, o que apresentou a maior
variabilidade foi o Mn sem valores extremos ou anômalos. O Sr apresentou um valor extremo
(42,57 µg/L) no ponto AST-07. Ti não apresentou resultados anômalos nem extremos e o Ba
foi o elemento com a menor variabilidade neste grupo sem resultados anômalos e extremos. O
valor máximo do elemento Sr está inserido dentro da caixa que representa 25 a 75% dos
resultados normais para o elemento.
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Figura 4. Boxplot dos elementos Ba, Mn, Sr e Ti nas águas do rio Tapajós.

4. CONCLUSÃO
A partir do levantamento realizado se verificou que os parâmetros físico-químicos
analisados (pH, OD e turbidez) estão de acordo com a resolução do CONAMA, apenas o
oxigênio dissolvido na estação AST-07 se encontra em não conformidade, caracterizando os
efeitos da poluição das águas por dejetos orgânicos neste ponto. Acredita-se também que essas
alterações se devem às instalações de logradouros públicos (matadouros e lixões) próximos ao
rio Maicá. Segundo relato de moradores do bairro Diamantino e Maicá, as águas utilizadas por
esses logradouros são despejadas diretamente no Maicá, e este pelo seu curso normal deságua
no Tapajós. O problema tende a se agravar com o aumento da população local já que a cidade
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não conta com tratamento de esgoto e todo efluente doméstico e industrial é lançado, na orla
de Santarém, onde foram localizados 90 canais de esgoto, despejando diariamente efluentes
no rio Tapajós.
O rio Amazonas tem papel fundamental na alteração das características do rio Tapajós na
sua foz, no entorno da cidade de Santarém e funciona como agente depurador tendo em vista o
grande volume de suas águas neste trecho do rio.
As altas concentrações de ferro e alumínio encontradas no rio Tapajós podem ser
explicadas devido à presença desses elementos nas rochas da região amazônica rica nesses
dois elementos que quando são intemperizadas resultam em elementos químicos, nas formas
de íons monoatômicos e íons poliatômicos e agregados em estruturas cristalinas tais como
micas, feldspatos, argilominerais, quartzo, etc. Nessas condições os elementos são
transportados para outros rios até chegar aos oceanos. Os metais Al e Fe em excesso na água
do rio Tapajós podem acarretar problemas à saúde da população que se utiliza dessa água para
consumo. Sugere-se um monitoramento constante das águas do rio estudado para prevenir o
despejo indiscriminado dos resíduos sólidos e líquidos e a consequente contaminação dos
recursos hídricos pelos elementos tóxicos.
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RESUMO
Alguns elementos químicos são essenciais à vida em pequenas quantidades, no entanto,
grandes quantidades podem comprometer a qualidade do curso hídrico e ocasionar danos à
saúde. O objetivo deste trabalho foi quantificar a presença de alguns elementos químicos
potencialmente tóxicos em um trecho do rio Turvo Sujo, localizado na cidade de Viçosa-MG
em diferentes vazões. Nesse rio, foram escolhidos cinco pontos de coleta, as quais foram
realizadas nas quatro diferentes estações do ano. Para cada ponto foram obtidas as
concentrações de cobre, manganês, ferro, zinco, crômio, cádmio e chumbo. As concentrações
de ferro e manganês foram maiores na época do verão, em razão do maior escoamento
superficial nesse período, enquanto os elementos mais tóxicos, como o crômio, cádmio e
chumbo, foram observados em maiores concentrações no período da primavera, época
correspondente à menor vazão.
Palavras-chave: Sazonalidade; elementos potencialmente tóxicos; qualidade de água.

Chemical elements potentially toxic at different flow rates in the Turvo
Sujo river, MG, Brazil
ABSTRACT
Some chemical elements in small amounts are essential to life; however, in high
concentrations can commit the quality of the water courses and cause damages to human
health. The objective of this work was to quantify the presence of potentially toxic elements,
in a section of the Turvo Sujo river in the Viçosa city during different flow rates. In this river
five collection points were chosen and monitored in four different seasons. For each point, the
concentrations of copper, manganese, iron, zinc, chromium, cadmium and lead were obtained.
The iron and manganese concentrations were larger in summer time, due to the largest
superficial drainage in this period, while the most toxic elements, such as chromium,
cadmium and lead were observed in higher concentrations in the spring period corresponding
to the lowest rate flow.
Keywords: seasonality; potentially toxic elements; quality water.
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1. INTRODUÇÃO
A introdução de elementos químicos potencialmente tóxicos nos sistemas aquáticos
ocorre naturalmente por processos geoquímicos e por intemperismo. Os ciclos biológicos e
geológicos são responsáveis pela redistribuição desses metais no ambiente (Yabe e Oliveira,
1998). Essas substâncias podem provocar danos irreparáveis nos organismos aquáticos com o
declínio ou, até mesmo, a extinção de populações (Exley et al., 1991).
Atualmente são reconhecidos treze metais como potencialmente perigosos à saúde
humana e à biota aquática: o antimônio, arsênio, berílio, cádmio, crômio, cobre, chumbo,
mercúrio, níquel, selênio, prata, tálio e zinco. Entre os elementos mais frequentemente
encontrados em descargas e escoamentos superficiais de áreas urbanas e industriais estão o
cobre, zinco, crômio, chumbo e níquel, presentes no escoamento superficial de áreas urbanas
e industriais (Novotny, 1995).
Os elementos potencialmente tóxicos podem ser mais problemáticos em épocas cujo
curso de água apresenta menores vazões, já que estes podem estar mais concentrados em
contrapartida às maiores vazões onde poderão estar mais diluídos. Nesse sentido, em diversos
trabalhos (Felipe-Sotelo et al., 2006; Jonathan et al., 2008) são encontradas correlações
significativas entre a concentração dos elementos potencialmente tóxicos e vazão.
Jordão et al. (2007), objetivando quantificar as concentrações de alguns elementos
químicos no rio Turvo Sujo, no período de estiagem, constataram concentrações de 1 µg L-1
para o cobre, 1240 µg L-1 para o ferro, 300 µg L-1 para o zinco, 3,5 µg L-1 para o crômio, 6,0
µg L-1 para o cádmio e 3,8 µg L-1 para o chumbo.
No Brasil, existem vários relatos de contaminação da água e organismos aquáticos por
metais. Em alguns deles foi evidenciada a ocorrência de bioacumulação em moluscos, como a
contaminação da Baía de Todos os Santos-BA por cádmio, mercúrio, chumbo e zinco,
provocada pelo despejo de esgoto urbano e rejeitos da indústria petroquímica e metalúrgica;
da Baía de Guanabara-RJ, por crômio, cobre, manganês e zinco, também devido ao despejo
de esgoto urbano e rejeitos da indústria petroquímica e metalúrgica; da Baía de Sepetiba-RJ,
por cádmio, crômio e zinco, provocada pelo despejo de rejeitos da indústria metalúrgica e a
contaminação do Complexo Estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia por chumbo, oriunda da
atividade mineradora no leito do Rio Ribeira de Iguape (Pfeiffer et al., 1985).
Os altos índices de toxicidade de alguns metais para os organismos, mesmo em baixas
concentrações, associados a sua relativa facilidade de entrar e permanecer nas cadeias tróficas
por longos períodos, reforça a importância de estudos que determinem suas concentrações em
ambientes aquáticos.
Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho foi quantificar a presença dos metais:
cobre, manganês, ferro, zinco, crômio, cádmio e chumbo, em um trecho do rio Turvo Sujo,
localizado na cidade de Viçosa-MG, em diferentes vazões, relacionadas às diferentes estações
do ano.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Caracterização da área de estudo
A área do presente estudo abrange um trecho localizado no rio Turvo Sujo, sendo este
pertencente à bacia hidrográfica do rio Doce. Essa bacia está compreendida entre as
coordenadas geográficas 42º 40’ e 43º 00’ de longitude Oeste e 20 39’ e 20º 55’ de latitude
Sul, abrangendo parte dos municípios de Viçosa, Cajuri, Coimbra, Teixeiras, Guaraciaba, São
Miguel do Anta e Ervália, no Estado de Minas Gerais (Santos, 2001). A bacia apresenta
altitude média de 775 metros, com cotas extremas de 600 e 945 metros (Santos, 2001).
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A área da bacia apresenta rochas referentes ao período Pré-Cambriano inferior ou
Indiviso, compreendendo gnaisses e magmatitos diversos. Sedimentos quaternários ocorrem
ao longo dos vales, constituindo depósitos aluvionares de caráter argiloso, argilo-arenoso,
representados por terraços e leitos maiores de deposição mais recente (Radambrasil, 1983).
O clima da região enquadra-se no tipo Cwa (clima inverno seco e verão chuvoso), de
acordo com a classificação de Köppen, com temperatura do mês mais frio inferior a 18ºC e,
do mês mais quente superior a 22ºC (Baruqui, 1982).
O trecho em estudo foi escolhido com base nas fontes de poluição, sendo localizado após
uma fonte pontual de poluição, o ribeirão São Bartolomeu e, posteriormente, sem
contribuições de fontes de poluição significativas durante seu percurso. O trecho, no qual
foram escolhidos os pontos de amostragem, situa-se entre o encontro do ribeirão São
Bartolomeu com o rio Turvo Sujo e o deságue deste no rio Turvo Limpo. O ribeirão São
Bartolomeu foi considerado como fonte pontual inicial de poluição, pois, recebe grande parte
do esgoto da cidade de Viçosa-MG.
2.2. Plano de amostragem da água
Para avaliação das variáveis de qualidade de água em diferentes vazões do curso de água,
as coletas das amostras de água foram realizadas em quatro épocas distintas, coincidentes
com as estações do ano: outono (coleta realizada em 14/05/2007), inverno (coleta realizada
em 13/08/2007), primavera (coleta realizada em 07/11/2007) e verão (coleta realizada em
13/02/2008).
2.2.1. Pontos de coleta de água
No trecho escolhido para o estudo, foram definidos cinco pontos de coleta de amostras de
água. A localização dos pontos e a distância destes em relação ao primeiro ponto (ponto 1)
são apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Localização dos pontos de coleta de água e distância destes em relação ao primeiro ponto
(ponto 1).
Pontos de
Distância em relação ao primeiro ponto
Localização
(m)
coleta de água
20º43’57.4’’S
1
0,00
42º53’32.2’’W
20º43’56.9’’S
2
748,90
42º53’50.5’’W
20º43’58.5’’S
3
2000,61
42º54’10.6’’W
20º43’45.5’’S
4
3859,35
42º54’39.3’’W
20º43’31.2’’S
5
4909,65
42º55’2.6’’W

Os pontos de coleta foram geoposicionados, utilizando-se GPS de navegação (modelo 12
XL da Garmin) e cartas topográficas na escala 1:50000 do IBGE, vetorizados no software
ARCVIEW.
2.2.2. Procedimentos de coleta de água e armazenamento das amostras
As amostragens nos pontos de coleta de água foram realizadas em intervalos de tempo
suficientes para que a coluna de água, amostrada no primeiro ponto, se deslocasse deste aos
pontos a jusante, de forma a se coletar amostras na mesma coluna de água (considerando-se o
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regime de fluxo em pistão). Os intervalos de tempo foram calculados a partir da velocidade
média do escoamento das águas do rio e das distâncias entre pontos adjacentes.
As amostras de água coletadas em cada ponto do rio foram do tipo simples, com três
repetições, coletadas na calha central deste, na profundidade de 15-20 cm (CETESB, 1988),
sendo esse procedimento sempre realizado no período da manhã.
Imediatamente antes da coleta, foi realizado o procedimento de “ambientação” do frasco,
ou seja, o enxágue deste de duas a três vezes nas águas onde eram realizadas as amostragens.
Posteriormente, o frasco foi mergulhado no rio e virado lentamente no sentido contra a
corrente até ser, completamente, preenchido com o líquido.
As amostras de água foram acondicionadas em caixas de isopor contendo gelo, sendo
preservadas segundo metodologias descritas em APHA (1995) e transportadas,
imediatamente, ao Laboratório de Qualidade da Água, pertencente ao Departamento de
Engenharia Agrícola, da Universidade Federal de Viçosa, onde foram efetuadas as análises de
variáveis físicas, químicas e biológicas da água.
2.2.3. Determinação dos elementos químicos potencialmente toxicos
Em cada amostra de água coletada, foram quantificadas as concentrações de cobre,
manganês, ferro, zinco, crômio, níquel, cádmio e chumbo por meio do espectrômetro de
emissão atômica de plasma, Perkin Elmer Modelo Optima 3300 TV, após a digestação nitroperclórica das amostras (APHA, 1995).
2.3. Determinação da velocidade e da vazão do rio Turvo Sujo
As medições das velocidades e o cálculo das vazões foram realizados em cada um dos
cinco pontos de coleta nas diferentes épocas do ano. A medição da velocidade da água foi
realizada pelo método do molinete.
A vazão do curso de água foi obtida multiplicando-se a velocidade do escoamento da
água pela área da seção transversal. A velocidade do curso de água, em cada local de
amostragem, foi determinada com o auxílio de um molinete hidrométrico marca M. N. L. 7,
enquanto a área da seção transversal foi determinada por meio de levantamento batimétrico
local, segundo metodologia descrita por Pruski et al. (2006).
As posições horizontais e verticais do molinete, para a determinação da velocidade
média, foram definidas de acordo com a largura e profundidade do curso de água, conforme
metodologias descritas em Almeida (2006) e Pruski et al. (2006), respectivamente.
As correlações entre as variáveis vazão e elementos químicos potencialmente tóxicos
foram efetuadas pelo método de Pearson, utilizando-se o software SAEG (SAEG, 2007).
2.4. Características climatológicas da área em estudo
Nas Figuras 1 e 2 são apresentadas, respectivamente, os totais de precipitação e as
temperaturas médias mensais para a cidade de Viçosa-MG, correspondentes ao período de
estudo, esses dados foram coletados na Estação Meteorológica pertencente ao INMET,
localizada na Universidade Federal de Viçosa (UFV) - MG a 20º25’S e 42º52’W e altitude de
657 m.
Todas as coletas foram realizadas em dias nos quais não ocorreram precipitações; e
anteriormente ao dia da coleta, não houvera precipitações nos últimos cinco dias, no mínimo.
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Figura 1. Precipitações totais mensais, na cidade de Viçosa-MG.

Figura 2. Temperaturas médias mensais na cidade de Viçosa- MG.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As concentrações de Cu, Mn, Fe, Zn, Cr, Ni, Cd e Pb, nas amostras de águas coletadas no
rio Turvo Sujo, são apresentadas na Tabela 2.
Não foram detectadas concentrações de níquel em nenhum dos pontos e épocas avaliadas
(Tabela 2).
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3.1. Cobre
As concentrações de cobre no rio Turvo Sujo (Tabela 2) apenas foram detectadas no
outono, época em que o rio estava com maior vazão (3,55 m3 s-1), nesse caso, havendo
correlação positiva entre esse elemento e a vazão (r = 0,65; p<0,01). Resultados semelhantes,
em relação à maior concentração de cobre nas maiores vazões, foram relatados por Bambic et
al. (2006).
Por ser um micronutriente indispensável às lavouras, o cobre pode ter sido carreado para
as águas do rio Turvo Sujo pelo escoamento superficial, ocasionado pelas precipitações.
Segundo Bambic et al. (2006), altos valores de pH, em baixas vazões do curso de água,
podem resultar em fixação do cobre no sedimento de fundo do rio, limitando a mobilidade
deste. Segundo os autores, a proporção de cobre encontrada no sedimento de fundo em rios
pertencentes à Bacia de Hickley Run, situada em Sierra Nevada, Califórnia, foi de 10 a 1000
vezes maior que na água da superfície, quando o pH era igual a 6.
Jordão et al. (2007) encontraram concentrações de cobre de 4,8 e 4,2 µg L-1 em dois
pontos de amostragem, no ribeirão São Bartolomeu e valor menor que o limite de detecção
antes do encontro do rio Turvo Sujo com o ribeirão e de 1 µg L-1, após o encontro dos dois.
Os valores das concentrações de cobre, encontrados nas águas coletadas nos pontos
avaliados, foram menores que os valores estabelecidos na Resolução CONAMA n.º 357 para
águas de classe 1, 2 e 3, que são, respectivamente, 9, 9 e 13 µg L-1 (Brasil, 2005).
3.2. Manganês
As concentrações de manganês no rio Turvo Sujo (Tabela 2) foram detectadas em todas
as épocas, em cada um dos pontos avaliados. Houve correlação negativa entre esse elemento e
a vazão (r = -0,53; p<0,01).
As maiores concentrações de manganês foram encontradas durante o verão, época em
que ocorreram várias precipitações; esse elemento pode ter sido carreado das lavouras por
meio do escoamento superficial até as águas do rio Turvo Sujo, pois, assim como o cobre, o
manganês é um micronutriente indispensável às plantas e, ou pode ter ocorrido devido ao
maior escoamento-base (águas subterrâneas, consideradas mais ricas em Mn2+) nessa época.
Samecka-Cymerman e Kempers (2007) relataram que o manganês é um elemento típico em
esgotos urbanos e na agricultura (como um micronutriente em fertilizantes e como agente
desinfetante).
No outono (vazão = 3,55 m3 s-1), os valores das concentrações de manganês foram
menores que em todas as outras épocas, devido à menor influência da contribuição do
escoamento superficial carreando esse elemento.
Variabilidade de precipitação e aumento em sua intensidade conduzem ao aumento da
frequência de inundação (Booij, 2005; Middelkoop et al., 2001). Essas variações podem levar
a mudanças no transporte e deposição de sedimentos e contaminantes associados, tais como
elementos químicos potencialmente tóxicos (Thonon et al., 2006).
Houve correlação positiva (r = 0,30; p<0,01) entre o manganês e o pH, o que também foi
observado por Felipe-Sotelo et al. (2006), em trabalho nos rios Mero e Mendo, em Coruña.
Segundo o autor, a correlação positiva entre o pH e o manganês é de difícil explicação, pois,
embora o manganês decresça com o aumento no pH (Koshikawa et al., 2005), depleções de
manganês solúvel com o pH baixo têm sido relatadas em condições extremas (Hart et al.,
1992) ou durante a precipitação na presença de altas concentrações de Al3+ ou SO42(Rothenhöfer et al., 1999).
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Tabela 2. Valores de vazão, médias e desvios-padrão das concentrações de elementos potencialmente tóxicos em amostras de água coletadas no rio Turvo
Sujo, nas diferentes épocas e pontos avaliados.
Vazão
(m3 s-1)

3,55
Outono

2,18
Inverno

1,32
Primavera

2,31
Verão

a

Ponto
1
2
3
4
5
Média
1
2
3
4
5
Média
1
2
3
4
5
Média
1
2
3
4
5
Média

Cobre

Manganês

1,89 ± 0,14
2,67 ± 0,63
0,58 ± 0,52
ND
0,92 ± 0,38
1,20 ± 1,03
ND
ND
ND
ND
ND
NDb
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
-

5,58 ± 0,31
4,76 ± 0,26
3,56 ± 0,46
4,45 ± 0,68
4,20 ± 0,60
4,51 ± 0,80
108,70 ± 4,59
106,50 ± 6,54
85,67 ± 11,81
176,67 ± 4,04
88,67 ± 2,36
113,65 ± 30,59
53,13 ± 9,35
0,04 ± 0,07
104,18 ± 10,73
114,69 ± 14,95
94,79 ± 14,78
73,37 ± 44,7
122,17 ± 11,41
149,57 ± 6,07
113,80 ± 7,81
92,17 ± 11,27
100,33 ± 6,33
115,61 ± 21,93

Elementos potencialmente tóxicosa
(µg L-1)
Ferro
Zinco
Crômio
3454,17 ± 17,29
3000,92 ± 70,93
2361,83 ± 217,18
3297,08 ± 124,84
2597,08 ± 240,52
2942,21 ± 446,74
1511,50 ± 86,03
2222,33 ± 138,67
1788,83 ± 56,19
3173,17 ± 123,36
1852,00 ± 119,48
2109,56 ± 605,39
2005,67 ± 27,21
864,42 ± 90,15
1558,17 ± 184,64
1533,30 ± 104,81
2055,22 ± 46,00
1603,36 ± 453,96
5293,10 ± 138,37
6465,67 ± 207,84
5123,20 ± 335,77
5430,40 ± 160,44
6400,17 ± 126,33
5742,51 ± 618,10

19,17 ± 1,42
36,17 ± 5,13
1,75 ± 0,25
5,75 ± 1,52
3,17 ± 0,76
13,19 ± 13,66
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
1,57 ± 0,12
1,83 ± 1,26
3,33 ± 2,08
6,00 ± 0,00
6,17 ± 0,29
3,78 ± 2,24

Média das três repetições ± desvio-padrão; b ND = não detectado (valores inferiores ao limite analítico).
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ND
ND
ND
ND
ND
18,50 ± 3,12
8,00 ± 1,00
8,17 ± 1,04
4,17 ± 1,44
1,83 ± 1,26
8,13 ± 6,09
29,24 ± 4,22
ND
4,30 ± 0,19
4,51 ± 0,35
4,36 ± 0,16
8,48 ± 11,00
ND
ND
ND
ND
ND
-

Níquel

Cádmio

Chumbo

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
-

ND
ND
ND
ND
ND
0,67 ± 0,29
0,17 ± 0,29
ND
0,17 ± 0,29
0,50 ± 0,00
0,30 ± 0,31
13,01 ± 2,36
0,01 ± 0,01
3,75 ± 0,78
1,31 ± 0,53
0,17 ± 0,13
3,65 ± 5,12
0,08 ± 0,14
0,08 ± 0,14
ND
ND
ND
0,03 ± 0,08

ND
ND
ND
ND
ND
12,27 ± 2,25
4,17 ± 1,26
0,67 ± 0,29
ND
ND
3,42 ± 4,94
24,33 ± 1,49
0,19 ± 0,33
10,72 ± 2,02
4,47 ± 0,32
3,72 ± 0,41
8,68 ± 8,87
ND
ND
ND
ND
ND
–
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Samecka-Cymerman e Kempers (2007) constataram nos rios Olobok e Pilawa, no sul da
Polônia, valores de manganês de 88 µg L-1 e 30 µg L-1, respectivamente, para esses rios. Os
valores encontrados para o rio Olobok estão próximos à média da concentração desse
elemento, obtida no presente trabalho na época de primavera (73,37 µg L-1). Elbaz-Poulichet
et al. (2005) com o objetivo de avaliar frações de elementos químicos nos rios Marne e Seine,
em Paris, encontraram valores de manganês de 3,92 e 6,26 µg L-1, respectivamente. Esses
valores são inferiores aos encontrados no presente trabalho nas épocas de primavera, inverno
e verão, aproximando-se mais dos valores encontrados para esse elemento no outono.
Considerando as concentrações médias de manganês, em cada vazão, observa-se que, nas
épocas cujas vazões foram de 1,32 e 3,55 m3 s-1, as concentrações desse elemento não
ultrapassaram os valores estabelecidos na Resolução CONAMA n.º 357 (Brasil, 2005) para
águas de classe 1 (100 µ L-1). Nas épocas cujas vazões foram de 2,18 e 2,31 m3 s-1, os valores
das médias das concentrações de manganês, em cada vazão, foram superiores ao valor
estabelecido na resolução CONAMA n.º 357 para águas de classe 1 e inferiores ao valores
estabelecidos na mesma resolução para águas de classe 3 ( 500 µg L-1).
3.3. Ferro
As concentrações de ferro no rio Turvo Sujo foram detectadas em todas as épocas
(Tabela 2), em cada um dos pontos avaliados. Houve correlação positiva entre o ferro e a
vazão (r = 0,27; p<0,01).
As maiores concentrações de ferro ocorreram no verão, o qual é caracterizado pelas
maiores quantidades de precipitações, esse elemento pode ter alcançado o curso de água por
carreamento de solo associado ao escoamento superficial, pois, é um importante elemento
constituinte do solo.
Na primavera, época em que ocorreu menor velocidade média das águas do rio Turvo
Sujo (0,33 m s-1), foram encontradas menores concentrações de ferro. Provavelmente, isto é
devido ao menor carreamento de partículas de solo, ocasionado pelo escoamento superficial.
Samecka-Cymerman e Kempers (2007), estudando os rios Olobok e Pilawa, no sul da
Polônia, encontraram valores de ferro de 209 µg L-1 e 418,6 µg L-1, respectivamente. Furch
(1984) encontrou valores de ferro respectivamente de 178 e 109 µg L-1 nos rios Negro e
Solimões, no Amazonas. As concentrações de ferro encontradas por esses autores são bem
menores que as encontradas no presente trabalho.
Jordão et al. (2007) encontraram concentrações de ferro de 1800 e 2550 µg L-1 em dois
pontos de amostragem do ribeirão São Bartolomeu e valores de 551 e 1240 µg L-1,
respectivamente, antes e após o encontro do rio Turvo Sujo com o ribeirão São Bartolomeu,
resultados estes inferiores aos encontrados no presente trabalho.
Os valores das concentrações de ferro encontrados nos pontos avaliados, em todas as
épocas, superaram os valores estabelecidos na Resolução CONAMA n.º 357 (Brasil, 2005)
para águas de classe 1 e 2 (300 µg L-1) e, no verão, superaram os valores estabelecidos para
águas de classe 3 (5000 µg L-1).
3.4. Zinco
As concentrações de zinco no rio Turvo Sujo (Tabela 2) foram detectadas, somente nas
épocas cujas vazões foram maiores (2,31 e 3,55 m3 s-1), ou seja, verão e outono. Houve
correlação positiva entre as concentrações de zinco e a vazão (r = 0,58; p<0,01).
Samecka-Cymerman e Kempers (2007) encontraram nos rios Olobok e Pilawa, no sul da
Polônia, valores de zinco de 69 µg L-1 e 57 µg L-1, respectivamente. Os autores relatam que,
embora seja elemento típico presente em esgotos de indústria têxteis, o zinco também é
utilizado na composição de praguicidas e fertilizantes, podendo ser, portanto, parte da sua
concentração na água devido ao efeito do escoamento superficial em terras agrícolas.
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Águas contaminadas por esgotos industriais, conforme relatado por Pereira (2000) no rio
Muriaé-MG, apresentaram concentrações de zinco em torno de 380 µg L-1.
Jordão et al. (2007) constataram concentrações de zinco de 34,1 e 27,5 µg L-1 em dois
pontos de amostragem no ribeirão São Bartolomeu e valores menores que o limite de detecção
e de 300 µg L-1 antes e após o encontro do rio Turvo Sujo com o ribeirão São Bartolomeu,
respectivamente, sendo este último valor maior que o encontrado no presente trabalho.
Merian (1991) ressalta que águas de rios são, frequentemente, contaminadas por esgotos
e águas residuárias e contêm concentrações de zinco consideravelmente altas. O autor relata
que concentrações de zinco entre 2 e 1183 µg L-1 foram mensuradas em 130 corpos de água,
nos Estados Unidos da América.
Os valores das concentrações de zinco, encontrados nos pontos de avaliação, foram
menores que os valores estabelecidos na Resolução CONAMA n.º 357 (Brasil, 2005) para
águas de classes 1, 2 e 3.
3.5. Crômio
As concentrações de crômio no rio Turvo Sujo (Tabela 2) apenas foram detectadas nas
épocas caracterizadas pelas menores vazões (1,32 e 2,18 m3 s-1), isto é, primavera e inverno.
O ponto 1, localizado após o encontro do rio Turvo Sujo com o ribeirão São Bartolomeu,
apresentou as maiores concentrações desse elemento para as duas épocas consideradas
(primavera e inverno), enquanto nos pontos subsequentes houve diminuição desse valor, o
que pode ser devido à formação de precipitados com outros pares iônicos ou à
quelação/complexação pela matéria orgânica. Houve correlação negativa entre o crômio e a
vazão (r = -0,43; p<0,01).
Jordão et al. (2007) encontraram concentrações de crômio de 38,6 e 7,61 µg L-1 em dois
pontos de amostragem do ribeirão São Bartolomeu, bem como valor menor que o limite de
detecção antes do encontro do rio Turvo Sujo com o ribeirão e de 3,5 µg L-1 após o encontro
dos dois, corroborando com a hipótese de que o ribeirão são Bartolomeu está causando
aumento nas concentrações de crômio no rio Turvo Sujo.
Segundo Jordão et al. (2007), dois exemplos de cursos de água poluídos com crômio são
o rio Amazonas e o rio Skeleto, sendo o último localizado nos Estados Unidos da América.
Enquanto o primeiro apresentou concentração média de crômio de 2 µg L-1 (Förstner e
Wittmann, 1981), o segundo apresentou valores entre 0,3 e 3,5 µg L-1 (Namminga e Wilhm,
1977).
As concentrações médias de crômio, nos cinco pontos avaliados nas épocas cujas vazões
foram de 1,32 e 2,18 m3 s-1, foram menores que o valor estabelecidos na Resolução
CONAMA n.º 357 (Brasil, 2005), que é de 50 µg L-1 para águas de classes 1, 2 e 3.
3.6. Cádmio
As concentrações de cádmio no rio Turvo Sujo (Tabela 2) foram detectadas apenas nas
épocas de primavera e inverno, caracterizadas pelas menores vazões (1,32 e 2,18 m3 s-1), bem
como nos dois primeiros pontos na época de verão (vazão = 2,31 m3 s-1). O ponto 1,
localizado após o encontro do rio Turvo Sujo com o ribeirão São Bartolomeu, apresentou as
maiores concentrações desse elemento (13,01 e 0,67 µg L-1), nas épocas de primavera e
inverno, respectivamente. Isso pode ser devido à ocorrência das duas menores vazões
consideradas (1,32 e 2,18 m3 s-1), nessas épocas. Nos pontos subsequentes, houve diminuição
das concentrações desse elemento, o que pode ser devido à formação de precipitados com
outros pares iônicos, absorção a material sedimentável ou à quelação/complexação pela
matéria orgânica. Houve correlação negativa entre o cádmio e a vazão (r = -0,41; p<0,01).
Os maiores valores de cádmio, nas épocas cujas vazões foram menores, deve-se à
concentração desse elemento no rio, fato esse devido à diminuição do volume de água nesse
período, pois o aumento desse volume tem efeito diluidor. A presença desse elemento
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também pode estar associada ao lançamento de águas residuárias e ao carreamento de
fungicidas e herbicidas ao rio Turvo Sujo.
Cidu e Biddau (2007), objetivando quantificar alguns elementos químicos em alguns rios
em Sardina, na área mediterrânea da Itália, constataram concentrações mais altas desse
elemento (0,19 a 16 µg L-1), sob vazões mais altas, ao contrário das constatações feitas no
presente trabalho. Segundo os autores, a diminuição na concentração desse elemento em
baixas vazões pode ser devido à sua adsorção por uma variedade de óxidos e hidróxidos
(especialmente de alumínio, ferro e manganês ).
Jonathan et al. (2008), estudando rios do sul da Índia, observaram que as maiores
concentrações de cádmio dissolvido, que variaram entre 0,64 e 0,81 µg L-1, foram detectadas
em regiões altamente industrializadas.
Jordão et al. (2007) encontraram concentrações de cádmio de 13,0 e 7,1 µg L-1 em dois
pontos de amostragem do ribeirão São Bartolomeu, bem como valor menor que o limite de
detecção, antes do encontro do rio Turvo Sujo com o ribeirão São Bartolomeu e 6,0 µg L-1
após o encontro destes, sendo este valor maior que os valores encontrados no presente
trabalho.
Investigações demonstram que, com exceção de regiões poluídas, a concentração de
cádmio em rios e lagos encontram-se frequentemente, abaixo de 0,1 µg L-1 (Merian, 1991).
Sendo o valor máximo de cádmio estabelecido na Resolução CONAMA n.º 357 (Brasil,
2005) de 1 µg L-1 para águas de classes 1, 2 e 3, as concentrações referentes aos pontos 1, 3 e
4, na época cuja vazão foi de 1,32 m3 s-1, estão acima desse valor.
3.7. Chumbo
As concentrações de chumbo no rio Turvo Sujo (Tabela 2) foram detectadas, apenas, nas
épocas de primavera e inverno, correspondentes às menores vazões (1,32 e 2,18 m3 s-1). O
ponto 1, localizado após o encontro do rio Turvo Sujo com o ribeirão São Bartolomeu,
apresentou as maiores concentrações desse elemento (24,33 e 12,27 µg L-1 respectivamente),
nas duas menores vazões consideradas, enquanto nos pontos subsequentes houve diminuição
desse valor. Esse fato pode ser devido à formação de precipitados com outros pares iônicos,
absorção a material sedimentável ou à quelação/complexação pela matéria orgânica. Houve
correlação negativa entre o chumbo e a vazão (r = -0,49; p<0,01).
Os maiores valores de chumbo, nas épocas com menores vazões, é devido à maior
concentração desse elemento na água, em razão da diminuição da vazão durante esse período.
Outro fator, que pode influenciar o aumento das concentrações de chumbo nas águas, referese aos lançamentos de efluentes industriais contaminados com esse elemento.
Jonathan et al. (2008), estudando rios do sul da Índia, observaram que as maiores
concentrações de chumbo foram detectadas em regiões altamente industrializadas. Os autores
relataram que as concentrações de chumbo decresceram com o aumento da salinidade na
água, fato esse não observado no presente trabalho, pois, houve correlação positiva entre o
chumbo e a condutividade elétrica (r = 0,41; p<0,01).
Cidu e Biddau (2007) constataram concentrações médias de chumbo mais altas sob
vazões mais altas e observaram pequenas variações entre a concentração de chumbo total e
dissolvido, em alguns rios em Sardina, na área mediterrânea da Itália. Segundo esses autores,
a diminuição na concentração desse elemento em baixas vazões pode ser devido à sua
adsorção por uma variedade de óxidos e hidróxidos, especialmente de alumínio, ferro e
manganês.
Jordão et al. (2007) encontraram concentrações de chumbo de 14,2 e 7,0 µg L-1, em dois
pontos de amostragem do ribeirão São Bartolomeu, bem como valor menor que o limite de
detecção antes do encontro do rio Turvo Sujo com o ribeirão São Bartolomeu e de 3,8 µg L-1
após esse encontro, sendo esse valor próximo aos encontrados no presente trabalho, durante o
inverno.
102

BARROS, F. M.; MARTINEZ, M. A.; MATOS, A. T.; CECON, P. R.; MOREIRA, D. A.; ROSA, D. R. Q.
Elementos químicos potencialmente tóxicos em diferentes níveis de vazão no rio Turvo Sujo, MG, Brasil.
Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 93-105, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.89)

Considerando a média das concentrações de chumbo, verifica-se que apenas no ponto 1,
nas épocas de primavera e inverno e no ponto 3, na época de primavera, as concentrações
desse elemento foram maiores que o valor estabelecido na Resolução CONAMA n.º 357
(Brasil, 2005) para águas de classe 1, que é de 10 µg L-1, porém não superaram o limite
estabelecido nessa legislação para águas de classe 3 (33 µg L-1).
As variações nas concentrações dos elementos químicos entre os pontos, para cada
época, podem também ser influenciadas pela diferença na contribuição do material autóctone,
encontrado em cada ponto avaliado.

4. CONCLUSÃO
Tendo por base os resultados obtidos e considerando-se as condições em que o estudo foi
realizado, conclui-se que:
- As concentrações de cobre, manganês zinco e chumbo, em todos os pontos e épocas
estudadas, ficaram abaixo dos valores estabelecidos pela Resolução Conama nº 357 para
águas de classe 3, enquanto que no verão e na primavera, respectivamente, os valores das
concentrações de ferro e cádmio (nos pontos 1, 2 e 3) ficaram acima do estabelecido por essa
resolução, indicando, dessa forma, uma maior poluição desses elementos no rio Turvo Sujo
nessas épocas;
- Houve correlação positiva entre a vazão e os elementos: cobre, ferro e zinco; e negativa
com os elementos: manganês, crômio, cádmio e chumbo;
- Há grande contribuição de elementos potencialmente tóxicos nas águas do rio Turvo
Sujo devido à descarga de esgotos domésticos, lixos próximos ao rio e a prática de atividades
agropecuárias no seu entorno;
- Não foram constatadas concentrações de níquel em nenhuma das vazões avaliadas.
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RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados da aplicação do método geofísico de
Eletrorresistividade, na determinação de área de percolação de material lixiviado proveniente
de resíduos sólidos domiciliares, dispostos em aterro do tipo vala. Na ausência de poços de
monitoramento ou outras técnicas diretas de investigação ambiental, estudos geológicos em
conjunto com a aplicação de técnicas geofísicas são uma alternativa para caracterização e
monitoramento de materiais lixiviados. A ausência de valores de resistividade inferiores a 100
Ω.m na linha referência a 4 m de profundidade e a ocorrência desses valores nas linhas
realizadas sobre as valas de resíduos e nas adjacências, indica a presença de chorume. Essa
relação está associada ao elevado teor de sólidos totais dissolvidos que caracterizam o
contaminante em questão, cuja presença no solo resulta em redução nos valores de
resistividade elétrica.
Palavras-chave: aterro sanitário; chorume; geofísica; resistividade elétrica.

Geoelectrical characterization of contaminants from domiciliary solids
waste decomposition
ABSTRACT
This paper presents the results of the Electrical Resistivity geophysical method applied to
determine the area of leaching migration originated from solids waste decomposition,
disposed in ditch type landfill. When the monitoring of wells or other direct techniques of the
environmental investigation is not possible, the geological characterization, supported by
geophysics techniques is an alternative for the assessment and monitoring leached materials.
The absence of values below 100 Ω.m in the reference line at 4 m of depth and the occurrence
of these values in the residues ditches and its surroundings indicate the presence of leachate.
This relation is a result of the high content of total dissolved solids that characterize the
studied contaminant that reduces the electric resistivity.
Keywords: landfill; leachate; geophysics; electric resistivity.

1. INTRODUÇÃO
A avaliação de contaminações provocadas por aterros municipais de resíduos sólidos
envolvem a análise integrada do meio físico. Os aspectos fundamentais necessários para a
caracterização de tais áreas sugerem estudos hidrogeológicos, geológicos e pedológicos.
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O acompanhamento e monitoramento das contaminações eventualmente presentes
requerem a detecção, caracterização, acompanhamento e prognósticos sobre o fluxo das
plumas de contaminação geradas no solo e seus possíveis efeitos aos ecossistemas.
Análises químicas em amostras de solo e água subterrânea, caracterizadas como formas
diretas de investigação, são ferramentas tradicionalmente empregadas no estudo de áreas
impactadas por contaminações e são necessárias para a proposição e estabelecimento de
técnicas de tratamento e remediação. Entretanto, esses tipos de análises apresentam caráter
pontual e suas avaliações diante das descontinuidades intrínsecas ao ambiente geológico,
muitas vezes dificultam a interpretação.
A aplicação dos métodos geofísicos em estudos ambientais, essencialmente na
caracterização e monitoramento de áreas impactadas por contaminantes, é crescente diante da
demanda de novas técnicas de investigação ambiental. Esse tipo de análise é caracterizado
como método indireto de investigação, pois realiza medidas de parâmetros físicos
relacionados a propriedades elétricas, mecânicas, térmicas, magnéticas e/ou gravitacionais,
características dos materiais geológicos. Dentre estes, a resistividade elétrica é o parâmetro
mais susceptível a alterações em presença de contaminantes, que podem ser perceptíveis ao
instrumental geofísico.
A possibilidade de aquisição de dados em larga escala a um custo relativamente baixo
por meio de instrumentos de medição permite uma avaliação mais adequada do ambiente,
principalmente, quando integrado a resultados diretos de investigação. Por outro lado, na
ausência destes, as técnicas geofísicas podem auxiliar no diagnóstico de áreas contaminadas
sujeitas a alterações nas propriedades físicas do ambiente impactado.
Este trabalho apresenta os resultados da aplicação do método de Eletrorresistividade, por
meio da técnica de caminhamento elétrico, na determinação da área contaminada por chorume
proveniente de decomposição de resíduos sólidos domiciliares depositados no aterro
municipal de Cordeirópolis, Estado de São Paulo.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Método Geofísico
O trabalho de Elis (1998) descreve as possibilidades de aplicação dos métodos geofísicos
elétricos no estudo de áreas de disposição de resíduos e suas limitações na contaminação
gerada. Os resultados indicam o método de Eletrorresistividade como a ferramenta mais
indicada aos objetivos propostos, principalmente, devido à grande versatilidade, facilidade e
rapidez na aquisição de dados em campo. O método de Potencial Espontâneo demonstrou ser
bastante adequado ao estudo de alvos específicos, como atividade geoquímica resultante da
degradação dos resíduos orgânicos e o fluxo em zonas fraturadas.
Por meio da aplicação conjunta das técnicas de sondagem elétrica vertical, caminhamento
elétrico – para leitura dos parâmetros resistividade e cargabilidade, e o método de Potencial
Espontâneo em arranjo gradiente, Elis e Zuquette (2001) caracterizam uma área de
lançamento de resíduos de curtume ricos em cromo, em Franca (SP). Os resultados indicam
que a resistividade elétrica é o parâmetro mais promissor na identificação de zonas anômalas
associadas ao fluxo de resíduos, enquanto que a cargabilidade não revela relação de contraste
entre áreas impactadas e não impactadas. Os dados de potencial espontâneo auxiliaram na
determinação de caminhos preferenciais de fluxo d’água subterrânea, sem indicar atividade
geoquímica nas áreas contaminadas.
No aterro sanitário de Bauru (Brasil), Lago et al. (2006) aplicaram os métodos de
eletrorresistividade e polarização induzida no estudo das relações espaciais entre a área de
disposição de resíduos e o ambiente natural. Os resíduos contidos em valas apresentam baixa
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resistividade e elevados valores de cargabilidade, depositados em cotas no terreno acima do
nível freático. Os autores definem intervalos de zona saturada e zona insaturada e apontam
áreas contaminadas dentro da zona saturada, caracterizadas por baixos valores de resistividade
e de cargabilidade.
Com o objetivo de estimar a extensão e espessura de resíduos e definir a profundidade do
nível freático contaminado do aterro sanitário de Mallard North – Ilinóis (Estados Unidos),
Carpenter et al. (1990) utilizaram a técnica de sondagem elétrica vertical com arranjos
Wenner e Schlumberger. Os resultados indicam o arranjo Schlumberger como o mais
adequado ao estudo em áreas contaminadas, pois permite definir estratos de cobertura de
resíduos (15 Ω.m a 30 Ω.m), estratos com resíduos insaturados (9 Ω.m a 19 Ω.m) e o nível
saturado de acúmulo de chorume.
A integração de análise estrutural, condutividade hidráulica e resistividade por meio de
sondagens elétricas verticais, possibilitaram a Frohlich et al. (1996), uma estimativa das
propriedades hidráulicas do maciço fraturado onde está localizado o aterro sanitário Central de
Rhode Island (Estados Unidos). A definição de caminhos preferenciais de fluxo d’água no
maciço foi possível devido à baixa resistividade elétrica associada a planos de fratura. A
correlação linear inversa entre condutividade hidráulica e resistividade elétrica das camadas
estudadas, sugere que íons presentes na água contida nas fraturas são condutores de corrente
elétrica.
A caracterização do aterro de East Anglia (Reino Unido), em termos de resistividade e
cargabilidade por Aristodemou e Thomas-Betts (2000), revela aumento nos valores de
cargabilidade na área do aterro dentro da zona saturada e com o aumento da profundidade, ao
passo que tais intervalos foram caracterizados por valores de resistividade em torno de 0,3
Ω.m para a zona saturada e variando entre 0,3 Ω.m e 50 Ω.m com o aumento da
profundidade. Ambos os parâmetros permitiram distinguir de forma clara as regiões afetadas
por contaminantes.
Na caracterização geoquímica e geofísica do aterro sanitário municipal de Camacchio
(Itália), Abu-Zeid at al. (2004) utilizaram os métodos de Eletrorresistividade e Polarização
Induzida (IP), na tentativa de esclarecer a resposta IP geralmente observada em aterros e suas
áreas adjacentes. As áreas adjacentes ao aterro com elevada permeabilidade apresentam baixa
resistividade aparente pela presença de água rica em sais, concomitante a valores elevados de
cargabilidade, provavelmente devido a efeito de polarização de membrana. Resultados obtidos
sobre os intervalos com resíduos também indicam baixos valores de resistividade e elevados
valores de cargabilidade, nesse caso associado à presença de metais sob processos de
oxidação/redução, identificados em análises químicas, sob a forma de elementos metálicos em
solução e em suspensão na zona saturada.
A combinação dos métodos geofísicos da Eletrorresistividade, Radar de Penetração no
Solo (GPR) e Very Low Frequence (VLF) identificam claramente a distribuição de zonas de
baixa condutividade elétrica em solo e na rocha subjacente no aterro sanitário Tveta (Suécia),
segundo Olofsson et al. (2006). Análises químicas na água subterrânea do aterro indicam
elevada quantidade de sais dissolvidos, que confirmam a suposta composição eletrolítica do
aquífero a partir dos dados geofísicos.
2.2. Caracterização geoquímica do Chorume
Atenuação é um termo frequentemente aplicado a redução das concentrações de oxigênio
dissolvido em plumas de contaminação, que incluem processos: físicos - diluição;
físico/químicos - sorção, troca iônica; químicos - precipitação; microbial - degradação
(Christensen et al., 2001).
Plumas de contaminação provenientes de aterros são frequentemente caracterizadas por
quatro grupos de poluentes (Christensen et al., 1994):
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Matéria orgânica dissolvida, expressa pela demanda química de oxigênio ou
carbono orgânico total, incluindo CH4, ácidos graxos voláteis e compostos mais
refratários como húmicos e fúlvicos.
Componentes inorgânicos: Ca, Mg, Na, K, NH4+, Fe, Mn, Cl, SO42+, HCO3- .
Metais pesados: Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn.
Compostos orgânicos derivados de petróleo, que incluem hidrocarbonetos
aromáticos, fenóis e compostos clorados alifáticos.

Outros compostos podem ser encontrados nesse ambiente, como B, As, Se, Ba, Li, Hg, e
Co, sempre em concentrações muito baixas e de importância secundária. A detecção e as
concentrações desses elementos ou compostos podem variar devido a mudanças das fases de
oxidação/redução e/ou alterações sazonais.
Processos de oxidação-redução exercem grande influência na geoquímica de elementos
orgânicos e inorgânicos em aquíferos, com controle da estruturação química. Em geral, o
potencial redox aumenta da parte central para as extremidades da área contaminada.
A condutividade elétrica também pode ser medida em termos de sólidos totais
dissolvidos, devido à associação do íon cloreto como indicador conservativo da presença de
chorume em amostras de água (Baedecker e Apgar, 1984). O trabalho de Bell e Jermy (1995),
dentre muitos outros, descreve a relação direta entre queda no teor de sólidos totais
dissolvidos e redução da resistividade elétrica com o distanciamento do aterro.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Localização e características da área de estudos
Os estudos foram realizados no aterro municipal de Cordeirópolis, localizado na Rodovia
Cássio de Freitas Levi, km 4.5, Estado de São Paulo, Brasil (Figura 1). O município de
Cordeirópolis possui cerca de 17.000 habitantes, cuja economia está baseada na produção de
pisos cerâmicos e cultivo de cana-de-açúcar. A produção de lixo doméstico é de 6 m3/dia.
A área de estudos é um aterro controlado do tipo vala, para deposição apenas de resíduos
sólidos domiciliares. O sistema de operação consiste em valas com 5 m de profundidade, 4 m
de largura e 80 m de comprimento, para deposição de resíduos diretamente sobre o solo e
subsequente cobertura com uma camada de 1 m de solo. Apresenta 48.400 m2 de área
disponível, com início das atividades em novembro de 2001 e vida útil prevista para 20 anos.
A topografia da área é bastante plana, com declive médio de 0,5% sentido sudeste e
altitude entre 660 m e 659 m. O aterro é cercado por fazendas de cultivo de cana-de-açúcar.
O substrato é constituído por solo argiloso com 10 m de espessura, sotoposto a um corpo
de diabásio com 15 m de espessura. Abaixo dele ocorrem arenitos finos e siltitos pertencentes
à Formação Tatuí. Ensaios de peneiramento e análise granulométrica conjunta de minerais
magnéticos revelam a concentração de 60% de minerais metálicos no solo, essencialmente
óxidos de ferro sob a forma de lâminas lateríticas milimétricas, glóbulos de goetita e cristais
parcialmente alterados de magnetita.
O nível freático está localizado a uma profundidade média de 50 m, com sentido de fluxo
para sudeste, determinados por meio de sondagens elétricas verticais. Ensaios de
condutividade hidráulica saturada de campo apontam valores entre 10-5 cm/s a 10-3 cm/s para o
solo da área. Não existem poços instalados na área ou quaisquer outros sistemas de
monitoramento ambiental do solo ou água subterrânea.
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Figura 1. Localização da área de estudo, com posição das linhas
de caminhamento elétrico, período de fechamento das valas de
resíduos, potenciometria e sentido de fluxo d’água subterrânea.

3.2. Desenvolvimento dos trabalhos de campo
A aquisição de dados geofísicos utilizou a técnica de caminhamento elétrico, por meio de
do arranjo dipolo-dipolo. Esse arranjo consiste na instalação de pares de eletrodos metálicos
ao longo da linha de investigação, para injeção de corrente elétrica no solo por meio de
eletrodos de corrente e posterior leitura do potencial gerado, por meio de eletrodos de
potencial (Orellana, 1972). A disposição adequada dos pares de eletrodos de corrente e
potencial na superfície do terreno permitem leituras de resistividade elétrica para diversos
níveis de profundidade na linha investigada. Este trabalho utilizou o arranjo dipolo-dipolo
com 5 m de espaçamento entre eletrodos e leituras de resistividade em 8 níveis de
profundidade.
Na área estudada foram realizadas 6 linhas de caminhamento elétrico (Figura 1). As
linhas 2 e 3 cruzam as valas de resíduos enterrados, enquanto que as linhas 1, 4 e 5 estão
locadas nos limites da área. A linha referência foi disposta em uma área a montante do fluxo
d’água subterrânea e separada da área do aterro pelo talude de implantação da rodovia que
cruza a área. Esta linha foi realizada para determinação dos valores naturais de resistividade
em diversos níveis no terreno, para sua posterior comparação com as linhas que
eventualmente sofrem influência de contaminantes provenientes do aterro.
O equipamento utilizado foi o resistivímetro Terrameter SAS 4000, fabricado pela
ABEM Instruments (Suécia), com resolução de 1µV. Esse equipamento é calibrado para
medidas de resistividade por meio de ciclos periódicos de corrente elétrica alternada e de
baixa frequência, procedimento que permite a filtragem de ruídos do sinal adquirido. A razão
V/I, ou seja, potencial medido (V) pela corrente (I) transmitida permite leituras diretas de
resistência elétrica em ohm (Ω). A resistência medida, associada ao fator K, associado à
geometria dos eletrodos em superfície, resulta no parâmetro resistividade elétrica (Equação 1):
ρ= K

∆V
I

Οhm.m
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(*) Os dados foram processados no programa RES2DINV, no qual foram gerados
modelos por inversão, resultando em seções geoelétricas 2D (distância versus profundidade)
(Loke e Barker, 1996). Durante o processamento, foi realizada a calibração de profundidade
em todas as seções modeladas, a partir de informações conhecidas sobre a profundidade de
escavação das valas.
Posteriormente, todas as medidas referentes a 4 m de profundidade foram tabeladas,
georreferenciadas e interpoladas no programa Surfer 8.0, a por meio do método de vizinhança.
Nesse método, os grupos iniciais são determinados pelos mais altos coeficientes de
associação mútua, ou seja, para a admissão de novos membros é suficiente determinar quais
os representantes de maior coeficiente de associação com um dos elementos de determinado
grupo (Landim, 2004). Dessa forma, a escolha desse método de interpolação foi baseada na
fidelidade aos valores interpolados e limitação da superfície aos valores extremos de entrada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O perfil de solo da área é caracterizado pelo aumento crescente de resistividade elétrica
com a profundidade, como pode ser observado na seção geoelétrica 2D modelada (Figura 2).
Os horizontes até 2 m de profundidade, onde predomina solo areno-argiloso, apresentam
valores de resistividade entre 30 Ω.m e 300 Ω.m. Entre 2 m e 5 m de profundidade, onde
predomina solo silto-argiloso, ocorrem valores de resistividade que variam de 300 Ω.m e 3000
Ω.m.
A partir de 5 m ocorre solo saprolítico com fragmentos centimétricos bastante alterados
de rocha, envoltos em matriz argilosa. A resistividade desse intervalo varia de 3000 Ω.m a
8000 Ω.m. Abaixo de 10 m de profundidade ocorre diabásio inalterado, com juntas verticais
totalmente ausentes de água.

Figura 2. Seção geoelétrica 2D correspondente à linha de referência.

O mapa de integração das linhas processadas (Figura 3) apresenta intervalos de
resistividade bastante inferiores aos valores característicos para a área, conforme demonstra a
seção de referência (Figura 2). É possível que áreas com resistividade acima de 700 Ω.m
estejam próximas das condições naturais da área, caracterizada por valores entre 1000 Ω.m a
1500 Ω.m para 4 m de profundidade.
A isolinha central com valores abaixo de 100 Ω.m, possivelmente, representa a área com
maior concentração de contaminantes, constituído por elevada carga de sólidos totais
dissolvidos que caracterizam o liquido lixiviado proveniente da decomposição de resíduos
orgânicos.
O formato dessa área anômala sugere que o fluxo de chorume esteja condicionado à
direção longitudinal das valas. É possível que o fluxo de chorume dentro das valas seja
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facilitado devido à elevada porosidade e permeabilidade desse ambiente em relação ao
constituído pelo solo da área.
A ocorrência de medidas abaixo de 100 Ω.m em diversas valas, aparentemente, indica
haver uma relação entre tempo de decomposição de resíduos orgânicos e variação da
resistividade elétrica, pois esse intervalo de resistividade ocorre nas valas com fechamento
entre 2007 e 2005, cruzadas pela linha 3.
Essas valas estão a montante das valas de 2004, 2003 e 2002 cruzadas pela linha 2, nas
quais também ocorrem medidas abaixo de 100 Ω.m (Figura 3).
Grande parte da linha 1 apresenta medidas abaixo de 300 Ω.m, indicando um possível
avanço de chorume para além dos limites do aterro. Essa tendência também ocorre na linha 4,
embora com pequena faixa de ocorrência de medidas abaixo de 400 Ω.m.

Figura 3. Mapa de resistividade elétrica para 4 m de profundidade.

5. CONCLUSÕES
Na ausência de poços de monitoramento ou outras técnicas diretas de investigação na
área do aterro, a caracterização geológica em conjunto com a aplicação de técnicas geofísica
podem ser uma alternativa para detecção e monitoramento de contaminantes.
Entretanto, a determinação dos teores de contaminação requer análises químicas em
amostras de solo e água subterrâneas. Portanto, é recomendado que técnicas indiretas de
investigação sejam aplicadas de forma complementar em estudos ambientais, seja para
caracterização de áreas contaminadas, determinação de áreas de anomalias quanto ao
parâmetro físico estudado ou no monitoramento de áreas comprovadamente contaminadas.
A caracterização da área de baixa resistividade foi possível somente após comparação
com os padrões de resistividade naturais ao ambiente geológico, definidos pela linha
referência. Este é um procedimento necessário em qualquer estudo ambiental para
determinação de áreas anômalas, pois os parâmetros físicos medidos pelo instrumental
geofísico, especialmente pelo método de Eletrorresistividade, variam com o tipo de

112

MOREIRA, C. A.; BRAGA, A. C. O. Caracterização geoelétrica de contaminantes provenientes da
decomposição de resíduos sólidos domiciliares. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 106-114, 2009.
(doi:10.4136/ambi-agua.90)

solo/rocha, características físico-químicas do fluído intersticial, grau de saturação, dentre
outros fatores.
Elevadas quantidades de sólidos totais dissolvidos associadas ao contaminante
proveniente da decomposição de material orgânico e seu comportamento no ambiente
geológico, caracterizado como condutor elétrico, permitiram sua detecção pela aplicação do
método de geofísico de Eletrorresistividade.
A relação direta entre baixa resistividade elétrica e elevado teor de sólidos totais
dissolvidos, correlacionados aos padrões naturais da área, permitiu a definição de zonas de
concentração de chorume por meio do método de Eletrorresistividade.
Ocorrências de medidas de baixa resistividade na linha 1 indicam a percolação de
chorume para além dos limites do aterro. Em contrapartida, a definição dessa zona anômala e
sua associação com o vetor de fluxo principal, podem subsidiar projetos de remediação ou
contenção da área impactada, como a instalação de barreiras biológicas.
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RESUMO
O estudo dos padrões espaciais de transmissão de doença diarreíca permite a elaboração
de propostas que auxiliam o controle da dispersão dessas doenças. O presente estudo teve por
objetivo identificar padrões espaciais de internação por doença diarreíca nos municípios do
Vale do Paraíba Paulista, utilizando-se geoprocessamento. Foram obtidos dados de internação
de diarreia do DATASUS, analisados sob a forma de taxas, IDH, percentuais de cobertura de
esgotamento sanitário e de água tratada; os dados foram analisados pelo aplicativo TerraView.
Utilizou-se o coeficiente de Moran Global para identificar aglomerados espaciais. Foi possível
identificar um aglomerado espacial na região central do Vale do Paraíba e na região da Serra
da Mantiqueira. Não foi possível identificar correlação entre internação por diarreia e as
demais variáveis. A doença diarreica é multifatorial, mas o geoprocessamento oferece
subsídios para os gestores de saúde para implantação de políticas para minimizar esse
problema.
Palavras-chave: Análise espacial; saneamento ambiental; doenças diarreicas.

Spatial analysis of diarrheal diseases in Vale do Paraíba, Brazil
ABSTRACT
The study of the spatial patterns of transmission of intestinal infectious diseases allows
the development of methodologies to control the dispersion of these diseases. The aim of this
study was to identify spatial patterns of hospitalization by diarrheal disease in the Paraíba
Valley, Sao Paulo, Brazil, using geoprocessing techniques. The hospitalization records were
obtained from DATASUS and analysed by rates, Human Development Index (HDI),
sanitation and water coverage percentages; the data were analyzed using the TerraView
software. The global Moran coefficient was used to identify spatial clusters. It was possible to
identify a spatial cluster in the central region of the Paraiba Valley and in the region of the
Mantiqueira Mountains. Correlation between hospitalization by diarrhea and other variables
was not observed. The diarrhea is a multifactorial disease, but geoprocessing approach may
provide subsidies to implement policies to minimize this problem for the public health
service.
Keywords: Spatial analysis; environmental sanitation; diarrheal diseases.

1. INTRODUÇÃO
As doenças infecciosas intestinais ainda são muito frequentes nos países em
desenvolvimento, podendo ser consideradas ainda um grave problema relacionado à saúde
pública. Dentre essas doenças, os casos de diarreias ainda se apresentam em muitas
populações, principalmente aquelas em condições de moradia, saneamento e educação,
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 4, n. 2, 2009.

OLIVEIRA, F. J. P.; NASCIMENTO, L. F. C. Análise espacial da distribuição de doenças diarréicas nos
municípios do Vale do Paraíba Paulista. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 115-123, 2009. (doi:10.4136/ambiagua.91)

inadequados. Estimativas apontam que mais de 4 milhões de crianças no mundo, menores de
5 anos, principalmente nos países em desenvolvimento, vão a óbito, devido à diarreia
infecciosa aguda. No Brasil, apesar das limitações do sistema de informações, há registros no
sistema AIH/DATASUS, em anos mais recentes, de que mais de 600 mil internações por ano
ocorrem devido à doença infecciosa intestinal, causando quase oito mil mortes, o que
representa uma perda econômica significativa para o país e um importante prejuízo à saúde da
população (Brasil, 2007; Campos et al., 2001).
De acordo com Guimarães et al. (2001), dentre as doenças infecciosas intestinais, a
diarreia é uma das mais comuns, caracterizando-se ainda como uma considerável causa de
mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. Além disso, segundo Costa et al. (2005),
a maior parte dos casos dessas doenças são causados por irregularidades nos sistema de
tratamento de água, esgoto e demais problemas de higiene e saneamento básico. Dessa forma,
as infecções diarreicas podem ser caracterizadas como doenças veiculadas por água e
alimentos contaminados, sendo sua transmissão intensificada pela interferência de fatores de
ordem sanitária e ambiental.
Atualmente existem programas institucionais que estão sendo desenvolvidos no sentido
de integrar a vigilância sanitária epidemiológica e ambiental. Tal integração deve ocorrer a
partir das ações e informações de vigilância ambiental e epidemiológica (Costa et al., 2005).
O estudo de aglomerados de doenças e identificação das áreas geográficas com risco
elevado oferece a possibilidade de iniciativas mais eficazes para o controle de doenças
(Bailey, 2001). Dentre os inúmeros métodos que podem ser utilizados para o estudo de
dispersão de doenças infecciosas, aqueles baseados em técnicas de geoprocessamento parecem
ser bastante eficazes.
As ferramentas informatizadas, denominadas Sistemas de Informações Geográficas
(SIGs), proporcionam a realização de análises complexas, favorecendo a integração de dados
de diferentes fontes e criação de bancos de dados com referências geoespaciais aplicáveis a
diferentes áreas de estudo (Câmara et al., 2004; Carvalho e Santos, 2005).
Segundo Nascimento et al. (2007), a análise espacial e mapeamento de eventos são
importantes instrumentos para a saúde pública, tanto para fins diagnósticos como para
tratamento, auxiliando na compreensão da ocorrência dos eventos.
Como exemplo dessa aplicação, métodos de análise espacial foram aplicados para
mensurar o número de óbitos neonatais e também estabelecer as áreas de maior risco na
cidade de Porto Alegre (Shimakura et al., 2001), no Rio de Janeiro (Andrade e Szwarcwarld,
2001) e no Vale do Paraíba (Nascimento et al., 2007). Essa abordagem oferece informações
que podem favorecer possíveis planos de ação dentro daquelas cidades.
Sendo assim, o desenvolvimento de estudos que utilizem ferramentas de análise espacial,
relacionados às doenças diarreicas agudas, podem favorecer a descrição de padrões de
contaminação, esclarecer as causas e facilitar a implantação de medidas e planos de ação
contra essas doenças.
O presente trabalho tem como objetivo identificar padrões espaciais para internações por
diarreia nos municípios da Diretoria Regional de Saúde de Taubaté (DRS-Taubaté), no Vale
do Paraíba Paulista, e associá-los a dados de saneamento e desenvolvimento.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado estudo ecológico, utilizando-se técnicas de análise espacial, a partir de
dados relativos a internações causadas por diarreia nos municípios que compõem a DRSTaubaté, no Vale do Paraíba Paulista (Figura 1).
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Figura 1. Vale do Paraíba Paulista, seus municípios e Via Dutra.
Fonte: Nascimento et al. (2007).

Dos 39 municípios que compõe a DRS-Taubaté (São Paulo, 2007), não considerando os
quatro municípios localizados na região do litoral norte, são 35 os que estão no Vale do
Paraíba paulista; eles se distribuem ao longo da Rodovia Presidente Dutra, e alguns desses
municípios se encontram localizados nas regiões serranas da Serra da Mantiqueira, Serra da
Bocaina e Serra do Mar.
Os dados que tratam da ocorrência de internações causadas por diarreia foram obtidos na
página eletrônica da base de dados do sistema Datasus e estão disponíveis para consulta
pública (Brasil, 2007b).
Foram coletados dados relativos ao período entre 2000 e 2007 e estimadas as taxas de
internação por 100000 habitantes para cada município. Com intuito de estabelecer relações
entre as internações por infecções diarreicas e as condições de saneamento dos municípios
estudados, os dados obtidos foram comparados com indicadores das condições de saneamento
de cada município.
Dentre os vários indicadores existentes para avaliar as condições de vida da população,
foram utilizados neste trabalho dados referentes à distribuição de redes de esgotamento
sanitário, abastecimento de água e postos de saúde dos respectivos municípios, disponíveis na
página eletrônica do DATASUS, e também dados do índice de desenvolvimento humano –
IDH-M (PNUD, 2004).
Para a análise estatística espacial dos dados foi utilizado o aplicativo TerraView versão
3.2.0 desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e disponível para
uso público na página eletrônica do instituto (INPE, 2007).
Foi utilizado o índice de correlação de Moran Global, para estimar a autocorrelação
espacial da distribuição da doença diarreica nos municípios que compõem o Vale do Paraíba
Paulista.
Foram estimadas as correlações entre as variáveis de estudo usando-se o coeficiente de
correlação de Pearson.
A base de dados utilizada para o estudo foi desenvolvida pelo Laboratório de
Geoprocessamento (LAGEO) da Universidade de Taubaté (UNITAU). Por meio desta e com a
utilização do aplicativo TerraView foram criados mapas temáticos da área de estudo.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos, que podem ser observados na Tabela1 e nos mapas temáticos
produzidos, expressam os padrões de distribuição espacial das Doenças Diarreicas nos
municípios do Vale do Paraíba e também a distribuição das redes de saneamento e respectivos
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH-M) das populações.
Os dados representados na Tabela 2 demonstram as correlações espaciais existentes entre
os municípios que compõem o Vale do Paraíba paulista. Em relação aos casos de internação
por doenças diarreicas, por exemplo, é observável a formação de aglomerados de municípios,
dentre os quais existe correlação positiva.
Tabela 1. Índices de Moran, valores médios, máximo, mínimo e p-valor para as variáveis morbidade
por diarreia, IDH-M, taxas de água e esgoto, Vale do Paraíba, 2000-2007.
Variável
Morbidade por Diarreia (casos)
IDH-M
Taxa de água (porcentagem)
Taxa de esgoto (porcentagem)

Moran
0,34
0,49
0,19
0,05

p-valor
0,006
0,003
0,070
0,320

Média
51,4
0,78
69
61

Máximo
311
0,85
93,3
91,6

Mínimo
0
0,72
35,4
29,6

IDH-M = Índices de Desenvolvimento Humano

De acordo com os dados coletados, dentre os municípios que apresentam taxas de doença
diarreica acima da média, cinco apresentam o valor do IDH abaixo da média constatada e
outros cinco apresentam a distribuição de rede de abastecimento de água também abaixo da
média. Em quatro municípios existe a coincidência de IDH-M baixo e de distribuição de rede
de abastecimento de água com menores porcentagens de cobertura no município.
Tabela 2. Matriz de correlação das variáveis, para 35 municípios doVale do Paraíba Paulista, 20002008.
Morbidade por Diarreia
IDH-M
Taxa de água
Taxa de esgoto

Morbidade por Diarreia
1,00
0,08
0,04
-0,08

IDH-M Taxa de água Taxa de esgoto
1,00
0,66 #
0,69 #

1,00
0,91 #

1,00

# p < 0,05

O fato de não haver correlação entre as internações por diarreia e as outras variáveis, em
especial, às do saneamento, pode ser explicado pela possível qualidade do armazenamento e
do manuseio da água tratada, bem como da qualidade da coleta do lixo.
A partir de uma análise parcial, os baixos índices de distribuição de redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e também o IDH reduzido, parecem influenciar na
variação das taxas de incidência de diarreia, embora, alguns dos municípios que apresentam
grandes concentrações de internações não apresentem correspondência com essa constatação.
O município de São José dos Campos, apesar de apresentar IDH acima da média da área
de estudo e ter a distribuição dos sistemas de água e esgoto consideravelmente acima da
média, está entre os municípios com maiores taxas de internação por doenças diarreicas. Esse
comportamento parece contrariar as constatações anteriores, entretanto, como foi citado na
revisão de literatura, municípios de grande porte podem apresentar grandes diferenciais intraurbanos e esses diferenciais podem favorecer o aparecimento de disparidades sociais,
ambientais e sanitárias.
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No caso de municípios com grandes populações, a distribuição irregular de renda pode
produzir grandes bolsões de pobreza, além disso as populações desses bolsões estão
frequentemente expostas a condições sanitárias precárias. Essas condições desfavoráveis
podem contribuir com as elevadas taxas de internação por doenças infecciosas intestinais.
Outro município que chama a atenção por suas características é Campos do Jordão, pois
embora apresente IDH elevado e distribuição de sistemas sanitários acima da média, também
está entre os municípios com altos índices de internações por diarreia. Nesse caso, os
diferenciais intra-urbanos são bastante evidentes, pois embora esse município não apresente
população muito elevada, sua distribuição de renda é evidentemente desproporcional entre os
moradores, influenciando as condições de saneamento entre as áreas mais ricas e mais pobres,
causando interferência na composição das taxas de internação.
Ainda em relação a Campos do Jordão, pode-se perceber na Figura 2, que o município
faz parte de um aglomerado de municípios com condições similares. Neste caso o
agrupamento pode sugerir que os três municípios apresentam comportamentos semelhantes,
mas Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, apesar do posicionamento geográfico
próximo, apresentam condições de saneamento e IDH–M bastante diferentes de Campos do
Jordão.
Outro fator que pode ser destacado em relação a Campos do Jordão é a variação de sua
população nas temporadas mais frias, pois como estância turística e climática, recebe grande
número de turistas durante os períodos mencionados. Caso os sistemas de saneamento não
estejam adequados a essa variação, podem ocorrer desvios do comportamento de transmissão
de doenças infecciosas.
O aglomerado formado pelos municípios de Lorena, Canas, Cachoeira Paulista, Silveiras,
Piquete e Cunha, é composto por municípios com constituição muito variada. As altas taxas
de diarreia nesses municípios podem ser influenciadas por diferentes acontecimentos.
Nos casos de Silveiras e Cunha, pode-se destacar que são municípios caracteristicamente
rurais, que apresenta grande parte de suas áreas descobertas por sistemas de saneamento
básico. A maioria das propriedades rurais desses municípios é abastecida por águas
provenientes de rios, córregos, minas ou poços e não recebem nenhum tipo de tratamento.
Os esgotos de muitas das propriedades rurais são depositados em fossas sépticas ou são
despejados sem tratamento em rios da região, e esse comportamento pode estar relacionado às
altas taxas de morbidade por diarreia.
Nos casos de Lorena, Cachoeira Paulista e Piquete, os fatores que influenciam as altas
taxas de doenças diarreicas não podem ser identificados nesta pesquisa, solicitando
abordagens diferenciadas em relação a esses municípios.
O município de Canas, como um dos mais recentes da região, também está entre aqueles
que apresentam cultura essencialmente agrícola e ainda possui algumas dificuldades
estruturais. Sua área, embora pequena, ainda apresenta sistema de coleta de esgoto abaixo da
média esperada e a distribuição do abastecimento de água está exatamente na média. O IDH
desse município também é relativamente baixo, sendo assim esse conjunto de fatores pode
oferecer uma possível explicação para o comportamento das taxas de internação por diarreia
no município.
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Figura 2. Distribuição espacial de doença diarreica no Vale do Paraíba Paulista em taxas por
100.000 Habitantes, 2000 – 2007.

Dentre os doze municípios com as mais elevadas taxas de internação por doença
diarreica, sete estão fora do eixo da Rodovia Presidente Dutra (Figura 2).

Figura 3. Distribuição espacial do IDH-M dos municípios do Vale do Paraíba Paulista, 2008.

A Figura 3 mostra a distribuição dos valores do IDH dos municípios do Vale do Paraíba
Paulista. Pode-se observar que os municípios que se distribuem ao logo da Rodovia Presidente
Dutra apresentam, em sua maioria, melhores valores de IDH. Aparentemente, pode-se
considerar que o eixo econômico formado pela Rodovia Presidente Dutra favorece o
desenvolvimento dos municípios mais próximos, melhorando as condições de vida de suas
populações.
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Padrão semelhante ao encontrado para o IDH se observa para os percentuais de
municípios com coleta de esgoto (Figura 4) e com tratamento de água (Figura 5).

Figura 4. Distribuição espacial da rede de esgotamento sanitário dos Municípios do Vale do
Paraíba Paulista, expressos em percentual de cobertura por município, Vale do Paraíba, 20002007.

Figura 5. Distribuição espacial da rede de tratamento de água dos Municípios do Vale do
Paraíba Paulista, expresso em percentual por município, Vale do Paraíba, 2000-2007.

Tomando-se como base as Figuras 3, 4 e 5, pode-se afirmar que os municípios que se
aproximam da capital paulista apresentam IDHs proporcionalmente mais elevados, além disso
a maioria apresenta sistemas sanitários com maiores coberturas.
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4. CONCLUSÃO
Foi possível identificar aglomerados espaciais para maiores taxas de internação por
doença diarreica, mas não foi possível associar essas taxas com os dados de IDH-M e as
informações das condições de coleta de esgoto e abastecimento de água. Esta abordagem pode
fornecer subsídios aos gestores de saúde, locais e regional, para proporem estratégias para o
controle dos casos de diarreia.
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RESUMO
AVADs são medidas do estado de saúde de uma população ou da carga associada a uma
doença específica ou a um determinado fator de risco. Avalia o período de vida perdido
devido á morte ou a fatores de desabilidade, provocados por doenças, em comparação com
uma vida longa, livre de desabilidade e sem doenças. AVADs são calculados como a soma de
anos de vida perdidos devido à morte prematura (AVM) e anos de vida saudável perdidos em
estados de doenças, isto é, anos vividos em desabilidade, (AVD) que são padronizados por
meio de pesos de severidade, portanto: AVAD = AVM+AVD. A Organização Mundial da
Saúde – OMS - estabeleceu, para uso de esgotos em irrigação, o mesmo nível de proteção da
saúde pública previamente estabelecido para consumo de água potável, isto é, a carga
adicional de doenças oriundas pelo consumo de produtos irrigados com esgotos não deverá
exceder 10-6 AVAD (Anos de Vida Perdidos por pessoa por ano, PPPA). Um nível de risco
tão restritivo é quase impossível de ser obtido em uma grande maioria de países em
desenvolvimento, que não terão condições de implementar as medidas protetoras
preconizadas, principalmente em relação a tratamento de esgotos, mesmo para irrigação
irrestrita. Este trabalho analisa quais são as medidas protetoras viáveis de serem estabelecidas
em países em desenvolvimento, propondo uma carga tolerável de doenças não superior a 10-4
AVAD por pessoa por ano. Para analisar a validade dessa proposta é necessário adotar uma
metodologia de risco/benefício, por meio da realização de estudos epidemiológicos e da
avaliação de características e condicionantes locais, particularmente as de saúde pública,
ambientais, técnicas, econômicas e socioculturais.
Palavras-chave: AVAD; DALY; reúso; esgotos; irrigação; diretrizes; padrões.

Feasibility of a daly of no more than 10-4 per person per year for water
reuse in agriculture, in developing countries
ABSTRACT
DALYs are a measure of the health of a population or burden of disease due to a specific
disease or risk factor. It evaluates the time lost because of disability or death from diseases
compared with a long life free of disability in the absence of disease. DALYs are calculated as
the sum of years of life lost by premature mortality (YLL) and years of healthy life lost in
states of less than fully health, i.e., years lived with a disability (YDL), which are standardized
*

AVAD = Anos de Vida Ajustados em Desabilidade, por pessoa por ano (PPPA), proposta do autor para o termo
inglês DALY, = Disability Adjusted Life Years, per person per year (PPPY), que corresponde à soma do número
de anos perdidos por morte prematura (AVM), equivalente ao termo em inglês YLL= years of life lost e anos de
vida vividos em desabilidade (AVD), equivalente ao termo em inglês YLD = years of life lost in state of
disability.
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by means of severity weights, thus: DALY=YLL+YLD. WHO has established for wastewater
use in irrigation the same reference level of health protection as established for drinking water
quality, i.e., the additional burden of disease from consuming water irrigated food should not
exceed 10-6 DALY (Disability-Adjusted Life Years) loss per person per year (pppy). Such a
restrictive risk is almost impossible to be attained in most developing countries which may not
be able to afford the cost of wastewater treatment and of other protective measures, even for
restrict irrigation. This paper analyses which protective measures are able to be implemented
in developing countries and proposes a tolerable disease burden of no more than 10-4 DALY
per person per year. In order to evaluate this proposal it is mandatory to adopt a methodology
of cost/benefit, through the development of epidemiologic studies and the identification of
local characteristics and constraints, particularly the ones related to public health, technical,
socio economical and environmental conditions.
Keywords: DALY; reuse; wastewater; irrigation; guidelines; standards.

1. CARGA GLOBAL DE DOENÇAS E AVADS
Murray e Lopes (1996) introduziram o conceito de “Carga Global de Doenças e Injúrias”
descrevendo a carga atribuída a 107 doenças e injúrias e 10 fatores de risco ou grupos de risco
para diversos grupos etários e regiões geográficas. Numa de suas primeiras fases de
desenvolvimento, o trabalho introduziu o conceito de AVAD (Anos de Vida Ajustados em
Desabilidade), como uma medida comum para avaliar a consequência de diversas doenças.
Esse parâmetro permite avaliar efeitos sobre a saúde quantificando, inclusive, efeitos não
fatais. Tradicionalmente, as políticas relativas à saúde pública exprimem a severidade de
doenças em termos de taxas de mortalidade, devidas a causas específicas. Entretanto, muitas
doenças não implicam mortalidade, mas podem se associar a taxas elevadas de morbidade. O
conceito de AVAD engloba ambos os eventos, uma vez que mede a diferença entre o status de
saúde vigente em uma determinada população de referência e uma meta pré-selecionada,
como por exemplo um estado ideal de saúde. Essa medida integrada combina anos de vida
perdidos por morte prematura (AVM) e anos vividos em desabilidade (AVD), que é
padronizada por meio de pesos de severidade, que variam de 0 a 1. Os pesos são
multiplicados pela duração do efeito, isto é, pelo tempo na qual a doença se manifesta e pelo
número de pessoas afetadas. Quando o efeito de uma doença é a morte, a duração do evento é
considerada como a diferença entre a esperança de vida local e a idade na qual ocorreu a
morte. AVADs se constituem, portanto, em uma medida métrica que permite avaliar doenças
de qualquer natureza, sejam microbiológicas, químicas ou radiológicas. Além disso, o foco é
dirigido para perigos atuais e não perigos potenciais, o que permite a tomada de medidas de
saúde pública objetivas e diretas.
Tem-se, portanto:
[1]
em que:
[2]
i = índice para diferentes classes de idade;
ei = esperança de vida na classe de idade i;
j = índice para diferentes categorias de doenças;
fij = número de casos fatais por classe de idade;
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Os anos de vida perdida por morte prematura (AVM) correspondem, portanto, à
somatória do número de mortes, f, relativos a diversas classes de idades (i) associados a
diversas categorias de doenças (j), multiplicados pela somatória das esperanças de vida, ei, em
cada classe de idade considerada.
Os anos vividos em desabilidade são representados pela equação:
[3]
em que:
j = índice para diferentes categorias de doenças;
N = número de pacientes;
T = duração da doença;
S = severidade da desabilidade.
A desabilidade é acessada em termos físicos, psicológicos e sociais, em função de dados
levantados por meio de questionários específicos, caracterizando o período e o número de
pacientes afetados por tipos distintos de doenças. Os anos de vida vividos em desabilidade
correspondem, portanto, à somatória do produto, para cada categoria de doença (j), do número
de pacientes, N pelo tempo de duração da doença, T, e por um peso S, variando de 0 a 1, que
caracteriza a severidade de cada doença considerada (Pruss e Havelaar, 2001).
Se forem consideradas apenas uma classe de idade e uma única doença, as Equações (2) e
(3), assumem, respectivamente, as seguintes formas:
[4]
[5]
A Tabela 1 relaciona valores globais de mortalidade e de AVADs associados a alguns
fatores de risco, levantados por Murray e Lopez (1996), e a Tabela 2, pesos de severidade (S)
relativos a sete classes de desabilidade, incluindo exemplos de doenças associados a cada uma
dessas classes (Murray e Lopez, 1996).

2. NÍVEIS DE PROTEÇÃO DOS GRUPOS DE RISCOS PARA O USO DE
ESGOTOS TRATADOS NA AGRICULTURA
A Organização Mundial da Saúde – OMS- adotou uma carga tolerável de doenças de
origem hídrica, causada por ingestão de água potável de 10-6 AVAD por pessoa, por ano
(WHO, 2004). Esse nível de risco significa que um único caso adicional de doença deverá
ocorrer em uma população de 1 milhão, durante um período de vida de 70 anos. Se pudesse
ser considerado numa base individual, esse risco seria equivalente à ocorrência de uma doença
leve por um período aproximado de 31,5 segundos. Esse nível elevado de proteção foi,
também, adotado pela OMS (WHO, 2006), como carga tolerável de doenças para o uso de
esgotos tratados na agricultura, assumindo que alimentos irrigados com esgotos tratados,
especialmente aqueles ingeridos sem cozimento, devem ser tão seguros como água potável,
para aqueles que os consomem. Dentro desse critério, os objetivos a serem atendidos são
relacionados na Tabela 3, de acordo com os três cenários usuais de exposição em reúso para
irrigação.
Para atender aos níveis de remoção de organismos patogênicos apresentados na Tabela 3
poderão ser adotadas diversas medidas de proteção aos grupos de risco associados a reúso
agrícola. As medidas recomendadas, associadas aos respectivos potenciais de remoção de
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patogênicos são relacionadas e comentadas na Tabela 4. A medida protetora mais importante é
a de tratamento dos esgotos que, se completa e adequadamente aplicada, permitirá uma
redução de organismos patogênicos de 6 ordens de magnitude.
A segunda medida mais importante seria a que considera o cozimento dos produtos antes
do consumo. Entretanto, esta medida é relativamente limitada, por ser aplicável a apenas uma
parte da produção agrícola. Visando atingir uma redução de 6 a 7 unidades log10 de redução,
pode ser efetuada uma combinação das medidas protetoras de acordo com as disponibilidades
de recursos e restrições locais.
Tabela 1. Valores Globais de mortalidade e de AVADs por 1000 habitantes, associados a fatores
de risco, em 1990.
Mortes (x103)
por fator de
risco
5.881

Mortes, %
para cada
fator de risco
11,7

Abastecimento de
água, saneamento,
higiene pessoal e
domiciliar
deficientes;

2.668

5,3

93.392

6,8

Sexo inseguro;

1.095

2,2

48.702

3,5

Tabaco;

3.038

6,0

36.182

2,6

Álcool;

774

1,5

47.687

3,5

Ocupação;

1.129

2,2

37.887

2,7

Hipertensão;

2.918

5,8

19.076

1,4

Inatividade física;

1.991

3,9

13.653

1,0

Drogas ilícitas;

100

0,2

8.467

0,6

Poluição atmosférica

568

1,1

7.254

0,5

Fator de risco

Má nutrição;

AVADs (x103)

219.575

AVADs, %
para cada
fator de risco
15,9

Fonte: Murray e Lopez (1996).

Tabela 2. Pesos de severidade (S) relativos a sete classes de desabilidade.

Classe

Peso

1
2
3
4
5
6
7

0,00 – 0,02
0,02 – 0,12
0,12 – 0,24
0,24 – 0,36
0,36 – 0,50
0,50 – 0,70
0,70 – 1,00

Exemplos
Vitiligo na face, pouco peso
Diarréia aquosa, dor de garganta
Infertilidade, artrite, angina
Amputação, surdez
Síndrome de Down
Depressão, cegueira
Psicoses, demências, quadriplegía

Fonte: Murray e Lopez (1996).
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Tabela 3. Níveis de proteção dos grupos de risco para o uso de esgotos tratados na agricultura.
Cenário de Exposição

Nível de Proteção
AVAD (pppa)

Redução de
patogênicos
necessária (log10)

Ovos de helmintos

(No/L)
-6

Irrigação Irrestrita:
Alface
Cebola

≤ 10

Irrigação Restrita:
Altamente Mecanizada
Trabalho Intensivo

≤ 10-6

Irrigação Localizada
(gota a gota):
Culturas altas
Culturas baixas

≤ 10-6

6
7

≤1
≤1

3
4

≤1
≤1

2
4

Sem recomendações
≤1

Fonte:WHO (2006).

A Figura 1 mostra diversas combinações de medidas protetoras para atingir a meta de ≤
10-6 pppa em sistemas de reúso agrícola. Quando o sistema é associado a irrigação irrestrita,
como na opção C, é necessário efetuar um tratamento mínimo, capaz de remover 2 unidades
log10, o que é viável por meio de sistemas de lagoas de estabilização, em termos de vírus,
bactérias e protozoários, assim como de ovos de helmintos. A opção H, para irrigação restrita,
é relativa a uma residência ou a uma comunidade pequena, onde o tratamento é efetuado por
fossa séptica, proporcionando uma remoção 0.5 log10 seguido de um sistema de irrigação subsuperficial, que possibilita remoção dos restantes 6.5 log10, requeridos para culturas com
raízes. As demais opções, incluídas na Figura 1, requerem níveis mais elevados de tratamento,
em combinação com outras medidas protetoras, tais como mortalidade de patogênicos,
lavagem dos produtos agrícolas produzidos, técnicas de irrigação e a proteção dos grupos de
risco, principalmente operários agrícolas, com o emprego de equipamentos agrícolas
mecanizados.

3. VALORES GLOBAIS DE AVAD ASSOCIADOS A REÚSO
AGRÍCOLA
O reúso, de forma inadequada, de esgotos domésticos e, em alguns países, de excreta,
implica transmissão de diversas doenças infecciosas, incluindo cólera, febre tifóide, hepatite,
pólio, esquistossomose, e uma grande variedade de infecções por ovos de helmintos. A
maioria dessas infecções ocorre em crianças de países pobres. Além de diarreia, as estimativas
da OMS, indicam que, aproximadamente, 16 milhões de pessoas contraem febre tifóide e mais
do que um bilhão sofre infecções intestinais provocadas por helmintos. A tabela 5 relaciona as
mortes por essas infecções e os valores de AVADs perdidos em correspondência. (WHO,
2000; WHO, 2003a; WHO, 2003b; WHO, 2004).
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Figura 1. Exemplos de composição de medidas protetoras para a redução de virus, bactérias e
protozoários para atender à meta de ≤ 10-6 AVAD por pessoa e por ano. Fonte: WHO (2006).

A incidência de diarreia, tanto em países em vias de desenvolvimento como em países
industrializados é a doença mais fortemente associada ao uso de esgotos tratados para
irrigação. A Tabela 6 resume a incidência atual de doenças diarreicas de acordo com grupos
de idade e por regiões, em pppa. A média global (0,7 pppa) é 7 x 105 maior do que o valor
diretriz de 10-6 AVAD pppa estabelecido pela OMS. Alguns países ou regiões altamente
industrializadas apresentam valores de AVADs ainda superiores aos apresentados na Tabela 5.
Exemplos significativos são os da Austrália com aproximadamente 0.9 pppa e o do Estado da
Califórnia com valores próximos a 0.8 pppa (Mara, 2007).

Considerando esse cenário internacional, é aceitável que imposições de saúde tão
restritivas sejam impostas a países em desenvolvimento? Têm eles condições de suportar os
custos de capital e de operação e manutenção associados com a implementação das medidas
protetoras sugeridas, para permitir apenas uma carga adicional de doenças não superior a 10-6
AVAD, pelo consumo de produtos irrigados com esgotos tratados?
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Tabela 4. Redução de organismos patogênicos proporcionados por medidas protetoras.

Medidas protetoras

Tratamento dos esgotos

Redução de
organismos
patogênicos
(log10)
1-6

Notas

A redução de patogênicos requerida depende
dos sistemas de tratamento adotados e da
combinação com as demais medidas protetoras
selecionadas.

Irrigação localizada
(culturas baixas)

2

Plantas com raízes e plantas tais como alface
que crescem próximo ou em contato parcial com
o solo.

Irrigação localizada
(culturas altas)

4

Culturas tais como tomates, cujas partes
comestíveis não estejam em contacto com o
solo.

Controle de aerossóis
(irrigação com aspersores)

1

Uso de microaspersores, aspersores com
controle direcional efetuado por anemômetros,
ou aspersores com jatos dirigidos internamente,
etc.

Zona de segurança
(irrigação com aspersores)

1

Proteção de residentes próximos aos campos
irrigados com uma faixa de isolamento entre 50
a 100 m.

Mortalidade de patogênicos

0.5-2 por dia

Mortalidade na superfície das plantas que ocorre
entre a última fase de irrigação e o consumo.
Redução obtida depende do clima local
(temperatura, intensidade solar, umidade) do
período do ano e do tipo de cultura, etc.

1

Lavagem de hortaliças, vegetais e frutas com
água potável.

Lavagem dos produtos com água

Desinfecção dos produtos

2

Descascamento dos produtos

2

Enxaguar hortaliças, vegetais e frutas com uma
solução desinfetante fraca e com água potável.
Frutas e raízes.

Cozimento dos produtos

Imersão em água fervente ou quase fervente até
que os produtos estejam cozidos assegura a
destruição de patogênicos.

6-7

Fonte:WHO (2006).
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Tabela 5. Mortalidade Global e AVADs perdidos devido a doenças relevantes associadas ao uso de
esgotos na agricultura.
Doenças

Mortalidade,
mortes por ano

Diarreia

1.798.000

61.966.000

99,8% das mortes ocorridas em países
em desenvolvimento; 90% das mortes
são de crianças

600.000

S.D.

Estimativa de 16.000.000 de casos por
ano

Infecções por A.
lumbricoides

3.000

1.817.000

Estimativa de 1,45 bilhões de
infecções, das quais 350 milhões
sofrendo problemas de saúde graves

Infecções por
N.americanus e
A. duodenalis

3.000

59.000

Estimativa de 1,3 bilhões de infecções,
das quais 150 milhões sofrendo
problemas de saúde graves

0

59.000

S.D.

S.D.

Vetores de mosquito de filariose
desenvolvidos em água contaminada.
Não provocam morte mas levam a
desabilidade severa

Febre Tifoide

Linfáticas

Hepatite A

AVADs perdidos

Observações

Estimativa de 1,4 milhões de casos por
ano, em todo o mundo. Evidência
serológica de infecções
anteriores
varia de 15% a aproximadamente
100%
Fontes: WHO (2000), WHO (2003a), WHO (2003b), WHO (2004).

Tabela 6. Incidência de doenças diarreicas por grupos de idade e por regiões, (AVAD, pppa).
Região
Países industrializados
Países em
desenvolvimento

Todas as idades
O.2

0 a 4 anos de idade
0.2 – 1.7

5 a 80 anos de idade
0.1 – 0.2

0.8 – 1.3

2.4 – 5.2

0.4 – 0.6

0.7

3.7

0.4

Média Global
Fonte: Mathers et al. (2002).

4. PROPOSTA DE UMA CARGA TOLERÁVEL DE DOENÇAS ≤ 10-4
PPPA PARA PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
Diretrizes relativas á proteção de saúde pública não devem ser direta e absolutamente
aplicadas em quaisquer países. Diretrizes são desenvolvidas para estabelecer um nível de
referência e os riscos correspondentes, proporcionando uma base comum sobre a qual são
desenvolvidos padrões e regulamentos nacionais. (Hespanhol e Prost, 1994)
A finalidade de desenvolver regulamentos em um determinado país é a de estabelecer
limites relativos a práticas específicas, visando minimizar os efeitos negativos sem, entretanto,
afetar os benefícios correspondentes. Esses limites não possuem valores absolutos e nem
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podem ser estabelecidos definitivamente. Variam de acordo com restrições técnicas e
econômicas locais assim com em relação às tendências de aceitação ou de rejeição de práticas
que afetam os valores culturais de uma sociedade. Padrões são instrumentos legais editados
por um país, após a adaptação de diretrizes às prioridades nacionais, levando em conta as suas
condições econômicas, técnicas, sociais e culturais. Devem ser estabelecidos, regulamentados
e aplicados por autoridades competentes, dentro de um critério de risco/benefício.
Ultimamente, muitos países em vias de desenvolvimento, têm negligenciado essas
premissas básicas, preferindo a adoção de diretrizes ou de regulamentações estrangeiras sem
quaisquer adaptações às características e restrições locais, levando a padrões pouco realísticos,
impossíveis de serem acatados por usuários e de serem efetivamente aplicados por órgãos
reguladores.
Visando produzir uma regulamentação realística para o uso de esgotos tratados para
irrigação de culturas, as seguintes considerações são efetuadas em relação a medidas
protetoras relacionadas na Tabela 4, procurando identificar aquelas que possam, efetivamente,
ser implementadas e aquelas que proporcionam resultados pouco significativos ou que sejam
impraticáveis nas condições prevalentes em países em vias de desenvolvimento.
•

•

•

•

•

Embora seja a medida protetora de maior custo, o tratamento de esgotos poderá ser
viabilizado adotando-se um sistema simplificado de lagoas de estabilização, que se
constitui na tecnologia adequada, tanto do ponto de vista técnico como do econômico,
para esquemas de reúso agrícola, em países em desenvolvimento. Esses sistemas
podem ser dimensionados incluindo uma lagoa anaeróbia seguida de uma facultativa.
Nesse caso, não é recomendada a inclusão de uma lagoa de maturação que pode elevar
os custos devido às grandes áreas necessárias. Esse sistema simplificado proporciona
uma remoção de 2 log10 e um efluente com menos de 1 ovo de helmintos por litro,
desde que a lagoa facultativa seja projetada com pelo menos três compartimentos em
série.
Sistemas de irrigação localizada (gota a gota, subsuperficial, por exsudação, etc) e por
aspersores, envolvem custos elevados de instalação e de manutenção. Além disso, é
necessário que efluentes de sistemas de tratamento biológico, no caso lagoas de
estabilização sejam filtrados, visando evitar entupimento dos orifícios distribuidores.
A tecnologia usual em países em vias de desenvolvimento são os sistemas de canais de
distribuição paralelos conectados a canais de distribuição centrais, ou sistemas de
canais em curvas de nível. Portanto nenhuma redução de patogênicos será atribuída a
sistemas de irrigação localizada ou de aspersão;
As zonas tampão, ou seja, as faixas de separação estabelecidas entre áreas irrigadas e
residentes circunvizinhos, não protegem da contaminação por organismos patogênicos
os principais grupos de risco associados a sistemas de reúso agrícola, ou seja, os
consumidores de culturas irrigadas e os operários rurais e suas famílias. Essas barreiras
operam indiretamente, protegendo apenas as populações eventualmente vivendo nas
proximidades de campos irrigados. Portanto, nenhuma redução de patogênicos será
atribuída a essa medida protetora;
Devido a condições climáticas favoráveis, prevalentes na grande maioria dos países
em vias de desenvolvimento, a mortalidade de organismos patogênicos é
significativamente efetiva, assumindo-se, portanto, uma redução de organismos
patogênicos de 2 log10 em associação a essa medida protetora;
Lavar produtos agrícolas com água potável antes do consumo parece não ser uma
prática altamente integrada no comportamento cultural de muitos países em vias de
desenvolvimento. Portanto, nenhuma remoção de organismos patogênicos será
atribuída a essa prática. A implementação de programas de educação ambiental e de
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•

saúde pública seriam de extrema importância para fazer com que essa medida
protetora seja mais efetiva em países em vias de desenvolvimento;
Uma vez que a remoção da casca e cozimento de produtos agrícolas sejam associados
a uma pequena parcela das culturas produzidas, nenhuma remoção de organismos
patogênicos deve ser atribuída a essas medidas protetoras.

Portanto, a remoção de organismos patogênicos permitida pelas condições realísticas
prevalecendo na maioria de países em desenvolvimento é equivalente a 4 unidades log10 ,
sendo 2 unidades obtidas por meio de sistemas simplificados de lagoas de estabilização e 2
em consequência da mortalidade de organismos patogênicos, que ocorre entre a data da
colheita e o consumo de produtos agrícolas. Com base nessas considerações é proposto que a
carga tolerável ≤ 10-4 AVAD por pessoa por ano seja adotada como referência para
estabelecer os padrões microbiológicos de reúso para irrigação com efluentes tratados, em
países em vias de desenvolvimento
Uma vez estabelecidos os padrões, deverão ser implementados projetos de demonstração,
nos quais sejam adotadas as medidas protetoras propostas. A avaliação de riscos associadas a
esses projetos deve ser efetuada
por meio de estudos epidemiológicos, adotando-se o
procedimento experimental no qual são estabelecidos os grupos de risco associados ao projeto
de demonstração e o grupo de controle correspondente. As implicações de saúde pública
associadas aos projetos é, então, efetuadas pela comparação entre os dois grupos
considerados (Blumenthal et al., 2001).

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os AVADs se constituem em uma unidade métrica comum, aplicável a quaisquer tipos
de doenças, focalizando, diretamente, perigos e riscos reais e não apenas riscos potenciais.
Proporcionam, assim, uma ferramenta importante para o estabelecimento de bases protetoras
para eventos ou sistemas que possam afetar a saúde pública de grupos de riscos a eles
submetidos. Nesse sentido, permitem avaliar os riscos correspondentes e fornecer as bases
para o estabelecimento de padrões nacionais para reúso de esgotos tratados para irrigação de
culturas. Além disso os AVADs são unidades oficialmente adotadas pela OMS para avaliar
riscos associados ao reúso de água, e são, atualmente, reconhecidas e consagradas para
aplicação em praticamente todos os seus países membros;
A Organização Mundial da Saúde estabeleceu, para uso de esgotos tratados em irrigação
de culturas, o mesmo nível de proteção estabelecido para água potável, isto é, a carga
adicional de doenças causada pelo consumo de alimentos produzidos pela irrigação com
esgotos tratados não deve exceder 10-6 AVAD (Anos de Vida em Desabilidade) por pessoa e
por ano (pppa). Esse nível de restrição é praticamente impossível de ser obtido na maioria de
países em desenvolvimento, que não terão capacidade de suportar os custos do tratamento de
esgotos e outras medidas protetoras, mesmo para irrigação irrestrita;
Diretrizes, principalmente as associadas a aspectos de saúde pública, não devem ser
aplicadas diretamente em todos os países. Para que sejam realísticos e aplicáveis, os padrões e
códigos de prática devem ser editados por um processo de adaptação de diretrizes às
características e prioridades nacionais, e levando em conta as condições, econômicas, técnicas
e socioculturais locais.
Uma análise crítica das medidas protetoras, comumente utilizadas para proteção dos
grupos de risco, levaram à proposta de se adotar carga adicional tolerável de doenças ≤ 10-4
AVAD por pessoa e por ano para desenvolver padrões nacionais para reúso agrícola, em
países em vias de desenvolvimento. Além de proporcionar proteção adequada aos grupos de
risco associados a sistemas de reúso agrícola de água agrícola, esse valor menos restritivo de
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AVAD traz benefícios econômicos aos países que o adotam, uma vez que permite reduzir
substancialmente as medidas protetoras necessárias, relacionadas na Tabela 4, principalmente
as relativas a tratamento de esgotos.
Os resultados práticos da adoção desse nível tolerável de doenças devem ser obtidos pela
operação de projetos de demonstração, complementados com estudos epidemiológicos que
incluam a avaliação dos efeitos sobre a saúde pública de grupos de risco associados aos
sistemas de reúso e os respectivos grupos de controle.
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RESUMO
Esse trabalho apresenta um diagnóstico acerca da regulação de outorgas de água
subterrânea para o setor industrial no baixo curso do rio Paraíba, PB, com especial atenção no
estabelecimento de interações entre o status quo atual e a Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) que tem por base a Lei Federal nº 9.433/97. Complementam-no alguns
regulamentos específicos emanados dos órgãos ambientais e da legislação estadual sobre as
águas. Com base em dados obtidos em fontes primárias constantes de cadastros de
informações fornecidas pelo órgão gestor, análises circunstanciadas do uso de água
subterrânea na Região do Baixo curso do Rio Paraíba, com vistas a estabelecer alguns
parâmetros que facilitem a implementação da PNRH de forma integrada foram analisadas. A
análise dos dados selecionados para o setor industrial mostrou que os volumes outorgados
para águas subterrâneas são significativos e diferem bastante entre si. Restou evidenciada a
necessidade de incremento constante nos processos de gestão.
Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos; Águas subterrâneas; Regulação ambiental.

Institutional aspects and groundwater allocation for industrial uses in
low Paraíba river basin, Paraíba state, Brazil
ABSTRACT
This paper presents an institutional study of groundwater regulation and industrial use in
Paraiba, Brazil, with special emphasis on the interactions between the status quo and the
current National Water Resources Policy which is based on Federal Law No 9.433/97 and
some specific regulations in water rights concession issued by the environmental agencies and
water legislation. Based on data from primary sources and information provided by water
resources management institutes, detailed analyses of groundwater use in order to establish
some parameters to facilitate implementation of national policies in an integrated manner
were done. The data analysis and the results showed that water resources management
processes need to be fostered for the region.
Keywords: Water resources management; groundwater; environmental regulation.

1. INTRODUÇÃO
As águas subterrâneas são de uma importância ímpar, em razão da sua significativa
parcela de contribuição para a formação do ciclo hidrológico. Representam 97% dos recursos
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hídricos disponíveis ao homem e servem a mais da metade da população mundial,
especialmente nas regiões semiáridas (Mierzwa e Hespanhol, 2005). Embora sejam
conhecidos os potenciais econômicos, políticos, sociais e ambientais das águas subterrâneas,
pouco ainda foi feito em termos de regulação econômica e normas que disciplinem esse
importante recurso natural, o que vem se tornando uma forma de perpetuação da utilização
desordenada, o que ameaça consideravelmente a sustentabilidade hídrica dos mananciais.
O setor industrial, apesar de, no Brasil, ser apontado como o terceiro usuário de água
subterrânea em quantidade, atrás dos usuários domésticos e irrigantes, pelo potencial de
impacto que causa nos sistemas ambientais carece de melhor estudo (ANA, 2007a) tanto pelas
grandes quantidades de água explotadas, como pelo potencial nocivo dos resíduos que são
eventualmente gerados e que têm como destino final os aquíferos.
Esse trabalho tomou por base uma série de dados fornecidos pela Agência Executiva de
Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) acerca das concessões de outorga de água
subterrânea nos últimos 10 anos no estado da Paraíba, entre novembro de 1998 até meados de
maio de 2008, analisados sob o enfoque do setor usuário industrial (AESA, 2008). Objetivouse a realização de construção analítica acerca da efetivação da Política Nacional de Recursos
Hídricos, no tocante aos instrumentos de gestão, para o usuário selecionado na região
estudada.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Esse trabalho tomou por base uma série de dados fornecidos pela Agência Executiva de
Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) acerca das concessões de outorga de água
subterrânea nos últimos 10 anos no estado da Paraíba, entre novembro de 1998 até meados de
maio de 2008, analisados sob o enfoque do setor usuário industrial (AESA, 2008).
Para tratamento analítico dos dados, a revisão de literatura foi centrada na legislação
específica para os instrumentos da PNRH e nos elementos de caracterização do estudo de
campo.
A maioria dos estados da federação já legislou sobre a gestão dos recursos hídricos. A
gestão administrativa local desse recurso natural, por sua vez, nos termos da Lei nº 9.433/97
encontra-se delegada aos Comitês de Bacia Hidrográfica criados para permitir a gestão
descentralizada do processo decisório, com a participação dos usuários do sistema, do poder
público e da sociedade civil (Guimarães e Ribeiro, 2007). Especificamente no tocante às
águas subterrâneas, segundo a Constituição Federal, são de domínio estadual (art.26, I) e do
Distrito Federal, enquanto aos Municípios não foi atribuída nenhuma espécie de
dominialidade sobre as águas (Brasil, 1988). O Município também está integrado na estrutura
de gestão dos recursos hídricos (art. 33, IV) pela Lei nº 9.433/97, embora seja demandada
uma evolução na sua atuação, por força da pouca institucionalização no tocante aos entes
municipais integrantes do Sistema Nacional de Gestão presentes no Estado Brasileiro.
O tratamento de dominialidade das águas foi elastecido pela Constituição de 1988 para
os Estados da Federação, uma vez que “Foi assim consideravelmente ampliado o domínio
hídrico daqueles, que passaram a ter incluídos entre seus bens as águas subterrâneas, antes
sem titular definido” (Pompeu, 2002, p.50).
Os principais documentos infraconstitucionais disciplinadores da temática das águas
subterrâneas no país são resoluções específicas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH). A Resolução nº 15, de 11 de janeiro de 2001, trata do estabelecimento dos
principais conceitos acerca desse tema e a Resolução nº 22, de 24 de maio de 2002, sobre os
conteúdos e disciplinamentos dos Planos de Recursos Hídricos relativos às águas
subterrâneas.
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São assim definidas por lei as águas subterrâneas, os aquíferos, os corpos hídricos
subterrâneos (CNRH, 2001):
Art. 1° Para efeito desta Resolução consideram-se:
I - Águas Subterrâneas - as águas que ocorrem
naturalmente ou artificialmente no subsolo;
II - Águas Meteóricas - as águas encontradas na atmosfera
em quaisquer de seus estados físicos;
III- Aquífero - corpo hidrogeológico com capacidade de
acumular e transmitir água através dos seus poros, fissuras
ou espaços resultantes da dissolução e carreamento de
materiais rochosos;
IV - Corpo Hídrico Subterrâneo - volume de água
armazenado no subsolo (CNRH, 2001).
Já a Resolução nº 22/2002, aponta para a necessidade de integração no planejamento e
gestão dos recursos hídricos, pois afirma no seu artigo 5º que “As ações potencialmente
impactantes nas águas subterrâneas, bem como as ações de proteção e mitigação a serem
empreendidas, devem ser diagnosticadas e previstas nos Planos de Recursos Hídricos,
incluindo-se medidas emergenciais a serem adotadas em casos de contaminação e poluição
acidental.” Por força do Parágrafo Único do mesmo artigo, devem os diagnósticos para este
fim, envolverem necessariamente a “descrição e previsão da estimativa de pressões socioeconômicas e ambientais sobre as disponibilidades, as estimativa das fontes pontuais e difusas
de poluição, a avaliação das características e usos do solo; e a análise de outros impactos da
atividade humana relacionadas às águas subterrâneas.” O que amplia a necessidade de estudos
interdisciplinares que favoreçam a compreensão desse elemento natural (CNRH, 2002).
A Resolução nº 15/2001 trata a temática dos aquíferos subjacentes no sentido de que:
Art. 4° No caso de aquíferos subjacentes a duas ou mais
bacias hidrográficas, o SINGREH e os Sistemas de
Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Estados ou do
Distrito Federal deverão promover a uniformização de
diretrizes e critérios para coleta dos dados e elaboração
dos estudos hidrogeológicos necessários à identificação e
caracterização da bacia hidrogeológica.
Parágrafo único. Os Comitês de Bacia Hidrográfica
envolvidos deverão buscar o intercâmbio e a
sistematização dos dados gerados para a perfeita
caracterização da bacia hidrogeológica (CNRH, 2001).
Ainda para o caso dos aquíferos transfronteiriços, a mesma Resolução prevê (Art. 5°) que
“no caso dos aquíferos transfronteiriços ou subjacentes a duas ou mais Unidades da
Federação, o SINGREH promoverá a integração dos diversos órgãos dos governos federal,
estaduais e do Distrito Federal, que têm competências no gerenciamento de águas
subterrâneas”. Para fronteiras entre países, “§ 2° Nos aquíferos transfronteiriços a aplicação
dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos dar-se-á em conformidade com as
disposições constantes nos acordos celebrados entre a União e os países vizinhos” (CNRH,
2001).

137

GUIMARÃES, P. B. V.; RIBEIRO, M. M. R. Aspectos institucionais e outorga de águas subterrâneas para uso
industrial no baixo curso do Rio Paraíba, estado da Paraíba, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 135-146,
2009. (doi:10.4136/ambi-agua.93)

Há uma disposição específica nessa Resolução (Art. 6°) no sentido de que os Municípios
devam ser “orientados” pelos Estados e o Distrito Federal “no que diz respeito às diretrizes
para promoção da gestão integrada das águas subterrâneas em seus territórios, em
consonância com os planos de recursos hídricos” e em cujas diretrizes “deverão ser propostos
mecanismos de estímulo aos Municípios para a proteção das áreas de recarga dos aquíferos e
a adoção de práticas de reuso e de recarga artificial, com vistas ao aumento das
disponibilidades hídricas e da qualidade da água.” Cabe ainda ao SINGREH o fomento aos
estudos para o desenvolvimento dos usos racionais e práticas de conservação dos recursos
hídricos subterrâneos, assim como a proposição de normas para a fiscalização e controle
desses recursos ( CNRH, 2001, Art. 7º).
2.1. O enquadramento dos corpos d’água
O enquadramento dos corpos d’água é o estabelecimento do nível de qualidade (classe) a
ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo (ANA,
2007b). Definido como instrumento da PNRH, o enquadramento busca “assegurar às águas
qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas” e a “diminuir os
custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes” (Art. 9º,
lei nº 9.433, 1997). Seu significado enquanto instrumento de gestão de recursos hídricos
extrapola o espaço de atuação da PNRH, uma vez que representa elemento significativo da
PNMA.
O enquadramento é referência para os demais
instrumentos de gestão de recursos hídricos (outorga,
cobrança, planos de bacia) e instrumentos de gestão
ambiental (licenciamento, monitoramento), sendo,
portanto, um importante elo entre o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA (ANA, 2007b).
A importância do tema da classificação da água em classes diz respeito diretamente aos
usos que se pretende fazer dela. A primeira regulamentação genérica surgida a respeito foi
consolidada no Código de águas de 1934. O Estado de São Paulo regulamentou o primeiro
sistema de classificação dos corpos d’água do país em 1955, por meio do Decreto Estadual nº
24.806. Dentre os primeiros estudos sobre o tema, destacaram-se aqueles realizados para o
enquadramento dos corpos d’água das bacias do rio Paranapanema, em 1980, e do rio Paraíba
do Sul, em 1981, conforme as classes estabelecidas pela Portaria nº 13/76 do Ministério do
Interior. Esse documento originou as legislações sobre o enquadramento dos estados de São
Paulo (1977), Alagoas (1978), Santa Catarina (1979), Rio Grande do Norte (1984). Ao longo
dos anos 1980 e 1990, alguns estados realizaram os enquadramentos de seus corpos d’água
principais ou de algumas bacias selecionadas: Paraíba (1988), Paraná (entre 1989 e 1991), Rio
Grande do Sul (entre 1994 e 1998), Minas Gerais (entre 1994 e 1998), Bahia (1995 e 1998) e
Mato Grosso do Sul (1997) (ANA, 2007b). A década de 80 foi decisiva para a consolidação
da regulamentação do enquadramento, culminando com a Resolução nº 20/86 do CONAMA,
que por muito tempo serviu de norteamento da questão do enquadramento. No ano de 2000, a
Resolução CNRH nº 12 estabeleceu os procedimentos para o enquadramento dos cursos
d’água em classes de qualidade, definindo as competências para elaboração e aprovação da
proposta de enquadramento e as etapas a serem observadas (CNRH, 2000). Em 2005, a
Resolução CONAMA nº 357 (CONAMA, 2008) substituiu a Resolução CONAMA nº 20/86.
Essa Resolução define a classificação das águas doces, salobras e salinas em função dos usos
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preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros, embora ainda sem
consideração específica acerca das águas subterrâneas.
Segundo dados da ANA (2007a), das 27 unidades da federação, 17 tratam do
enquadramento como um instrumento da Política Estadual de Recursos Hídricos. Hídricos.
Em 14 unidades da federação, fica explícito que o enquadramento fará parte do Plano de
Recursos Hídricos. É importante ressaltar que, institucionalmente, cabe às Agências de Bacia,
em 16 unidades da federação, a elaboração da proposta de enquadramento, mesmo
considerando que, na grande maioria dos estados e bacias, as agências ainda não foram
implantadas. Nos estados do Acre, Amapá, Pará, Espírito Santo e no Distrito Federal há
possibilidade do órgão gestor de recursos hídricos elaborar sua proposta de enquadramento
(ANA, 2007b).
Especificamente no tocante ao enquadramento de águas subterrâneas, há regulamentação
específica contida na Resolução nº 396/08. O artigo 2º fornece todas as definições necessárias
à interpretação desta, passando a classificar as águas subterrâneas em 5 classes, no artigo 3º
(CONAMA, 2008).
A Resolução nº 396/2008 do CONAMA vem reforçar formalmente a integração desejada
entre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e a PNRH, “a fim de garantir as
funções social, econômica e ambiental das águas subterrâneas”, quando determina que “Art.
1° - Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento, prevenção e controle da poluição das águas subterrâneas” (CONAMA,
2008). Trata-se, portanto, de mecanismo regulatório específico de apoio à gestão de águas
subterrâneas.
O sentido dessa norma procura conjugar aspectos físicos relacionados às águas
subterrâneas, como o fato de que “os aquíferos se apresentam em diferentes contextos
hidrogeológicos e podem ultrapassar os limites de bacias hidrográficas”, bem como o fato de
que “as águas subterrâneas possuem características físicas, químicas e biológicas intrínsecas,
com variações hidrogeoquímicas, sendo necessário que as suas classes de qualidade sejam
pautadas nessas especificidades”. A classificação objetiva, naturalmente, o estabelecimento
de referências acerca dos aspectos intrínsecos que determinam sua qualidade e viabilizar o
enquadramento em classes. Outro aspecto relevante é a consideração de que a “prevenção e
controle da poluição estão diretamente relacionados aos usos e classes de qualidade de água
exigida para um determinado corpo hídrico subterrâneo” e que a promoção e proteção da
qualidade das águas subterrâneas é um fato que merece cuidados extremos em razão de que os
processos de recuperação são lentos e onerosos (CONAMA, 2008).
A Resolução estabelece, em termos gerais, a necessidade de articulação entre os órgãos
gestores de recursos hídricos, saúde e meio-ambiente, pois no artigo 21 menciona a
necessidade de restrição de áreas de proteção de aquíferos e poços, a saber:
Art. 20. Os órgãos ambientais em conjunto com os órgãos
gestores dos recursos hídricos deverão promover a
implementação de Áreas de Proteção de Aquíferos e
Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento,
objetivando a proteção da qualidade da água subterrânea.
Como aspecto relevante, essa Resolução traduz expressamente a necessidade de gestão
compartilhada das águas subterrâneas pelos órgãos tradicionais de gestão, colocados pela
PNRH, pelos órgãos ambientais e pelos agentes de saúde, com vistas à prevenção de poluição
e contaminação dos aquíferos:
Art. 21. Os órgãos ambientais, em conjunto com os órgãos
gestores dos recursos hídricos e da saúde, deverão
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promover a implementação de Áreas de Restrição e
Controle do Uso da Água Subterrânea, em caráter
excepcional e temporário, quando, em função da condição
da qualidade e quantidade da água subterrânea, houver a
necessidade de restringir o uso ou a captação da água para
proteção dos aquíferos, da saúde humana e dos
ecossistemas.
Parágrafo único. Os órgãos de gestão dos recursos
hídricos, de meio ambiente e de saúde deverão articular-se
para definição das restrições e das medidas de controle do
uso da água subterrânea.
Art. 22. As restrições e exigências da classe de
enquadramento das águas subterrâneas, aprovado pelo
conselho de recursos hídricos competente, deverão ser
observadas no licenciamento ambiental, no zoneamento
econômico-ecológico e na implementação dos demais
instrumentos de gestão ambiental (CONAMA, 2008).
Segue, na Tabela 1, uma síntese dos principais elementos legais disciplinadores dessa
temática em nível federal.
Tabela 1. Panorama Nacional das Leis e Resoluções sobre águas superficiais e
subterrâneas.
Leis e Resoluções

Especificação

Lei 9.433/97

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e
cria o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
Estabelece diretrizes gerais para a gestão de águas
subterrâneas.
Estabelece diretrizes para inserção das águas
subterrâneas no instrumento Planos de Recursos
Hídricos.
Dispõe sobre a classificação das águas doces,
salobras e salinas do Território Nacional.
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem
como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais
para o enquadramento das águas subterrâneas e dá
outras providências.

Resolução CNRH 15/01
Resolução CNRH 22/02

Resolução CONAMA
20/86
Resolução CONAMA
357/05

Resolução CONAMA
396/08

2.2. A Outorga das águas subterrâneas
Existe ainda uma relação direta entre o enquadramento dos corpos de água com o
instrumento de outorga, em razão de dispositivos da Lei nº 9.433/97, uma vez que a outorga
(Art. 13) “(...) deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado (...)”. Em
função desse dispositivo, todas as análises de pedidos de outorga, seja de captação de água ou
de lançamento de efluentes, deverão considerar as condições de qualidade estabelecidas pelas
classes de enquadramento. Institucionalmente, cabe ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)
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a responsabilidade pela aprovação da proposta de enquadramento dos corpos de água em
classes de uso, para posterior encaminhamento ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos
Nacional ou Estadual, de acordo com o respectivo domínio dos corpos de água. Sob o aspecto
institucional, por força da Resolução nº 12/02 do CNRH, cabe às agências de águas proporem
aos CBH os critérios técnicos para o enquadramento. Diante das condições de implantação
desse ente no SINGREH, a ANA já recomenda a revisão dessa Resolução, com vistas à
ampliação da competência técnica para a proposta de critérios para o enquadramento (ANA,
2007b).
O processo de definição dos critérios de enquadramento envolve o diagnóstico dos
elementos do sistema ambiental em cada bacia hidrográfica, nos seus usos atuais e futuros,
numa abordagem que leve em conta as vocações econômicas e condicionantes sócioambientais dos usos não só das águas superficiais, como da água subterrânea. O instrumento
da outorga, nos termos da PNRH, é um mecanismo útil para garantir a sustentabilidade e
proteção, tanto de águas superficiais quanto dos aquíferos, no tocante à qualidade e
quantidade da captação da água subterrânea, de modo que critérios para emissão da outorga
de águas deverão ser baseados em estudos sobre a disponibilidade hídrica subterrânea e a
vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação.
A natureza geopolítica da água requer processos integrativos e participativos de gestão,
que contribuam para o controle de desperdícios, mau uso e poluição. Uma peculiaridade
importante diz respeito à caracterização das águas minerais, de origem subterrânea. Segundo
o Código de Águas Minerais de 1945, alterado pela Lei nº 6.726/79, as águas subterrâneas
podem vir a ser consideradas minerais, se “provenientes de fontes naturais ou artificialmente
captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas
distintas das águas comuns, com características que lhes confiram ação medicamentosa” 1
(Brasil, 1945).
Segundo dados da ANA (2007a), existem hoje 70.660 outorgas de direito de usos dos
recursos hídricos em águas de domínio dos Estados e da União, relativas a usos consuntivos,
totalizando 2.044 m3/s. Desse total, 1.955 m3/s são correspondentes a 50.112 outorgas de
águas superficiais, e 89 m3/s correspondem a 20.548 outorgas de águas subterrâneas. Há
1.512 outorgas em rios de domínio da União, com uma vazão total outorgada de 629 m3/s, e
69.148 outorgas em rios de domínio dos Estados e águas subterrâneas, totalizando 1.415 m3/s
(Tabela 2).
Tabela 2. Outorgas para captação de água no Brasil.
Descrição
Superficiais Subterrâneas
Número de outorgas
50.112
20.543
Vazão outorgada (m³)
1.955
89

União
1.512
629

Estados
69.148
1.415

Total
70.660
2.044

Fonte: (ANA, 2007a).

2.3. A regulação das águas subterrâneas no Estado da Paraíba
O Sistema Aquífero Paraíba-Pernambuco é o sistema de maior e melhor potencial hídrico
do Estado da Paraíba e ocupa uma área de cerca de 3.400 km² na região litorânea, situada ao
leste do Estado. Tem por arcabouço as formações que compõem a bacia sedimentar de mesmo
nome. Os recursos hídricos desse sistema no Estado da Paraíba se repartem entre as bacias
hidrográficas que drenam a região litorânea dos rios Abiaí, Gramame, Paraíba (Baixo Curso),
Miriri, Mamanguape (Baixo Curso), Camaratuba (Médio e Baixo cursos) e Guaju (SEMARH,
2006). Esse sistema contempla a bacia hidrográfica do maior rio perene do Estado, o Rio
1

A delimitação empregada neste trabalho pretende analisar aspectos das águas subterrâneas não enquadradas em
regulamentações específicas sobre águas minerais.
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Paraíba, na sua porção baixa. Em razão da intensa movimentação econômica da região,
favorecida pelo uso intensivo de fontes de água subterrânea para além da subsistência, este
estudo está delimitado nessa porção. A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba localiza-se na
Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental (ANA, 2007a). A Figura 1 apresenta o mapa
das bacias hidrográficas da Paraíba, com destaque para Região do Baixo Curso do Rio
Paraíba.

Figura 1. Localização da região do Baixo Curso do rio Paraíba.

A Resolução nº 1 do CERH-PB divide a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba em quatro
regiões: sub-bacia do rio Taperoá, Região do Alto Curso do Rio Paraíba, Região do Médio
Curso do Rio Paraíba e Região do Baixo Curso do Rio Paraíba. A porção do Baixo Paraíba
destaca-se por abrigar cidades importantes sob o aspecto de representarem densos
aglomerados urbanos e intensa atividade econômica. O uso de água nessa região apresenta-se
bastante intensificado, por força de diversas atividades demandantes intensas de água, como a
produção industrial e a irrigação. A Região do Baixo Curso do Rio Paraíba está na área de
abrangência do CBH-Paraíba 2 .
O órgão gestor dos recursos hídricos paraibanos é a Agência Executiva de Gestão das
Águas do Estado da Paraíba (AESA) criada pela Lei n° 7.779, de 07/07/2005, sob a forma
jurídica de uma autarquia, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e do
Meio Ambiente (SECTMA). O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba
2

“Art. 2o O CBH-PB abrangerá 85 (oitenta e cinco) Municípios, distribuídos na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio
Taperoá e nas Regiões Hidrográficas do Baixo, Médio e do Alto Curso do Rio Paraíba (...)” (CBH-PB, 2007).
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(PERH-PB) constitui-se no documento mais atual de referência para a gestão no estado,
complementado pelas resoluções editadas pelo CERH e pelos CBH em atividade.
Mediante a Lei estadual nº 6.308/1996, alterada pela Lei nº 8.446/2007, o estado da
Paraíba legislou sobre a política de gestão de águas no estado, no sentido de estabelecer a
integração dos instrumentos de gestão de águas superficiais e subterrâneas. O estado
regulamentou a outorga do direito de uso de águas mediante os decretos de 31 de outubro de
1997 e nº 25.563/2004, que estabelece compensações procedimentais na concessão de outorga
(Paraíba, 1997, 2004).
Os princípios da gestão estão condicionados, em linhas gerais, à integração de entes e
elementos do ciclo hidrológico:
Art. 4º A concessão, fiscalização e controle da outorga serão
estabelecidos por princípios programáticos estabelecidos pela
Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e Minerais, com a necessidade de: (...)
III - planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e
participativa, o uso múltiplo, o controle, a conservação, a
proteção e a preservação dos recursos hídricos, cuidando para
que não haja dissociação dos aspectos qualitativos e
quantitativos, considerando as fases aérea, superficial e
subterrânea do ciclo hidrológico; (Paraíba, 1997).
A regulamentação de outorga no estado preza, portanto, pela integração entre elementos
de gestão de águas superficiais e subterrâneas, como especialmente evidenciado no artigo 5º
do Decreto de outorga (Paraíba, 1997).
A análise por setor usuário apresenta-se especialmente significativa no contexto dos
estados, pois, ao exemplo da Paraíba, deverá haver previsão ao menos genérica de
compatibilização dos usos com o desenvolvimento sustentável no tocante às atividades
econômicas e a proteção social (art. 3º). (Paraíba, 1997).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO SOBRE A OUTORGA NO ESTADO
DA PARAÍBA
O setor industrial no estado da Paraíba está caracterizado como de médio porte,
comparado às demais regiões industrializadas do país. Pesquisa Industrial Anual-empresa do
IBGE indica o número de unidades locais no estado em 1.302 (IBGE, 2005). Dos dezoito
municípios na área de abrangência do Baixo Rio Paraíba estão os mais industrializados do
estado, à exceção de Campina Grande: Santa Rita, Bayeux, Cabedelo e João Pessoa.
Segundo dados do cadastro de outorgas da AESA, o setor industrial, com o uso da água
de poço, apresenta-se bastante significativo (Figura 2; Tabela 3). Desde a implantação de
outorga na Paraíba, em 1998 até meados de maio de 2008, tramitaram no órgão gestor 64
processos relativos às águas subterrâneas na Região do Baixo Curso do Rio Paraíba com a
finalidade industrial. Sendo 54 outorgados (Tabela 3) e 10 em andamento. Ressaltando que
das outorgas emitidas, 70,37% encontram-se vencidas, ou seja, das 54 emitidas, 38 estão com
as validades expiradas. Do total do volume outorgado no setor industrial da Bacia do Rio
Paraíba, 97,33% estão no baixo Paraíba e 2,67%, nas outras regiões hidrográficas (Alto,
Médio e Taperoá).
Foi observado que de todas as outorgas concedidas, 99,95% referem-se às outorgas
quantitativas (por retirada da água bruta) e apenas 0,05%, para lançamento de efluentes.
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Tabela 3. Outorgas de água subterrânea do usuário industrial
da Paraíba (Nov./1998 a mai./2008).
Outorgas Superficiais e
subterrâneas no estado da
Paraíba (uso industrial)

Total
outorgado
(m³/ano)

Número de
outorgas
concedidas

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

4.080,00
422.712,00
35.220,00
534.080,00
210.340,00
72.147,00
585.171,84
357.060,00
130.608,00
131.614,00
134.320,00

01
05
02
05
07
03
08
06
09
07
01

Total

2.612.272,84

54

Indústria
6,63%

Irrigação
1,10%

Abastecimento
Comunitário
0,78%

Comercial
1,88%

Abastecimento
Urbano
89,52%

Figura 2. Percentual outorgado para água
subterrânea por setor usuário na Região
do Baixo Paraíba (agosto de 1998 a maio
de 2008).

Para o uso industrial, considerando as águas superficiais e subterrâneas, foram emitidas
60 outorgas no Baixo Curso do Rio Paraíba, sendo 90% de águas subterrâneas e 10% de
águas superficiais.
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4. CONCLUSÕES
A análise dos dados selecionados para o setor industrial no Estado da Paraíba mostrou
que os volumes outorgados para águas subterrâneas são significativos e diferem bastante entre
si. Verificou-se que do total de outorgas concedidas para águas subterrâneas para o setor
industrial na Bacia do Rio Paraíba mais da metade delas (70,37%) estão vencidas. Isso
demonstra a necessidade de incremento constante nos processos de gestão.
A análise demonstrou que se trata de um processo de institucionalização que já possui
dez anos, constituindo-se logo após, portanto, da criação da Política Nacional de Recursos
Hídricos. Isso não significa dizer, entretanto, que haja plena integração dos sistemas de gestão
de águas superficiais e subterrâneas, conforme concebido pelo legislador. Sob o ponto de
vista dos instrumentos de regulação e gestão, a cobrança no estado, por exemplo, está em vias
de institucionalização e ainda não foi implantada para as águas superficiais.
A legislação brasileira dá os primeiros passos para o tratamento conjunto das águas
subterrâneas e superficiais. Entretanto, ocorrem especificidades e detalhamentos que
necessitam ser trabalhadas, tanto para os instrumentos de enquadramento como de outorga de
água subterrânea em cada estado.

5. AGRADECIMENTOS
Esta pesquisa se insere no âmbito do projeto “Integração dos instrumentos de outorga,
enquadramento e cobrança para a gestão das águas subterrâneas” financiado pelo
MCT/FINEP/CT-HIDRO. Os autores agradecem às instituições mencionadas.

6. REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, José do Patrocínio Tomaz. Estudo hidrogeológico da bacia sedimentar
Pernambuco-Paraíba no estado da Paraíba. 2005. (documento não publicado).
AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA AESA.
Cadastro de Outorgas da Bacia do Rio Paraíba. Disponível em:
<http://www.aesa.pb.gov.br>. Acesso em: 17 de dezembro. 2008
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ANA . Disponibilidades e demandas de recursos
hídricos. Cadernos de Recursos Hídricos, Brasília, v. 2, 2007a. Disponível em:
<http://www.ana.gov.br/sprtew/recursoshidricos.asp>. Acesso em: 16 de outubro. 2008
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ANA. Panorama do Enquadramento dos Corpos
d’Água do Brasil/Panorama da Qualidade das Águas Subterrâneas no Brasil. Cadernos
de Recursos Hídricos, Brasília, v. 5, 2007b.
Disponível em
<http://www.ana.gov.br/sprtew/5/5-ANA.swf>. Acesso em: 10 de março. 2008.
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ANA. Diagnóstico da outorga de direito de uso de
recursos hídricos no Brasil. Cadernos de Recursos Hídricos, Brasília, v. 4, 2007c.
Disponível em: <http://www.ana.gov.br/sprtew/4/4-ANA.swf>. Acesso em: 15 de maio.
2008.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
BRASIL. Decreto-lei nº 7.841, de 8 de agosto de 1945. Código de águas minerais.
BRASIL. Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L9433.htm>. Acesso em: 12 de outubro. 2008.
145

GUIMARÃES, P. B. V.; RIBEIRO, M. M. R. Aspectos institucionais e outorga de águas subterrâneas para uso
industrial no baixo curso do Rio Paraíba, estado da Paraíba, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 135-146,
2009. (doi:10.4136/ambi-agua.93)

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Gestão ambiental no Brasil. Um Compromisso
com o Desenvolvimento Sustentável. Brasília: MMA, 2001.
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS CNRH. Resolução CNRH nº 12,
de 19/07/2000. Brasília: MMA, 2000.
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS CNRH . Resolução CNRH nº 15,
de 11/01/2001. Brasília: MMA, 2001.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE CONAMA. Resolução CONAMA nº
396, de 07/04/2008. Brasília: MMA, 2008.
GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; RIBEIRO, Márcia Maria Rios. Desafios da cobrança
pelo uso da água no contexto federativo nacional de competências. In: SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 17., João Pessoa Anais... São Paulo:
ABRH, 2007.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE.
Pesquisa
Industrial Anual: empresa. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria.
Disponível
em:
<http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=pb&tema=piaempresa2005>.
Acesso em: 23 maio 2008.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos. MMA/SRH.
Avaliação das águas do Brasil. Brasília: MMA, 2002.
MIERZWA, José Carlos; HESPANHOL, Ivanildo. Água na indústria: uso racional e reuso.
São Paulo: Oficina de textos, 2005. 143p.
PARAÍBA. Lei n º 6.308, de 02 de julho de 1996. Com as alterações e revogações
introduzidas pelas Leis n° 6.544/1997 e n º 8.446/2007. Institui a Política Estadual de
Recursos Hídricos, suas diretrizes e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.aesa.pb.gov.br/cerh/legisl_cerh-pb/Lei%20n.%206.308_96%20-%20Politica%20Estadual%
20-%20Atualizada%20em%202006.pdf>. Acesso em: 10 de maio. 2008.
______. Decreto n º 19.260, de 31 de outubro de 1997. Regulamenta a Outorga do Direito
de Uso dos Recursos Hídricos. Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/legislacao/
decretos/estadual/19260_97_outorga_agua.pdf>. Acesso em: 10 de maio. 2008.
______. Decreto nº 25.563, de 09 de dezembro de 2004. Estabelece Critérios e Valores
para Compensação dos Custos da Outorga. Estabelece os critérios e valores para
compensação dos custos de análise do processo e vistoria para fins de outorga de direito
de uso de recursos hídricos. Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/legislacao/decretos/
estadual/25_563_04_valores_custos_outorga.pdf>. Acesso em: 15 de abril. 2008.
POMPEU, C. T. Direito de águas no Brasil. São Paulo: RT, 2006. 512p.
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS
HÍDRICOS E MINERAIS DA PARAÍBA Plano estadual de recursos hídricos do
Estado da Paraíba PERH-PB. João Pessoa: SEMARH, 2006.

146

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.agro.unitau.br/ambi-agua
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
Tel.: (12) 3625-4116

Análise espaço-temporal da cobertura do solo em faixas de áreas de
preservação permanente (APPs) no município de Sorocaba, SP, Brasil
(doi:10.4136/ambi-agua.94)
Alexandre Marco da Silva1; Felipe Muniz Silveira1; Priscila Ikematsu2; Fabíolla Pereira
de Paula3; Michele Bomback1; Davi Pajaro Nogueira4; Sérgio Henrique Alves5
1

Universidade Estadual Paulista
E-mail: amsilva@sorocaba.unesp.br; felipesantista@hotmail.com; mibomback@yahoo.com.br
2
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
E-mail: priike@ipt.br
3
Bunge Fertilizantes S/A
Email: fabiolla.paula@bunge.com
4
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
E-mail: davip@ambiente.sp.gov.br
5
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
E-mail: sergio.henrique@codevasf.gov.br

RESUMO
Considerando a importância fundamental que a mata ciliar possui na manutenção da
qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica e da necessidade que há em revegetar trechos
desprovidos de vegetação, neste trabalho investigaram-se quais classes de cobertura do solo
ocorrem nas faixas consideradas Área de Preservação Permanente (APP) no município de
Sorocaba – SP em três épocas: 1988, 1995 e 2003. Por meio de técnicas de
geoprocessamento, gerou-se um arquivo contendo as faixas de APP dos cursos d’água
ocorrentes ao longo da área de estudo e efetuou-se a sobreposição desse mapa com os mapas
de cobertura do solo. Os resultados apontam que 58,43% do total de faixas de APPs possuem
uma cobertura do solo desprovida de vegetação arbórea e que necessitam de um programa de
restauração florestal, representando 5.400 hectares de APP a ser revegetado.
Palavras-chave: mapa de cobertura do solo; faixa de APP; geoprocessamento.

Spatial and temporal analysis of the land cover in riparian buffer
zones (Areas for Permanent Preservation) in Sorocaba City, SP, Brazil
ABSTRACT
Considering the fundamental role that the riparian vegetation plays in relation to
maintenance of the environmental health of a watershed and the necessity of restoring sectors
of the buffer zone without natural vegetation, in this paper we investigated what land cover
classes occur along the riparian buffer stripes considered Area for Permanent Preservation
(APP) in the Sorocaba municipality, SP in three periods: 1988, 1995 and 2003. Based on GIS
technology and using the drainage network map, the APP stripes (riparian buffer zones) map
was generated, and this map was overlaid to the land cover map (1988, 1995 and 2003) to
provide a land cover map specifically of the riparian buffer zones. The results show that
58.43% of the APPs have no land cover of native vegetation and therefore, need to be
reforested, representing 5,400 hectares to be restored.
Keywords: land cover maps; riparian buffer zones; geoprocessing.
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1. INTRODUÇÃO
Conforme transita-se de um ecossistema terrestre para um ecossistema aquático, notamos
a ocorrência de outro ecossistema que, segundo alguns autores (Naiman e Décamps, 1997;
Paul e Meyer, 2001; Poole, 2002; Allan, 2004), caracteriza uma faixa de transição entre esses
dois ecossistemas, ganhando características ecológicas peculiares devido, principalmente, ao
regime hídrico dos solos e hidrológico dos cursos d’água daquela região, retornando num
padrão de estrutura e funcionamento bastante particular. Daí surge o conceito de ecossistema
ripário, o qual engloba as matas ciliares, estas formadas por vegetação nativa que orla um ou
os dois lados de um curso d’água numa largura variável conforme as características
ecológicas do curso d’água.
Devido à grande gama de serviços ecológicos que o ecossistema ripário realiza, os quais
são essenciais para a manutenção da sadia qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica e
também da qualidade de vida humana (Melo et al., 2007), este é considerado um local
estratégico para conservação, uma vez que a degradação desencadeia uma série de
consequências ambientais locais e regionais de ordem hidrológica, sedimentológica, de
biodiversidade, dentre outras.
Quanto à utilização desse espaço, os seus valores do ponto de vista do interesse de
diferentes setores de uso da terra são bastante conflitantes: para o criador de gados,
representam obstáculo ao livre acesso do gado à água. Para o setor de produção florestal, este
localiza–se em sítios bastante produtivos, onde crescem árvores altamente interessantes
economicamente. Em regiões de relevo movimentado, proporcionam as únicas alternativas
para o traçado e construção de estradas. Para o abastecimento de água ou para a geração de
energia, representam excelentes estratégicos de armazenamento de água visando à
regularização de vazões e garantia de suprimento contínuo de água para fins consuntivos
Silveira (2006).
A conservação desse ecossistema ocorre pela formulação e existência de uma legislação
ambiental, que considera faixas ciliares Áreas de Preservação Permanente (APP), numa
largura proporcional em relação à largura do curso d’água ou ao tamanho da lagoa, represa ou
algum outro ecossistema lêntico (lei federal 4771, de 1965 do Código Florestal Brasileiro).
Essa lei institui que para cursos d’água com largura de até 10 metros deve haver uma faixa de
preservação permanente de pelo menos 30 metros de largura em cada lado do curso d’água.
Para as nascentes, há a necessidade da manutenção de uma área, também considerada APP,
num raio de 50 metros no entorno da nascente.
Inovações no gerenciamento de zonas ripárias têm sido efetivas no melhoramento de
diversas questões relacionadas ao uso de solo e à qualidade ambiental. As zonas ripárias
exercem funções fundamentais também na questão do planejamento de paisagens e de
gerenciamento da água e na restauração de sistemas aquáticos (Naiman e Décamps, 1997).
Apesar da legislação vigente, não é raro encontrarmos ao longo dos cursos d’água que
atravessam o território brasileiro, trechos de rio com a faixa de APP totalmente degradada,
devido a inúmeras razões (Mattos et al., 2007). Infelizmente, o município de Sorocaba (SP)
não foge a regra. Devido a um uso da terra de longa data que vem ocorrendo nesse município,
é esperado que boa parte das faixas de APP estejam atualmente com a cobertura do solo
alterada e seus cursos d’água impactados, havendo a necessidade da restauração dessas faixas
de APP.
Uma vez estando degradada a vegetação, há a necessidade da revegetação dessa área
para que o ecossistema ripário tenha condições, após algum tempo, de restabelecer ao menos
parte dos “serviços” ecológicos que originalmente eram ali realizados: filtragem,
regularização hídrica, manutenção da biodiversidade aquática, amenização da erosão em
barrancas, dentre outras.
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A identificação de áreas carentes de vegetação pode ser feita através da investigação de
mapas digitais de cobertura do solo, onde, partindo-se da hidrografia e utilizando-se técnicas
de geoprocessamento, as faixas de APP são geradas e isoladas. Esse plano de informação é
então sobreposto aos mapas de cobertura da área, a fim de mostrar a cobertura do solo
somente nessa área de interesse, que é a faixa de APP (Narumalani et al., 1997).
A investigação da quantidade de vegetação natural remanescente em zonas ripárias
constitui um método de investigação da situação ambiental da área sob a ótica da Ecologia de
Paisagem, uma vez que muitas pesquisas vêm comprovando a influência da porcentagem de
ocorrência desse tipo de cobertura do solo sobre a dinâmica ambiental da bacia hidrográfica a
qual a área ripária pertence (Gergel et al., 2002; Allan, 2004), incluindo associações com
análises da qualidade da água, taxas de erosão, integridade da biota aquática, conectividade
entre fragmentos, entre outros aspectos.
Neste trabalho almejou-se saber quais classes de cobertura do solo ocorrem numa faixa
de 30 metros de cada lado dos cursos d’água e também ao longo de um raio de 50 metros ao
longo das nascentes existentes no município de Sorocaba – SP em três épocas: 1988, 1995 e
2003.

2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO
O município de Sorocaba situa-se no interior do estado de São Paulo (Figura 1), entre as
coordenadas 23º21’ e 23º35’ de Latitude Sul e 47º17’ e 47º36’ de Longitude Oeste. Possui
uma área de 449 km2 e uma população de aproximadamente 589.000 habitantes, sendo cerca
de 98% considerada urbana (IBGE, 2007).

Figura 1. Localização do município de Sorocaba (SP) no estado de São Paulo (esquerda) e sua
mancha urbana (direita).
Fonte: Silva (2007).

Trata-se de um município com 351 anos de existência e de grande importância no cenário
socioeconômico paulista e brasileiro, sendo responsável por 1,103% do PIB paulista
(Fundação Seade, 2007). Por outro lado, há uma carência de estudos ambientais que visam
caracterizar os ambientes físico, biológico e antrópico, os quais podem prestar efetiva
colaboração num planejamento de uso e ocupação do solo disciplinado e sustentável, tanto no
meio urbano como também no meio rural.
O clima da região é, segundo classificação de Köeppen, do tipo “Cfa” (subtropical
quente), tendo como temperatura média anual 21,4oC, máxima de verão 30,1oC e mínima de
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inverno 12,2oC e, ainda, 1.285 mm de altura pluviométrica anual (Embrapa, 2007). Na região,
ocorrem solos pertencentes predominantamente às classes Argissolos e Latossolos, embora
ocorram também Cambissolos, Neossolos litólicos e Gleissolos em algumas porções do
município (Oliveira et al., 1999).
Sorocaba localiza-se numa faixa onde há o predomínio do bioma denominado Floresta
Atlântica, embora algumas manchas de Cerrado também ocorrem, com nível de degradação
bastante variável conforme a região do município.
Cerca de 80% da área do município de Sorocaba é considerada imprópria para o
estabelecimento de espécies silvestres e considera-se que há necessidade urgente de uma
reorganização territorial em algumas regiões, objetivando a instalação de corredores de
biodiversidade para evitar o isolamento total de alguns fragmentos considerados “habitats
primários” (Silva, 2007). Ainda, segundo o mesmo autor, a recuperação de florestas ripárias
ao longo dos cursos d’água seria um caminho provavelmente bem sucedido.
Segundo Silveira (2006), há em Sorocaba 1.198 km de cursos d’água e 2.332 nascentes
(Figura 2). Sua distribuição não é uniforme ao longo da área de estudo devido,
principalmente, ao embasamento geológico ser diferenciado ao longo da área de estudo, bem
como o relevo não uniforme ao longo do município.

3. PROCEDIMENTOS
O trabalho foi desenvolvido por meio de técnicas de geoprocessamento, sendo o
software Idrisi (Eastman, 2004) o principal recurso utilizado. Como base de dados utilizaramse os mapas digitais de hidrografia e de nascentes, já apresentados na Figura 2 e os mapas de
cobertura do solo para os anos de 1988, 1995 e 2003. Esses mapas foram produzidos,
utilizando-se imagens do satélite Lansat-5. As classes de cobertura aqui utilizadas foram
aquelas mesmas utilizadas por Silva (2007) para os mapas correspondentes à área total do
município de Sorocaba: pasto, VNR/ref (Vegetação Natural Remanescente + reflorestamento,
o reflorestamento foi aqui incluido junto a VNR por ocorrer de forma muito pouco expressiva
no município), área urbana, culturas, solo exposto, corpos d’água e outros. Todos os detalhes
do processamento de imagens e etapas de elaboração dos mapas de cobertura do solo são
descritas em Silva (2005).

Figura 2. Mapas contendo a hidrografia (esquerda) e as cabeceiras (direita) ocorrentes ao longo da
área de estudo. Fonte Silveira (2006).
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O mapa da hidrografia, em escala de 1:50.000, foi rasterizado e, em seguida, utilizou-se o
mapa rasterizado para criar a faixa de APP. Essa etapa foi feita por meio do comando Buffer
do Idrisi e a largura da faixa foi estipulada considerando-se a legislação ambiental brasileira
em vigor, que estipula que, para cursos d’água com largura até 10 metros, a largura é de 30
metros. Trabalhou-se de forma similar no mapa das nascentes, isto é, o mapa foi também
rasterizado. Através do comando Buffer e, utilizando-se o mapa rasterizado sobre as
nascentes, gerou-se um novo mapa, este agora mostrando a APP de cada cabeceira que,
conforme especificado na legislação brasileira, é de um raio de 50 metros.
Os mapas contendo as faixas de APP relativos à hidrografia e as cabeceiras foram então
integrados num só mapa pelo comando Overlay do Idrisi, este chamado “APP-completo”.
Dessa forma, num único mapa ficaram representadas as APPs relativas aos cursos d’água e
também as APPs das nascentes, para uso nas etapas seguintes. Esse mapa é um mapa
booleano, em que as áreas de interesse (APP) possuem valor igual a 1 e as áreas fora desses
limites possuem valor 0 (Eastman, 2004).
Na etapa seguinte, aplicou-se novamente o comando Overlay (opção multiplicação) a fim
de gerar um novo mapa que apresenta a cobertura do solo somente para as APPs. Para essa
operação, foram utilizados dois mapas: o mapa de cobertura do solo e o mapa chamado “APPcompleto”. Esse procedimento foi aplicado de forma idêntica para os três mapas de cobertura
do solo, gerando, portanto, três novos mapas, apresentados a seguir.
Aplicando o comando Area do Idrisi nos mapas elaborados, obteve-se a área ocupada por
cada classe de cobertura em cada época considerada. Dividindo essas áreas pelo valor da APP
total, cujo valor está mencionado em Silveira (2006), encontrou-se a porcentagem ocupada
por cada classe, possibilitando assim a análise espaço-temporal da zona ripária do município
de Sorocaba.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir estão apresentadas as informações obtidas nos cruzamentos dos mapas. A
Figura 3 mostra as coberturas do solo nas APPs para os anos 1988, 1995 e 2003. A Tabela 1
mostra os percentuais de ocorrência de cada classe de cobertura para cada época estudada.
Para os anos 1988 e 1995, a classe que predominou é a pastagem. Já para o ano 2003, a
pastagem perdeu área significativa e a classe VNR/Ref foi a que predominou. As classes
cultura e área urbana mostraram crescimento contínuo, embora o crescimento da classe
cultura tenha sido muito mais expressivo entre 1995 e 2003.
Os mapas indicam uma ocorrência da classe VNR/ref, de certa forma concentrada, na
porção sudeste da área de estudo. Isso ocorre pelo fato de que nessa região ocorre a Serra de
São Francisco, sendo mais alta que o restante do município e com vertentes mais íngremes.
A classe solo exposto constitui uma classe transitória. Segundo Silva et al. (2007), esta
classe ocorre principalmente na região de periferia urbana, correspondendo a setores de
periferia do município com organização caótica e muitas vezes invadindo trechos de APP,
caracterizando áreas de risco, dado o risco de haver enchentes e invasão das águas nas casas
de quem ali mora. Na área rural, essa classe corresponde a áreas em fase de entressafra, onde
o solo está sendo preparado para uma nova cultura.
Naturalmente, a categoria de maior interesse para fins de conservação é a VNR/ref por
ser a categoria que deveria ocorrer em 100% das faixas de APP segundo a legislação
brasileira. Verifica-se que, felizmente, essa classe apresentou aumento ao longo da época
analisada.
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Figura 3. Distribuição das classes de cobertura do solo
para as faixas de APP nos anos de 1988, 1995 e 2003.

Quanto à cobertura nas APPs relativas exclusivamente nas cabeceiras, verifica-se que a
situação foi um pouco diferente, havendo diminuição da porcentagem entre 1988 e 1995 e no
intervalo entre 1995 e 2003 voltou a aumentar (Tabela 2). Nota-se que o percentual de
ocorrência da classe VNR/ref é baixo, ficando abaixo dos 30% em todas as épocas. O
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principal problema associado à falta da vegetação natural na região de cabeceira dos córregos
é relacionado ao controle da erosão nessas regiões e à questão hidrológica (produção regular
de água), uma das sua principais funções (Allan, 2004).
Tabela 1. Porcentagem ocupada pelas classes de cobertura na faixa de APP (completa) nas épocas
consideradas.
Porcentagem de ocorrência

Classe de cobertura
Pasto
VNR / Ref
Culturas
Área urbana
Solo exposto
Corpos d’água
Outros

1988

1995

2003

60,20
26,17
1,96
4,15
6,66
0,83
0,03

57,26
31,09
3,29
4,60
3,06
0,68
0,02

32,77
41,57
12,71
5,91
5,33
1,70
0,01

Tabela 2. Porcentagem ocupada pelas classes de cobertura na APP correspondente aos 50 metros de
raio nas nascentes, nas épocas consideradas.
Porcentagem de ocorrência

Classe de cobertura
Pasto
VNR / Ref
Culturas
Área urbana
Solo exposto
Corpos d’água
Outros

1988

1995

2003

64,07
24,56
1,80
2,74
6,59
0,20
0,04

69,78
18,46
2,72
3,72
5,21
0,03
0,08

43,79
27,25
14,45
6,07
8,09
0,34
0,00

A Tabela 3 mostra os valores de correlação para os dados de cada época (1988, 1995 e
2003) entre os percentuais de ocorrência de cada classe de cobertura para a área total com a
faixa de APP e também entre a área total e a área de APP para as cabeceiras. Todos os valores
de correlação revelaram-se altamente significativos. Isso mostra que, embora haja uma
variação nas porcentagens de ocorrência de cada classe de cobertura entre as épocas
estudadas, existe uma associação entre o uso do solo da área total do município e as áreas de
preservação permanente em todas as épocas estudadas, mesmo existindo a lei que limite o uso
da terra nessa faixa de terra.
Tabela 3. Valores de correlação entre o parâmetro cobertura do solo (área total) e os parâmetros
cobertura das cabeceiras e cobertura das APPs (completa), conforme as respectivas épocas
investigadas.
Época

Parâmetro

cabeceiras

APPs (completa)

1988
1995
2003

Cobertura do solo
Cobertura do solo
Cobertura do solo

0,98
0,98
0,80

0,98
0,95
0,92

Os mapas aqui apresentados, em três épocas, constituem uma forma interessante de
investigação, pois, embora alguns serviços ecossistêmicos possam ser restabelecidos com a
revegetação, alguns impactos, especialmente aqueles de natureza geomorfológica, são
praticamente impossíveis de serem corrigidos, persistindo o que Harding et al. (1998 apud
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Allan, 2004) chamaram de “o fantasma de usos passados do solo”, que podem ser
investigados sob a forma de mapas passados de cobertura do solo.
Visando à revegetação em áreas desprovidas de vegetação nas faixas de APP ao longo
dos cursos d’água localizados no município de Sorocaba, o primeiro passo, que é identificar
as áreas carentes de vegetação ciliar, já foi dado e os dados são aqui apresentados.
Considerando o mapa de 2003 como o mapa atual por ser o mais recente dentre os analisados,
verificou-se que 58,4% da área investigada necessitam de revegetação. Isso significa que há a
necessidade de reflorestar cerca de 5.400 hectares de APP.
Uma análise posterior poderia ser realizada para eleger áreas que poderiam ser
primeiramente atendidas, principalmente no sentido de restabelecer a conexão de fragmentos
florestais e realmente exercerem a função de corredores para a fauna local. Embora áreas já
urbanizadas sejam, por exemplo, locais muito difíceis de efetivar-se a revegetação, dado o
fato de normalmente existirem obras de infra-estrutura civil nesses locais (construções e
estradas, por exemplo), áreas contendo cobertura de pastagem, solo exposto e culturas
poderiam ser áreas prioritárias para tal finalidade.

5. CONCLUSÕES
Considerando o mapa de 2003, aproximadamente 58,4% da faixa de APP ao longo dos
cursos d’água necessitam de revegetação por estarem desprovidos desse tipo de cobertura.
O comportamento de ocorrência de vegetação natural ao longo dos cursos d’água não foi
o mesmo, e para a região de nascentes, houve um acréscimo contínuo do percentual de
ocorrência da classe VNR/ref entre as épocas estudadas. Já para as faixas ao longo dos cursos
d’água, houve uma diminuição e, em seguida, o percentual aumentou.
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RESUMO
Desde meados da década de 80, a população ribeirinha do Rio Botafogo, no Canal de
Santa Cruz, Itamaracá (PE), tem passado por situações críticas em relação ao meio ambiente,
pelo crescimento desordenado e mal planejado, ocupação do solo indevida, e como
conseqüência, o resultado é uma perda na qualidade ambiental. A partir de 1963 foi instalada
no rio Botafogo, uma indústria de produção de cloro e soda utilizando no processo células
eletrolíticas de mercúrio. Até meados de 1987, estima-se que houve uma descarga de mercúrio
inorgânico entre 22 e 35 toneladas. Além desta indústria, outras, de diferentes tipologias
foram se instalando ao longo dos últimos anos às margens deste rio. Baseando-se em estudos
anteriores, buscou-se realizar uma nova avaliação dos locais contaminados, comparando as
variações ao longo dos anos, referentes à qualidade da água e do sedimento no rio Botafogo,
além de analisar a localização dos pontos de coleta, assim como da necessidade de aumento
da rede de monitoramento da agência ambiental nesse corpo hídrico. Os parâmetros definidos
para análise da água foram: pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio
(DBO), amônia, concentração de fósforo, cor, turbidez, coliformes fecais e o teor de mercúrio.
Foi monitorada a concentração de mercúrio nos sedimentos. Os valores de pH, turbidez, OD,
DBO e amônia, na maior parte dos resultados, apresentaram valores dentro dos limites
estabelecidos pela resolução CONAMA nº 357. Na determinação da cor, os valores
apresentados mantiveram-se elevados constantemente; provavelmente, causado pela contínua
retirada de areia nos trechos à montante dos pontos de coleta. O teor de fósforo apresentou-se
elevado, até o início de 2005, e manteve-se dentro dos padrões exigidos pela legislação acima
referida até o período final da pesquisa. No trecho delimitado para estudo, está instalada,
desde 1963, uma indústria de produção de cloro e soda, que utiliza em seu processo fabril,
células eletrolíticas de mercúrio. Neste levantamento, foi comprovada a incidência de
mercúrio na área delimitada para estudo.
Palavras-chave: Rio Botafogo; Mercúrio; Contaminação; Metais Pesados; Canal de Santa
Cruz.

Quality monitoring and assessment of mercury contamination in
water and sediments of the Botafogo river, PE, Brazil
ABSTRACT
Since the mid 80's, the riverside population of Rio Botafogo, in the Santa Cruz channel,
Itamaracá has undergone critical environmental situations due to poorly planned growth and
inadequate soil occupation, and as a consequence, a loss in environmental quality resulted. In
1963, an industry for production of chlorine and caustic soda produced by electrolytic cell of
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mercury was installed in the Botafogo river. By mid-1987, a discharge of inorganic mercury
between 22 and 35 tones of mercury in this river was estimated. In addition to this industry,
others of different types were installed in recent years along the sides of this river. Based on
previous studies, we conducted a new assessment of contaminated sites, comparing the
changes over the years concerning the quality of water and sediment of the Botafogo river, in
which the locations of collection, the need to increase the network of environmental
monitoring were investigated. The parameters defined for analysis of water were: pH,
dissolved oxygen (OD), biochemical oxygen demand (BOD), ammonia and phosphorus
concentration, color, turbidity and mercury content. It was monitored the concentration of
mercury in the sediments. The values of pH, turbidity, DO, BOD and ammonia usually
showed values within the limits established by CONAMA Resolution No 357. Color
parameters have remained consistently high, probably caused by continuous withdrawal of
sand before the points of collection. The content of phosphorus was high, until the beginning
of 2005, and remained within standards required by legislation until the end of this research.
In the studied area, it has been installed, since 1963, an industry for chlorine and caustic soda
production, which uses in its manufacturing process electrolytic cell of mercury. In this
experiment, the impact of mercury has been observed.
Keywords: Botafogo River; Mercury; Contamination; Heavy Metals; Santa Cruz Channel.

1. INTRODUÇÃO
Desde meados da década de 80, a população ribeirinha do Rio Botafogo, no canal de
Canal de Santa Cruz, em Itamaracá, tem passado por situações críticas em relação ao Meio
Ambiente, tanto pelo crescimento desordenado e mal planejado, com também pela ocupação
indevida do solo, e, em consequência, o resultado é a perda da qualidade ambiental. Na
ocupação do solo, predominam a cultura de cana de açúcar e pequenas monoculturas. A pesca
artesanal é praticada no seu estuário, como também o turismo, pela beleza natural desta região
(Sant’anna Jr. et al., 2000).
A partir de 1963, foi instalada, no trecho superior do rio Botafogo, uma indústria de
produção de cloro e soda que utiliza, no processo industrial, células eletrolíticas de mercúrio,
até meados de 1987, estima-se uma descarga de mercúrio inorgânico, entre 22 a 35 toneladas
nesse trecho. (Meyer, 1996) No estudo do autor, estima-se que cerca de 1,2 a 1,5 tonelada de
mercúrio, em torno de 10% do valor total que foram descartados, estejam depositados nos
sedimentos. Essa mesma indústria e associadas foram responsáveis pelo descarte de cloro, no
rio Botafogo (Sant’Anna Jr. et al., 2000).
Os resíduos sólidos gerados pelo processo industrial da Indústria de Soda constitui uma
lama, contendo mercúrio que é armazenada em tanques de concreto fechados e cobertos e,
em seguida, encaminhados para serem incinerado.
A contaminação dos ambientes aquáticos, por metais, dá-se, principalmente, pelos
despejos industriais e domésticos. Alguns desses metais podem se acumular na cadeia
alimentar, em níveis de concentrações perigosas aos animais que, posteriormente, são
consumidos pelo homem. Dentre os metais existentes na natureza, o mercúrio estabelece esses
critérios acima mencionados.
Pfeiffer et al.(1993) ressaltam que todo mercúrio utilizado no Brasil é importado e 28%
dele é utilizado pelas indústrias, nas células de mercúrio na produção de cloro e soda. As
perdas de mercúrio para o meio ambiente, em 1989, foram da ordem de 210 toneladas, sendo
que o garimpo contribuiu com 80% (cerca de168 toneladas), seguido pela indústria de cloro e
soda (Passavante e Koening,1984). Meyer (1996) relatou que, no ano de 1978, toda indústria
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de cloro e soda utilizava mercúrio importado, algo em torno de 350 g.t-1. Esse valor decresceu
para 73 g.t-1 em 1985 (Hasse, 1994).
O sedimento atua como depósito de metal pesado, podendo ser deslocado, dependendo
das correntes e condições do ambiente. Os metais pesados são acumulativos em lagos e rios,
pelo sedimento. O metal mercúrio é absorvido pelo ambiente por meio de atividades
antrópicas, por diversos segmentos. Quando incorporado pela cadeia trófica, causa
interferência no ecossistema. O mercúrio, na forma metálica, torna-se estável, por meio de
diferentes reações químicas, biológicas e fotoquímicas (Kaiser e Tölg, 1980).
A forma com que o mercúrio é incorporado ao ambiente aquático, varia de acordo com o
sistema. Em meio ácido, pode ocorrer formação de metilmercúrio, forma de fácil aderência às
membranas das células e como conseqüência é absorvido pela cadeia trófica (Hypolito et al.,
2004). O processo de metilação ocorre quando o mercúrio metálico (Hgo) é incorporado ao
sistema aquático na forma inorgânica, dando origem ao metilmercúrio (Jensen e Jernelöv,
1969). Esse composto tem propriedades tóxicas, com elevado potencial de acúmulo e, por
conseguinte, de magnificação ao longo nas cadeias alimentares. Através dos sedimentos, as
comunidades bentônicas se alimentam de detritos contaminados, transportando-os para os
peixes e, estes, ao homem (Becker e Mills, 1972).
A partir do momento em que foi verificada, no sedimento, a capacidade de metilação do
mercúrio da forma inorgânica para orgânica (metilmercúrio) o mesmo passou a ser uma
ameaça ao ambiente aquático (Jensen e Jernelöv, 1969). O nível de Hg total no sedimento de
rios ganhou relevância após a demonstração de que a maior proporção de Hg em tecido
muscular de peixes pode estar na forma de metilmercúrio (Westoo, 1972; Henderson et al.,
1972; Bishop e Neary, 1974).
Considerando que a fonte de emissão pare de emitir o mercúrio para o ambiente, o
sedimento é capaz de mantê-lo absorvido, transferindo-o e incorporando-o à biota dependendo
das condições físicas, químicas e biológicas do ambiente aquático. O sedimento contaminado
é uma fonte potencial de mercúrio para a água e para a biota aquática, de 10 a 100 anos
(Braile e Cavalcanti, 1979).
Estudo realizado por Marins et al. (2004) mostrou que a contaminação do estuário do rio
Botafogo é a maior de toda a zona leste do litoral brasileiro, com concentrações na ordem de
duas vezes a do segundo colocado (também de Pernambuco).
Estudos preliminares, realizados pela Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (CPRH) junto com a Agência de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(CETESB), indicaram a incidência de mercúrio na região avaliada. Tal estudo indicou que ao
água do Rio Botafogo apresentou valores de concentração de mercúrio na ordem de 180 a
370 vezes acima de 10,0 µg.L-1, limite máximo admitido pela legislação do estado de São
Paulo.
Dessa forma, buscou-se avaliar a atual situação do rio, monitorando-se a qualidade da
água e avaliando-se a contaminação de mercúrio, tanto na água como nos sedimentos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Delimitação dos pontos de coleta
Nestes dois anos de trabalhos de campo, foram realizadas coletas ao longo do rio
Botafogo em dois dias alternados. No primeiro dia, realizou-se as coletas no trecho de
influência das indústrias químicas, agroindústria e influências de povoados. Estes pontos de
coleta estão situados no trecho intermediário do rio Botafogo, dos pontos BF-15 ao BF-31. As
coletas de água e sedimento para os pontos BF-35, BF-37, EBF-01 e EBF-02 foram realizadas
de barco, pela impossibilidade de acesso de carro. As mesmas foram coletadas no sentido da
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nascente do Rio Botafogo para a sua foz, com maré vazante, com finalidade de avaliar a
influência que o rio Botafogo exerce sobre o Canal de Santa Cruz (Itapissuma - PE). O
diagrama do Rio Botafogo, classe 2 pelo CONAMA 357/2005, apresentado na Figura 1,
mostra os seus contribuintes e os pontos de monitoramento para este trabalho.
Barragem

de

Botafogo
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27,5Km

Rio Pilão

Classe 2.

26,2Km

Rio Cumbé

24,1K
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0,5 Km
Santa Cruz

EBF-1

Figura 1. Diagrama unifilar do rio Botafogo. Adaptado de CPRH
(2004).

As coletas de amostras de mercúrio e dos parâmetros de qualidade de água foram
realizadas no trecho acima descrito, dos quais os pontos BF-21 e BF-31 coincidem com as
estações de amostragem da rede de monitoramento das bacias hidrográficas da Agência
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH. A localização detalhada (com
indicação física e em GPS) das estações de amostragem pode ser obtida em Lima (2006). A
Figura 2 apresenta um mapa com a localização dos pontos de coleta.
Na definição da forma de coleta, foram levadas em consideração as condições de acesso
aos locais e a presença de cachoeiras e pontes. No caso de falta das condições favoráveis de
acesso, foram realizadas coletas de barco. As campanhas de amostragem foram realizadas no
período de maio de 2004 a janeiro de 2006, considerando-se os períodos de chuvas mais
intensos (inverno) e os períodos mais quentes (verão).
Nestes dois anos de trabalhos de campo, foram realizadas coletas ao longo do rio
Botafogo em dois dias alternados. No primeiro dia, realizaram -se as coletas no trecho de
influência das indústrias químicas, agroindústria e influências de povoados, esses pontos de
coleta estão situados no trecho intermediário do rio Botafogo, dos pontos BF-15 ao BF-31. As
coletas foram realizadas pontuais em água e sedimento e nos demais pontos, representados
por BF-35 ao BF-37 e EBF-01 e 02, as coletas foram realizadas de barco, pela impossibilidade
de acesso de carro e coletou-se no sentido da nascente do Rio Botafogo para a sua foz, maré
vazante, com finalidade de avaliar a influência que o rio Botafogo exerceu sobre o Canal de
Santa Cruz (Itapissuma).
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Figura 2. Mapa com localização dos pontos coletados (Lima, 2006).

Coleta e Parâmetros em Água
As amostras para estudos de qualidade de água foram coletadas pelas garrafas Van Dorn,
na superfície, transferidas para recipientes de vidro e realizadas as determinações de
salinidade (condutividade elétrica), oxigênio dissolvido (método de Winkler), pH
(potenciométrico) no local por meio de equipamentos portáteis específicos para coleta de
campo.
Os demais parâmetros tais como: cor (colorimetria), turbidez (nefelométrico), DBO (teste
5 dias - titulométrico), mercúrio (método espectrofotometria de absorção atômica – técnica de
gerador de hidretos) e Nitrogênio Amoniacal (coluna de cádmio). Após a coleta, foram
transferidos para recipientes de polietileno, preservados e acondicionados em caixas térmicas
contendo gelo, até o laboratório, onde foram armazenados à temperatura de - 20°C, para
posterior análise.
Nas amostras de água coletada foram realizados os seguintes parâmetros de qualidade:
pH, turbidez, amônia, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO).
Foram preservadas de acordo com a referência do Standart Methods (APHA,1998).
Para coleta de mercúrio foi utilizado o procedimento descrito por Vieira e Passarelli
(1996). Para a sua análise, foi utilizado um espectrofotômetro de absorção atômica Varian,
modelo 250 plus, com lâmpada de cátodo oco de mercúrio, com gerador de hidretos. O
procedimento para abertura da amostra e análise seguiu o método Absorção Atômica por Vapor
Frio - 3112B do Standart Methods (APHA, 1998).
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Coleta e Parâmetros em Sedimentos
As amostras de sedimento ao longo do rio foram representadas pelos pontos de coleta
BF-15 a BF-37 e no estuário do Canal de Santa Cruz representados por EBF-1 e EBF-2. As
amostras foram coletadas na superfície do solo, ou seja, a uma profundidade 0 cm.
As amostras de sedimento foram, então, acondicionadas individualmente em sacos
plásticos de polietileno etiquetados e transportadas ao laboratório, condicionadas em caixas
térmicas com gelo. No laboratório, as amostras foram armazenadas e conservadas no
congelado a – 20°C. Esta preservação tem validade por 6 meses (NBR 10.007:2004) (ABNT,
2004b).
Para realização das análises de mercúrio em sedimento, as amostras foram descongeladas
à temperatura ambiente, pulverizadas em almofariz de porcelana e secadas em estufa a 50°C
por 24h, após passar na peneira de granulometria de 200 mesh, separando-se as partículas
maiores. Em seguida, foi realizado o procedimento descrito na norma CETESB L10.102.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente é apresentada uma avaliação temporal na zona mais crítica deste corpo
hídrico, segundo informação da CPRH e, em seguida, uma avaliação ao longo do rio
Botafogo. Por fim, serão apresentados os resultados das análises dos sedimentos em cada
ponto de monitoramento de água e em dois pontos do estuário (no Canal de Santa Cruz) e um
perfil da concentração de mercúrio para os dois pontos do estuário.
Avaliação dos Parâmetros Físicos e Químicos de Qualidade da Água
A Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) possui uma rede de
monitoramento de qualidade da água no rio Botafogo composta por 2 estações, BF-21 e BF31, que são monitoradas a cada 2 meses no ano, esses pontos estão situados à jusante das
principais indústrias instaladas no rio Botafogo.
Nessa avaliação temporal foram utilizados os dados do monitoramento entre janeiro de
2004 e janeiro 2006. As datas das coletas, para monitoramento do conjunto mínimo de
qualidade da CPRH (pH, cor, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio,
amônia e fósforo) e da concentração de mercúrio, nas estações BF-21 e BF-31, foram as
seguintes: 20/01/2004, 9/03/2004, 13/05/2004, 14/07/2004, 23/08/2004, 16/09/2004,
10/11/2004, 20/01/2005, 9/03/2005, 18/04/2005, 18/05/2005, 18/05/2005, 18/08/2005,
21/09/2005, 24/11/2005 e 11/01/2006.
Verifica-se, pela Figura 3, que o valor do pH esteve dentro dos padrões estabelecidos
pela Resolução CONAMA 357, de 2005, para um rio Classe II (pH entre 6 e 8), durante o ano
de 2004. Esses resultados estão um pouco abaixo dos observados por Melo (2007) que obteve
para o período chuvoso e seco, pH de 8,02 e 8,34 respectivamente.
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Figura 3. Variação do pH em função do tempo nas estações BF-21 (▲) e BF-31
(○).

Contudo, a partir do ano de 2005, registra-se uma diminuição nos valores do pH,
chegando, em vários, trechos a atingir valores abaixo de 6, e até próximo a 1, caracterizando,
assim, um despejo industrial.
O parâmetro Cor passou a ser monitorado a partir do final do ano de 2004, para compor o
cálculo do índice de qualidade de água. Devido a esse fato, tem-se apenas resultados de 13
estações de coleta, observados na Figura 4. Nota-se que, em vários dias, ocorreram valores
acima do permitido (75 PtCo).
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Figura 4. Variação da cor em função do tempo nas estações BF-21 (▲) e BF-31
(○).

Para que o rio tenha uma boa oxigenação é necessário, dentre outros fatores químicos e
biológicos, que a água apresente uma baixa turbidez, permitindo assim que as plantas que se
encontram em seu leito possam produzir oxigênio (Jordão e Pessoa, 2005).
Pela Figura 4, foi observado que os valores de turbidez da estação BF-31 são mais
elevados que o BF-21. O fato é que houve um espalhamento das partículas em suspensão,
após a passagem sob a ponte da BR-101, onde a água do rio torna-se mais turva.
O valor da turbidez foi demonstrado na estação BF-31, que no dia 18/08/2005 apresentou
o mais elevado da campanha em torno de 200 UNT. Relacionando com os valores de
pluviometria (Figura 5) do dia 18/08/2005, observa-se que no mesmo houve uma precipitação
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de 3,2 mm, ou seja, choveu bastante o que ocasionou a abertura de valas e o carreamento de
material para dentro do rio Botafogo.
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Figura 4. Variação da Turbidez em função do tempo nas estações BF-21 (▲) e
BF-31 (○).

A Figura 5 apresenta os dados de pluviometria do período de janeiro 2004 a janeiro 2006
do posto Nº 520, localizado em Itapissuma, estação mais próxima ao local estudado. Esses
dados foram fornecidos pelo Laboratório de Meteorologia do Instituto Tecnológico de
Pernambuco (ITEP).
Esses dados pluviométricos foram de grande importância para avaliação da qualidade da
água no rio Botafogo, pois eles foram correlacionados com os valores de concentração dos
parâmetros analisado. Desta forma, verificou-se a influência desse elemento nos parâmetros
de qualidade e nas mudanças geográficas, ocasionadas pelos diferentes efeitos causados nesse
corpo hídrico.
Observa-se que o período das chuvas, de junho a agosto, foi bem evidenciado no ano de
2005, todavia para 2004 as precipitações foram mais distribuídas ao longo do primeiro
semestre.
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Figura 5. Dados de precipitação da estação 520 posto Itapussima – estação
mais próxima à área de estudo (dados fornecidos pelo Laboratório de
Meteorologia do ITEP – PE).
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Segundo Passavante et al. (2003), os valores de pluviometria na região estudada ficaram
entre 11,5 e 401,8 mm, respectivamente nos meses de dezembro e junho de 1993,
apresentando uma média de 139,63 mm ± 101,44 mm.
A concentração de oxigênio dissolvido na água, mostrada na Figura 6 indica que para um
rio Classe II, o valor mínimo de OD é de 5,0 mg.L-1. No dia 21/09/2005, foi identificado que a
concentração de OD decresceu para valores próximos a 1,0 mg.L-1.
Foi apresentado na Figura 6, das 17 coletas realizadas nesse período, o ponto BF-21
apresentou 76% dos valores de OD acima do limite permitido de 5,0 mg.L-1 e o BF-31, 100%
dos valores analisados. A Figura 1 mostra que o BF-21 está situado próximo a jusante das
indústrias químicas e os valores menores foram decorrentes de lançamento de efluentes
industriais .
Teores de oxigênio dissolvido na água entre 2,60 e 5,53 mL.L-1, foram observados para o
estuário do rio Botafogo por Passavante et al. (2003) na década de 90.
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Figura 6. Variação do OD em função do tempo nas estações BF-21 (▲) e BF31 (○).

Em relação à matéria orgânica biodegradável (DBO5), ressalta-se, inicialmente, que a
técnica empregada possui um limite de detecção de 2,0 mg.L-1 O2. Dessa forma, os autores
decidiram considerar valores abaixo deste como zero
Como pode ser observado pela Figura 7, apenas no dia 21/09/05 esse valor ultrapassou o
limite de 5,0 mg.L-1 O2. Mesmo estando acima do permitido, esse valor não está muito alto a
ponto de acarretar uma redução tão significativa na concentração de oxigênio dissolvido e,
dessa forma, indicar uma contaminação. Esses valores estão na mesma faixa dos observados
por Melo (2007).
Na Figura 8, constata-se que no 13/05/2004 o ponto BF-31 apresentou uma
concentração de mercúrio de 0,020 mg.L-1, a qual está 100 vezes acima do valor estabelecido
pela Resolução CONAMA nº 357. Os demais valores de 2004 mantiveram-se dentro do
limite.
A partir do ano de 2005, todos os valores da estação BF-31 apresentaram-se fora do
limite e no ponto BF-21 apenas 30% dos valores mantiveram-se acima. Os valores abaixo de
0,002 ppm foram tomados como zero, devido ao limite de detecção do aparelho.
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Figura 8. Variação da concentração de Mercúrio em função do tempo nas
estações BF-21 (▲) e BF-31 (○).

Avaliação dos Sedimentos
Na Figura 9, estão representados os valores de concentração de mercúrio em sedimentos
obtidos nos pontos de coleta, durante o período da campanha. Esses valores apresentaram-se
mais elevados no período de abril e novembro de 2005.
Foi observado que os valores de mercúrio permaneceram estáveis nos pontos de coleta.
Não foram identificadas quaisquer variações nos períodos de chuva e de estiagem. No ponto
BF-18, os resultados apresentaram-se acima do limite máximo, permitido pela National
Oceanic and Atmosferic Organization (NOAA, 1999), em todas as campanhas, pois ele
representa o local de descarte de uma indústria de soda cáustica.
As concentrações de Mercúrio estão abaixo das encontradas por CETESB (1981), porque
nos sedimentos de fundo, foram encontrados valores da ordem de 0,37 µg.g-1 no trecho do rio
e 3,7 µg.g-1no estuário. Esses novos resultados indicam assim uma atenuação natural, ou
arraste para o mar, da contaminação.
Nos pontos de coletas BF-25 e BF-31, os valores também se mantiveram elevados ao
longo das coletas, provavelmente devido à linha de correnteza do rio, ter arrastado o mercúrio
para as suas margens. As variações de mercúrio não foram altas, em relação aos valores
encontrados em estudos anteriores, nos pontos coletas a montante da indústria de soda (BF-15
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e BF-16). O ponto BF-21 (situado a, aproximadamente, 100 metros do descarte da Indústria
de Soda), não apresentou valores elevados, localizados mais próximos do descarte, quando
comparados aos pontos BF-23 e BF-25 e BF-31. Provavelmente, o local da coleta das
amostras realizadas no BF-21, não está adequado para avaliação da contaminação de
sedimento, possivelmente devido à hidrodinâmica do corpo hídrico que acumula o sedimento
em uma zona mais profunda (meio do rio) ou do lado oposto ao ponto de coleta. Dessa forma,
esse ponto deve ser reavaliado para futuros monitoramentos.
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Figura 9. Variação da concentração de mercúrio nos sedimentos ao longo do
rio e em função do tempo. Em 1, pontos de coleta BF-15 a BF-31. Em 2,
EBF-35, 37, 1 e 2.

Na Figura 9 (2), os pontos EBF-35 e 37 apresentaram as mesmas oscilações nos dias de
coleta, no ponto BF-37, os valores apresentaram-se mais baixo, situado à jusante do rio
Arataca, contribuindo com uma vazão considerável e favorecendo a dispersão do mercúrio no
sentido do Canal de Santa Cruz. Na mesma figura, verifica-se que as concentrações de
mercúrio no sedimento de superfície no EBF-1 está um pouco acima do ponto EBF-2. Desta
forma pode-se verificar uma tendência na transferência do mercúrio para o sentido da Barra
Norte, uma vez que o ponto EBF-1 está situado na confluência à margem norte no Canal de
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santa Cruz em direção a Atapuz. Este fato deve ter sido favorecido pela corrente marinha, que
é predominante no sentido sul para norte na maior parte do ano.
Conforme apresentado no estudo de Meyer em 1996, as maiores concentrações de
mercúrio foram encontradas no Rio Botafogo, diminuindo em direção ao Canal de Santa Cruz
e são fortemente reduzidas em direção à Barra de Catuama, onde a influência do rio Botafogo
não é registrada. Ao contrário da Barra Norte, as concentrações são mais elevadas, traduzindo
a influência do rio Botafogo e o padrão de circulação das águas (CPRH, 2002).
Na Figura 10, estão representados os resultados de mercúrio em sedimento marinho, nos
pontos de coletas, na confluência do rio Botafogo com o Canal de Santa Cruz. Foram
demonstrados que os valores mais elevados de mercúrio estavam na camada mais profunda e
decrescendo à medida que se aproximam da superfície. Verificou-se, também, que os valores
de concentração de mercúrio, referentes aos meses de outubro de 2005 e janeiro de 2006
foram maiores que os de agosto de 2005, nesse dia, chovia e ventava, portanto as velocidades
das correntezas influenciaram no arraste do sedimento para o sentido do Canal de Santa Cruz.
Segundo o trabalho desenvolvido pela CETESB (Tabela 1), os valores de sedimento que
se apresentaram mais elevados de mercúrio foram devido à ausência de cloro e os valores
mais elevados de pH, o que propicia melhores condições de precipitação desse elemento no
sedimento. Como, neste trabalho, não foi avaliada a concentração de cloro no período de
2005-2006, e os índices de pH se mantiveram estáveis, considera-se que não houve descarga
de cloro, aumentando a precipitação de mercúrio, no sedimento, em alguns pontos de coletas.
Os valores de concentração de mercúrio no sedimento, neste trabalho, apresentaram-se
mais elevados nos pontos BF-18, BF-25 e BF-31, que no da CETESB (1981). O ponto BF-18
está situado no descarte do lançamento da Indústria de Soda. A partir destes valores obtidos
(média dos valores de cinco campanhas) conclui-se que há uma contaminação pontual de
mercúrio, neste local.
Tabela 1. Valores comparativos de mercúrio em sedimentos reportados pela
CETESB (1981) e obtidos no presente trabalho.
Localização das
amostras

CETESB (1981)

Sedimento de
superfície

Mercúrio (µg.g )

BF-16
BF-18
BF-21
BF-23
BF-25
BF-31
BF-35
BF-37

ND
0,11
ND
0,37
ND
ND
3,70
3.70

-1

Estudo atual
Mercúrio (s) (µg.g-1)
Média dos valores das
campanhas
NDs
0,24
NDs
0,13
0,20
0,19
0,20
0,15

NDs - Não detectável em sedimento. Limite de detecção do mercúrio em sedimento
-1
(-0,1 µg.g ).

Nos pontos BF-25 e BF-31, pode estar ocorrendo uma dispersão do mercúrio, causada
pelas forças da correnteza do rio, conduzindo-o para as margens. No ponto BF-21, não foram
detectados dados de mercúrio nas duas campanhas. Esse fato contradiz a distribuição ao longo
do rio, pois se tem uma elevada concentração no ponto de descarte (BF-18), assim como nos
pontos BF-23 e BF-25 havia uma suspeitava que houvesse valores elevados de concentração,
devido o mesmo está situado à 100 metros do descarte da indústria produtora de cloro.
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Analisando-se a Tabela 1, pode-se s observar que os valores de concentração do mercúrio
em sedimento apresentaram-se em torno de duas vezes e meia (ponto BF-23) e,
aproximadamente, vinte e quatro vezes (pontos BF35 e BF-36) mais elevados, no estudo
realizado pela CETESB (1981).
O trabalho de Meyer (1996) fez referência à exportação do mercúrio do rio Botafogo para
o Canal de Santa Cruz pelos seguintes fatores:
- Pelo efeito oxidante do cloro e, em consequência, elevação do pH, que fixa o mercúrio
no sedimento, o que não está ocorrendo, devido à redução das descargas de cloro.
- Perda da matéria particulada no canal, pelas existências fortes correntes.
- Através da re-mobilização do mercúrio entre as marés.
Esses fatos explicam a brusca diminuição na concentração do mercúrio dos pontos
próximos ao estuário BF-35, BF-36 e de estuário EBF-1 e EBF-2.
Comparando-se esses valores apresentados na Tabela 1, pode-se concluir que os valores
encontrados no sedimento merecem uma atenção especial, pois, provavelmente, o metal venha
se acumulando nas margens do rio, no trecho de água doce, em razão da baixa velocidade da
correnteza das águas. Nos pontos do estuário, foi demonstrado que uma quantidade
significativa de mercúrio, possivelmente, esteja sendo exportada para outros ambientes.
Os valores obtidos na água, Tabela 2, apresentaram-se bem próximos dos valores
encontrados no levantamento da CETESB (1981).
Tabela 2. Valores comparativo de mercúrio em água (Cetesb (1981) e o
presente estudo.
Localização das
amostras

CETESB (1981)

Água

Mercúrio (µg.L-1)

BF-18
BF-21
BF-23
BF-25
BF-31
BF-35
BF-37

ND
0,3
2,0
17,8
6,4
5,9
Amostra perdida
0,59

Estudo atual
Mercúrio (a) (µg.L-1)
Valores mínimos e
máximos por ponto de
coleta
NDa
0,5-1,8
0,3
NDa
NDa-0,3
NDa-0,8
NDa-0,5
NDa-0,4
-1

NDa - Não detectável em água. Limite de detecção do mercúrio em água -0,2 µg.L .

Para efeito deste trabalho, foram considerados os valores mínimos e máximos de cada
ponto de coleta no período de 2004 a 2006, e comparados com o levantamento de 1981 da
CETESB. Na maioria das vezes, esses valores não extrapolaram os permitidos pela legislação
vigente, a CONAMA Nº 357/2005. A concentração de mercúrio para um corpo hídrico
manancial de classe 2, é de 0,2 (µg.L-1). Os valores de água não foram conclusivos, visto que
se mantiveram dentro dos limites exigidos pela portaria e não foram consideradas as variações
em função da vazão do rio.
Marins et al. (2004) citam que o uso do Hg como indicador da qualidade ambiental da
costa brasileira confirma que, uma vez controladas as contaminações de Hg oriundo das
indústrias de cloro-soda que utilizavam Hg em células eletrolíticas, as fontes difusas,
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principalmente, os lixões e o esgotamento doméstico e urbano, são as atividades antrópicas
que mais necessitam de controle e adequação ao desenvolvimento sustentável da região
costeira brasileira.

4. CONCLUSÕES
Pode-se concluir que a atual rede de monitoramento da CPRH, com apenas dois pontos
de coleta (BF-21 e BF-31), e os parâmetros analisados em água, não está representando uma
gestão adequada do corpo hídrico Botafogo.
A expansão da rede de monitoramento em número de pontos de amostragem faz-se
necessária. Para redução dos custos uma diminuição dos parâmetros investigados seria
realizada, com monitoramento de parâmetros relacionados à tipologia da indústria à montante.
Faz-se também necessária a inclusão de parâmetros de mercúrio em água e sedimento, em
profundidades diferentes, no sistema de monitoramento deste rio.
Foi a partir dos pontos implementados na campanha deste trabalho, BF-18, BF-25, que
foram detectadas as maiores concentrações de mercúrio em água.
Os valores da concentração de mercúrio encontrados no trecho do rio Botafogo em água
doce estiveram bem próximos dos valores encontrados no levantamento realizado há vinte e
quatro anos, com relação ao trecho do rio Botafogo que sofre influência da maré - pontos BF35, BF-37 e EBF-1, EBF-2. As concentrações de mercúrio analisadas no sedimento
apresentaram valores elevados em relação ao levantamento realizado em 1981, indicando uma
tendência para onde o mercúrio remanescente está sendo transferido, da nascente para sua foz,
no sentido do Canal de Santa Cruz.
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RESUMO
Com base na hipótese de que a qualidade da água de uma bacia hidrográfica está
diretamente relacionada com o grau de equilíbrio entre fatores naturais e antrópicos, buscouse neste artigo analisar os efeitos da conversão dos remanescentes de Cerrado sobre a
manutenção e viabilidade ecológica das bacias hidrográficas. Para tanto, foram adotadas como
área de estudo duas bacias de médio porte localizadas no Estado de Goiás (área representativa
desse bioma), com características diferentes no que diz respeito aos aspectos físicos (solo,
topografia e cobertura vegetal) e antrópicos (nível de degradação ambiental e índice de
desenvolvimento econômico): (1) a bacia do Ribeirão João Leite, localizada no Centro-Sul
Goiano (nível de antropização = 88%); e (2) a bacia do Rio São Domingos, ao Norte do
Estado (nível de antropização = 25%). As análises químicas demonstram que a água na bacia
do Rio São Domingos apresenta, de uma forma geral, melhor qualidade para o consumo
humano e para a manutenção do ecossistema na região analisada, refletindo o elevado estado
de conservação dessa bacia.
Palavras-chave: Análise espacial; degradação ambiental; recursos hídricos.

Land use influence in the Cerrado biome water quality: a comparative
study between watersheds in the Goiás State, Brazil
ABSTRACT
Based on the assumption that the water quality in a watershed is directly related to the
degree of equilibrium between the natural and anthropic factors, in this paper we examined
the effects of the land cover changes in areas of savanna (Cerrado biome) over the watersheds
ecological viability (expressed here as Water Quality Index). Thus, we analyzed two middlesized basins located in the Goiás State (a representative area of this biome), with different
characteristics regarding both the physical aspects (soil, topography and remnant vegetation)
and human aspects (environmental degradation level and economic development index): (1)
João Leite basin, located in the Center-South State (anthropic level = 88%), and (2) São
Domingos basin, in the Northern State (anthropic level = 25%). Chemical analyses have
indicated that the water in the São Domingos basin presents, in general, a better quality for
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human consumption and for the ecosystem maintaining, reflecting the high conservation state
of this basin as well.
Keywords: Spatial analysis; environmental degradation; water resources.

1. INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural indispensável para a sustentação da biodiversidade, na
produção de alimentos e para os ciclos naturais dos seres vivos. Por outro lado, ainda que com
reconhecida importância ecológica, econômica e social, esse recurso tem se tornado escasso
nos últimos anos, sobretudo nos grandes centros urbanos. Parte desse problema se deve à falta
de planejamento e gestão das bacias hidrográficas, materializado no uso indiscriminado dos
recursos hídricos, no desmatamento de nascentes e na poluição dos rios e lagos (Tundisi e
Tundisi, 2005).
No Brasil, a região ocupada pelo bioma Cerrado é reconhecida como o “berço das
águas”, por abrigar nascentes de três importantes bacias hidrográficas da América do Sul
(Araguaia/Tocantins, São Francisco e Bacia do Prata). Apesar dessa condição privilegiada, a
qual lhe favorece o título de hotspot de biodiversidade no mundo (Myers et al., 2000), o
Cerrado também está na lista dos ecossistemas ameaçados de extinção. Mapeamentos recentes
(Sano et al., 2008a), baseados em informações extraídas de imagens de satélite (Landsat-TM),
indicam uma taxa de conversão antrópica na ordem de 40% sobre a área original desse bioma
(aproximadamente 2 milhões de km2), voltada para a prática da agricultura intensiva e
pastagem. Soma-se a isso o fato de sua conservação ambiental não estar prevista, até o
presente momento, na Constituição Federal, diferentemente do que ocorre com o bioma
Amazônico.
Dentro desse contexto e com base na hipótese de que a qualidade da água de uma bacia
hidrográfica está diretamente relacionada com o grau de equilíbrio entre fatores naturais e
antrópicos (Von Sperling, 2005), o presente artigo visa analisar os impactos negativos
provenientes da conversão dos remanescentes de Cerrado sobre a manutenção e viabilidade
ecológica das bacias hidrográficas, buscando ao mesmo tempo evidenciar a relação entre uso
do solo e qualidade da água.
Para tanto, foram adotadas como área de estudo duas bacias de médio porte (segundo
classificação de Moraes, 1979 e Bonnet at al., 2008) localizadas no Estado de Goiás, uma área
core e representativa do Cerrado (Ferreira et al., 2006; Miziara e Ferreira, 2008), com
características diferentes no que diz respeito aos aspectos físicos (solos, topografia e cobertura
vegetal nativa) e antrópicos (índices socioeconômicos e de degradação ambiental): (1) a bacia
do Ribeirão João Leite, bastante antropizada, localizada no Centro-Sul Goiano e (2) a bacia do
Rio São Domingos, ao norte do Estado, com grande parte de sua área ainda preservada.

2. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO
As bacias hidrográficas adotadas como áreas de estudo são as do Ribeirão João Leite
(área de 767 km2) e do Rio São Domingos (área de 3955 km2), ambas no Estado de Goiás. A
Figura 1 indica o posicionamento geográfico delas.
A bacia do Ribeirão João Leite coincide com a área parcial de sete municípios goianos:
Anápolis, Goianápolis, Campo Limpo de Goiás, Goiânia, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás e
Terezópolis de Goiás. Trata-se de um manancial de importância estratégica, atualmente
responsável por mais de 50% do suprimento de água para a capital do Estado, a cidade de
Goiânia.

173

RABELO, C. G.; FERREIRA, M. E.; ARAÚJO, J. V. G.; STONE, L. F.; SILVA, S. C.; GOMES, M. P.
Influência do uso do solo na qualidade da água no bioma Cerrado: um estudo comparativo entre bacias
hidrográficas no Estado de Goiás, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 172-187, 2009. (doi:10.4136/ambiagua.96)

Já a bacia do Rio São Domingos, na porção Norte-Nordeste do Estado, é composta por
três municípios: Divinópolis de Goiás, Monte Alegre de Goiás e São Domingos. Localiza-se
nela o Parque Estadual de Terra Ronca.

Figura 1. Localização das bacias hidrográficas do Rio São Domingos e do Ribeirão João Leite em
Goiás.

Os municípios que compõem a bacia do Ribeirão João Leite têm aproximadamente
1.600.000 habitantes, basicamente concentrados em dois municípios: Goiânia (com 77%) e
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Anápolis (com 20%). Comparativamente, a população dos municípios da bacia do Rio São
Domingos é estimada em cerca de 23.000 habitantes, sendo que 44% deles vivem no
município de São Domingos, 32%, em Monte Alegre de Goiás e os 24% restantes em
Divinópolis de Goiás. Na Figura 2, evidencia-se o contraste entre o número de habitantes das
duas bacias.

Figura 2. População dos municípios situados na bacia hidrográfica do Rio São Domingos (a) e do
Ribeirão João Leite (b).
Fonte: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica (estimativa 2008 - IBGE).

De maneira geral, os municípios da bacia do Ribeirão João Leite mostram-se mais
desenvolvidos que os da bacia do Rio São Domingos. O valor médio do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios localizados na bacia do Ribeirão João Leite
é de 0,75, variando entre 0,61 e 0,93. Goiânia tem o IDH-Municipal, Renda e Educação mais
elevado, enquanto Goianápolis apresenta o menor IDH Municipal do grupo. Já os municípios
da bacia do Rio São Domingos (ambiente mais preservado em termos ecológicos) apresentam
um IDH mais baixo, com um valor médio de 0,64, mínimo de 0,53 e máximo de 0,75 (Figura
3).

Figura 3. IDH-Municipal, Renda, Educação e Longevidade dos municípios situados nas bacias
hidrográficas do Ribeirão João Leite e do Rio São Domingos. Fonte: Censo 2000, IBGE.
Organização: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica.

Quanto às características físicas, as bacias do Ribeirão João Leite e do Rio São Domingos
também são contrastantes. Em termos geomorfológicos, na bacia do Ribeirão João Leite há o
predomínio de uma superfície regional de aplainamento desenvolvida sobre rochas précambrianas, com cotas entre 900 e 1100 metros, e dissecação forte (Latrubesse et al., 2005),
com destaque para uma declividade acentuada nas bordas da porção norte e sudeste (Figura 4).
Já a bacia do Rio São Domingos também se localiza em uma superfície regional de
aplainamento (porção Oeste), com cotas altimétricas mais baixas (entre 400 e 550 metros) e
dissecação leve. Sua porção Leste se destaca como uma zona de erosão recuante, com
dissecação muito forte (Latrubesse et al., 2005). Quanto à sua declividade (Figura 5), é
caracterizada por uma topografia mais suave (principalmente na porção Oeste), o que, de
acordo com Guerra (2003), favorece a infiltração e a recarga dos mananciais.
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Figura 4. Mapa clinográfico da bacia hidrográfica do
Ribeirão João Leite. Fonte: EMBRAPA (2009).

Figura 5. Mapa clinográfico da bacia hidrográfica do Rio São Domingos.
Fonte: EMBRAPA (2009).
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Com menção aos solos, na bacia do Ribeirão João Leite há o predomínio de Latossolos,
seguidos pela associação de Argissolos/Nitossolos (Figura 6), comumente utilizados para
prática da agricultura. No caso dos Latossolos, eles geralmente ocorrem em áreas de relevo
adequado ao uso de maquinários; já a associação Argissolos/Nitossolos, embora normalmente
presente em áreas de relevo mais acidentado, é dotada de maior fertilidade natural e boa
capacidade de retenção de água, o que, de acordo com Sano et al. (2008b), os torna indicados
para pequenos agricultores e pecuaristas.
Já na bacia do Rio São Domingos (Figura 7), há uma maior ocorrência de Neossolos e
Cambissolos, muito susceptíveis à erosão e, portanto, de baixa aptidão agrícola (Sano et al.,
2008b).
Assim, as características físicas de cada bacia apresentam uma clara relação com o atual
estágio de ocupação evidenciado neste estudo. A bacia do Ribeirão João Leite é amplamente
utilizada para agricultura e pecuária, sendo o processo de urbanização mais intenso nessa
bacia do que na bacia do Rio São Domingos (Figuras 6 e 8). Especificamente na bacia do
Ribeirão João Leite, observa-se que as áreas destinadas às culturas anuais coincidem com a
ocorrência de Latossolos, enquanto que as áreas de pastagem relacionam-se fortemente com a
presença da associação Nitossolos/Argissolos. Por outro lado, na bacia do Rio São Domingos,
o predomínio de remanescentes de Cerrado, juntamente com a ocorrência de pastagens
nativas, vem garantido certa preservação ambiental, com o uso da terra em geral associado às
áreas de relevo mais suave e solos de baixa aptidão agrícola.

Figura 6. Mapa de solos e de cobertura vegetal, uso e ocupação do solo em 2002 da bacia
hidrográfica do Ribeirão João Leite. Fontes: SIEG (2008) e PROBIO (2008).
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Figura 7. Mapa de solos da bacia hidrográfica do Rio São Domingos. Fonte: SIEG (2008).

Figura 8. Mapa de cobertura vegetal e uso e ocupação do solo em 2002 da bacia hidrográfica
do Rio São Domingos. Fonte: PROBIO (2008).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
A etapa inicial deste trabalho diz respeito à organização de bases cartográficas para cada
uma das bacias hidrográficas descritas, contendo:
- Imagens Landsat-ETM (resolução espacial de 30 metros), obtidas no portal de dados Earth
Science Data Interface (ESDI, 2008) – projeto Geocover – para as seguintes órbitas/ponto:
222/071 (Bacia do Ribeirão João Leite), referente ao mês de abril de 2000, e 220/069 (Bacia do
Rio São Domingos), duas cenas, referentes aos meses de junho e agosto de 2001.
- Modelos Digitais de Elevação (formato GEOTIFF, resolução espacial de 90m) originários da
missão de mapeamento do relevo terrestre de toda a Terra, intitulada Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM), obtidos do portal da Embrapa Monitoramento por Satélite (Embrapa, 2009).
- Dados vetoriais (formato shapefile) provenientes do portal de dados do Sistema Estadual de
Estatística e de Informações Geográficas de Goiás (SIEG, 2008), abrangendo os seguintes
temas: solos (escala 1:250.000), geomorfologia (escala 1:500.000) e bacias hidrográficas
(escala 1:250.000).
- Malha hidrográfica do Estado de Goiás (formato shapefile), obtida junto ao portal de dados da
Agência Rural de Goiás (2008), na escala 1:100.000.
- Mapa de remanescentes de Cerrado (escala 1:250.000), proveniente do Projeto de
Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO, 2008).
- Dados de análises qualitativas de água bruta, referente aos pontos de monitoramento da
Agência Ambiental de Goiás (2008) nas bacias do Ribeirão João Leite e do Rio São Domingos.

As bases cartográficas foram reprojetadas para a projeção UTM (Universal Transversa de
Mercator), datum horizontal SAD 69, fuso 22 para a bacia do Ribeirão João Leite e fuso 23
para a bacia do Rio São Domingos. Num segundo momento, alguns procedimentos foram
realizados em ambiente de Sistema de Informações Geográficas, tais como:
- Edição das drenagens, tendo como referência as imagens Landsat-ETM;
- Geração de zona tampão (ou buffer) de 100 metros ao longo das drenagens (Áreas de
Preservação Permanente);
- Intersecção da zona ripária com o mapa de remanescentes de vegetação, visando identificar o
uso da terra nas áreas próximas aos cursos de drenagens; e
- Cálculo de área para cada tipo de uso do solo nas bacias.

Por fim, foi calculado o Índice de Qualidade de Água (IQA) para os pontos monitorados
pela Agência Ambiental de Goiás. O cálculo do IQA foi realizado tendo como base a
metodologia adaptada e desenvolvida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Assim, o IQA resulta do produto ponderado
das qualidades de água correspondentes aos parâmetros: temperatura da amostra, pH, oxigênio
dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20°C), coliformes fecais, nitrogênio
total, fósforo total, resíduos totais e turbidez (Equação 1).
n

IQA = ∏ qi

wi

[1]

i =1

em que:

qi : qualidade do i-ésimo parâmetro. É obtida de uma curva média de variação da qualidade.
Tais curvas são ilustradas na Figura 9.

wi :

peso correspondente ao i-ésimo parâmetro (entre 0 e 1), atribuído em função da sua
importância para a conformação da qualidade, o somatório de todos os pesos deve ser igual a 1.
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Figura 9. Curvas de variação dos parâmetros do IQA. Fonte: CETESB (2009).
Tabela 1. Pesos utilizados para cálculo de IQA, com oito parâmetros.
Parâmetros

Peso original (w)

Peso recalculado para IQA com oito parâmetros

Temperatura

0,10

-----

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,12

0,12

0,11

pH
Turbidez
DBO
Fosfato
Nitrogênio total
OD
Coliformes fecais
Resíduos totais
Total

0,12
0,08
0,10
0,10
0,10
0,17
0,15
0,08
1,00

0,13
0,09
0,11
0,11
0,11
0,19
0,17
0,09
1,00

----0,09
0,11
0,11
0,11
0,19
0,17
0,09
1,00

0,13
----0,11
0,11
0,11
0,18
0,16
0,09
1,00

0,13
0,09
-----0,11
0,11
0,19
0,17
0,09
1,00

0,13
0,09
0,11
-----0,11
0,19
0,17
0,09
1,00

0,13
0,09
0,11
0,11
-----0,19
0,17
0,09
1,00

0,14
0,10
0,12
0,12
0,12
-----0,18
0,10
1,00

0,14
0,09
0,12
0,12
0,12
0,20
-----0,09
1,00

0,13
0,09
0,11
0,11
0,11
0,18
0,16
-----1,00

Devido à falta de resultados para várias análises de parâmetros qualitativos da água, em
alguns casos o IQA foi calculado utilizando-se oito parâmetros. Os pesos utilizados para o
cálculo do IQA com os valores originais e recalculados encontram-se apresentados na Tabela
1. De posse dos pontos de coleta de água com os resultados de IQA, indicando (qualidade
variando de 0 a 100), estes foram sobrepostos aos mapas de cobertura vegetal nas zonas
ripárias, para ambas as bacias, visando analisar a relação entre uso do solo e a qualidade da
água.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A bacia do Ribeirão João Leite, com um avançado estágio de conversão antrópica,
apresenta cerca de 88% de sua área utilizada em agricultura e pastagem, enquanto a bacia do
Rio São Domingos, numa condição inversa, apresenta apenas 25% de sua área convertida em
tais classes de uso da terra. Nessas condições, e confirmando a nossa hipótese, a qualidade da
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água encontrada na primeira bacia foi inferior a da segunda, de acordo com as análises
qualitativas da água bruta realizadas pela Agência Ambiental de Goiás (Figura 10).
De uma maneira geral, observa-se que os resultados das análises da água do Rio São
Domingos encontram-se dentro dos valores permitidos pela Resolução 357 de 2005 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para rios de classe 2 (os valores de
referência para a qualidade da água encontram-se listados na Tabela 2), com exceção para
quatro parâmetros: valores de DBO e Fosfato acima do máximo permitido, e valores de pH e
de oxigênio dissolvido menores que o mínimo admitido por essa Resolução.
Já no Ribeirão João Leite, foram encontrados resultados acima do permitido em sete
parâmetros: Turbidez, DBO, Nitrato, Resíduos totais, Fosfato, Nitrogênio amoniacal e
Coliformes fecais. Além disso, em alguns pontos, os três últimos parâmetros foram
encontrados em concentrações muito elevadas. Em algumas análises, a quantidade de
oxigênio dissolvido também foi menor que o permitido.
DBO e Resíduos totais elevados indicam alta concentração de matéria orgânica,
desaconselhável para os ambientes de rios e lagos, pois desencadeiam uma proliferação de
micro-organismos decompositores. Esses micro-organismos, por sua vez, por estarem em
maior quantidade, consomem mais oxigênio dissolvido, excedendo o limite do ambiente e,
assim, colocando em risco a vida aquática em questão. Além disso, a presença excessiva de
resíduos implica aumento da turbidez da água, o que impede a passagem adequada de luz
solar. Como resultado, tem-se o processo de fotossíntese prejudicado, uma menor produção de
oxigênio e a proliferação de organismos anaeróbios. Valores elevados de coliformes fecais
sugerem contaminação da água por esgoto de origem doméstica. Fosfato e Nitrogênio, em
concentrações acima da permitida, são indicativos de adubações, minerais ou orgânicas, que
provavelmente foram carreadas para o rio por erosão hídrica (Von Sperling, 2005).
Os resultados do IQA obtidos para cada uma das bacias estudadas fornecem um claro
entendimento de que quanto maior o nível de preservação da bacia, melhor a qualidade de sua
água. Na bacia do Ribeirão João Leite, por exemplo, o menor valor de IQA foi 36 e o maior
foi 68 (com média de 49). Já na bacia do rio São Domingos, o IQA variou entre 55 e 70 (com
média de 62). Além do fator “uso da terra” (i.e., áreas empregadas na agricultura ou
pastagem), avaliado neste estudo, outros fatores (não abordados em profundidade por este
artigo) podem contribuir para as diferenças na qualidade geral da água (IQA), tais como as
tecnologias de plantios adotadas nas regiões em análise, bem como os aspectos do relevo. A
tecnologia empregada está relacionada com o surgimento ou não de erosões, ou mesmo no
volume de defensivos agrícolas, por exemplo. Especificamente em relação ao relevo, as áreas
mais declivosas (ou planas) vão contribuir diretamente com a intensidade da descarga hídrica
desses rios, ou mesmo no escoamento superficial da água, proveniente de áreas já ocupadas
por atividades antrópicas.
No Ribeirão João Leite, o IQA médio do ponto “RMP PT5” foi de 52,5, e de 48 nos
pontos “RMP PT7” e “RMP PT8”. Assim, observa-se que a água de melhor qualidade do
Ribeirão João Leite foi encontrada no ponto de captação da água para a metrópole de Goiânia,
possivelmente devido à existência de uma Área de Preservação Ambiental nas proximidades
(Parque Estadual Altamira de Moura Pacheco). No Rio São Domingos, o IQA médio
encontrado para os pontos de 1 a 5 (PT1, PT2, PT3, PT4 e PT5) foram respectivamente 61,
63,3, 65,8, 59 e 55 (valores que indicam água de boa qualidade).
Nas Figuras 11 e 12, é possível observar, para cada uma das bacias, os pontos de
monitoramento da Agência Ambiental de Goiás, os resultados do IQA para cada ponto e o
mapa de uso do solo nas Áreas de Preservação Permanente ao longo das drenagens (100
metros).
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Figura 10. Resultado das análises qualitativas da água bruta do Ribeirão João Leite e do Rio São
Domingos. Fonte: Agência Ambiental de Goiás (2008). As datas referentes às coletas na bacia do
Ribeirão João Leite encontram-se na Figura 12.
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Tabela 2. Padrões de qualidade da água. Fonte: CONAMA (Brasil, 2005).
Parâmetros
Oxigênio dissolvido
DBO
Resíduos totais
Turbidez
pH
Fósforo total
Nitrato
Nitrito
Íon amônio
Amônia
Coliformes fecais

Unidades

Valores permitidos (rios classe 2)

mg/L
mg/L
mg/L
UNT
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 ml

≥5
≤5
500
≤ 100
6a9
0,025
10
1
≤ 5.000

Figura 11. Pontos de monitoramento da Agência Ambiental de Goiás na bacia hidrográfica do Rio
São Domingos, com destaque para o uso do solo nas zonas ripárias (100m) e o respectivo resultado do
IQA.
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Figura 12. Pontos de monitoramento da Agência Ambiental de Goiás na bacia hidrográfica do
Ribeirão João Leite, com destaque para o uso do solo nas zonas ripárias (100m) e o respectivo
resultado do IQA.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As bacias hidrográficas do Ribeirão João Leite e do Rio São Domingos apresentam
diferenças significativas, tanto em termos fisiográficos (incluindo a cobertura vegetal nativa,
solos e relevos) quanto em níveis de antropismo, incluindo diferentes classes de uso da terra
(agricultura, pastagens e áreas urbanas). Assim, e conforme evidenciado pelos resultados
apresentados, foi possível observar o impacto do uso da terra intenso (e muitas vezes sem
planejamento) sobre a qualidade da água.
Especificamente na bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, a qual se apresenta
atualmente com um cenário de conservação seriamente comprometido (com apenas 12% de
Cerrado nativo preservado), torna-se prioritária a preservação da vegetação nativa
(principalmente ao longo dos rios e das nascentes) e a mitigação de atividades poluentes
próximas aos mananciais (tal como a reciclagem e/ou o tratamento de efluentes, antes de seu
descarte final na natureza).
Políticas de desenvolvimento sustentável e mecanismos econômicos para a valoração
ambiental (Igliori et al., 2007; Neder e Silva, 2004; Chomitz, 2004) vêm sendo adotadas
gradativamente no Estado de Goiás (assim como em alguns outros estados da federação),
visando à manutenção de serviços ecológicos no Cerrado, tais como a água e a vegetação
nativa (Ferreira et al., 2009; Novaes et al., 2008). Assim, a adoção de certificações especiais e
a redução de certos impostos sobre a produção agrícola (ex. ICMS Ecológico) são exemplos
de políticas simples e eficientes, capazes de evitar ou reduzir a degradação de áreas ainda
conservadas.
Estudos complementares, investigando a relação entre a adoção de práticas
conservacionistas com a qualidade da água, ainda se fazem necessários, tais como a análise de
sub-regiões no Cerrado, cuja manutencão de reservas legais junto às áreas de nascentes seja de
fato realizada. Soma-se a isso, a relevância de um monitoramento contínuo dos recursos
hidrográficos, por parte das agências regulatórias e de captação de água nos Estados,
abrangendo um maior conjunto de pontos amostrais. Somente com séries históricas mais
consistentes, tanto em escala temporal quanto espacial, será possível o efetivo controle da
qualidade hídrica nesse bioma, assim como uma melhor comparação entre diferentes bacias
hidrográficas.
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RESUMO
O conhecimento das propriedades físicas e hidráulicas do solo é de fundamental
importância para o uso e manejo apropriado do solo e para o entendimento do processo
dinâmico do movimento de água e de solutos deste. Este trabalho tem por finalidade
determinar a capacidade de infiltração dos solos da Bacia experimental do ribeirão Concórdia,
localizada no município de Lontras em Santa Catarina. Os ensaios de infiltração foram
realizados com infiltrômetro de anéis concêntricos com diâmetros de 25 e 50 cm, em vinte
pontos amostrais que apresentam diferentes usos da terra e práticas de manejo agrícola. As
capacidades de infiltração iniciais ajustadas pela equação de Horton variaram entre 0,8
(pastagem) e 5,0 cm min-1 (floresta de Pinus e cultivo de mandioca). Nas áreas de pastagem, a
infiltração inicial ajustada foi de 0,8 e 0,9 cm min-1. Com relação aos valores mínimos, eles
variaram entre 0,01 (pastagem perene) e 0,3 cm min-1 (milho em cultivo mínimo). Nas áreas
florestais, as infiltrações mínimas variaram entre 0,05 e 0,15 cm min-1 e, nas áreas de
pastagens, foi igual a 0,01 cm min-1.
Palavras-chave: Manejo de bacias; propriedades físicas do solo; movimento de água no solo.

Water infiltration capacity under different land uses and agricultural
management practices
ABSTRACT
Knowledge of physical and hydraulic properties of soil is important for the appropriate
use and management of soil, and for the understanding of dynamic movement process of
water and solutes. This study aims to determine the soil infiltration capacity of the Concordia
Experimental Basin, located in the municipality of Lontras in Santa Catarina state. The
infiltration tests were performed with the concentric ring infiltrometer, with a diameter of 25
and 50 cm on twenty sampling points showing different uses of land and agricultural
management practices. The initial capacity of infiltration, calculated by Horton's equation,
ranged from 0.8 (pasture) to 5.0 cm min-1 (pine forest and cassava planting). In pasture areas,
the initial infiltration ranged from 0.8 to 0.9 cm min-1. Regarding the minimum value, they
ranged from 0.01 (perennial pasture) to 0.3 cm min-1 (minimum tillage for corn). In forest
areas, the minimum infiltration varied between 0.05 and 0.15 cm min-1 and in the areas of
pasture, it was equal to 0.01 cm min-1.
Keywords: Watershed management; soil physical properties; water movements in soil.

INTRODUÇÃO
A dinâmica da água no solo é um processo contínuo que controla o movimento dos
elementos químicos que intervêm nos processos de formação e evolução dos solos, na
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disponibilidade de nutrientes para as plantas e na satisfação da demanda hídrica (Maciel Netto
et al., 2000). Esse movimento é diretamente dependente das características físico-hídricas do
solo e pode ser descrito pela taxa de infiltração e pela condutividade hidráulica. Este último
parâmetro representa a facilidade que o fluido tem para percolar através do solo (Wang et al.,
1998).
Segundo Guerra (2000) e Carvalho (2002), a taxa de infiltração e a retenção de água pelo
solo são importantes, pois auxiliam na definição de políticas de proteção e de conservação do
solo e da água, planejamento de sistemas de irrigação e drenagem, bem como na composição
de uma imagem mais real da retenção, movimento, redistribuição e conservação da água no
solo.
A compreensão e a avaliação da capacidade de armazenamento de água no solo, bem
como os fluxos que ocorrem tanto na superfície (infiltração e evaporação) quanto na
profundidade do solo (drenagem interna), são importantes quando se trata da irrigação,
drenagem, erosão, biologia da fauna e flora desse solo, lixiviação de elementos químicos,
poluição do solo e da água, entre outros aspectos.
Libardi (2005) descreve que durante o processo de infiltração, estando o solo
inicialmente seco, a capacidade de infiltração tende a decrescer com o tempo, atingindo um
valor final, conhecido como capacidade de infiltração mínima. Pode ser considerada a
propriedade que melhor reflete as condições físicas do solo, sua qualidade e estabilidade
estrutural (Bertol et al., 2000; Angelotti Netto e Fernandes, 2005).
O processo de infiltração depende, em maior ou menor grau, de diversos fatores. Rawls et
al. (1996) classificam em quatro categorias os fatores que interferem na infiltração: os ligados
ao solo, que incluem a textura do solo (Silva e Kato, 1997), massa específica (Sales et al.,
1999), teor de matéria orgânica, porosidade (Everts e Kanwar, 1992) e tipo de argila e
químicas, além da umidade (Araújo Filho e Ribeiro, 1996), capacidade de retenção e a
condutividade hidráulica.
Os fatores relacionados à superfície interferem no movimento da água através da
interface ar-solo. O manejo do solo afeta a capacidade de infiltração à medida que interfere
nas propriedades do solo e nas condições da superfície (cultivos agrícolas e irrigação) e nos
fatores naturais que incluem precipitação, mudança de estação, umidade e temperatura
(Cecilio, 2002). Alves e Cabeda (1999) determinaram a capacidade de infiltração em um
Argissolo Vermelho-escuro, submetido ao preparo convencional e ao sistema plantio direto,
usando chuva simulada com duas intensidades. Os resultados mostraram que o preparo
convencional favoreceu o selamento superficial do solo, refletindo, assim, uma maior taxa de
decréscimo da infiltração, menor infiltração acumulada e menor taxa constante de infiltração.
O preparo convencional apresentou capacidade de infiltração 41% inferior à encontrada para
o plantio direto.
Câmara e Klein (2005), estudando o efeito da escarificação nas propriedades de um
Latossolo Vermelho Distrófico típico, constataram que a capacidade inicial, bem como a final
de infiltração, aos 120 minutos, foi afetada pelo manejo do solo, observando-se uma diferença
na capacidade inicial de infiltração a favor do plantio direto escarificado de 2,2 vezes e na
taxa final de 3,77 vezes. O plantio direto apresentou uma taxa final de infiltração de 26,49 mm
h-1 e o plantio direto escarificado de 99,99 mm h-1, sendo que o efeito da escarificação é
constatado pela maior capacidade de infiltração.
A maioria dos estudos realizados sobre o efeito do uso da terra e das práticas de manejo
agrícolas é realizadas em parcelas experimentais, em que as condições de contorno e as
técnicas empregadas são bem controladas. Em uma bacia hidrográfica, as ações dos
produtores agrícolas podem ser diferentes daquelas desenvolvidas em parcelas experimentais.
Assim, este trabalho teve por finalidade determinar a capacidade de infiltração dos solos da
Bacia experimental do ribeirão Concórdia, localizada no município de Lontras em Santa
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Catarina, em função do tipo de uso da terra e do manejo agrícola. São ajustadas equações de
infiltração de água no solo, as quais permitem compreender a evolução da capacidade de
infiltração ao longo do tempo, em diferentes condições de manejo de solo agrícola. Estas
condições são estabelecidas pelos produtores em suas práticas correntes. Isso significa que
não são necessariamente empregadas as técnicas agrícolas recomendadas com base no
conhecimento científico desenvolvido.

MATERIAL E METODOS
O estudo foi desenvolvido na bacia experimental do ribeirão Concórdia, localizada no
município de Lontras (Figura 1), afluente do rio Lontras, Bacia do Itajaí, e está inserida entre
as 7 microbacias monitoradas pelo Projeto de Recuperação Ambiental e de Apoio ao Pequeno
Produtor Rural (PRAPEM/MICROBACIAS) e pela rede de pesquisa em bacias
representativas e experimentais no Bioma da Mata Atlântica, na região sul do Brasil,
denominado projeto MATASUL.
A bacia do ribeirão Concórdia possui uma área de drenagem de 30,74 km2. De acordo
com a classificação de Thornthwaite, a região climática onde está inserida a bacia é definida
como sendo clima Mesotérmico Úmido do tipo B3 B'3 ra', sem estação seca definida e com
precipitações anuais entre 1600 a 1800 mm. De acordo com Köeppen, o clima é do tipo Cfa.
A vegetação original da área pertence à Floresta Ombrófila Densa. Atualmente, os principais
usos na bacia são mata nativa (47,61%), pastagem (20,35%) e milho (9,29%). Na bacia são
utilizados diferentes tipos de manejo do solo, tais como plantio direito, cultivo mínimo e
plantio convencional. Neste último, ocorrem operações com grande aradora seguido de
operações com grade niveladora. Os principais solos que caracterizam a região da Bacia do
Ribeirão Concórdia são Gleissolo háplico Ta alumínico típico (Gxva) Cambissolo húmico
alumínico típico (Cha), Cambissolo háplico Ta distrófico típico (Cxvd), Alissolo crômico
órtico típico, Cambissolo háplico alumínico típico (Cxa) e Argissolo vermelho-amarelo
(PVAal).
O estudo foi desenvolvido a partir de ensaios de infiltração realizados em 20 pontos
amostrais (Figura 1), localizados em solos Cambissolo háplico alumínico típico (Cxa),
Argissolo vermelho-amarelo (PVAal) e Gleissolo háplico Ta alumínico típico (Gxva). A
escolha de cada ponto levou em consideração a facilidade e permissão de acesso e os tipos de
uso do solo e do manejo agrícola desenvolvidos. Eles foram sendo escolhidos à medida que as
amostragens e ensaios físicos iam sendo realizados. Detalhes dos pontos amostrais são
apresentados na Tabela 1.
A capacidade de infiltração foi determinada pelo método dos anéis concêntricos. O
procedimento seguiu as recomendações descritas por Paiva e Paiva (2003) e consistiu na
utilização de dois cilindros metálicos de 25 e 50 cm de diâmetro respectivamente e ambos com
30 cm de altura e 0,5 cm de espessura. Os cilindros foram instalados no solo com o auxílio de
uma marreta a uma profundidade de 15 cm, tendo-se inserido o cilindro menor no interior do
cilindro maior. Em seguida, adicionou-se água, simultaneamente, nos dois anéis. A colocação
de água em ambos os cilindros foi para que a infiltração ocorresse de forma vertical.
A altura da lâmina de água colocada no cilindro interior variou entre 6 e 8 cm, medida
com o auxílio de uma régua graduada colocada na parte interna do cilindro menor. As
medições da água foram feitas nos intervalos de tempo de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60,
70, 80, 90, 110 e 120 minutos.
No momento em que a água atingiu um nível limite inferior, estabelecido em cerca de 2
cm, foi recolocada água nos dois cilindros, de forma a atingir o limite superior estabelecido
para o experimento. Para cada intervalo de tempo, foi determinada a quantidade de água
infiltrada.
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Em cada ponto amostral foram realizados dois ensaios de infiltração visando a
estabelecer uma reprodutibilidade. Em seguida, as capacidades de infiltração dos ensaios
foram usadas no ajuste das equações de Horton e a de Kostiakov. No primeiro caso, foram
determinados os parâmetros ic, io e κ. Este último é igual à expressão e-k, de modo que a
equação Horton pode ser expressa por:

Figura 1. Bacia do Ribeirão Concórdia em Lontras-SC com os respectivos tipos de solo e
pontos de amostragem.
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Tabela 1. Características dos pontos amostrais.
Ponto

Altitude
(m)

Uso da terra

1
2
3

275
348
324

4

354

5

326

Pastagem perene
Cultivo de Cereais (milho)
Reflorestamento de Pínus spp.
com idade de 3 anos
Reflorestamento de Pínus spp.
com idade de 19 anos, com
sub-bosque
Cultivo de Cereais (milho)

6
7

362
368

8
9
10

355
376
384

11
12

371
432

13
14
15

486
486
435

Cultivo de Cereais (milho)
Reflorestamento de
Eucalyptus spp. e pastagem
perene
Cultivo de Cereais (milho)
Cultivo de Cereais (milho)
Mata nativa com alteração de
pastoreio
Cultivo de Cereais (milho)
Reflorestamento de
Eucalyptus spp. com idade de
9 anos, com sub-bosque
Cultivo de Raiz (mandioca)
Pastagem perene
Cultivo de Cereais (milho)

16

438

Cultivo de Cebola

17
18
19

427
470
379

20

354

Cultivo de Fumo
Área abandonada
Reflorestamento de
Eucalyptus spp. com idade de
13 anos sobre pastagem
perene
Mata nativa

Práticas de manejo

Tipo de solo

Cultivo mínimo

Gxva
PVAal
Gxva
PVAal

Rotação de cultura (milho e feijão),
plantio convencional
Sem rotação, plantio direto

Cxa
Cxa
PVAal

Sem rotação, plantio convencional
Sem rotação, plantio convencional

Cxa
PVAal
PVAal

Sem rotação, plantio convencional

Cxa
Cxa

Cultivo mínimo

PVAal
PVAal
PVAal

Rotação de cultura (milho, feijão e
adubação verde)
Plantio Direto
Rotação de cultura (Cebola e
Milho)
Plantio Convencional
Plantio Convencional

i = i c + (i0 − i c ) κ t

PVAal

PVAal
PVAal
Cxa

Cxa

[1]

em que:
i = capacidade de infiltração (cm min-1),
ic = capacidade de infiltração mínima (cm min-1),
io = capacidade de infiltração inicial (cm min-1),
t = tempo percorrido desde a saturação superficial do solo (min),
κ = constante que depende do tipo de solo.
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A equação de Kostiakov é expressa por:

i = α t −β

[2]

em que:
i = capacidade de infiltração (cm min-1)
α = constante representativa da capacidade de infiltração inicial,
t = tempo percorrido desde o inicio da infiltração (min),
β = constante que depende do tipo de solo
Os valores dos parâmetros da equação de Horton foram determinados por otimização no
qual se busca o maior valor do coeficiente de correlação. Esse coeficiente é obtido entre os
valores das capacidades de infiltração medidos nos ensaios de infiltração e aqueles calculados
pela equação. Os parâmetros da equação de Kostiakov foram obtidos diretamente por ajuste
da equação potência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A curva que descreve infiltração caracteriza as forças capilares e gravitacionais. O efeito
de cada força varia ao longo do tempo. No início do processo de infiltração, as forças
capilares são preponderantes, podendo-se desprezar as forças gravitacionais. Após um longo
tempo de infiltração, a situação se inverte, de modo que as forças capilares podem ser
desprezadas diante da magnitude das forças gravitacionais. A curva de capacidade de
infiltração evolui em função das características hidrodinâmicas e tendem a retas quando o
fluxo de infiltração se aproxima do regime estacionário.
Os parâmetros da equação de Horton representam a relação entre as forças capilares e as
forças gravitacionais. O valor de ic representa o fluxo de infiltração em regime estacionário. A
Tabela 2 apresenta os parâmetros ajustados às equações de Kostiakov e Horton.
O parâmetro io representa a infiltração máxima, que ocorre no início da infiltração e o
parâmetro ic representa a mínima que é observada quando o solo se encontra na condição de
saturação. Os valores ajustados para io variaram entre 0,8 cm min-1 (pastagem) e 5,0 cm min-1
(floresta de Pinus e plantio de mandioca). Nas áreas com coberturas florestais, os valores
desse parâmetro foram superiores a 2,2 cm min-1. Ressalta-se que nas áreas de pastagem a
infiltração inicial ajustada foi de 0,8 e 0,9 cm min-1.
Os valores de ic variaram entre 0,01 cm min-1 (pastagem perene) e 0,3 cm min-1 (milho
em cultivo mínimo). Nas áreas florestais, as infiltrações mínimas variaram entre 0,05 e 0,15
cm min-1 e nas áreas de pastagens, ic foi igual a 0,01 cm min-1. Neste ultimo caso, supõe-se que
as raízes das gramíneas dificultam o movimento vertical da água na camada superficial do
solo, reduzindo significativamente a capacidade de infiltração.
Foram obtidos valores de κ variando entre 0,6 e 0,9. Esse parâmetro é igual a e-k, em que
o valor de k representa a velocidade de decaimento da capacidade de infiltração. Desse modo,
os menores valores de κ indicam que capacidade de infiltração reduz-se mais rapidamente do
que nos casos em que ele é mais elevado. O valor de κ de 0,9 foi ajustado à área com cultivo
de milho, sem rotação de cultura. Na área abandonada, o valor ajustado de κ foi elevado,
sendo igual a 0,8. Esses valores assim como os demais, não apresentam correlação com os
usos e cobertura da terra.
O parâmetro α, representativo da capacidade de infiltração inicial, ajustado à equação de
Kostiakov variou entre 0,032 cm min-1 (pastagem perene) e 2,219 cm min-1 (cultivo de cereais
com cultivo mínimo). Os valores são diferentes de io ajustados à equação de Horton. Os
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valores da equação de Kostiakov são menores, cerca de 3 vezes. Esta diferença pode ter sido
produzida pelo tipo de equação utilizada. A equação de Horton é uma equação exponencial,
que representa melhor a evolução da infiltração no início do processo de infiltração (Alves
Sobrinho et al., 2003). No caso da equação de Kostiakov, do tipo potência, a evolução do
processo de infiltração no inicio não é bem descrita. Assim, o valor de α não pode ser
considerado como o valor efetivo da capacidade de infiltração inicial.
Tabela 2. Parâmetros das equações de Horton e Kostiakov.
Ponto
Amostral
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Uso da terra

Pastagem perene
Cultivo de Cereais (milho)
Reflorestamento de Pínus spp.
com idade de 3 anos
Reflorestamento de Pínus spp.
com idade de 19 anos, com subbosque
Cultivo de Cereais (milho)
Cultivo de Cereais (milho)
Reflorestamento de Eucalyptus
spp. e pastagem perene
Cultivo de Cereais (milho)
Cultivo de Cereais (milho)
Mata nativa com alteração de
pastoreio
Cultivo de Cereais (milho)

11

12
13
14
15
16
17
18

19
20

Reflorestamento de Eucalyptus
spp. com idade de 9 anos, com
sub-bosque
Cultivo de Raiz (mandioca)
Pastagem perene
Cultivo de Cereais (milho)
Cultivo de Cebola
Cultivo de Fumo
Área abandonada
Reflorestamento de Eucalyptus
spp. com idade de 13 anos sobre
pastagem perene
Mata nativa

io
(cm min-1)
0,9
4,2

Horton
ic
(cm min-1)
0,01
0,3

κ

R2

α

Kostiakov
R2
β

0,6
0,7

0,54
0,58

0,032
2,219

-0,53
-0,57

0,355
0,529

5

0,15

0,7

0,20

1,29

-0,62

0,493

1,4
1,8
1,8

0,05
0,05
0,03

0,7
0,7
0,7

0,48
0,17
0,87

0,359
0,297
0,984

-0,49
-0,44
-0,92

0,477
0,192
0,902

2,2
1,7
1,4

0,05
0,04
0,06

0,7
0,6
0,9

0,29
0,82
0,65

0,39
0,591
1,058

-0,49
-0,63
-0,55

0,1082
0,688
0,637

3,5

0,06

0,34

0,718

-0,6

0,409

2,5

0,06

0,7
0,7
5

0,83

1,526

-0,78

0,782

3,3
6,5
0,8
1,8
3,2

0,09
0,09
0,01
0,03
0,08

3,5
4,1

4
3,3

0,80
0,46
0,84
0,40
0,69

2,21
1,763
0,167
0,119
1,104

-0,67
-0,69
-0,65
-0,3
-0,58

0,835
0,56
0,501
0,122
0,661

0,06
0,15

0,7
5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
2
0,8

0,51
0,38

1,155
1,52

-0,66
-0,47

0,582
0,434

0,15
0,09

0,6
0,7

0,86
0,84

1,905
1,664

-0,61
-0,63

0,822
0,588

Por outro lado, foram determinadas as capacidades de infiltração em cada ponto
amostral, para o tempo de 120 min, com o emprego das equações de Kostiakov ajustadas.
Para esse tempo a variação da capacidade de infiltração é pequena, podendo ser considerada
como constante, representativa da condutividade hidráulica de saturação (Musy e Souter,
1991). Nesse tempo, obteve-se o valor médio da capacidade de infiltração em áreas com uso
da terra com pastagem de 0,0197 cm min-1, com agricultura de 0,0403 cm min-1 e com floresta
de 0,0766 cm min-1.
A Figura 2 apresenta as capacidades de infiltração em áreas com cultivo de milho, nas
quais são desenvolvidas diferentes práticas de manejo. As curvas foram geradas com as
equações de Kostiakov ajustadas. Observa-se que a curva de capacidade de infiltração é mais
elevada no manejo de cultivo mínimo (para o tempo de 120 min a capacidade de infiltração é
de 0,1449 cm min-1) e a menor foi observada na área de plantio direto (para o tempo de 120
min a capacidade de infiltração é de 0,012 cm min-1). Entre as duas, encontram-se as curvas
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de capacidade de infiltração das áreas com plantio convencional. Resultados similares foram
encontrados por Anjos et al. (1994). Bertiol et al. (2001) determinaram capacidades de
infiltração iniciais e finais mais elevadas em cultivo convencional do que em semeadura direta
e em campo nativo pastejado.
Por outro lado, quando a capacidade de infiltração é medida por meio de simulador de
chuva, em parcela experimental, obtém-se capacidade de infiltração sob plantio direto maior
do que no plantio convencional. Tem sido justificado que no plantio direto, a existência da
palhada na superfície do solo e o aparecimento de uma rede de macroporos contínuos em
profundidade proporcionam um aumento da infiltração de água (Khan et al., 2001). No plantio
direto, o solo encontra-se protegido por uma cobertura morta, o que aumenta a quantidade de
água interceptada. A vegetação ainda amortece a energia de impacto das gotas de chuva,
reduzindo a desagregação, a obstrução dos poros e o selamento superficial do solo. Além
disto, a presença de cobertura vegetal na superfície também promove a redução da velocidade
do escoamento superficial, aumentando o tempo de oportunidade para a infiltração, devido ao
aumento da rugosidade hidráulica do percurso ao longo do qual ocorre o escoamento (Volk et
al., 2004).
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Figura 2. Capacidades de infiltração em cultivos de milho.

A Figura 3 apresenta as capacidades de infiltração de áreas com rotação de culturas.
Observa-se que os dois pontos amostrais com plantio convencional apresentam capacidades
de infiltração superiores ao plantio direto. O plantio convencional promove a movimentação
do solo, desestruturando-o e favorecendo o processo de infiltração de água no solo.
A área com plantio direto apresenta capacidade de infiltração superior à área de
pastagem, conforme pode ser observado na Figura 4. No entanto, é significativamente menor
do que a capacidade de infiltração da área de reflorestamento com Pínus e em mata nativa.
Constata-se que nas áreas florestadas, as capacidades de infiltração são similares.
Na Figura 5, apresenta-se outra comparação da capacidade de infiltração da mata nativa
com o plantio convencional, plantio direto e pastagem. Nota-se que a mata nativa apresenta
capacidade de infiltração superior à dos demais usos do solo.
Nota-se que foram registradas diferenças na capacidade de infiltração para os diferentes
usos e manejos do solo. Na mata nativa houve uma tendência de estabilização a partir dos 60
minutos, ao passo que, no cultivo convencional, direto e de pastagem, a estabilização teve
inicio a partir dos 30 minutos. Essa situação também foi observada por Anjos et al. (1994),
195

PINHEIRO, A.; TEIXEIRA, L. P.; KAUFMANN, V. Capacidade de infiltração de água em solos sob diferentes
usos e práticas de manejo agrícola. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 188-199, 2009. (doi:10.4136/ambiagua.97)

para um cambissolo bruno húmico álico e para um Argissolo vermelho-escuro distrófico.
Outros trabalhos como os de Leite e Medina (1984) e Corrêa (1985) também constataram que
a infiltração é maior em área de mata nativa do que em solos com diferentes cultivos.
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Figura 3. Capacidade de infiltração em áreas com rotação de culturas para diferentes manejos.
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Figura 4. Capacidade de infiltração em áreas florestais, pastagem e plantio direto.
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Figura 5. Capacidade de infiltração em mata nativa, plantio convencional e direto e pastagem.

CONCLUSÕES
- Nos pontos amostrais em que a atividade desenvolvida é o cultivo de milho e, levandose em consideração as diferentes práticas de manejo, o maior valor observado de capacidade
de infiltração foi para o cultivo mínimo e o menor para as áreas com plantio direto.
- Nas áreas com rotação de culturas, a capacidade de infiltração foi superior para o
plantio convencional, devido à movimentação do solo ocasionado.
- Comparando-se as diferentes atividades exercidas nos pontos amostrais, observou-se
que os maiores valores de capacidade de infiltração se localizam nas matas nativas e os
menores, nos locais onde a atividade é a pastagem.
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RESUMO
Este trabalho aborda alguns aspectos relativos ao estudo da precipitação atmosférica,
focalizando a avaliação do teor de metais, tanto na fração dissolvida como no material
particulado, de uma floresta na região do município de Guarapuava, PR. Amostras de
precipitação atmosférica foram coletadas usando coletores de precipitação total localizados no
interior e fora da floresta. O período das coletas foi de 12 meses e os parâmetros analisados
foram pH, condutividade, Al, Cd, Cr, Fe, Mn, Ni e Pb. A ACP (Análise de Componentes
Principais) foi realizada para melhor compreensão dos dados obtidos e indicou que cada
evento chuvoso foi responsável pela discriminação das amostras provenientes de cada coleta
no interior da floresta e fora desta. Os resultados de pH revelaram a ocorrência de
precipitação levemente ácida. Alguns metais apresentaram valores acima do estabelecido pelo
CONAMA, Resolução nº 357. Metais tóxicos de origem antropogênica foram encontrados
demonstrando que os fenômenos climáticos contribuíram para a dispersão da poluição
provenientes do meio urbano.
Palavras-chave: precipitação; material particulado; metais; floresta; ACP.

Characterization of Metals in atmospheric precipitation in an
Ombrophyllous Mixed Forest
ABSTRACT
This work addresses some aspects related to the study of metals content evaluation from
atmospheric precipitation considering both the fraction dissolved and the particulate matter in
forest of Guarapuava region, PR. Samples of atmospheric precipitation were collected using
collectors of total precipitation located inside and outside of a forest patch. Samples were
collected during 12 months and the analyzed parameters were pH, conductivity, Al, Cd, Cr,
Fe, Mn, Ni and Pb. The PCA (Principal Components Analysis) was performed and indicated
that each rain event was responsible for the discrimination of samples from each sample
collected within and outside the forest. Results of pH measurements revealed the occurrence
of slightly acidic precipitation. Some metal had values above CONAMA nº 357 acceptance
values. Toxic metals of anthropogenic origin were found demonstrating that weather
phenomena contributed to the dispersion of pollution from urban areas.
Keywords: precipitation; particulate matter; metals; forest; PCA.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento industrial e urbano tem originado um aumento crescente da emissão
de poluentes atmosféricos. O acréscimo das concentrações desses poluentes e a deposição
dos mesmos nos solos e nos ambientes aquáticos são fatores responsáveis por danos à saúde
humana, pois causam desequilíbrios nos ecossistemas (Queiroz et al., 2007). A deposição
desses poluentes ocorre pelo ciclo hidrológico. Durante as etapas do ciclo hidrológico,
materiais particulados como a poeira, por exemplo, se acumulam na atmosfera e são
depositados juntamente com a precipitação. Dessa forma, a água incorpora a maioria das
substâncias presentes na atmosfera, sejam de origem natural ou resíduos da atividade humana
(Silva, 2006; Loureiro, 2005). Assim, a composição da chuva pode variar de um lugar para
outro pela ação de vários fatores, como, por exemplo, o tipo de ecossistema presente e alguns
parâmetros meteorológicos, o clima e o regime de ventos.
Na natureza, a água da chuva não é pura devido, principalmente, a presença de sais de
origem marinha e dos gases que compõem a atmosfera. Esses elementos podem ser dissolvidos
na água ou reagir com ela. O gás carbônico é um dos principais responsáveis pelo caráter
ácido da chuva. No entanto, outros gases, como os óxidos de nitrogênio ou de enxofre,
também reagem com a água, formando substâncias ácidas (Baird, 2002).
Um dos problemas ambientais mais graves que muitas regiões do mundo vêm enfrentando
é a chuva ácida. Esse termo genérico abrange vários fenômenos, como a neblina ácida e a
neve ácida, todos relacionados a precipitações substanciais de ácido. Do ponto de vista da
análise química, a chuva ácida corresponde àquela em que o pH se apresenta inferior a 5,65
(Baird, 2002 e Jesus, 1996). O ácido que cai das nuvens sobre qualquer região do planeta é
responsável pela destruição de metais, de monumentos públicos, mortes das plantas,
diminuição da produção agrícola, acidificação de rios e lagos, resultando na morte de sua flora
e fauna, afetando à saúde humana (Loureiro, 2005).
As partículas que se encontram suspensas no ar são denominadas material particulado.
Algumas dessas partículas podem ser grandes, escuras e, outras, são tão pequenas que
somente podem ser vistas através de um microscópio (Queiroz et al., 2007). As menores
partículas suspensas atingem cerca de 0,002 µm, sendo o limite superior correspondente a
cerca de 100 µm de diâmetro. Quando as gotículas de água presentes na atmosfera crescem
para constituir partículas maiores do que essa, elas formam gotas de chuva e precipitam-se em
direção ao solo rapidamente (Baird, 2002).
A fonte de origem do material particulado pode ser natural ou artificial. Como fontes
naturais podem ser citados o spray marinho, pólen, poeiras e vulcões ou outras formas de
erupção geotérmica. Como fontes artificiais têm-se motores de veículos, caldeiras industriais,
queima da vegetação e fumaça de cigarro. Dependendo dos tipos de fontes existentes e de
suas interações com outros componentes presentes na atmosfera, as composições químicas,
bem como os impactos causados à saúde humana,podem ser diferentes (Queiroz et al., 2007).
Os metais diferem de outros agentes tóxicos porque não são sintetizados nem destruídos
pelo homem. A atividade industrial diminui significativamente a permanência desses metais
nos minérios, bem como a produção de novos compostos, além de alterar a distribuição desses
elementos no planeta (Pimentel et al., 2006). A presença de metais muitas vezes está
associada à localização geográfica, seja na água ou no solo (Lee, 1996). Todas as formas de
vida são afetadas pela presença de metais dependendo da dose e da forma química. Muitos
metais são essenciais para o crescimento de todos os tipos de organismos, desde as bactérias
até mesmo o ser humano, mas eles são requeridos em baixas concentrações e podem danificar
sistemas biológicos (Larini, 1997 e Jardim et al., 2008).
Em química, o termo metal pesado refere-se a uma classe de elementos químicos, muitos
dos quais tóxicos para os seres humanos. Os metais diferenciam-se de outros compostos
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tóxicos por serem absolutamente não-degradáveis, de maneira que podem acumular-se nos
componentes do ambiente onde manisfestam sua toxicidade. Os locais de fixação final dos
metais são os solos e sedimentos (Mariani, 2006).
Embora pensemos nos metais pesados como poluentes da água e como contaminantes de
nossos alimentos, eles são em sua maioria transportados de um lugar para outro por via aérea,
seja como gases ou como espécies adsorvidas sobre ou absorvidas em material particulado em
suspensão (Loureiro, 2005), por isso a atmosfera é um compartimento de suma importância
devido ao transporte dessas substâncias, sendo a deposição atmosférica considerada fonte
significativa de metais tóxicos para os ecossistemas naturais (Fontenele e Pedrotti, 2009).
O objetivo desse trabalho foi avaliar a composição química de amostras de precipitação,
por meio de medidas de pH, condutividade e teor de metais, tanto na fração dissolvida como
no material particulado atmosférico coletado junto à precipitação em ambiente de Floresta
Ombrófila Mista. Esse tipo de ecossistema florestal, também conhecido como Floresta de
Araucária é um ecossistema com chuva durante o ano todo, normalmente em altitudes
elevadas e encontra-se distribuída nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo e Minas Gerais (Sonego et al., 2007).

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Pontos de coleta e preparo das amostras
A definição dos pontos de amostragem foi feita aleatoriamente no interior de um
fragmento da Floresta Ombrófila Mista - FOM – (IBGE, 1992) - que possui aproximadamente
5.000 m2) e fora desta. Segundo Klein (1960), a FOM apresenta ocorrência preferencial nos
estados do Sul do Brasil, sendo inconfundível fisionomicamente devido à presença de
Araucaria angustifolia como espécie típica e caracterizadora desse bioma. A Figura 1
representa a localização da cidade de Guarapuava-PR e a aérea do fragmento da Floresta
Ombrófila Mista.

Figura 1. Localização do município de Guarapuava - PR com a imagem de um
fragmento da Floresta Ombrófila Mista.
Fonte: Google, 2009.

Ao todo, foram distribuídos 6 coletores dentro da floresta com uma distância média de
aproximadamente 20 m, e 4 coletores fora dela, localizados em uma área de cultivo agrícola a
uma distância de 30 m da floresta. Para fins comparativos, foram amostrados 4 pontos
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pertencentes a um ambiente aquático localizado no centro da floresta (nascente, córrego e
tanque).
Foram utilizados coletores de precipitação total (coletor aberto permanentemente,
durante eventos chuvosos e períodos secos) para a coleta dos componentes atmosféricos da
deposição úmida (chuva) e seca (gases dispersos e partículas em suspensão), constituído de
um funil de polietileno, com 21,5 cm de diâmetro, acoplado a um frasco coletor de 5 L do
mesmo material por uma mangueira de 50 cm, ambos fixados a uma estrutura de madeira de
1,00 m, ficando em contado com o solo. O funil foi recoberto com tela de nylon para impedir
a contaminação das amostras por agentes externos, tais como folhas e insetos (Figura 2)
(Migliavacca et al., 2005 e Campos et al., 1998).

Figura 2. Coletor de precipitação
total.

A amostragem foi realizada no período de um ano, e as amostras foram coletadas
aproximadamente a cada 15 dias. Existiram eventos de estiagem em que as amostras foram
recolhidas em um intervalo de até 30 dias.
Após as coletas, as amostras foram filtradas com auxílio de uma bomba de vácuo e
membrana de acetato de celulose (0,45 µm), previamente secas e pesadas a 60ºC antes do
uso.
O material obtido após a filtração foi seco em estufa a 60ºC por 1 hora e resfriado em
dessecador até peso constante deste. Isso permitiu obter a quantidade de material particulado
por amostra. Após, a membrana contendo o particulado foi digerida com 10 mL de uma
mistura de ácidos ácido nítrico e ácido clorídrico concentrados (3:1) em chapa de
aquecimento com temperatura de aproximadamente 150ºC. A mistura resultante foi
avolumada com água deionizada em balões volumétricos. O Fluxograma 1 apresenta o
procedimento de preparação das amostras de precipitação (fases dissolvida e particulada).
Os extratos obtidos após a filtração foram transferidas para frascos de polietileno (cap.
100 mL) acidificados com ácido nítrico até pH de 1,5 e estocados em refrigerador (4ºC) por
um período máximo de 24 horas.
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Fluxograma 1. Procedimento analítico utilizado para

o preparo das amostras.

2.2. Instrumentação e reagentes
Toda vidraria utilizada nos experimentos e frascos de estocagem de amostras foram
deixados de molho em banho ácido nítrico 10% v/v por um período de 24 h, e enxaguados
com água deionizada Tipo I (Human-900).
Medidas de pH e condutividade foram realizadas em amostras não filtradas. Foi utilizado
pHmetro (C 3535, precisão ±0,01), calibrado com soluções tampão de pH 4,01 e 7,00, e
condutivímetro (C 3535, precisão ± 0,01) calibrado com solução padrão 1,0 x10-2 mol L-1 de
KCl. Na filtragem das amostram para retirada do material particulado foi utilizado um Holder
e bomba a vácuo. Os reagentes utilizados na digestão foram de grau analítico.
Os metais Al, Cd, Cr, Fe, Mn, Ni e Pb foram quantificados em Espectrômetro de
Absorção Atômica em Chama - FAAS (Varian, SpectraAAS-20). Foram utilizadas soluções
padrão de 1000 mg.L-1 para cada metal, o branco utilizado foi água deionizada. Todas as
amostras foram medidas em triplicata. A Tabela 1 apresenta os parâmetros experimentais
utilizados para determinação dos metais em FAAS.
Tabela 1. Parâmetros experimentais de medida dos metais por FAAS.
Metais
λ (nm)
I lâmpada (mA)
Fenda (nm)
Al
309,3
10
0,5
Cd
228,8
4
0,5
Cr
357,9
7
0,2
Fe
248,3
5
0,2
Mn
279,5
5
0,2
Ni
232,0
4
0,2
Pb
217,0
5
1,0

Chama
N2O/C2H2
Ar/C2H2
Ar/C2H2
Ar/C2H2
Ar/C2H2
Ar/C2H2
Ar/C2H2

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para uma correta avaliação e comparação dos resultados obtidos é preciso levar em
consideração que cada período chuvoso é único, sendo caracterizado por três variáveis: o
intervalo de tempo entre as precipitações atmosféricas; a duração e sua intensidade (Prestes et
al., 2006).
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No início do estudo, a amostragem era constituída de 14 pontos, mas devido à
similaridade das amostras entre pontos amostrados, a partir da 9ª coleta os pontos de coleta
foram reduzidos a 5: 2 pontos localizados dentro da floresta, 1 ponto na área de cultivo
agrícola e 2 pontos na mina (nascente e tanque).
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos com as análises das amostras filtradas. Devido
ao grande número de dados, foram apresentados valores máximos e mínimos de cada
parâmetro medido.
Tabela 2. Valores mínimos e máximos de pH, condutividade e metais encontrados em amostras de
águas de nascente (M), precipitação dentro da floresta (D) e precipitação fora da floresta (F) na fração
dissolvida.
Amostras filtradas
Parâmetros
M
D
F
pH
5,02-6,73
5,58-8,65
3,92-6,67
Condut. (µS)
17,70-32,30
13,60-91,30
4,40-24,40
Al (mg/L)
LD-25,42
LD-31,29
LD-34,21
Cd (mg/L)
LD
LD
LD
Cr (mg/L)
LD-0,02
LD-0,03
LD
Fe (mg/L)
LD-1,66
LD-0,38
LD-0,40
Mn (mg/L)
LD-0,73
LD-0,62
LD-0,73
Ni (mg/L)
LD-0,40
LD-0,15
LD-0,16
Pb (mg/L)
LD-0,23
LD-0,30
LD-0,30
LD = Limite de detecção.

Os valores de pH indicaram a existência de precipitação ácida, sendo verificado maior
acidez nos pontos coletados fora da floresta (F) atingindo mínimos de pH = 3,92, enquanto
que valores superiores de pH foram verificados nos coletores do interior da floresta (D). Essa
diferença de pH ocorre devido à influência da deposição seca pelo acúmulo de material
particulado no sistema coletor e nas árvores, pois quando a água da chuva entra em contato
com o dossel da floresta, tem suas características físico-químicas alteradas pela lixiviação de
metabólitos dos tecidos das folhas, troncos e ramos e também pela lavagem de partículas
provenientes da deposição seca que acumulam após o período de estiagem (Souza et al.,
2007). As medidas de pH e condutividade para as amostras de água coletadas na nascente (M)
indicaram valores intermediários em relação aos pontos D e F devido à diluição que ocorre
com os íons presentes na precipitação atmosférica ao se depositarem no ambiente aquático.
Os valores de pH aumentam de acordo com o crescimento da condutividade, ou seja, ocorreu
um aumento na concentração de íons dissolvidos nas amostras. A Condutividade variou de
13,60 a 91,30 µS para as amostras D e de 4,40 a 24,40 µS para as amostras F, portanto
indicando a menor acidez nas amostras coletadas no interior da floresta.
Foram determinados valores elevados de Al, Mn, Ni, e Pb na fração dissolvida em várias
amostras, algumas acima do estabelecido pelo CONAMA nº 357. Ni e Pb são de origem
antropogênica e, provavelmente, provenientes da emissão urbana (5 km de distância da
floresta em estudo). Migliavacca et al. (2005) determinaram valores de Ni, Fe e Mn em
amostras de precipitação coletadas na região de Candiota-RS superiores em relação a este
trabalho, no entanto menor valor para o Al. A Tabela 3 apresenta os teores de metais
encontrados no material particulado presente nas águas de precipitação. Teores elevados de
Al, Mn, Ni, Pb e Fe foram observados nas amostras. A Tabela 4 apresenta os limites máximos
permitidos para metais presentes em águas classe 1 (águas destinadas ao abastecimento
doméstico, sem tratamento prévio ou com simples desinfecção) e 2 (águas destinadas ao
abastecimento doméstico, após tratamento convencional, à irrigação de hortaliças ou plantas
frutíferas e à recreação de contato primário (natação, esqui-aquático e mergulho) pela
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Resolução do CONAMA (Brasil, 2008) e o limite de detecção para cada metal avaliado pela
técnica de FAAS. O LD representa a menor concentração do analito que pode ser detectada e
qualquer valor abaixo do LD do método não deve ser expresso porque este não possui
precisão e exatidão (Mendham et al., 1989). O LD do equipamento (em concentração) para
cada um dos metais foi considerado igual a três vezes o desvio padrão do branco. Dentre os
elementos estudados, os valores encontrados para o Cd, nas amostras de fração dissolvida,
foram inferiores ao limite de detecção (LD).
Tabela 3. Teores mínimos e máximos de metais encontrados em amostras de material particulado de
águas de mina (M), precipitação dentro da floresta (D) e precipitação fora da floresta (F).
Parâmetros
Al (mg/L)
Cd (mg/L)
Cr (mg/L)
Fe (mg/L)
Mn (mg/L)
Ni (mg/L)
Pb (mg/L)

Amostras de material particulado
M
D
38,98 - 4.162,50
38,16 - 4.700,00
LD - 6,25
LD - 8,33
LD - 3,50
LD - 7,25
LD - 419,17
LD - 79,00
LD - 14,00
LD - 100,00
LD - 12,50
LD - 20,00
LD - 35,00
LD - 41,25

F
30,67 - 5.200,00
LD - 2,50
LD - 1,50
3,13 - 55,75
LD - 44,86
LD - 11,00
LD - 47,50

LD = Limite de detecção.

Tabela 4. Limite de detecção calculado a partir do desvio padrão da curva analítica e limite
estabelecido pelo CONAMA nº 357, para Classe 1 e 2 – Águas Doces.
Metais

Limite de detecção (mg.L-1)

Limite CONAMA (mg.L-1)

Al (mg/L)
Cd (mg/L)
Cr (mg/L)
Fe (mg/L)
Mn (mg/L)
Ni (mg/L)
Pb (mg/L)

0,169
0,093
0,018
0,025
0,041
0,101
0,096

0,100
0,001
0,050
0,300
0,100
0,025
0,010

Como a quantidade de resultados obtidos em todas as análises foi elevada, aplicou-se
uma ferramenta estatística para a elucidação do diagnóstico final. A análise de componentes
principais (ACP) permite a visualização e redução de dados contidos em tabelas de grandes
dimensões, cruzando certo número de indivíduos com as variáveis quantitativas que os
caracterizam com maior facilidade de interpretação (Pardo et al., 2004). A análise dos
componentes principais foi aplicada aos resultados experimentais para verificar as
semelhanças e diferenças entre as amostras e a correlação entre as variáveis. O princípio dessa
análise é transformar o conjunto original de variáveis em um conjunto menor de combinações
lineares, que responda pela maior parte da variância do conjunto original, de modo que as
variáveis com características semelhantes possam ser agrupadas em fatores. A ACP, efetuada
por meio do programa Statistica versão 6.0, foi realizada a partir de dados normalizados. Um
conjunto de dados com 7 variáveis e 136 amostras foi formado para a fração dissolvida. Para a
elaboração da ACP foram descartadas as variáveis pH e Cr devido a esses fatores não
apresentarem variação significativa entre os pontos coletados, conforme pode ser verificado
na Tabela 1. O conjunto de dados formado para o material particulado foi de 7 variáveis e 52
amostras.
O estudo quimiométrico foi dividido em duas partes, a primeira parte envolvendo a
análise de componentes principais dos resultados obtidos com as amostras da fração dissolvida
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(Figuras 3 e 4) e a segunda análise foi orientada aos resultados obtidos para as amostras do
material particulado (Figuras 5 e 6).
Para a fração dissolvida, a primeira e segunda componentes principais capturaram juntas
50,74% de variância dos dados experimentais. Em 33,80% de variância capturada pela
primeira componente principal (eixo x), as amostras foram divididas em grupos. Houve a
formação de um grupo envolvendo as amostras da coleta 7 (eixo negativo de x), relativa ao
mês de janeiro de 2007, em que essa amostragem caracterizou-se por altos valores de
concentrações de metais (Mn, Al e Ni) e baixo pH devido a uma estiagem ocorrida nesse
período. Outro grande grupo foi formado próximo ao eixo central reunindo todas as amostras
da demais coletas, no entanto as amostras das coletas 2,8, 9, 10 e 11 apresentaram maiores
scores e se distanciaram mais do ponto central, tornando-os um pouco mais distintos em
relação aos demais. A ACP separou as amostras em função da data de coleta e não em relação
aos pontos M, D e F (Figura 4), o que caracteriza que o teor de metais na precipitação
depende fortemente do clima (ventos, chuva e estiagem). Os diversos poluentes atmosféricos
gerados por atividades antrópicas sofrem dispersão com os ventos atingindo áreas onde a
geração desses poluentes é muito baixa, provocando o repasse deles por deposição seca ou
pela precipitação (Roorda-Knape et al., 1998). Correlacionando-se as amostras com as
variáveis foi possível verificar que as amostras das coletas 7, 8, 10 e 11 se separam das demais
devido às variáveis Ni, Mn e Al (eixo negativo de x) e as demais coletas pelas variáveis
condutividade, Pb e Fe (eixo positivo de x). Ainda pode ser observado que as amostras
presentes no quadrante positivo y (PC2) estão agrupando as amostras M (água de nascente) e
D (precipitação coletada no interior da floresta) com a condutividade, enquanto as amostras F
(precipitação coletada fora do perímetro florestal) estão localizadas no quadrante negativo de
y, indicando que as amostras coletadas nesse ponto são inversamente proporcionais aos
pontos M e D.

Figura 3. Gráfico de loadings para amostras da
fração dissolvida.
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Figura 4. Gráfico de scores para amostras da fração dissolvida (água de mina (M),
água de precipitação dentro da floresta (D) e precipitação fora da floresta (F).

Para as amostras de material particulado, o fator 1 explicou 51,48%, enquanto o fator 2
explicou 25,02% de variância dos dados experimentais. Nesses fatores encontram-se dois
grupos e algumas amostras espalhadas conforme a data da coleta (coleta 7 em janeiro e coleta
11 em de abril/2007). A coleta 7 relacionou-se com as variáveis Mn, Cd e Ni, enquanto a
coleta 11 relacionou-se com as variáveis Al, Cr, Fe e Pb. As amostras que ficaram no
quadrante positivo de x não apresentaram teores significativos dos metais estudados.

Figura 5. Gráfico de loadings para o material
particulado.
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Figura 6. Gráfico de scores para o material particulado (água de mina (M), água de
precipitação dentro da floresta (D) e precipitação fora da floresta (F).

4. CONCLUSÕES
Os resultados de pH da precipitação atmosférica na região de Guarapuava revelaram a
ocorrência de precipitação levemente ácida. Amostras coletadas dentro da floresta obtiveram
valores de pH maiores, devido ao material particulado depositado na superfície das plantas
contribuirem com a alteração do pH da precipitação que cai sobre o solo da floresta. Metais
tóxicos de origem antropogênica foram encontrados, demonstrando que os fenômenos
climáticos contribuem na dispersão da poluição provenientes do meio urbano. Como o número
de amostras e variáveis medidas foi grande, o emprego da Análise Multivariada ACP, permitiu
correlacionar com maior facilidade os valores de condutividade e os teores de metais para a
precipitação atmosférica e seu material particulado. As características de cada evento chuvoso
(intervalo de tempo entre as precipitações atmosféricas; duração e intensidade) foram
responsáveis pela discriminação das amostras provenientes de cada coleta e também entre os
pontos dentro da floresta em relação àquelas pertencentes aos pontos fora da floresta e a
nascente de água (ponto de referência). Os resultados obtidos podem ser utilizados para o
estudo de previsão ou classificação das águas que caem sobre o solo de uma floresta
diferentemente das águas que caem sobre um solo com pouca cobertura vegetal.
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