
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISSN = 1980-993X (Online) 
www.agro.unitau.br/ambi-agua  

 
 
 
 
 
 

 

Edição 11 da Revista Ambiente & Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, 
Taubaté, v. 4, n. 3, p. 1-229, Dezembro 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.v4.n3) 

 



COMITÊ EDITORIAL 
 

Editor 
 

Getulio Teixeira Batista 
Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas (IPABHi), Brasil 

 

Editores Associados 
 

Amaury Paulo de Souza 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
Brasil  

Antonio Evaldo Klar 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, UNESP, Brasil 

Dar Roberts 
Universidade de Stanford; BA pela 
Universidade da Califórnia, EUA 

Hans Raj Gheyi 
Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), Brasil 

Hélio Nóbile Diniz 
Instituto Geológico, Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo 
(IG/SMA), Brasil 

João Vianei Soares 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), Brasil 
  

   Luis A. Bartolucci 
Florida International University (FIU), EUA 

Marcelo dos Santos Targa 
Universidade de Taubaté (UNITAU), Brasil 

Nelson Wellausen Dias 
Universidade de Taubaté (UNITAU), Brasil 

Paul W. Mausel 
Indiana State University (ISU), EUA 

Paulo Renato Schneider 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
Brasil 

Sebastião do Amaral Machado 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil  

Silvio Jorge Coelho Simões 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP), Brasil 

Yosio Edemir Shimabukuro 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), Brasil  

Editor da Seção Editorial              Nelson Wellausen Dias, PPGCA, UNITAU, Brasil 
Editora de Texto                            Maria de Jesus Ferreira Aires, GELP, UNITAU, Brasil 
Editora de Referência                     Liliane Castro, Biblioteca ECA/Civil, UNITAU, Brasil 
Editor de Layout  e Suporte Técnico  Tiago dos Santos Agostinho, LAGEO, UNITAU, Brasil 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo 
SIBi – Sistema Integrado de Bibliotecas / UNITAU 

 Revista Ambiente e Água - An Interdisciplinary Journal of 
Applied Science / Instituto de Pesquisas Ambientais em 
Bacias Hidrográficas. Taubaté.  v. 4, n. 3 (2006)-      
Taubaté: IPABHi, 2009. 

  
Quadrimestral 
ISSN 1980-993X. 

 
1. Ciências ambientais. 2. Recursos hídricos. I. Instituto 

de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas.     
III. Título. 

 
 CDD - 333.705 
                                          CDU - (03)556.18 

 



ii 

Revisores Ad Hoc de Artigos do Ano 2009 
(Rev. Ambi-Agua volume 4, nº. 1, 2 e 3, 2009) 

 
Revisores Ad Hoc Instituição afiliada 
Adonis Moreira EMBRAPA Pecuária Sudeste 
Adriana Sacioto Marcantonio APTA/SAA-SP 
Alcindo dos Santos UFSCar 
Alexandre de Avila Leripio UNIVAL 
Alexandre Marco da Silva UNESP 
Aline Maria Meiguins de Lima CESUPA 
Ana Aparecida da Silva Almeida UNITAU 
Ana Maria Muratori UFPR 
Ana Teresa Lombardi UFSCar 
André Henrique Rosa UNESP 
Annemarie Konig UFCG 
Antonio Caetano Vaz Caltabiano International CLIVAR Project Office 
Antonio César Ortega UFU 
Antonio José Teixeira Guerra UFRJ 
Antonio Teixeira Matos  DEA/UFV 
Aparecido Osdimir Bertolin UFT 
Caetano Chang Dorea  University of Glasgow 
Camilo Daleles Rennó  INPE 
Carlos Ernesto Schaefer  UFV 
Carlos Manoel Pedro Vaz  EMBRAPA 
Catarina da Silva Pedrozo UFRGS 
César Augusto Moreira  UNESP 
Claudia Albuquerque Linhares  INPE 
Claudinei Fonseca Souza  UFSCar 
Claudio José Cavalcante Blanco  UFPA 
Claudio José Von Zuben UNESP 
Claudio Marcio Souza  UFVJM 
Dirceu Luis Herdies CPTEC/INPE 
Douglas F. Marcolino Gherardi  INPE 
Eduardo Lucas Subtil  USP 
Eduardo Rodrigues Viana de Lima  UFPB 
Elmo Rodrigues da Silva  UERJ 
Enio F. F. Silva  UFRPE  
Eunice da Costa Machado  UFPR 
Flávia Talarico Saia  Wageningen University  
Flávio Jorge Ponzoni  INPE 
Getulio Teixeira Batista  UNITAU  
Gilberto Fisch  UNITAU 
Guilherme Casoni Rocha  USP 
Guilherme Malafaia  UFOP 
Gustavo Ferreira Simões  UFMG 
Helena Carvalho Lorenzo  UNIARA 
Helio Grassi Filho  UNESP 
Hélio Nobile Diniz IG/SMA 
Herly Carlos Teixeira Dias  UFV 
Herminia Yohko Kanamura  UFG 



iii 

Hugo Carvalho Guerra  UFCG 
Hugo Moreira Soares  UFSC 
Jaime Cabral  UFPE 
Jean Pierre Henry Balbaud Ometto  INPE  
Jorge Rubio  UFRGS  
José Carlos Mierzwa  USP 
José Dias Corrêa Junior  UFMG 
José Euclides Stipp Paterniani UNICAMP 
José Rui Camargo UNITAU 
José Tavares Sousa  UFPB 
José Vicente Granato Araújo UFG 
Junior Alexandre Moreira Pinto  UNITAU 
Justina Chibuogwu Orji Fed. Univ. of Tech. Owerri Imo St., Nigeria 
Laércio Antônio Gonçalves Jacovine  UFV 
Luciana Camargo Oliveira  UNESP 
Luis Antonio Merino  Inst. Medicina Reg.-Univ. Nac. NE, AR 
Luís Fernando Stone  EMBRAPA Arroz e Feijão  
Luiz Fernando Coutinho Oliveira  UFLA/UFG 
Luiz Fernando Nascimento  UNITAU  
Mairo Fabio Camargo UNEMAT 
Manoel Alonso Gan  INPE 
Manuel Eduardo Ferreira  UFG 
Marcelo dos Santos Targa UNITAU 
Marcelo Santos Chaves  UFRN 
Marco Antonio Igarashi UFC 
Marcos Adami IAPAR 
Marcos Rivail Silva FURB 
Marcus Cesar Avezum Castro  UNESP 
Maria Claudia Barbosa  COPPE-UFRJ 
Maria Hermínia Ferreira Tavares  UNIOESTE 
Maria Isabel Queiroz FURG 
Maria Jesus Robim  Instituto Florestal-SMA-SP 
Maria Lúcia Ribeiro  UNIARA 
Maurício Alves da Motta Sobrinho UFPE 
Monica Maria Pereira da Silva UEPB  
Nelson Wellausen Dias UNITAU 
Néstor Antonio Heredia Zárate UFGD 
Otávio Coaracy Brasil Gandolfo IPT 
Paula Benevides de Morais UFT  
Paulo Cesar Sentelhas USP/ESLQ 
Paulo de Tarso Amorim Castro UFOP  
Paulo Fortes Neto UNITAU 
Paulo José Adissi UFPB 
Rauquírio A. A. Marinho da Costa UFPA  
Regina Peralta Moreira UFSC 
Regis Alexandre Lahm PUCRS  
Renato Fontes Guimarães UnB 
Richarde Marques Silva UFPE 
Roberto José Carvalho PUC 
Rodrigo Medeiros UFRRJ 



iv 

Ronaldo de Almeida UFRJ 
Sérgio Campos UNESP  
Sergio Nascimento Duarte ESALQ/USP 
Servio Tulio Cassini UFES  
Silvia Helena Govoni Brondi EMBRAPA Pecuária Sudeste 
Silvio Jorge Coelho Simões UNESP 
Sueli Pércio Quináia UNICENTRO  
Susana Inés Segura-Muñoz USP 
Syed Abu Sayeed Mohammed HKBK College of Engineering, India 
Tamara Maria Gomes USP/ESALQ 
Teresinha Guerra UFRGS  
Vera Lucia Antunes Lima UFCG 
Vicente Paulo Soares UFV 
Wagner Walker Albuquerque Alves UFCG 
Yoshiya Nakagawara Ferreira UEL 

 
Obs.: 1) A lista inclui revisores que avaliaram mais de um artigo. 

2) A lista inclui revisores de artigos que não foram aceitos para publicação. 
 



 v

Lista de Avaliadores Ad Hoc Registrados na Revista Ambiente & Água 
 

Adão Benvindo Luz Centro de Tecnologia Mineral 

Adauto de Souza Ribeiro Universidade Federal de Sergipe 

Adilson Pinheiro Universidade Regional de Blumenau 

Adonis Moreira EMBRAPA Pecuária Sudeste 

Adriana Sacioto Marcantonio Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 

Adriano Wagner Ballarin Univ. Est. Paulista - Fac. Ciências Agronômicas 

Alaide Aparecida F. Gessner Universidade Federal de São Carlos (USFSCAR) 

Alcindo dos Santos Universidade Federal de São Carlos 

Alethea Ernandes Martins Sallun IG/SMA-SP 

Alex Vladimir Krusche Universidade de São Paulo (USP-CENA) 

Alexandre Schiavetti Universidade Estadual de Santa Cruz 

Alexandre de Avila Leripio Universidade do Vale do Itajaí 

Alexandre Gonçalves Evsukoff Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE)

Alexandre Guirland Nowosad Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Alexandre Magno Sebbenn Instituto Florestal de São Paulo (SMA-IF) 

Alexandre Marco da Silva UNESP Sorocaba  

Alfredo Pereira Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Aline Maria Meiguins de Lima CESUPA 

Altemar Amaral Rocha Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Ana Julia Urias Santos Araujo Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Ana Aparecida da S. Almeida Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Ana Maria Muratori UFPR 

Ana Teresa Lombardi Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Anderson Orestes C. Lobato Universidade Federal de Pelotas 

André Henrique Rosa  Universidade Estadual Paulista (UNESP Sorocaba) 

Andréa Bogatti G. Tomazela UNESP Campus Experimental do Litoral Paulista 

Ângela dos Santos Barretto Universidade de Campinas (UNICAMP) 

Anne Hélène Fostier IQ - Universidade de Campinas (UNICAMP) 

Annemarie Konig Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 



 vi

Antenor Oliveira Aguiar Netto UFS 

Antonio Caetano V. Caltabiano International Clivar Project Office 

Antonio Carlos C. Pignatari Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Antonio Carlos Vitte Universidade de Campinas (UNICAMP) 

Antonio César Ortega Universidade Federal de Uberlândia 

Antonio-Evaldo-Klar Universidade Estadual Paulista (UNESP Botucatu) 

Antonio Jose Teixeira Guerra Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Antonio Roberto Formaggio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Antonio Teixeira Matos Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Aparecido Osdimir Bertolin Universidade Federal do Tocantins (UFTO) 

Arimatéa Carvalho Ximenes Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Arlindo Tribess Escola Politécnica da USP (Poli USP) 

Áureo Eduardo M. Ribeiro Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Bernardo Rudorff Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Brani Rozemberg Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

Caetano Chang Dorea University of Glasgow 

Camilo Daleles Rennó Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Carlos Andre Bulhões Mendes Instituto de Pesquisas Hidráulicas (UFRGS) 

Carlos Alberto V. de Azevedo Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Carlos Edwar Freitas Universidade Federal do Amazonas 

Carlos Ernesto Schaefer Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Carlos Manoel Pedro Vaz CNPDIA - EMBRAPA 

Carlos Rogério Mello Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Carmen Lidia A. P. Zottarelli Instituto de Botânica de São Paulo 

Carmen Lucia Paiva Silveira Centro Universitário Plínio Leite (UNIPLI) 

Catarina da Silva Pedrozo Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Cecília Volkmer Ribeiro Fundação Zoobotânica do RGS 

Celso Augusto Guimarães Santos Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

César Ulisses Vieira Veríssimo Universidade Federal do Ceará (UFC) 

César Augusto Moreira USP - Escola de Engenharia de São Carlos 



 vii

Chigueru Tiba Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Chinwe Sylvanus Alisi Federal University of Technology Owerri 

Cilene Gomes Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Claudia Albuquerque Linhares Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Claudia Padovesi Fonseca UnB 

Claudinei Fonseca Souza Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Cláudio José Cavalcante Blanco UFPA 

Claudio José Von Zuben UNESP Rio Claro 

Claudio Luis Frankenberg Pontifícia Univ. do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 

Cleber Salimon Universidade Federal do Acre (UFAC) 

Corina da Costa Freitas Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Cyro Barros Rezende-Filho Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Denilson Teixeira Centro Universitário de Araraquara (UNIARA) 

Denise de Castro Pereira Pontifícia Univ. Católica de Minas Gerais (PUC-MG)

Dirceu Luis Herdies Instituto Nacional de Pesq. Espaciais (CPTEC-INPE)

Douglas Francisco M. Gherardi Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Durval Dourado Universidade de São Paulo (USP-ESALQ) 

Edmir Daniel Carvalho Instituto de Biociências (UNESP Botucatu) 

Edson Rodrigues Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Edson Rodrigues Filho Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Eduardo Antonio G. Marques Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Eduardo Marone Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Eduardo Pereira Cabral Gomes Instituto de Botânica 

Eduardo Rodrigues V. de Lima Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Eduardo von Sperling Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Elmo Rodrigues da Silva Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Emilia de Rodat F. Moreira Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Enio F. F. Silva Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFPE) 

Enner Herenio Alcântara Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Ernani Francisco da Rosa Filho Universidade Federal do Paraná (UFPR) 



 viii

Essam Saleh Al Sharabi Taiz University, Yemen 

Eugenio Avila Pedrozo Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS)

Evlyn Márcia Novo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Fabio Laurindo da Silva Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Fábio Marcelo Breunig Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Fabrício Sanguinetti C. Oliveira Inst. Ocean. da Universidade de São Paulo (IO-USP) 

Flávia Cristina Sossae Centro Universitário de Araraquara (UNIARA) 

Flávia Pinheiro Zanotto Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) 

Flávia Talarico Saia Wageningen University 

Flavio Cesar B. Mascarenhas Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Flávio Jorge Ponzoni Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Flavio Jose Malta Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Francisco de Assis de Oliveira Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

Francisco de Sousa Ramos Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Francisco Gonçalves da Silva Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Francisco Roberto Azevedo Universidade Federal do Ceará 

Fúlvio Rodriguez Simão Empresa de Pesq. Agrop. de Minas Gerais (EPAMIG)

Georgina Bond Buckup Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Gerson Cardoso Silva Jr. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Getulio Rincon Conselho Nac. de Pesca e Aqüicultura (CONEPE) 

Getulio Teixeira Batista Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Gilberto Fisch Universidade de Taubaté (UNITAU) / CSA-CTA 

Gilson Barbosa Athayde Júnior Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Glicério Trichês Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Gustavo Ferreira Simões Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Helena Carvalho Lorenzo Centro Universitário de Araraquara (UNIARA) 

Helio Grassi Filho Universidade Estadual Paulista (UNESP Botucatu) 

Hélio Nóbile Diniz Instituto Geo. do Est. de São Paulo (IG-SMA/SP) 

Herickson Akihito Sudo Lutif Universidad Carlos III de Madrid 

Herlane Costa Calheiros Universidade Federal de Itajubá 



 ix

Herly Carlos Teixeira Dias Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Hermann Johann Heinrich Kux Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Herminia Yohko Kanamura Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Homero Giorge Cerqueira Policia Militar (APMBB) / Univ. Cruzeiro do Sul 

Horst Frischkorn Universidade Federal do Ceará (UFCE) 

Hugo Carvalho Guerra Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Hugo Moreira Soares Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Humberto Calloni Fundação Universidade Federal do Rio Grande 

Ijar Milagre da Fonseca Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Iraê Amaral Guerrini Universidade Estadual Paulista (UNESP Botucatu) 

Itamar Alves Martins Univ. Est. P. Júlio de Mesquita Filho (UNESP) 

Jacob Binsztok Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Jaime Cabral Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Jairo José de Oliveira Andrade Pontifícia Univ. do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 

Jarbas Bonetti Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Jean Pierre Henry Balbaud Ometto Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

João Carlos Pinheiro Beck Pontifícia Univ. do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 

João Graciano Mendonça Filho IG da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

João Luiz Lani Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

João Vianei Soares Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Joel Avruch Goldenfum Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Jorge Ramirez Hernandez Universidad Autónoma de Baja California 

Jorge Rubio Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Jorge Xavier da Silva Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

José Alberto Quintanilha Escola Politécnica da Univ. de São Paulo (Poli-USP) 

José Antonio Perrella Balestieri UNESP Guaratinguetá 

José Antonio Rodrigues de Souza Universidade Federal de Viçosa 

José Carlos Becceneri Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

José Carlos Mierzwa Universidade de São Paulo (USP) 

José Dantas Neto Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 



 x

José Dias Corrêa Junior Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

José Eduardo dos Santos Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

José Eloi Guimarães Campos Universidade de Brasília (UnB) 

José Euclides Stipp Paterniani Universidade de Campinas (UNICAMP) 

José Geraldo Querido Universidade de Taubaté (UNITAU) 

José Marques da Costa Universidade de Taubaté (UNITAU) 

José Guilherme Chaui-Berlinck Universidade de São Paulo (USP) 

José Marinaldo Gleriani Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

José Renato Boucas Farias EMBRAPA Soja 

José Rui Camargo Universidade de Taubaté (UNITAU) 

José Tavares Souza Universidade Estadual da Paraíba 

José Vicente Granato Araújo Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Juliana Cristina Barreiro Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Junior Alexandre Moreira Pinto Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Jurandir Zullo C. Pesq. Met. e Clim. Apl. a Agric. (UNICAMP) 

Laércio A. Gonçalves Jacovine Universidade Federal de Viçosa 

Leandro Redin Vestena Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná 

Leonardo Santos Collier Universidade Federal do Tocantins (UFTO) 

Leonor Almeida Souza-Soares Fundação Universidade Federal do Rio Grande 

Lia Osório Machado Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRGS) 

Lidriana de Souza Pinheiro Universidade Estadual do Ceará (UFCE) 

Lino Carlos Borges Agência Goiana de Desenv. Rural e Fundiário 

Loreley Gomes Garcia Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Lucia Maria Sa Antunes Costa Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Luciana Camargo Oliveira Universidade Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho 

Luciana Sarmento Agência Nacional de Águas (ANA) 

Luciano Brito Rodrigues Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Luciano Farinha Watzlawick Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Luis Alberto Basso Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Luis Antonio Merino Inst. Medicina Reg. - Univ. Nacional del Nordeste 



 xi

Luis Antônio Serrão Contim Centro Educacional Adalberto Valle (CEAV) 

Luis Eduardo Aragon Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Luís Fernando Stone EMBRAPA Arroz e Feijão 

Luiz Carlos Laureano da Rosa Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Luiz Eduardo Oliveira Universidade Estadual Paulista - Guaratinguetá 

Luiz Fernando Coutinho Oliveira Univ. Fed. Lavras / Univ. Fed. Goiás (UFLA/UFGO) 

Luiz Fernando Nascimento Universidade Estadual Paulista (UNESP)/UNITAU 

Luiz Guerreiro Lopes University of Madeira 

Magda Adelaide Lombardo Universidade Estadual Paulista (UNESP Rio Claro) 

Mairo Fabio Camargo Universidade do Estado de Mato Grosso 

Manoel Alonso Gan Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Manuel Eduardo Ferreira Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Mara Regina Rizzatti Pontifícia Univ. do Rio Grande do Sul (PUC-RGS) 

Marçal José Rodrigues Pires Pontifícia Univ. do Rio Grande do Sul (PUC-RGS) 

Marcelo dos Santos Targa Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Marcelo Friederichs L. Souza Universidade Estadual de Santa Cruz 

Marcelo Santos Chaves Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Márcio Balbino Cavalcante Universidade Estadual da Paraíba 

Márcio J. Estefano de Oliveira Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Marco Antonio Igarashi Universidade Federal do Ceará (UFCE) 

Marcos Adami Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Marcos Gervasio Pereira Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Marcos Rivail Silva Universidade Regional de Blumenau 

Marcos Vinícius Folegatti Universidade de São Paulo - ESALQ 

Marcus Cesar Avezum Castro Univ. Estadual Paulista (UNESP rio Claro) 

Maria Anita Mendes Universidade de São Paulo (USP) 

Maria Cecília Prates Rodrigues Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Maria Claudia Barbosa Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Maria Cristina Crispim Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Maria Cristina Vidotte B. Tarrega Universidade Federal de Goiás (UFGO) 



 xii

Maria do Carmo Vieira Universidade Federal da Grande Dourados 

Maria Dolores Alves Cocco Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Maria Elaine de Oliveira Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Maria Helena Arruda Leme Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Maria Hermínia Ferreira Tavares Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

Maria Inês Salgueiro Lima Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Maria Isabel Queiroz Fundação Universidade Federal do Rio Grande 

Maria Jesus Robim Instituto Florestal / SMA-SP 

Maria Lúcia Ribeiro Univ. Estadual Paulista UNESP Araraquara 

Maria Sallydelandia Sobral Farias Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Mariko Ueno Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Mário Augusto Jardim Museu Paraense Emilio Göeldi, PA 

Marisete Dantas Aquino Universidade Federal do Ceará (UFCE) 

Marta Bustos Romero Universidade de Brasília (UnB) 

Masato Kobiyama Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Mauricio Alves Alves Moreira Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

Maurício Alves da Motta Sobrinho Universidade Federal de Pernambuco 

Messias Borges Silva Universidade de São Paulo (USP) 

Milton Kampel Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Mohammed Mahabubur Rahman Dhaka Imperial College, Dhaka, Bangladesh 

Monica Maria Pereira da Silva Universidade Estadual da Paraíba 

Murali Krishna M. P. S. Dept. Tech. Edu., Gov. Poly. for Women, Nandigama

Neida Patias Volpi Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Nelson Wellausen Dias Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Nestor Aldo Campana Universidade de Brasília (UnB) 

Néstor Antonio Heredia Zárate Universidade Federal da Grande Dourados 

Ney Augusto Nascimento Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Orivaldo Brunini Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 

Osmar Alves Lameira EMBRAPA Amazônia Oriental 

Otávio Coaracy Brasil Gandolfo Inst. de Pesquisas Tecnológicas de SP (IPT) 



 xiii

Pablo Santana Santos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Patrick Thierry Seyler Universidade de Brasília (UnB) 

Paul W. Mausel Indiana State University (ISU) 

Paula Benevides de Morais Universidade Federal do Tocantins (UFTO) 

Paulo Cesar Sentelhas Universidade de São Paulo (USP-ESALQ) 

Paulo Fortes Neto Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Paulo José Adissi Universidade Federal da Paraíba 

Paulo Renato Schneider Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Paulo Roberto Cecon  Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Paulo Roberto Meneses Universidade de Brasília (UnB) 

Paulo Romera e Silva CTH - Dept. Águas e Energia Elétrica de SP (DAEE)

Paulo Sergio Graziano Magalhães Universidade de Campinas (UNICAMP) 

Pedro R. Jacobi Universidade de São Paulo (USP) 

Pedro Teixeira Lacava Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 

Rauquírio André A. M. da Costa Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Regina Peralta Moreira Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Regis Alexandre Lahm Pontifícia Univ. Cat. do R. G. do Sul (PUC-RS) 

Reinaldo José da Silva Universidade Estadual Paulista 

Rejane Magalhães de M. Pimentel Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Renato Fontes Guimarães Universidade de Brasília 

Renato Mello Prado Universidade Estadual Paulista Campus Jaboticabal 

Ricardo Santos Universidade Federal de Viçosa 

Richarde Marques Silva Universidade Federal da Paraíba 

Roberto de Oliveira Universidade Federal de Santa Catarina 

Roberto José Carvalho Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  

Roberto Luiz Carmo Universidade de Campinas 

Rodrigo Medeiros Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Rogério Nora Lima Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí 

Ronaldo Borges Barthem Museu Paraense Emílio Göeldi, PA 

Ronaldo Viana Soares Universidade Federal do Paraná 



 xiv

Rosa Maria Formiga Johnsson Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Rouverson Pereira da Silva Universidade Estadual Paulista / Jaboticabal 

Rubem La Laina Porto Escola Politécnica da USP (Poli USP) 

Sandro Froehner Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Sebastião do Amaral Machado Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Serafim Daniel Ballestero Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Sérgio Campos Universidade Estadual Paulista (UNESP Botucatu) 

Sergio Nascimento Duarte E. S. de Agric. "Luiz de Queiroz" (USP-ESALQ) 

Servio Tulio Cassini Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Shiguenoli Miyamoto Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Silvia Helena Govoni Brondi EMBRAPA Pecuária Sudeste 

Silvio Jorge Coelho Simões UNESP Guaratinguetá 

Simey Thury Vieira Fisch Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Simone Pinheiro Pereira Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Solon Jonas Longhi Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Sonia Cristina J. G. de A. Perez Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Stelio Maia Menezes Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Sueli Pércio Quináia UNICENTRO 

Susana Inés Segura Muñoz Universidade de São Paulo (USP) 

Syed Abu Sayeed Mohammed HKBK College of Engineering 

Tamara Maria Gomes E. S. de Agric. "Luiz de Queiroz" (USP-ESALQ) 

Teresinha Guerra Univ. Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Thereza Christina Almeida Rosso Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Thomaz Correa e Castro Costa Empresa Bras. de Pesq. Agropecuária (EMBRAPA) 

Ubirajara Aluizio Mattos Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Ubiratan Ferrucio Faccini Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

Ulisses Thadeu Vieira Guedes Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Valdemar Luiz Tornisielo Universidade de São Paulo (USP) 

Valdira de Caldas Brito Vieira Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí 

Vera Lucia Antunes Lima Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 



 xv

Vicente de Paulo Rodrigues Silva Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Vicente Paulo Soares Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Walter de Paula Lima Universidade de São Paulo (USP) 

Washington Franca Rocha Universidade Estadual de Feira de Santana 

Wendell de Queiróz Lamas Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Yahia Y Mosleh Suez Canal University, Ismailia, Egypt 

Yanko Marcius de Alencar Xavier Universidade Federal do Rio Grande de Norte 

Yoshiya Nakagawara Ferreira Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

Yosio Edemir Shimabukuro Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Yuri Tavares Rocha Universidade de São Paulo (USP) 

 



ÍNDICE 

 

CAPA 
 
Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 

Fonte:  PEREIRA, R. M. V.; MEDEIROS, R. A Aplicação dos instrumentos de gestão e do Sistema de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 3, p. 211-229, 2009. 
(doi:10.4136/ambi-agua.113) 
 
EDITORIAL 
 
Characteristics of Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science (Ambi-
Agua) as completing its fourth volume (doi:10.4136/ambi-agua.99) 
Getulio Teixeira Batista 

18

 

ARTIGOS 

Kinetics of zinc toxicity to environmental bacterial isolates (doi:10.4136/ambi-agua.100) 23
Christian O. Nweke 

Heterogeneidade espacial e temporal da qualidade da água no reservatório Rio das Pedras 
(Complexo Billings, São Paulo) (doi:10.4136/ambi-agua.101) 

35

Paula Regia Padial; Marcelo Pompêo; Viviane Moschini-Carlos 

Caracterização temporal do arsênio nos cursos d'água da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 
MG, Brasil, ao longo de uma década (1998 - 2007) (doi:10.4136/ambi-agua.102) 

54

Cristiano Christofaro; Mônica Maria D. Leão 

Uso da Reflectometria no Domínio do Tempo para avaliar a distribuição de nitrato em colunas 
de solos fertirrigados (doi:10.4136/ambi-agua.103) 

67

Marcelo Rocha dos Santos; Mauro Aparecido Martinez; Antonio Teixeira de Matos; Rubens Alves de 
Oliveira; João Henrique Zonta 

Avaliação de interpoladores para os parâmetros das equações de chuvas intensas no Espírito 
Santo (doi:10.4136/ambi-agua.104) 

82

Roberto Avelino Cecílio; Alexandre Cândido Xavier; Fernando Falco Pruski; Maycon Patrício de 
Hollanda; José Eduardo Macedo Pezzopane 

Classificação da precipitação anual e da quadra chuvosa da bacia do rio Paraíba utilizando 
índice de Anomalia de Chuva (IAC) (doi:10.4136/ambi-agua.105) 

93

Lincoln Eloi de Araújo; João Miguel de Moraes Neto; Francisco de Assis Salviano de Sousa 

Variação do nitrogênio e fósforo em solo fertirrigado com efluente do tratamento primário da 
água residuária da suinocultura (doi:10.4136/ambi-agua.106) 

111

José Antonio Rodrigues de Souza; Débora Astoni Moreira; Paulo Afonso Ferreira; Antonio Teixeira 
de Matos 

Tratamento aeróbio conjugado de lodos de tanques sépticos e resíduos sólidos orgânicos 
domiciliares (doi:10.4136/ambi-agua.107) 

123

Monica Maria Pereira da Silva; José Tavares de Sousa; Beatriz Susana Ovruski Ceballos; Wanderson 
Barbosa da Silva Feitosa; Valderi Duarte Leite 

Estudo experimental de aspectos hidrodinâmicos e da partida de um reator anaeróbio 
sequencial tratando esgotos domésticos (doi:10.4136/ambi-agua.108) 
Herlane Costa Calheiros; Ana Carolina Silveira Perico; Camila Fernandes Nunes 

144

Efeitos do pH, acidez e alcalinidade na microbiota de um reator anaeróbio de manta de lodo 
(UASB) tratando efluentes de suinocultura (doi:10.4136/ambi-agua.109) 

157

Erlon Lopes Pereira; Cláudio Milton Montenegro Campos; Fabrício Moterani 

Avaliação do desempenho do sistema UV/H2O2 no tratamento de efluentes provenientes do 
processo de tratamento térmico de emulsões de água e óleo (doi:10.4136/ambi-agua.110) 

169

Eduardo Lucas Subtil; José Carlos Mierzwa; Ivanildo Hespanhol 

 



 
 

Crescimento e conteúdo de nutrientes do cajueiro anão irrigado com águas salinas 
(doi:10.4136/ambi-agua.111) 
Arlington Ricardo de Oliveira; Paulo Torre Carneiro; Hugo Orlando Carvallo Guerra; Pedro Dantas 
Fernandes 

181

Crescimento da mamoneira sob diferentes tipos de águas residuárias e níveis de água no solo 
(doi:10.4136/ambi-agua.112) 
Josilda de França Xavier; Carlos Alberto Vieira de Azevedo; Napoleão Esberard de Macêdo Beltrão; 
Antonio Ricardo Santos de Andrade; Vera Lúcia Antunes de Lima 

196

A Aplicação dos instrumentos de gestão e do Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ, Brasil (doi:10.4136/ambi-agua.113) 

211

Renata Maria Vasconcelos Pereira; Rodrigo Medeiros 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X 
www.agro.unitau.br/ambi-agua 

E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br 
Phone.: +55 (12) 3625-4116 

 

Revista Ambiente & Água – An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 4, n. 3, 2009. 
 

Characteristics of Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of 
Applied Science (Ambi-Agua) as completing its fourth volume 

 
(doi:10.4136/ambi-agua.99) 

 
Getulio Teixeira Batista 

 
Professor at the Master Degree Program in Environmental Sciences of the University of Taubaté 

Estrada Municipal Dr. José Luiz Cembranelli, 5.000; Bairro Itaim; 12.081-010 - Taubaté, SP 
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br 

ABSTRACT 
After completing the fourth volume, since the publication of its first edition in August 

2006, we are proud to report a brief characterization of Ambiente & Água - An 
Interdisciplinary Journal of Applied Science, ISSN: 1980-993X, doi: 10.4136/1980-993X that 
is now publishing its 11th edition with 14 articles evaluated and peer reviewed. Thanks to a 
great support received from the scientific community, especially authors and reviewers, all 
editions were published on schedule, in other words, at the end of April, August, and 
December. The missions and goals are being achieved gradually. The number of submissions is 
growing exponentially, allowing improvements in the quality of published articles. There is a 
growing interest in the journal, not only in Brazil but also within the international scientific 
community, due to the open access policy and to the fact that it is listed in several indices. 

 
Keywords: Ambi-Agua; Environment; Water Resources. 

 
INTRODUCTION 

 
Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science (Ambi-Agua) is 

published electronically in the Internet through open access policy without any charge for 
submission, publication, or access to the full text version of articles. It is maintained by the 
University of Taubaté, which is a public university and edited by the Institute of Environmental 
Research in Hydrographic Basins (IPABHi), a nonprofit organization. 

Ambi-Agua is indexed by several relevant indices and recognized by the scientific 
community. It is classified, in Brazil, as B2 in the Qualis CAPES interdisciplinary area, which 
is the main focus area of the journal. 

It has international scope in regards to its authors, editorial board, and scientific advisory 
board. The institutional affiliation of the authors appears on all issues and in all published 
editions. By verifying the origin of its authors, it becomes clear that Ambi-Agua does not 
publish articles that are predominantly local or regional. 

More than 95% of published scientific articles are generated from original research, and 
for all articles published there is an author signed declaration stating that the research has not 
been published in another journal. 

The Journal has been published on time since August 2006, hence strictly up to date, with 
editions published on August 31st, December 31st, and April 30th. 

It has an International Standard Serial Number for publications - ISSN (obtained from the 
Brazilian Institute for Information on C&T - IBICT), which the number is 1980-993X and a 
doi registration: 10.4136/1980-993X. Although it publishes articles from authors of diverse 
backgrounds (in Portuguese, English, and Spanish), the articles are mostly written by Brazilian 
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authors. Ambi-Agua may be accessed through the link: http://www.agro.unitau.br/ambi-agua 
and soon at http://www.ambi-agua.net. 

Several other indexes contain in their own servers the articles published by Ambi-Agua, 
which may be accessed directly from their site: 

 
REDALYC: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=928 
SOCOLAR: http://www.socolar.com/vn.aspx?id=6545 
SUMÁRIOS.ORG: http://www.socolar.com/vn.aspx?id=6545 

 
Other indexes collect Ambi-Agua metadata and send queries directly to the Journal’s web 

page, such as: 
 

AVANO – A Marine and Aquatic Sciences OAI Harvester: http://www.ifremer.fr/avano/ 
archives.htm  
DOAJ: http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=1980993X  
ENVIRONMENT COMPLETE™: http://www.ebscohost.com/titleLists/eih-coverage.htm 
LATINDEX: http://www.latindex.unam.mx/revista.php?opcion=1 
LivRe: http://livre.cnen.gov.br/ConsultaPorLetra.asp?Letra=A  
Open Journal Systems: http://www.openarchives.org/Register/ListFriends http://www.agro.unitau. 

br/seer/index.php/index/oai 
PERIODICA - Índice de Revistas Latinamericas em Ciência: 

http://dgb.unam.mx/periodica.html 
Periódicos CAPES - O Portal Brasileiro de Informação Científica: 

http://acessolivre.capes.gov.br/pesquisa.do?palavra=ambiente&letra=&editor=&assunto=&tipo
=All&nac=0&gratis=true  

SWETS: http://www.swets.com/ 
The University of Illinois OAI-PMH Data Provider Registry: 

http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/details.asp?id=2190 
The Public Knowledge Project (University of British Columbia e Simon Fraser University): 

http://harvesters.sfu.ca/demo/index.php/browse/index/677 
 
Journal mission and editorial policy 

 
This scientific journal accepts unpublished manuscripts, with relevant scientific contribution, in 
the interdisciplinary thematic area that includes Environmental Sciences, Water Resources, 
Hydrology, Hydrogeology, Environmental and Sanitation Engineering, Forest Engineering and 
Forest Resources, Ecology, Aquiculture, Oceanography and Fishing Resources, Agronomy, 
Agrometeorology and Agricultural Engineering, Global Change, Fishing Engineering, 
Environmental Zootechny, Geography, and Geology. As well as, in the areas of Remote 
Sensing, Geoinformation, Spatial Analysis inasmuch as they are related to water or 
Environmental Sciences. 

This journal is published every four months (April 30. August 31, and December 31) with 
unpublished articles that report research results related broadly with environmental sciences 
and water resources. The Journal’s short name is Ambi-Agua. Review articles would be 
published exceptionally only if they provide a substantial critical analysis of recent relevant 
topics. 

Every submitted manuscript is examined by the editor to verify whether or not the content 
rests within the focus of the journal and if the manuscript was prepared in agreement with the 
Journal instructions (Author Guidelines - http://www.agro.unitau.br/seer/index.php/ambi-
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agua/about/submissions#authorGuidelines). The editor can reject the article if he finds: lack of 
adherence to the instructions; inappropriate textual description; or lack of scientific or 
technological merit. Once this phase is overcome, the editor may send the article to one or two 
members of the Editorial Board for them to suggest at least two peer reviewers to evaluate the 
submitted manuscript. The reviewers are all scientists that work in areas related to the theme of 
that manuscript, therefore, they are fully qualified to evaluate the manuscript and to 
recommend acceptance or rejection. Most of the time, reviewers suggest improvements in 
order to make the manuscript publishable. Reviewers receive the manuscripts without any 
author identification information, specific instructions concerning the review procedure, and an 
evaluation form (http://www.agro.unitau.br/seer/files/review_form.doc) to convey their 
comments and recommendations about the acceptance, correction, or rejection of the 
manuscript. 

Reviewers should strictly consider all evaluation criteria included in the form and would 
examine the quality and correctness of the manuscript. In all stages of the review process, the 
reviewers are not informed about the authors' identity as well as the authors are not informed 
about reviewers' identity. 

After examining reviewers' recommendations, the editor makes one of the following 
decisions: accept the article as is, accept the article with necessary changes, or reject the article. 
In this case of acceptance with changes, the editor sends the article back to the authors with a 
list of corrections to be implemented. If the corrections didn't modify the content and structure 
of the article significantly, the editor reads the article and concludes the process. Otherwise the 
editor could opt to send back the edited version of the manuscript to the same reviewers. 
Reviewers could also ask to review the manuscript after authors have made the suggested 
corrections. 

Once the final version of the manuscript is approved by reviewers and received by the 
editor, he will notify the authors about the acceptance indicating, also, the volume and number 
of the issue in which the article will be published. Prior to publishing that issue, the 
corresponding author will receive a proof of the article to be checked and approved within 48 
hours, electronically. Immediately after, authors should send by regular mail a signed 
authorization form, authorizing that publication and declaring that the manuscript has not been 
previously published in another scientific journal. Any existing mistakes such as pages without 
numbering, references mentioned in the text that don't appear in the reference list, and small 
discrepancies between the English and Portuguese abstracts are examples of small errors that 
might be corrected at that last stage. 

In the case of rejection, the editor notifies the corresponding author the reasons for no 
acceptance. Generally, the reasons for rejection involve inappropriate content of the article 
compared to the journal’s focus, serious violations in the publication structure, or manuscripts 
without scientific or technological merit. 

Manuscripts submissions are always made through the Internet, using SEER system 
(derived from the PKP - http://pkp.sfu.ca/?q=ojs) and should always follow the norms for 
publication available in journal’s site. If any difficulties with the system prevails, authors could 
send the manuscript by e-mail to the following address: ambi-agua@agro.unitau.br. 
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Ambi-Agua singular comparative advantage to other journals in its thematic 
area edited in Brazil 

 
Perhaps the biggest difference of Ambi-Agua is the frequency of communication between 

editor and authors as well as editor and reviewers. This is greatly facilitated by the use of 
SEER (Electronic System for Journal Editing) that was translated and customized by the 
Brazilian Institute of Information in Science and Technology (IBICT) based on software 
developed by the Public Knowledge Project (Open Journal Systems), University British 
Columbia. This system not only ensures the maintenance of a database of all communications 
as well as versions of manuscripts along the editing process, until their actual publication, but 
also provides the visibility of all metadata through the OAI-PMH protocol (Batista, 2008). This 
results in much less time between submission and publication than most similar journals. 

Another important distinguishing feature is the continuous monitoring of access to the 
journal that accounts for each query to articles by using three tools: Google Analytics, 
CluterMaps, and Geovisite (Batista, 2009). In addition, the indexed services of Socol@r, 
Redalyc, and Sumários.org, among others, monitor the access to the various articles. 

An important difference of Ambi-Agua is the membership of the Editorial Board and the 
Panel of Ad Hoc Assessors that includes renowned members of the international scientific 
community. Members of the Editorial Board are listed in the journal’s site at 
(http://www.agro.unitau.br/seer/index.php/ambi-agua/about/editorialTeam). Ambi-Agua has 
now 317 Ad Hoc reviewers registered in the system. These reviewers are mainly research 
fellows of CNPq (holders of PQ fellowship), have doctoral degree with high scientific 
productivity, and cover a broad knowledge spectrum. The December issue every year includes 
a list of all Ad Hoc reviewers and a list of those that effectively evaluated manuscripts that 
year. 

Another difference is that in addition to searching articles by keywords, authors, etc., each 
complete edition in a single document is available for librarians for download and print, 
making it available for library use as hardcopy (http://www.agro.unitau.br/seer/index.php/ 
ambi-agua/information/librarians). 

A difference worth mentioning is the determination and motivation of Ambi-Agua 
Editorial Board. Without these ingredients the journal would not have gained visibility and 
acceptance as it has happened (Batista, 2009). 

Table 1 shows the data of the last three years, the number of submissions per year, the 
number of articles accepted for publication, and the time between submission and publication. 

 
Table 1. Journal statistics for 2007 to 2009. 

Parâmetros 2007* 2008 2009 
Published editions 5 3 3 
Published articles 19 29 43 
Submission total 75 82 122 
Peer evaluation 21 48 68 
Accepted 34 (45%) 33 (40%) 43 (35%) 
Evaluation time (days) 75 58 54 
Time to publication (days) 45 158 117 
Registered users 327 461 762 

* Ambi-Agua was effectively launched in April 2007 when the two issues of 2006 (August and 
December) were also published. 
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The goals for the next two years are to increase the number of articles published to 50 in 
2010 and 60 in 2011, following to the recent increase in high quality article submissions. With 
the improvement of infrastructure to support the editorial process, it is expected a consistent 
decrease in the time between submission and publication to less than 4 months, as achieved in 
2009. 

With the increasing interest of the scientific community, indicated by the number of 
downloaded published articles and, more recently, by the number of submissions increasing to 
21.6 per month, it was decided to contract the services of a third party dedicated server 
company with national leadership to guarantee "100%" continuous and fast access through 
broadband speed. With the increasing demand of submissions we are determined to expand the 
infrastructure to support the editorial process by hiring more personnel for administrative 
assistance, layout and publishing help. 

Ambi-Agua was, in its first assessment by Qualis CAPES, classified as B2 in the 
Interdisciplinary area. More than 10% of the papers have been submitted by authors from 
institutions abroad. Another goal of the journal is to join, in the short term, the ISI Web of 
Science, Scopus (Elsevier) and SciELO. 

The Chief Editor is a member of the Brazilian Association of Scientific Editors (ABEC) 
and a Level 1B CNPq Research Productivity Fellow (PQ). 

 
FINAL REMARKS 

 
It was demonstrated that Ambiente & Água (Ambi-Agua) is gradually reaching its goals 

and raising a growing interest in the scientific community. We are currently working to obtain 
funding from government agencies to support the Journal’s editorial process that currently 
depends exclusively on voluntary work, with the support of the University of Taubaté 
(UNITAU). We are grateful to our fellow members of the Ad Hoc reviewer’s panel for their 
competent and effective work, as well as to the authors that have submitted high quality 
manuscripts. It is intended, in the near future, to migrate to a server that is monitored 24 hours 
and 7 days a week to improve the Journal access worldwide. 

 
REFERENCES 
 

BATISTA, G. T. Geographical impact of scientific journals. Ambi-Agua, Taubaté, v. 2, n. 3, 
p. 12-18, 2007. (doi:10.4136/ambi-agua.29) 

BATISTA, G. T. Progress of Ambiente & Agua Journal after three years of life. Ambi-Agua, 
Taubaté, v. 4, n. 2, p. 4-9, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.81) 



 

 

Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 4, n. 3, 2009. 
 

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 

Kinetics of zinc toxicity to environmental bacterial isolates 
(doi:10.4136/ambi-agua.100) 

 
Christian O. Nweke 

 
Department of Microbiology, Federal University of Technology, P.M.B. 1526, Owerri, Nigeria 

E-mail: xrisokey@yahoo.com 
 
ABSTRACT 

Toxicity of zinc to Pseudomonas, Escherichia, Proteus, Bacillus and Arthrobacter 
species isolated from a tropical river and petroleum refinery effluent was assessed using TTC-
dehydrogenase activity (DHA) inhibition test. At sufficient concentrations, zinc is toxic to 
these bacterial cells, and the exposure of the cells to zinc ion resulted in repression of 
dehydrogenase activity. The patterns of these toxic effects can be mathematically described 
with logistic dose-response models and in a manner similar to the non-competitive inhibition 
of enzymes. The threshold concentration above which toxic effect is observed ranged from 
0.008 mM for Pseudomonas sp. DAF1 to 0.364 mM for Proteus sp. PLK2. The coefficients 
of inhibition Ki correlated with the IC50 and indicate that zinc toxicity is dependent on the 
organism. The Ki and toxicity threshold values predicted from the equations are comparable 
and are suitable indicators for kinetic analyses of zinc toxicity against bacteria. 
 
Keywords: Zinc; dehydrogenase activity; toxicity thresholds; refinery effluent; inhibition coefficient. 
 

Cinética da toxicidade de zinco para isolados ambientais de bactérias 
 
RESUMO 

Toxicidade de zinco para espécies dos gêneros Pseudomonas, Escherichia, Proteus, 
Bacillus e Arthrobacter isoladas de um rio tropical e de um efluente de refinaria de petróleo 
foi avaliada utilizando o teste de inibição de atividade de desidrogenase (TTC). Em 
concentrações suficientes, o zinco é tóxico para as células bacterianas e a exposição das 
células ao íon zinco resultou na repressão da atividade de desidrogenase. Os padrões desses 
efeitos tóxicos podem ser matematicamente descritos com base em modelos logísticos de 
dose-resposta de forma semelhante à não inibição competitiva de enzimas. A concentração 
limiar acima da qual o efeito tóxico foi observado variou de 0,008 mM para Pseudomonas sp. 
DAF1 até 0,364 mM para Proteus sp. PLK2. Os coeficientes de inibição Ki apresentaram 
correlação com o IC50 e indicaram que a toxicidade do zinco é dependente do organismo. Os 
limiares de Ki e de toxicidade previstos a partir das equações são comparáveis e são 
indicadores adequados para a análise cinética da toxicidade do zinco contra as bactérias. 
 
Palavras-chave: zinco; atividade de desidrogenase; limiares de toxicidade de efluentes de refinarias; 
coeficiente de inibição. 
 
1. INTRODUCTION 
 

Zinc is an essential trace element required for optimal growth and metabolism of 
microorganisms (Borst-Pauwels, 1981; Ji and Silver, 1995). Although zinc is a component or 
activator of some enzymes, it becomes inhibitory to cellular activities at elevated 
concentrations (Babich and Stotzky, 1978; Gadd, 1993; Nweke et al., 2006). Zinc toxicity is 
caused by its interaction with sulfhydryl groups and other important enzyme radicals as well 
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as other proteins. Zinc is known to be a potent inhibitor of the respiratory electron transport 
systems of bacteria and eukaryotic organisms (Kasahara and Anraku, 1974; Beard et al., 
1995; Choudhury and Srivastava, 2001). The intracellular concentrations of zinc must be 
finely adjusted to prevent either zinc deprivation or toxicity. Although microorganisms have 
mechanisms for homeostasis of toxic metals, there is a need to regulate the concentrations of 
metals in laboratory culture media, industrial bioprocess systems or natural ecosystems. To 
achieve this, adequate assessment of toxicity using microbial indicators is needed. Toxicity of 
zinc to microorganisms has been widely studied by quantifying observable metabolic changes 
such as, inhibition of growth, bioluminescence, dehydrogenase activity, nitrification etc. 
(Babich and Stotzky, 1978; Anderson et al., 1988; Kafka et al., 1997; Falih, 1998, Grunditz et 
al., 1998; Orji et al., 2008). However, kinetics of the toxic effects of metals has been studied 
to a lesser extent (Lewandowski et al., 1985; Volskay and Leslie Grady, 1988; Mazierski, 
1994, Ren and Frymier, 2003). In this study, kinetics of the toxic effect of zinc to bacteria 
isolated from river water, river sediment and petroleum refinery wastewater were evaluated 
using dehydrogenase activity inhibition data. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
 
2.1. Bacterial strains 

Bacterial strains were isolated from Port Harcourt petroleum refinery wastewater and 
New Calabar River, Port Harcourt, southeastern Nigeria. The method of isolation and 
identification of the bacterial strains was as described elsewhere (Nweke et al., 2006; 2007). 
 
2.2. Dehydrogenase assay 

Dehydrogenase activity was determined using 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride as the 
artificial electron acceptor, which is reduced to red-coloured triphenylformazan (TPF). The 
assay was done in 3-ml volume of nutrient broth-glucose-TTC medium supplemented with 
varying concentrations of Zn2+ as ZnSO4 in separate screw-capped test tubes. Portions (0.3 
ml) of washed bacterial suspensions (A420 = 0.5) were inoculated into triplicate glass tubes 
containing 2.5 ml of phthalate-buffered (pH 6) nutrient broth glucose medium amended with 
Zn2+ and 0.2 ml of 0.4% (w/v) TTC in deionized distilled water was added to each tube to 
obtain final Zn2+ concentrations of 0.2 – 1.4 mM. The final concentrations of nutrient broth 
and glucose in the medium were 2 mg/ml each. The controls consisted of the isolates and the 
media without Zn2+. The reaction mixtures were incubated under static conditions at room 
temperature (28 ± 2°C) for 24 h. The TPF produced was extracted in 4 ml of amyl alcohol and 
determined spectrophotometrically at 500 nm absorption maxima. 
 
2.3. Data analysis  

Inhibition of dehydrogenase activity by Zn2+ was calculated relative to the control as 
shown in Equation 1. The inhibition data generated are fitted into the kinetic models, 
Equation 2 (Kroiss et al. 1992; Juliastuti et al., 2003), Equation 3 (Ren and Frymier, 2003) 
and Equation 4 (Brains and Cousens, 1989; Abbondanzi et al., 2003). The kinetic parameters 
were estimated by iterative minimization of least squares using Levenberg-Marquardt 
algorithm of Table Curve 2D. All regression was done using the mean data and standard 
deviations. The Pearson product-moment correlation, linear regression analysis, t-test and 
analysis of variance (ANOVA) were done using Microsoft Excel 2003. The logistic dose-
response functions, Equation 2 and Equation 4 were used to estimate the toxicity thresholds, 
IC20, IC50 and IC80 which are the concentrations of Zn2+ that inhibited dehydrogenase activity 
by 20, 50 and 80% respectively. Pearson product-moment correlation was used to compare 
the inhibition constant (Ki) estimated from Equation 2 and Equation 3 and the toxicity 
thresholds estimated from Equation 2 and Equation 4. 
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Where: CA = the absorbance of TPF produced in control test (without zinc); TA= 
absorbance of TPF produced in the test with different concentrations of zinc; I = Inhibitor 
concentration (mM); Ki = inhibition constant (mM); KI= dimensionless inhibition parameter; 
a = threshold concentration above which toxic effect is observed (mM); aL = maximum 
inhibition (%); b = slope parameter indicating the inhibition rate (mM); c = dimensionless 
inhibition parameter 

Equation 3 assumes that Zn2+ represses bacterial dehydrogenase activity by inhibiting the 
rate-determining step in the formation of triphenyl formazan in a manner similar to non-
competitive inhibition of enzymes. In this case, the rate-determining step is the influx of 
electron to 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride to form triphenyl formazan. This is catalyzed 
by a number of dehydrogenases, a battery of enzymes that transfer hydrogen and electron 
from substrate to 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (Rossel et al., 1997). Ren and Frymier 
(2003) have described the derivation of the model using bioluminescence inhibition data. A 
factor of 100 is added to the model to allow for the representation of repression of 
dehydrogenase activity in percentage. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
The New Calabar River is a short tidal coastal river situated in the Niger delta region of 

Nigeria. The river is impacted by effluent discharges from industries sited along its banks 
(Okpokwasili and Odokuma, 1993; Odokuma and Okpokwasili, 1997). Heavy metal resistant 
bacteria from this river have been reported (Odokuma and Ijeoma, 2003a,2003b). More 
recently, the zinc content of the New Calabar River water and sediment were reported to be 5 
mg/l and 65.8 mg/kg respectively (Nweke et al., 2007). The petroleum refinery effluent 
contains zinc at concentrations ranging from 0.02 mg/l in the rotary biodisk to 0.13 mg/l in 
the raw wastewater. 

The selected bacterial strains used in this study were Escherichia sp. PLK1, Proteus sp. 
PLK2 and Pseudomonas sp. PLK5 isolated from the river water as well as Bacillus sp. SED1 
and Arthrobacter sp. SED4 isolated from the river sediment. The petroleum refinery effluent 
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bacteria are Pseudomonas sp. DAF1, Pseudomonas sp. RWW2, Bacillus sp. DISK1 and 
Escherichia sp. DISK2. These bacteria are preponderant in their respective sources. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Effects of zinc on dehydrogenase activity (DHA) of Escherichia 
sp. PLK1, Proteus sp. PLK2 and Pseudomonas sp. PLK5 isolated from river 
water. The data points and bars represent experimental data mean ± standard 
deviation, and the dotted and continuous lines represent the data fit obtained 
with Equation 2 (a) and Equation 3 (b). 

 
The effects of Zn2+ in terms of its relative inhibition of dehydrogenase activity in the 

bacterial strains are shown in Figures 1-3. The responses of the river water bacteria are 
dependent on the concentration of Zn2+. In these bacterial strains, dehydrogenase activity was 
progressively inhibited with successive increase in zinc concentration. At 1.2 mM Zn2+, 
dehydrogenase activities in Escherichia sp. PLK1, Proteus sp. PLK2 and Pseudomonas sp. 
PLK5 were inhibited by 91.702 ± 1.087%, 89.066 ± 3.584% and 92.384 ± 2.798%, 
respectively. Similarly, dose-dependent response was observed with sediment bacteria (Figure 
2). In Bacillus sp. SED1, the dehydrogenase activity was progressively inhibited, and 89.182 
± 0.000% inhibition was observed at 1.0 mM. For Arthrobacter sp. SED4, total (100 %) 
inhibition of dehydrogenase activity occurred at 1.2 mM Zn2+. The refinery effluent bacterial 
isolates were equally sensitive to toxicity of Zn2+ (Figure 3). The percentage inhibition of 
dehydrogenase activity increased with successive increase in the concentration of Zn2+. This 
inhibition gradually increased in the case of Pseudomonas sp. RWW2 and Pseudomonas sp. 
DAF1. On the other hand, in the case of Bacillus sp. DISK1 and Escherichia DISK2, the 
inhibition increased sharply in the range of 0.05 to 0.2 mM Zn2+. In Bacillus sp. DISK1, 0.1 
mM resulted in 84.673 ± 3.199% inhibition of dehydrogenase activity, while 0.2 mM 
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inhibited dehydrogenase activity by 63.333 ± 0.442% in Escherichia sp. DISK2. In both 
organisms, total inhibition of dehydrogenase activity occurred at 0.8 mM. Inhibition of 
dehydrogenase activity reported herein corroborates previously reported toxic effect of Zn2+at 
high concentrations (Ji and Silver, 1995; Rensing et al., 1997). Although zinc is a trace 
element, it is toxic in excess of required concentration. Zinc is a potent inhibitor of respiratory 
activities in microorganisms (Kleiner, 1978; Kasahara and Anraku, 1974; Pérez-Garcia et al., 
1993; Beard et al., 1995). Zinc ion concentrations of 0.0001 – 0.01 mM are required for 
optimal growth of most microorganisms in vitro (Sugarman, 1983). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Effects of zinc on dehydrogenase activity (DHA) of Bacillus sp. 
SED1 and Arthrobacter sp. SED4 isolated from river sediment. The data 
points and bars represent experimental data mean ± standard deviation, and 
the continuous lines represent the data fit obtained with Equation 2 (a) and 
Equation 3 (b). 
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Figure 3. Effects of zinc on dehydrogenase activity (DHA) of 
Pseudomonas sp. DAF1, Pseudomonas sp. RWW2, Bacillus sp. 
DISK1 and Escherichia sp. DISK2 isolated from petroleum refinery 
wastewater. The data points and bars represent experimental data 
mean ± standard deviation. The continuous and broken lines 
represent the data fit obtained with Equation 2 (a) and Equation 3 
(b). 

 
The dose-response patterns of the bacterial strains are describable by kinetic models with 

high coefficient of regression (R2 > 0.98). The inhibition coefficient (Ki) and toxicity 
threshold concentration (a) values are shown in Table 1. The results presented in Table 1 
indicated that the inhibition of dehydrogenase activity varied and dependent on the bacteria. 
Pseudomonas sp. RWW2 had the highest Ki of 0.626 mM while Escherichia sp. DISK2 had 
the lowest Ki of 0.0005 mM. The inverse of the inhibition coefficient Ki represents the affinity 
of the enzyme to the inhibitor. Small Ki values imply that there is a strong affinity between 
the enzyme and the inhibitor and thus the enzyme will be more strongly inhibited for a given 
inhibitor concentration (Ren and Frymier, 2003). Likewise, higher Ki means lower toxicity 
and higher IC50. Therefore, in terms of Ki, Pseudomonas sp. RWW2 is the most tolerant while 
Escherichia sp. DISK2 is the most sensitive bacteria. The linear regression of the IC50 and Ki 
predicted from equation 2 (Equation 2) gave high R2 value of 0.8099, indicating good 
relationship between Ki and IC50 (Figure 4). Also, the association between the IC50 and Ki 
using the Pearson’s product moment correlation coefficient (r = 0.8999) indicated that both 
parameters showed strong positive correlation. Ren and Frymier (2003) observed this kind of 
agreement between Ki and IC50 during toxicity assessment of metals against luminescent 
Vibrio fischeri. Although the mechanism of zinc inhibition was not investigated in this study, 
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it is reasonable to assume that the inhibition of dehydrogenase enzyme activity is similar to 
the non-competitive inhibition of enzymes. Zinc ion is not substrate analog and could not 
have bound competitively to the active site of dehydrogenase enzymes. According to 
inhibition coefficient (Ki), the order of sensitivity of the isolates to toxicity of zinc is 
Escherichia sp. DISK2 > Bacillus sp. DISK1 > Arthrobacter sp. SED4 > Pseudomonas sp. 
PLK5 > Bacillus sp. SED1 > Escherichia sp. PLK1 > Proteus sp. PLK2 > Pseudomonas sp. 
DAF1 > Pseudomonas sp. RWW2. Relatively, low concentration of zinc is required to inhibit 
dehydrogenase activity in refinery effluent bacteria. Similarly, Bacillus and Escherichia 
species of New Calabar River, having toxicity thresholds of 0.066 and 0.099 mM respectively 
would also be inhibited at low concentrations of zinc. Pearson product-moment correlation 
coefficient (r = -0.5098) indicated poor negative correlation between the toxicity threshold, a, 
and Ki. Although the minimum concentrations of Zn2+ that would inhibit dehydrogenase 
activity in the organisms were not determined experimentally, it would be some 
concentrations just above the respective toxicity threshold. 
 

Table 1. Kinetic parameter estimates for zinc inhibition of dehydrogenase activity in bacterial 
isolates. 

EQ2  EQ3  
Bacteria/Source KI Ki 

(mM) 
R2 R2Adj  a 

(mM) 
Ki 

(mM) 
R2 R2Adj 

River water          
Escherichia sp. PLK1 1.365 0.140 0.9864 0.9773  0.099 0.128 0.9760 0.9600 
Proteus sp. PLK2 3.366 0.148 0.9911 0.9822  0.364 0.141 0.9835 0.9669 
Pseudomonas sp. PLK5 1.768 0.117 0.9998 0.9996  0.145 0.111 0.9950 0.9916 
River sediment           
Bacillus sp. SED1 1.245 0.138 0.9939 0.9879  0.066 0.135 0.9882 0.9763 
Arthrobacter sp. SED4 3.645 0.011 0.9963 0.9866  0.193 0.028 0.9616 0.9232 
Petroleum refinery effluent          
Pseudomonas sp. DAF1 1.023 0.379 0.9899 0.9865  0.008 0.373 0.9903 0.9870 
Pseudomonas sp. RWW2 0.887 0.626 0.9884 0.9838  -0.025 0.627 0.9869 0.9817 
Bacillus sp. DISK1 2.119 0.002 0.9958 0.9930  0.047 0.004 0.9863 0.9772 
Escherichia sp. DISK2 4.396 0.0005 0.9953 0.9905  - - - - 

 
The Ki values obtained from Equation 2 and Equation 3 were compared. This comparison 

is represented graphically in Figure 5a. The Pearson product-moment correlation coefficient 
(r) is 0.9991, indicating near perfect correlation. Linear regression analysis of the Ki values 
yielded the relationship, Ki (Equation 2) = 1.0079Ki (Equation 3) with high coefficient of 
regression of 0.9983. The result indicates that Ki (Equation 2) ≈ Ki (Equation 3). This is 
further elucidated by the plot of the function, Ki (Equation 2) = Ki (Equation 3) shown in 
Figure 5a. The linear regression line of Ki (Equation 2) versus Ki (Equation 3) coincides with 
the function Ki (Equation 2) = Ki (Equation 3) . This indicates that the kinetic model (Equation 
3) proposed by Kroiss et al. (1992) could be used not only as a suitable model to predict the 
inhibition coefficient Ki but also the concentration of a toxicant above which there is toxic 
effect. Although the model predicts negative inhibition of dehydrogenase activity for I < a, 
the model was not used to describe the effects of toxicant at concentrations below the 
threshold concentration. However, at concentrations below the threshold, hormesis or 
stimulation of dehydrogenase activity is expected. In Proteus sp. PLK2, Zn2+ stimulated 
dehydrogenase activity by 7.453 ± 3.00% at 0.2 mM (data not shown in the plots). 

The inhibition thresholds, IC20, IC50 and IC80 derived from the logistic models Equation 2 
and Equation 4 are shown in Table 2. The median inhibitory concentrations (IC50) of Zn2+ 
derived from Equation 4 ranged from 0.055 mM for Bacillus sp. DISK1 to 0.568 mM for 
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Pseudomonas sp. RWW2. According to IC50, the order of sensitivity is Bacillus sp  DISK1 > 
Escherichia sp. DISK2 > Bacillus sp. SED1 > Escherichia sp. PLK1 > Arthrobacter sp. 
SED4 > Pseudomonas sp. PLK5 > Pseudomonas sp. DAF1 > Proteus sp. PLK2 > 
Pseudomonas sp. RWW2. IC50 of zinc against Pseudomonas fluorescens in a TTC-
dehydrogenase assay have been reported to vary from 0.64 to 1.27 mg/l (0.01 – 0.02 mM) 
(Abbondanzi et al., 2003). In a viability assay based on standard plate count, 0.25 mM of zinc 
killed 43% of soil bacteria (Keeling and Cater, 1998). A 100% lethal concentration of zinc 
ranging from 5 – 250 mg/l (0.077 – 0.385 mM) was reported for bacteria extracted from a 
pristine soil (Angle et al., 1993).  

 
Table 2. Toxicity thresholds (mM) of zinc estimated from the kinetic models Equation 2 
and Equation 4. 

Bacteria/ Source IC20 IC50 IC80 R2 R2 adj Fit Standard Error 
 Equation 2 (EQ2) 

River water       
Escherichia sp. PLK1 0.086 0.237 0.654 0.9864 0.9773 0.8259 
Proteus sp. PLK2 0.375 0.567 0.856 0.9911 0.9822 3.0489 
Pseudomonas sp. PLK5 0.135 0.297 0.650 0.9998 0.9997 0.3424 
River sediment       
Bacillus sp. SED1 0.067 0.203 0.619 0.9939 0.9879 1.1091 
Arthrobacter sp. SED4 0.199 0.291 0.426 0.9933 0.9866 1.5628 
Petroleum refinery effluent       
Pseudomonas sp. DAF1 0.100 0.388 1.505 0.9899 0.9865 3.0614 
Pseudomonas sp. RWW2 0.124 0.590 2.816 0.9884 0.9838 2.1157 
Bacillus sp. DISK1 0.029 0.055 0.107 0.9958 0.9930 0.1787 
Escherichia sp. DISK2 0.129 0.177 0.242 0.9953 0.9905 0.8093 
 Equation 4 (EQ4) 
River water       
Escherichia sp. PLK1 0.070 0.233 0.686 0.9916 0.9791 0.7472 
Proteus sp. PLK2 0.392 0.556 0.845 0.9997 0.9987 0.6999 
Pseudomonas sp. PLK5 0.136 0.296 0.647 0.9998 0.9997 0.3784 
River sediment       
Bacillus sp. SED1 0.050 0.199 0.643 0.9990 0.9960 0.5547 
Arthrobacter sp. SED4 0.197 0.292 0.432 0.9944 0.9776 1.7543 
Petroleum refinery effluent       
Pseudomonas sp. DAF1 0.100 0.409 1.414 0.9902 0.9843 3.2562 
Pseudomonas sp. RWW2 0.128 0.568 8.061 0.9904 0.9832 2.1100 
Bacillus sp. DISK1 0.031 0.055 0.100 0.9977 0.9942 0.1532 
Escherichia sp. DISK2 0.153 0.185 0.226 0.9990 0.9959 0.4626 

 
The IC values obtained from Equation 2 and Equation 4 were compared. The Pearson 

product-moment coefficient (r) were 0.9944, 0.9981 and 0.9387 respectively for IC20, IC50 
and IC80 derived from Equation 2 and Equation 4. The relationships are shown in Figures 5b – 
d. Although Equation 4 described the experimental data better, as are indicated by the R2 and 
fit standard error values, Equation 2 also proved to be suitable for predicting inhibition 
thresholds. In addition, the t-test (P < 0.01) indicated that there were no significant difference 
between the IC values obtained from Equation 2 and Equation 4. In all determinations, the 
linear regression coefficient (R2) are greater than 0.98 and the regression line coincided with 
the function ICx (Equation 2) = ICx (Equation 4). It is noteworthy that Equation 2 is derived 
from the descending form of Equation 4, y = a/(1+(x/b)c) with a positive value of c. Equation 
4 is ascending  form  with a  negative  value of c.  The maximum value  of  y  (% inhibition of  
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Figure 4. Comparison between Ki and IC50 
values estimated from the kinetic model EQ2. 
Data represents: Escherichia sp. PLK1 (○); 
Pseudomonas PLK5 (▲); Bacillus sp. SED1 
(∆); Pseudomonas DAF1 (□); Pseudomonas sp. 
RWW2 (◊); Arthrobacter SED 4 (♦); Bacillus 
sp. DISK1 (■) and Escherichia sp. DISK2 (●) 
linear regression. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Comparisons between Ki values estimated from the kinetic models Equation 2 and 
Equation 3 (a) and between toxicity thresholds, IC20, IC50 and IC80 (b-d) estimated from logistic 
dose-response models EQ2 and EQ4 . Data represents: Escherichia sp. PLK1 (○); Proteus sp. 
PLK2 (+); Pseudomonas PLK5 (▲); Bacillus sp. SED1 (∆); Arthrobacter SED 4 (♦); 
Pseudomonas DAF1 (□); Pseudomonas sp. RWW2 (◊); Bacillus sp. DISK1 (■) and 
Escherichia sp. DISK2 (●). The thin line represents the function y = x and the thick line 
represents linear regression of data. 
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dehydrogenase activity) is set at 100% in equation 2 (Equation 2) and allowed as a parameter 
to be determined by successive iteration process in Equation 4. Thus the slight difference 
between the predicted values of equations 2 and 4 is brought about by the maximum value of 
the percentage inhibition used. Equation 2 is particularly applicable when there is no 
stimulation of enzyme activity at low concentrations of the test toxicant. The 2-way ANOVA 
showed that the dehydrogenase activity varied significantly (p < 0.01) with bacteria type and 
the concentrations of zinc. 
 

4. CONCLUSION 
 

The kinetics of zinc inhibition of dehydrogenase activity in bacterial strains can be 
mathematically described using logistic functions and as a non-competitive inhibition of rate-
determining enzymatic reaction. There was agreement between Ki values obtained from the 
logistic function (Equation 2) and Equation 3, describing non-competitive inhibition of 
dehydrogenase activity. Also good agreement exists between the inhibition threshold 
concentrations (ICs) values predicted from Equation 2 and Equation 4. Additional 
information is provided by Equation 3 by predicting the respective threshold concentrations 
of zinc above which toxic effect is observed. These, represent the maximum concentration of 
zinc required for normal physiological activities of the bacteria. Thus, the information 
obtained from these kinetic models has bearing on the design and operation of bioprocess 
technologies, such as bioremediation, to prevent metal toxicity. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo avaliar em escalas espacial (vertical e horizontal) e 

temporal as características limnológicas do Reservatório Rio das Pedras (Complexo Billings, 
São Bernardo do Campo, SP – Brasil). Nos meses de março e outubro de 2004 foram 
amostradas em perfil três estações no reservatório. As variáveis analisadas foram: 
temperatura, condutividade elétrica e pH, com sonda multiparâmetros; concentrações de 
amônio, nitrito, nitrato, fosfato, ortosilicato, fósforo total, clorofila-a e feofitina, por método 
espectrofotométrico; oxigênio dissolvido por método titulométrico; além das concentrações 
de sólidos totais e material em suspensão. Para análise estatística dos dados foi aplicada a 
ACP (Análise de Componentes Principais). A heterogeneidade temporal observada foi 
conseqüência das diferenças de temperatura, que geraram estratificação térmica, química e 
biológica, no mês de março. As diferenças espaciais verticais também resultaram da 
estratificação térmica. As maiores discrepâncias das características limnológicas, em relação 
ao padrão de distribuição espacial horizontal, foram obtidas na estação 1, e são diretamente 
relacionadas à influência das águas provenientes do reservatório Billings. De acordo com a 
CONAMA 357/05, para o mês de outubro de 2004 as águas do reservatório estão em 
conformidade com a Classe 3. Para o mês de março, na estação 3 os valores estão abaixo do 
estabelecido, conferindo não conformidade para a Classe 3. 
 
Palavras-chave: estratificação; limnologia; ACP. 
 

Spatial and temporal heterogeneity of water quality in Rio das Pedras 
reservoir (Billings Complex, São Paulo State) 

 

ABSTRACT 
The objective of the present study was to evaluate spatial and temporal patterns of 

limnological characteristics of the Rio das Pedras Reservoir (Billings Complex, São Bernardo 
do Campo, São Paulo – Brazil). Profile samples were taken at three stations during two 
periods (March and October, 2004). The variables analyzed were: temperature, electrical 
conductivity, pH, with multiparameter probe; concentration of ammonium, nitrite, nitrate, 
phosphate, orthosilicate, total phosphorus, chlorophyll-a and phaeophytin, by 
spectrophotometric method; dissolved oxygen by titrimetric method; beyond concentrations 
of total solids and suspended material. PCA (Principal Components Analyses) was applied for 
the statistical analyses. The temporal heterogeneity observed was a consequence of 
differences in temperature observed in the month of March, which generated thermal, 
chemical and biological stratification. The vertical spatial differences also resulted from the 
thermal stratification. The largest discrepancies in the limnological characteristics, in relation 
to the pattern of horizontal spatial distribution, were obtained in station 1, and are directly 
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related to the influence of the incoming waters of the Billings reservoir. According to 
CONAMA 357/05, for the month of October, 2004, the waters of the reservoir were in 
accordance with Class 3. In March, the values for station 3 were below the standards 
established, indicating non-conformity with Class 3. 

 
Keywords: stratification; limnology; PCA. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A construção de reservatórios para diversos fins é uma das importantes intervenções 
humanas nos sistemas naturais (Tundisi, 1988). Devido ao aumento populacional e à 
crescente demanda por recursos hídricos e energéticos, os pequenos sistemas inicialmente 
utilizados foram substituídos por grandes empreendimentos, empregados na produção de 
energia elétrica, recreação, transporte, produção de biomassa, irrigação e suprimento de água. 

O estudo de reservatórios apresenta grande interesse do ponto de vista científico, uma 
vez que permite acompanhar a colonização e a evolução das comunidades no ecossistema 
criado, contribuindo para compreender problemas básicos em ecologia. Além disso, o estudo 
de reservatórios proporciona uma base fundamental para o gerenciamento da qualidade da 
água e das bacias hidrográficas e para o planejamento dos usos múltiplos do sistema (Tundisi, 
1999). Como sistemas complexos, os reservatórios apresentam um padrão dinâmico, com 
rápidas mudanças em seus mecanismos de funcionamento e gradientes horizontais e verticais 
(Tundisi, 1999). 

A natureza dendrítica e a presença de tributários com distintas qualidades de água podem 
gerar heterogeneidade espacial horizontal e vertical nas características limnológicas do 
reservatório (Thorton et al., 1990), refletindo na composição química, nas características 
físicas e na distribuição espacial das comunidades (Nogueira, 1999). O principal fator 
responsável pelo surgimento da heterogeneidade vertical em reservatórios é o fenômeno da 
estratificação térmica (Tundisi, 1988), seguida por estratificações químicas e biológicas. 

De acordo com Cardoso-Silva (2008), o estabelecimento de padrões de heterogeneidade 
espacial e temporal em reservatórios é uma ferramenta importante na elaboração de propostas 
de manejo. A qualidade da água nos reservatórios pode variar espacial e temporalmente, e isto 
pode levar a diferentes maneiras de se tratar e operar o sistema, buscando atender aos usos 
múltiplos, como o abastecimento público e à escolha de locais para a recreação como natação 
e pesca. 

Através de programas de monitoramento, como instrumento do controle quantitativo e 
qualitativo dos recursos hídricos, é possível avaliar a evolução da qualidade dos corpos 
d’água e tomar medidas que permitam minimizar os impactos ao meio ambiente (Braga et al., 
1999).  

O gerenciamento da qualidade da água exige que sejam estabelecidas formas de 
acompanhar a variação de indicadores da qualidade da água, permitindo observar alterações 
nas condições de um corpo hídrico (Porto, 1991). Desta forma, é necessário que sejam 
definidos padrões e critérios de qualidade das águas. O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), por meio da Resolução do CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (Brasil, 
2005), estabeleceu a classificação das águas doces, salinas e salobras, de acordo com seus 
usos preponderantes, e os parâmetros físicos, químicos e biológicos que as definem.  

Com o intuito de promover o conhecimento básico do reservatório Rio das Pedras 
(Complexo Billings, SP) e fornecer subsídios para futuros projetos este trabalho teve como 
objetivo avaliar a variação de características limnológicas básicas da água em escalas espacial 
(vertical e horizontal) e temporal. 
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1.1. Local de estudo 
O Reservatório Rio das Pedras (São Bernardo do Campo, São Paulo), está localizado no 

Alto da Serra do Mar a 727m de altitude média, acerca das coordenadas 23°5’S e 46°29’W 
(Figura  1). Foi construído no ano de 1926, com o objetivo de receber as águas provenientes 
do represamento do Rio Grande, para posterior geração de energia elétrica na Usina Henry 
Borden, em Cubatão. A partir década de 30, para o aumento da capacidade de geração da 
Usina Henry Borden, foram realizadas as obras de retificação e reversão do rio Pinheiros, a 
formação do reservatório Billings, a construção das usinas elevatórias de Pedreira, Traição e 
da barragem reguladora Billings-Pedras. 

 
Figura 1. Localização das estações de coleta no reservatório Rio das Pedras. 

 
A barragem Billings-Pedras localiza-se entre o reservatório Billings e o Canal Billings-

Pedras. Essa estrutura tem como finalidade o controle do fluxo de água do reservatório 
Billings para o reservatório do Rio das Pedras.  

O complexo Henry Borden, localizado no sopé da Serra do Mar, em Cubatão, é 
composto por duas usinas de alta queda (720m), denominadas de Externa e Subterrânea, com 
14 grupos de geradores acionados por turbinas, perfazendo uma capacidade instalada de 889 
MW, para uma vazão de 157 m3/s. Desde outubro de 1992, a operação desse sistema vem 
atendendo às condições estabelecidas na Resolução Conjunta SMA/SES 03/92, de 04/10/92, 
atualizada pela Resolução SEE-SMA-SRHSO-I, de 13/03/96, que só permite o bombeamento 
das águas do rio Pinheiros para o reservatório Billings para controle de cheias, reduzindo em 
75% aproximadamente a energia produzida em Henry Borden. Atualmente, está em testes um 
sistema de flotação das águas do rio Pinheiros, para que este possa ser novamente lançado no 
reservatório Billings, a fim de aumentar a produção hídrica e a geração de energia em Henry 
Borden. As águas do reservatório Rio das Pedras também são utilizadas para fins 
recreacionais (pesca).  

Após a passagem pelas turbinas da Usina Hidrelétrica Henry Borden, as águas são 
destinadas ao abastecimento público pela Estação de Tratamento de Água de Cubatão. 
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O reservatório tem como principais afluentes os rios das Pedras, Zanzalá, Ribeirão 
Fresco, além do canal de ligação Billings-Pedras (EMAE, 2004). Este reservatório não está 
incluído na rede de monitoramento de qualidade da água da CETESB (2008). 

A temperatura na região do reservatório Rio das Pedras apresenta padrão anual com 
tendência de menores valores nos meses de abril a setembro (Figura 2, I). A cota de operação 
normal do reservatório está entre 727,60 e 727,00 m, representando a 727,00 m um volume de 
26,859 hm3 e um espelho de água de 6,446 km2. De janeiro ao final de abril de 2004, o 
reservatório operou abaixo de 727,00 m, sendo que a partir do início de maio operou com 
valores acima de 727,00 m (Figura 2, II). De maneira geral, as alterações de cota refletem as 
descargas a montante e a jusante (Figura 2, V e VI). Relativo à precipitação pluviométrica, 
para os anos de 1995 a 2003, o total mensal médio demonstra tendência de menores valores 
nos meses de abril a setembro (Figura 2, III). Em 2004 a precipitação total foi de 3853,8 mm, 
e o mês de julho apresentou valor de precipitação mensal superior à série histórica (Figura 2, 
IV) (EMAE, comunicação pessoal). 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

As coletas foram realizadas nos dias 12/03/2004 e 07/10/2004, no período da manhã, em 
três pontos de amostragem no reservatório Rio das Pedras. As coordenadas geográficas dos 
pontos são: 23°49,916'S e 46°29,269'W; 23°51,119’S e 46°29,511’W; 23°51,725’S e 
46°28,189’W, para os pontos 1, 2 e 3, respectivamente (Figura 1). 

Amostras de água foram coletadas em perfil, utilizando-se garrafa de Van Dohr de 5 
litros. As medidas de temperatura, condutividade elétrica e pH foram tomadas em perfil 
utilizando-se sonda multiparâmetros YSI 63. A transparência da água foi determinada 
utilizando-se disco de Secchi (Wetzel e Likens, 1991). Os teores de nutrientes dissolvidos 
foram determinados segundo Koroleff (1976) – amônio, Mackereth et al. (1978) – nitrito e 
nitrato, Strickland e Parsons (1960) – fosfato inorgânico dissolvido e Golterman et al. (1978) 
– ortosilicato. As concentrações de fósforo total foram estabelecidas segundo Valderrama 
(1981). Para o cálculo das concentrações de oxigênio dissolvido foi empregado o método de 
Winkler (Golterman et al., 1978). A determinação dos teores de material em suspensão total, 
orgânico e inorgânico foi segundo Teixeira et al. (1965) e Tundisi (1969). O teor de sólidos 
totais foi determinado segundo o método de Wetzel e Likens (1991). As concentrações de 
clorofila-a e feofitina foram determinadas segundo Lorenzen (1967) e Wetzel e Likens 
(1991). 

Há dois métodos tradicionalmente utilizados na determinação do íon amônio em água 
doce: Koroleff (1976), empregado nesta pesquisa e Solórzano e Sharp (1980). Ambos são 
muito utilizados no Brasil e internacionalmente aceitos na determinação do íon amônio na 
água doce. Os resultados apresentados pelo procedimento proposto por Solórzano e Sharp 
(1980), na determinação do íon amônio, são semelhantes aos valores determinados por 
Koroleff (1976). 

Para análise estatística dos dados foi aplicada uma Análise de Componentes Principais 
(ACP) (Legendre e Legendre, 1998). A ACP aplicada foi a de correlação, com a matriz 
original de dados, pelo programa MVSP. A matriz de correlação padroniza os dados, pelo 
desvio padrão, de forma que as diferenças de escalas dos dados não interfiram no resultado 
final. 
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Figura 2. I) temperatura máxima (médias das máximas), mínima 
(médias das mínimas) e média mensal (médias das leituras efetuadas às 
7, 14 e 18 horas) relativa aos anos de 1995 a 2000; II) perfil diário da 
altura da lâmina de água no ano de 2004; III) precipitação pluviométrica 
total (média mensal) para os anos de 1995 a 2003; IV) precipitação 
pluviométrica total mensal para o ano de 2004; V) descargas mensais do 
canal Billings-Pedras lançadas no reservatório Rio das Pedras; VI) 
descargas mensais do reservatório Rio das Pedras para a usina 
hidrelétrica de Henry Borden – Cubatão, SP. Fonte: Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia SA - EMAE, Departamento de Planejamento 
e Supervisão da Operação. 

 

3. RESULTADOS 
 

Os dados de temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, pH e condutividade 
elétrica estão representados na Figura 3. Os perfis de material em suspensão total, material em 
suspensão orgânico, sólidos totais e material em suspensão inorgânico estão na Figura 4. As 
concentrações de clorofila, feofitina e silicato estão representadas na Figura 5. Os perfis de 
amônio e nitrato estão apresentados na Figura 6. 
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Figura 3. Perfis de temperatura (a; b), oxigênio dissolvido (c; d), pH (e; f) e condutividade elétrica (g; 
h), em 12/03/04 e 07/10/04, respectivamente, nos três pontos de amostragem no Reservatório Rio das 
Pedras. 
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Figura 4. Perfis de material em suspensão total (a; b), material em suspensão orgânico (c; d), 
sólidos totais (e; f) e material em suspensão inorgânico (g; h), em 12/03/04 e 07/10/04, 
respectivamente, nos três pontos de amostragem no Reservatório Rio das Pedras. 
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Figura 5. Perfis de clorofila (a; b), feofitina (c; d) e silicato (e; f), em 12/03/04 e 07/10/04, 
respectivamente, nos três pontos de amostragem no Reservatório Rio das Pedras. 
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Figura 6. Perfis de amônio (a; b), em 12/03/04 e 07/10/04, respectivamente, e nitrato (c) em 
07/10/04, nos três pontos de amostragem no Reservatório Rio das Pedras. 

 
3.1 Coleta de 12/03/2004 

Pode-se observar uma estratificação térmica nos três pontos amostrados (Figura 3a). A 
amplitude de variação entre os três pontos foi de 21,4°C a 24,3°C. A tendência de redução 
nos valores em relação ao fundo também é observada para os teores de oxigênio dissolvido 
(Figura 3c) e nos valores de pH (Figura 3e). Em relação à condutividade elétrica não foi 
observado padrão definido com o aumento da profundidade (Figura 3g). No entanto, foram 
observados valores mais elevados nos pontos 1 e 3. 

Com relação ao material em suspensão total, os pontos 1 e 2 apresentaram maiores 
concentrações. A tendência observada é de diminuição da concentração na porção mediana da 
coluna d’água, seguida de novo aumento próximo ao sedimento (Figura 4a). 

A concentração de matéria orgânica em suspensão foi, em média, maior no ponto 1, e 
menor no ponto 3. A tendência no perfil é de redução das concentrações com o aumento da 
profundidade, seguida de aumento das concentrações na região do hipolímnio (Figura 4c). 

Não foi observada clara tendência vertical relacionada à concentração de sólidos totais na 
água (Figura 4e). Verifica-se maior concentração no ponto 1, sendo 84 mg.L-1 o maior valor 
obtido. 

As profundidades de desaparecimento do disco de Secchi foram de 0,75 m no ponto 1; 
0,76 m no ponto 2 e 1,04 m no ponto 3. 

No ponto 1 observa-se maior concentração de clorofila-a na porção superficial, com 
redução na porção mediana da coluna d’água, e pequeno aumento no fundo; já nos pontos 2 e 
3 as maiores concentrações foram encontradas a 1m e 2m da superfície, respectivamente, 
reduzindo-se significativamente as concentrações com o aumento da profundidade 
(Figura 5a). Padrões inversos são encontrados para as concentrações de feofitina (Figura 5c). 

Em relação à concentração de silicato, os maiores valores encontrados foram no ponto 1 
(máximo de 258,7 μg.L-1), que, juntamente com o ponto 3, apresenta tendência a aumento da 
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concentração deste nutriente em direção ao hipolímnio. No ponto 2 observa-se o padrão 
inverso, sendo 173,8 μg.L-1 a máxima concentração encontrada (Figura 5e). 

As concentrações de nitrito, nitrato, fosfato e fósforo total encontradas foram abaixo dos 
limites de detecção dos métodos empregados. Estes limites são: 5 µg.L-1 para nitrito; 8 µg.L-1 
para nitrato; e 10 µg.L-1 para fosfato e fósforo total. 

Para as concentrações de amônio foram determinadas elevadas concentrações no 
hipolímnio. Nos pontos 1 e 2 apenas na última profundidade amostrada foi detectada a 
presença de amônio. O limite de detecção do método de determinação de amônio é de 
0,7 µg.L-1. O ponto 3 apresenta reduzidas concentrações na superfície, com acentuado 
aumento em relação ao fundo (máximo de 598 μg.L-1). A distribuição de amônio no ponto 3 
pode ser observada na Figura 6, a. 

Em relação ao material em suspensão inorgânico, não há um padrão vertical 
estabelecido. Nota-se no ponto 1 o aumento das concentrações em relação ao fundo. Os 
maiores valores foram encontrados no ponto 2 (2,75 mg.L-1). No ponto 3, em todas as 
profundidades, não foi determinado material em suspensão inorgânico (Figura 4g). 

A Análise de Componentes Principais (ACP), obtida com as variáveis coletadas no mês 
de março (Figura 7) demonstra heterogeneidade espacial no reservatório Rio das Pedras, uma 
vez que as profundidades amostradas no ponto 1 encontram-se agrupadas, e isoladas dos 
outros pontos de amostragem. 

 
Figura 7. Resultado gráfico da Análise de Componentes Principais (ACP), obtida em três pontos de 
amostragem no Reservatório Rio das Pedras, em 12/03/04, onde: profundidade = PROF; temperatura = 
TEMP; condutividade elétrica = CE; sólidos totais = ST; clorofila-a = Cl-a; feofitina = FEO; amônio = 
NH4; silicato = Si; oxigênio dissolvido = OD; material em suspensão total = MST; material em suspensão 
orgânico = MSO; potencial hidrogeniônico = pH. Observam-se em destaque (circulado) as três 
profundidades representativas do ponto 1, indicando a heterogeneidade espacial no reservatório. 

 
A ACP indicou correlação positiva entre sólidos totais, condutividade elétrica e silicato; 

profundidade e amônio; clorofila-a, oxigênio dissolvido e pH; e correlação negativa entre 
temperatura e silicato. A correlação é indicada pelo ângulo obtido entre os vetores das 
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variáveis na análise, sendo positiva quanto menor o ângulo entre os vetores, e negativa quanto 
maior este ângulo, que pode chegar a 180°. 
 
3.2 Coleta de 07/10/2004 

Observa-se uma homogeneidade térmica na coluna d’água, sendo a variação entre 18,1°C 
e 18,7°C entre os pontos amostrados (Figura 3b). A concentração de oxigênio dissolvido na 
água também se apresenta homogênea, com maiores valores obtidos no ponto 2 (em média 
7,91 mg.L-1) (Figura 3d). No ponto 1 as concentrações obtidas foram em torno de 7,14 mg.L-1. 
No ponto 3 observa-se maior amplitude de variação, com valores entre 4,4 e 6,1 mg.L-1. 

Para os valores de pH observa-se uma tendência de valores mais baixos em relação ao 
aumento da profundidade. Os maiores valores de pH foram encontrados no ponto 1 e os 
menores foram encontrados no ponto 3 (Figura 3f). 

Pode-se considerar que os valores obtidos para a condutividade elétrica apresentam uma 
uniformidade ao longo da coluna d’água. O ponto 1 apresenta maiores valores (máximo de 
166 μS.cm-1), os pontos 2 e 3 apresentam valores semelhantes (Figura 3h) 

Com relação aos teores de material em suspensão a tendência observada é de aumento 
em relação ao fundo para os pontos 1 e 3, e redução no ponto 2. Nos pontos 1 e 2 foram 
obtidas as maiores concentrações (máximo de 7,3 mg.L-1 para o ponto 1 e 7,6 mg.L-1 para o 
ponto 2) (Figura 4b). 

As maiores concentrações de matéria orgânica em suspensão foram encontradas, em 
média, no ponto 2 (máximo de 6,6 mg.L-1), as menores concentrações foram encontradas no 
ponto 3. Não foi estabelecido um padrão vertical para esta variável (Figura 4d). 

Não foi observado um padrão vertical definido relativo aos teores de sólidos totais. O 
valor máximo determinado foi no ponto 1, da ordem de 111 mg.L-1 (Figura 4f). 

A maior profundidade de desaparecimento do disco de Secchi foi encontrada no ponto 2 
(1,18 m). No ponto 1 o valor foi de 1,02 m e 1,1 m no ponto 3. 

Em relação às concentrações de clorofila-a, não foi observado um padrão geral de 
distribuição. Há diminuição em relação ao fundo no ponto 1; aumento em relação ao fundo no 
ponto 3, com concentração igual a zero a 1 metro de profundidade. No ponto 2 observam-se 
altas concentrações na região superficial, e uma significativa redução nas concentrações a 
partir dos 4 metros de profundidade. Os maiores valores foram encontrados no ponto 2 
(29,03 μg.L-1) (Figura 5b). A distribuição de feofitina apresenta padrão inverso (Figura 5d). 

As concentrações de silicato se mostram homogêneas no gradiente vertical. O ponto 1 
apresenta as maiores concentrações (em torno de 411,55 μg.L-1), nos pontos 2 e 3 as 
concentrações são similares (em torno de 259,7 μg.L-1) (Figura 5f). 

Observa-se tendência a aumento das concentrações de amônio em relação ao fundo 
(Figura 6, b). Os maiores valores foram encontrados no ponto 1 (máximo de 39,98 μg.L-1) e 
os menores no ponto 2 (máximo de 6,65 μg.L-1). Para as concentrações de nitrato observa-se 
uma leve tendência a redução em relação ao fundo (Figura 6c). Os maiores valores foram 
encontrados no ponto 3 (máximo de 80,96 μg.L-1). As concentrações de nitrito, fosfato e 
fósforo total encontradas estão abaixo dos limites de detecção dos métodos. 

Em relação à concentração de material em suspensão inorgânico, observa-se tendência de 
aumento das concentrações em relação ao fundo nos três pontos amostrados. Os maiores 
valores foram encontrados no ponto 3 (2,14 mg.L-1), à profundidade de 14 metros (Figura 4h). 

A ACP obtida com as variáveis coletadas no mês de outubro (Figura 8) enfatizou a 
heterogeneidade espacial no reservatório, uma vez que os pontos representativos das 
profundidades amostradas em cada estação de coleta estão agrupados, indicando que cada 
ponto de amostragem possui características limnológicas distintas. 
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Figura 8. Resultado gráfico da Análise de Componentes Principais (ACP), obtida em três pontos de 
amostragem no Reservatório Rio das Pedras, em 07/10/04, onde: profundidade = PROF; temperatura = 
TEMP; condutividade elétrica = CE; sólidos totais = ST; clorofila-a = Cl-a; feofitina = FEO; amônio = 
NH4; silicato = Si; oxigênio dissolvido = OD; material em suspensão total = MST; material em 
suspensão orgânico = MSO; potencial hidrogeniônico = pH; nitrato = NO3. Observa-se em destaque 
(circulado) as profundidades representativas dos três pontos de amostragem, 1, 2 e 3, que se encontram 
agrupadas, indicando a heterogeneidade espacial no reservatório. 
 

A ACP apresentou correlação positiva entre sólidos totais, condutividade elétrica e 
silicato. 
 
3.3 Comparação entre as duas coletas  

Comparando-se os valores de temperatura e a amplitude de variação obtidas nas duas 
coletas pode-se discutir que houve estratificação térmica da água no mês de março e 
tendência a isotermia em outubro (Figura 3a e 3b). Observa-se estratificação química do 
oxigênio em março e homogeneidade ao longo da coluna d’água em outubro (Figura 3c e 3d). 

Em relação ao pH, aos teores de material em suspensão e a concentração de matéria 
orgânica não há um padrão sazonal estabelecido nos valores encontrados. 

No segundo período de coleta foram encontrados maiores valores de profundidade de 
Secchi, de condutividade elétrica, maiores teores de sólidos totais presentes na água e maiores 
concentrações de silicato.  

Os valores de concentração de clorofila-a sugerem distribuição desigual no mês de 
outubro (ausência de padrão vertical) e tendência à estratificação biológica no mês de março. 

Um panorama geral dos valores obtidos nos dois períodos amostrados pode ser 
verificado na Tabela 1. 
 
 
 



PADIAL, P. R.; POMPÊO, M.; MOSCHINI-CARLOS, V. Heterogeneidade espacial e temporal da qualidade da 
água no reservatório Rio das Pedras (Complexo Billings, São Paulo). Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 3, p. 35-53, 
2009. (doi:10.4136/ambi-agua.101) 
 

 47

Tabela 1. Valores máximos e mínimos encontrados nas variáveis limnológicas nos três pontos amostrados, 
nos meses de março e outubro, onde: CE = condutividade elétrica; OD = oxigênio dissolvido; ST = teor de 
sólidos totais; MST = teor de material em suspensão; MSO = teor de matéria orgânica em suspensão; MSI = 
teor de matéria inorgânica em suspensão; DS = profundidade do disco de Secchi. 

 

Março Outubro 
Ponto1 Ponto2 Ponto3 Ponto1 Ponto2 Ponto3 Variáveis 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Temp. (°C) 22,6 24,3 21,5 24,1 21,4 23,2 18,1 18,7 18,1 18,6 18,2 18,6 
pH 6,97 7,69 6,55 8,63 6,08 8,07 8,04 8,57 7,73 8,27 7,26 8,01 
CE (μS.cm-1) 105 117 88 102,5 100,8 114,4 162,7 166 144,6 150,7 147,5 150,4 
OD (mg.L-1) 7,33 8,83 5,32 9,04 0,68 8,61 7,11 7,16 7,4 8,1 4,4 6,1 
OD (% sat.) 94 115 67 118 8,5 110 82,7 84,9 86,5 96,1 51,2 72,5 
ST (mg.L-1) 81 84 68,5 77,5 72,5 79 98,5 111 89 102 87,5 98,5 
MST (mg.L-1) 7,75 9 5,5 9 2,75 5,5 6,2 7,3 7,1 7,6 4,3 5,8 
MSO (mg.L-1) 6,5 8,5 2,75 7,5 2,75 5,5 5,06 5,59 5,8 6,6 3,66 4,3 
MSI (mg.L-1) 0,5 1,25 0,25 2,75 0 0 1,0 1,71 1,0 1,3 0,15 2,14 
Amônio 
(μg.L-1) - 112,3 - 33,4 2,28 598 36,3 39,9 5,49 6,65 23,05 29,43 

Silicato (μg.L-1) 204,7 258,7 101,1 173,8 150,7 193,7 400,8 428,4 248,8 273 232,3 288,5 
Clorofila-a 
(μg.L-1) 0,69 25,4 0 21,28 0,69 11,67 1,57 17,26 0 29,03 0 17,26 

Profundidade 
máxima (m) 4,8 6,7 15,5 5,0 7,5 16,5 

DS (m) 0,75 0,76 1,04 1,02 1,18 1,10 
 

Além da heterogeneidade espacial demonstrada pela ACP (Figuras 7 e 8), a análise 
conjunta (março e outubro) demonstrou a existência de heterogeneidade temporal no 
reservatório, uma vez que os pontos representando as diferentes profundidades e os dois 
períodos de amostragem de cada estação de coleta encontram-se agrupados, principalmente os 
pontos representativos do mês de outubro, como observado na Figura 9. 

A PCA (Figura 9) estabelece correlação positiva entre clorofila-a, concentração de 
oxigênio dissolvido e pH; condutividade elétrica, concentração de sólidos totais e silicato; 
profundidade e amônio; e correlação negativa entre temperatura e concentração de silicato. 
 
4. DISCUSSÃO 
 

Quando as diferenças de temperatura geram camadas d’água com diferentes densidades 
há a formação de uma barreira física, impedindo a mistura. Dessa forma o calor não se 
distribui uniformemente, criando a condição de estratificação térmica (Esteves, 1998). No 
entanto, a variação da densidade em função da temperatura não ocorre de maneira linear; com 
a elevação da temperatura da água, as diferenças de densidade tornam-se cada vez maiores. 
Segundo Esteves (1998), em ecossistemas aquáticos com níveis de temperatura superiores a 
20°C, não há necessidade de grande amplitude térmica entre as sucessivas camadas para que 
se processe o fenômeno da estratificação. Para regiões tropicais variações de 1°C por metro 
de coluna de água já confere substancial diferença de densidade entre a massa de água 
superior e inferior (1 m) para caracterizar estratificação térmica (Lampert e Sommer, 1997). 
No reservatório em estudo, no mês de março, com temperaturas variando entre 21°C e 24°C, 
observou-se o fenômeno da estratificação térmica. No mês de outubro, com temperaturas em 
torno de 18°C, a coluna d’água se mostrou homogênea. 
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Figura 9. Resultado gráfico da Análise de Componentes Principais (ACP), obtida em três pontos de 
amostragem no Reservatório Rio das Pedras, em 12/03/04(m) e 07/10/04(o), onde: profundidade = PROF; 
temperatura = TEMP; condutividade elétrica = CE; sólidos totais = ST; clorofila-a = Cl-a; feofitina = 
FEO; amônio = NH4; silicato = Si; oxigênio dissolvido = OD; material em suspensão total = MST; 
material em suspensão orgânico = MSO; potencial hidrogeniônico = pH. Observa-se em destaque 
(circulado) as profundidades representativas dos três pontos de amostragem, 1, 2 e 3, obtidos em outubro 
(o). O agrupamento destes pontos indica a heterogeneidade temporal no reservatório. 
 

A estratificação térmica também provoca a formação de estratificações químicas e 
biológicas (Esteves, 1998). 

Em muitos casos um gradiente decrescente de temperatura é seguido por um gradiente 
decrescente de oxigênio dissolvido (Tundisi, 1988). No epilímnio, as perdas de oxigênio são 
compensadas pela sua produção através da fotossíntese ou pela sua difusão a partir da 
atmosfera (Esteves, 1998), porém, devido à estratificação térmica, este gás não é distribuído 
para as camadas inferiores. No hipolímnio, as perdas de oxigênio podem ser atribuídas à 
intensa decomposição aeróbia de matéria orgânica e à respiração dos organismos (Lampert e 
Sommer, 1997). Dessa forma, estabelece-se um gradiente decrescente de oxigênio dissolvido. 
O padrão de distribuição vertical do oxigênio, no reservatório em estudo, foi o de completa 
oxigenação da coluna d’água durante o período de isotermia, com porcentagem de saturação 
variando entre 96,1% e 51,2%. Os valores obtidos na primeira coleta (março) mostram que a 
concentração de oxigênio dissolvido está diretamente relacionada com o perfil térmico, 
evidenciando os processos de estratificação química, apresentando supersaturação na camada 
superficial (em torno de 115%), decrescendo até saturações de 8,5% na maior profundidade 
amostrada (14 m). O processo de estratificação térmica e sua correlação com a concentração 
de oxigênio dissolvido foi descrito por Brunkow et al. (1988), para o reservatório de Itaipu. 

O balanço de oxigênio e o balanço térmico têm importante papel nos processos do ciclo 
do nitrogênio. A concentração de oxigênio determina os processos de oxidação e redução dos 
compostos nitrogenados, e a temperatura acelera ou diminui a velocidade das reações 
químicas e dos processos biológicos (Schafer, 1984).  
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O íon amônio é o produto final da decomposição (aeróbia e anaeróbia) da matéria 
orgânica dissolvida e particulada por bactérias heterotróficas, processo conhecido como 
amonificação (Schafer, 1984). Portanto, quanto maiores os teores de matéria orgânica, 
maiores serão as taxas de amonificação. Estudos laboratoriais demonstraram que a 
amonificação ocorre preferencialmente em ambientes anóxicos (Schafer, 1984). Outro 
processo relacionado com a formação do íon amônio é a denitrificação incompleta do nitrato. 
A denitrificação é estritamente anaeróbia. Na denitrificação completa há a redução do nitrato 
ao nitrogênio molecular (gasoso) (Schafer, 1984). 

Em relação ao metabolismo do nitrato nos ecossistemas aquáticos, outro processo 
importante é a nitrificação, que consiste na oxidação biológica de compostos nitrogenados 
orgânicos ou inorgânicos reduzidos a nitrato (Esteves, 1998). Uma das formas de nitrificação 
é a transformação do íon amônio em nitrato, realizada por dois gêneros de bactérias. O 
processo em questão é predominantemente aeróbio. 

Diante do panorama acima estabelecido, percebe-se que os processos de nitrificação e 
denitrificação são acoplados, e dependentes do balanço de oxigênio no meio. Em condições 
anaeróbias, os processos de amonificação da matéria orgânica e denitrificação são 
favorecidos, como conseqüência há aumento das concentrações do íon amônio e redução das 
concentrações de nitrato. Fenômeno oposto é observado com a oxigenação da coluna d’água e 
favorecimento do processo de nitrificação. As concentrações de oxigênio encontradas no 
hipolímnio dos pontos amostrados na primeira coleta são inversamente relacionadas às 
concentrações de amônio, sugerindo a ocorrência dos processos acima citados, sendo 
provavelmente a estratificação térmica da coluna d’água a principal causa de estratificação 
química do íon amônio. As baixas concentrações de amônio na superfície também estão 
associadas à sua preferencial assimilação pelos organismos fotossintetizantes, em detrimento 
das outras formas inorgânicas de nitrogênio (Esteves, 1998). A correlação positiva entre 
profundidade e amônio é corroborada pela ACP. O favorecimento da decomposição da 
matéria orgânica (amonificação), ocasionado pelas altas temperaturas (quando comparadas à 
segunda coleta), somado aos fatores citados pode explicar as baixas concentrações de nitrato e 
nitrito encontradas neste período (abaixo dos níveis de detecção do método), onde grande 
parte dos compostos inorgânicos nitrogenados estava sob a forma de íon amônio. Na segunda 
coleta, quando comparadas às concentrações de nitrato e amônio, são observadas maiores 
concentrações de nitrato, favorecidas pela oxigenação do meio. Porém, com o pequeno 
gradiente de saturação de oxigênio em relação ao fundo, pode-se perceber a diminuição do 
nitrato em perfil vertical, associada a um aumento recíproco de amônio. O nitrito ocorre nas 
águas como um componente intermediário, resultante de redução bacteriana do nitrato 
(nitrificação) (Carmouze, 1994). As baixas concentrações deste nutriente na primeira coleta 
podem ser explicadas pelo não favorecimento do processo de nitrificação nesse período; a 
natureza intermediária deste composto pode explicar suas baixas concentrações na segunda 
coleta.  

A dinâmica do ciclo do nitrogênio pode explicar, em parte, a distribuição e concentrações 
das formas nitrogenadas determinadas neste trabalho, entretanto outros fatores, como o aporte 
alóctone de nutrientes e a assimilação dos compostos pelos organismos autotróficos, não 
podem ser desconsiderados. 

Altas concentrações de nutrientes no meio traduzem excesso de importação de nutrientes 
e coincidem, geralmente, com situações de eutrofização avançada. Porém, não se pode 
chegar, obrigatoriamente, à conclusão inversa quando se medem baixas concentrações de 
nutrientes nas águas (Carmouze, 1994). As baixas concentrações de nutrientes podem refletir 
as altas taxas de assimilação dos mesmos pela biota, sendo comum encontrar ecossistemas 
que apresentam altas biomassas planctônicas e elevadas taxas metabólicas (produção e 
mineralização), enquanto que as concentrações de nitrato, amônio e ortofosfato são muito 
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reduzidas (Carmouze, 1994). Raciocínio semelhante pode ser conduzido no reservatório em 
estudo em relação aos nutrientes ortofosfato e fósforo total, e também de algumas formas 
nitrogenadas. As concentrações obtidas (abaixo dos níveis de detecção dos métodos) nas duas 
épocas do ano podem ser explicadas pela pronta assimilação destes pelos organismos 
fotossintetizantes. De acordo com a CETESB (2008), em relatórios anuais de qualidade da 
água, teores de clorofila acima de 11 µg.L-1, já conferem caráter de alta trofia, estando no 
limite inferior do nível eutrófico. Assim, neste trabalho, os teores de clorofila relativamente 
altos na porção superior da massa de água corroboram a afirmação da pronta assimilação dos 
nutrientes pelos organismos fotossintéticos. 

As interações biológicas têm influência sobre o ciclo de todos os nutrientes num 
ecossistema aquático, sendo muito difícil identificar um fator limitante para o 
desenvolvimento dos organismos. Mas, além disto, outro fator de fundamental importância na 
dinâmica de nutrientes é o processo de sedimentação. Segundo Esteves (1998), elevados 
níveis de oxigênio e temperatura favorecem a precipitação do fósforo, nitrogênio e outros 
elementos no sedimento. Dessa maneira, reduzidas concentrações de nutrientes são 
observadas na coluna d’água. A correlação negativa obtida na ACP entre temperatura e 
concentração de silicato corrobora a ocorrência do processo de sedimentação desse nutriente, 
podendo explicar suas menores concentrações no mês de março. 

A presença ou ausência de oxigênio influi decisivamente nas comunidades aquáticas 
(Schafer, 1984). A evidência da estratificação biológica gerada pela estratificação química do 
oxigênio pôde ser nitidamente observada no reservatório Rio das Pedras, analisando-se as 
concentrações de clorofila-a obtidas. No período de março, os organismos se distribuíram 
preferencialmente nas menores profundidades; já no segundo período estudado, devido às 
condições mais homogêneas da coluna d’água, não houve um padrão de distribuição 
preferencial da comunidade fitoplanctônica, principalmente na zona da barragem (ponto 3). 
Andrade et al. (1988) observaram padrão semelhante em estudo no reservatório de Itaipu. As 
maiores profundidades do disco de Secchi encontradas no mês de outubro estão relacionadas 
ao padrão citado, uma vez que foram notadas grandes diferenças na zona fótica. O padrão 
encontrado no ponto 3, no mês de outubro é um bom indicativo da distribuição desigual da 
biomassa fitoplanctônica, pois este ponto é mais profundo, e localizado numa região de menor 
turbulência no reservatório, podendo ser chamada de zona lacustre, como definido por 
Thorton et al. (1990). A clorofila-a representa um dos melhores indicadores da biomassa 
fitoplanctônica. A determinação da feofitina na mesma amostra é indispensável por 
representar um fator de correção da clorofila-a, e ser um indicador do estado fisiológico do 
fitoplâncton. Numa população em declínio, o teor de clorofila-a diminui, enquanto seus 
produtos de degradação (feopigmentos) e os carotenóides aumentam (Margalef, 1967). A 
relação entre a estratificação biológica, representada pelas concentrações de clorofila-a, e 
concentração de oxigênio dissolvido foi corroborada pela correlação positiva obtida entre 
estas duas variáveis na ACP. 

Os valores de pH encontrados, provavelmente refletem a atividade dos organismos 
fotossintetizantes, uma vez que a retirada de gás carbônico da água altera a alcalinidade, 
resultando em aumento nos valores de pH (Calijuri et al., 1999). Dessa forma, o padrão de 
diminuição do pH em relação ao fundo correlaciona-se com a zona fótica e realização da 
fotossíntese na porção superficial. No mês de março, o gradiente vertical é mais acentuado em 
relação ao mês de outubro, demonstrando relação direta entre os valores de pH e as 
concentrações de clorofila-a encontrados. Os valores de pH correlacionam-se positivamente 
com as concentrações de oxigênio dissolvido, com gradiente decrescente em relação ao 
fundo, sendo este padrão diretamente associado à realização da fotossíntese. A ACP obtida 
corrobora a correlação positiva entre as três variáveis (pH, oxigênio dissolvido e clorofila). 
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Pelos resultados obtidos de condutividade elétrica, pode-se inferir que no segundo 
período de coleta havia uma maior concentração de íons no ambiente. As maiores 
concentrações de sólidos totais obtidas na segunda coleta podem estar diretamente 
correlacionadas com os maiores valores de condutividade elétrica obtidos neste período. A 
correlação positiva obtida pela ACP entre a condutividade elétrica, o teor de sólidos totais e 
as concentrações de silicato corrobora a relação entre estas variáveis. 

Em relação à heterogeneidade espacial horizontal pode-se notar que no ponto 1 foram 
encontradas maiores concentrações de sólidos totais e silicato (nos dois períodos amostrados), 
e maiores concentrações de nitrito e amônio (no mês de outubro) e de matéria orgânica em 
suspensão (no mês de março). Estes valores podem correlacionar-se à proximidade deste 
ponto ao canal Billings-Pedras, demonstrando a influência do reservatório Billings nas 
variáveis limnológicas deste ponto. Os pontos representativos da estação de coleta 1 são os 
que apresentaram valores mais discrepantes pela ACP. 

As maiores concentrações de material em suspensão total encontradas nos pontos 1 e 2, 
nos dois períodos amostrados, relacionam-se à menor profundidade destes corpos d’água (4,9 
m e 7 m respectivamente) em relação ao ponto 3 (16 m), que aumentam as probabilidades de 
ressuspensão do sedimento. 

A morfometria do reservatório pode ser responsável por diferenças espaciais horizontais 
encontradas. Isto é observado porque a característica dendrítica pode gerar isolamento das 
massas d’água, compartimentando o reservatório (Tundisi, 1999). Esta heterogeneidade 
espacial também é vertical, como efeito das massas de águas superpostas durante o período de 
estratificação térmica. Neste processo os diferentes compartimentos formados podem 
apresentar dinâmica própria, com características físicas e químicas distintas; e o tempo de 
residência, assim como os afluentes e os usos do solo no entorno, tem ação direta na 
qualidade das águas dos locais. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05, relativo às variáveis estudadas neste 
trabalho e com base nos parâmetros estabelecidos pela Resolução, os limites estabelecidos 
para a Classe 3 são os seguintes: oxigênio dissolvido, em qualquer amostra, não inferior a 
4 mg.L-1; pH entre 6,0 e 9,0; e quantidades máximas de 0,075 mg.L-1 de fosfato total, 
10 mg.L-1 de nitrato, 1,0 mg.L-1 de nitrito, entre 13 mg.L-1 e 1,0 mg.L-1 de nitrogênio 
amoniacal e 500 mg.L-1 de sólidos totais.  

De acordo com os usos múltiplos preponderantes no reservatório, diante dos limites 
citados, e dos resultados obtidos neste estudo, para o mês de outubro as águas do reservatório 
Rio das Pedras estão em conformidade com a Classe 3. No mês de março, não foram 
encontrados valores acima de 4 mg.L-1 de oxigênio dissolvido em todas as amostras, pois no 
ponto 3, abaixo dos 5 metros de profundidade os valores estão abaixo do estabelecido, 
conferindo não conformidade para a Classe 3. Neste caso, os gradientes verticais 
impossibilitam os usos de água profunda do sistema. 
 

5. CONCLUSÕES 
 
A heterogeneidade temporal observada na massa de água do reservatório Rio das Pedras 

foi consequência principalmente das diferenças de temperatura observadas, que geraram 
estratificação térmica, seguida de química e biológica, no mês de março. As diferenças 
espaciais verticais também resultaram da estratificação térmica. 

As maiores discrepâncias das características limnológicas, em relação ao padrão de 
distribuição espacial horizontal, foram obtidas no ponto 1. Comparativamente aos outros 
pontos de coleta, foram encontradas maiores concentrações de sólidos totais e silicato (nos 
dois períodos amostrados), maiores concentrações de nitrito e amônio (no mês de outubro) e 
de matéria orgânica em suspensão (no mês de março). A heterogeneidade do ponto 1 pode ser 
atribuída à influência das águas provenientes do reservatório Billings. A morfometria 
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dendrítica do reservatório também pode ser considerada como um fator gerador de gradientes 
espaciais horizontais. 
  

6. AGRADECIMENTOS 
 

A FAPESP (proc. 02/13376-4) e EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia 
SA pelas informações e facilidades oferecidas. 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANDRADE, L. F. L.; BRUNKOW, R. F.; XAVIER, C. F.; DOMINGUES, L. L. Fitoplâncton 

e características físico-químicas do rReservatório de Itaipu, Paraná – Brasil. In: 
Limnologia e Manejo de Represas. São Carlos: EESC-USP/ CRHEA/ ACIESP, 1988. 
506p. (Série Monografias em Limnologia, 1, Tomo I) 

BRAGA, B.; PORTO, M.; TUCCI, C. E. M. Monitoramento de quantidade e qualidade das 
águas. In: Águas doces no Brasil: capital eEcológico, uso e conservação.  São Paulo: 
Escrituras , 1999. 717p. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução 
CONAMA nº 357. Classificação das águas doces, salobras e salinas do território 
nacional. Brasília: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 17 de março de 
2005. 

BRUNKOW, R. F.; ANDRADE, L. F.; XAVIER, C. F. Processo de estratificação térmica e 
de oxigênio dissolvido no Reservatório de Itaipu, Paraná-BR. In: Limnologia e Manejo 
de Represas. São Carlos: EESC-USP/ CRHEA/ ACIESP,  1988. 506p. (Série 
Monografias em Limnologia, 1, Tomo I) 

CALIJURI, M. C.; DEBERDT, G. L. B.; MINOTI, R. T. A produtividade primária pelo 
fitoplâncton na Represa de Salto Grande (Americana, S.P). In: Ecologia de 
reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu: FUNDIBIO: FAPESP, 
1999. 800p. 

CARDOSO-SILVA, S. Heterogeneidade espacial e a qualidade das águas superficiais do 
reservatório Guarapiranga. 2008. 100f. Dissertação (Mestrado em Ecossistemas 
Terrestres e Aquáticos) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008. 

CARMOUZE, J. P. O metabolismo dos ecossistemas aquáticos: fundamentos teóricos, 
métodos de estudo e análises químicas. São Paulo: Edgard Blucher, FAPESP, 1994. 
253p. 

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB. 
Relatório de qualidade das águas interiores do Estado de São Paulo – 2007. São 
Paulo: Secretaria do Meio Ambiente,  2008. 540 p. (Série Relatórios) 

EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A. – EMAE. 2004. Disponível 
em: <http://www.emae.sp.gov.br>. Acesso: 20 nov. 2004. 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência,  1998. 
602 p. 

GOLTERMAN, H. L.; CLYMO, R. S.; OHNSTAD, M. A. M. Methods for physical and 
chemical analysis of freshwaters. 20. ed. Oxford: Blackwell Scientific , 1978. 213p. 



PADIAL, P. R.; POMPÊO, M.; MOSCHINI-CARLOS, V. Heterogeneidade espacial e temporal da qualidade da 
água no reservatório Rio das Pedras (Complexo Billings, São Paulo). Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 3, p. 35-53, 
2009. (doi:10.4136/ambi-agua.101) 
 

 53

KOROLEFF, F. Determination of Nutrients. In: Methods of seawater analysis. Verlag: 
Chemie Weinhein, 1976. p. 117-181. 

LAMPERT, W.; SOMMER, U. Limnoecology: the ecology of lakes and streams. New York: 
Oxford University Press, 1997. 382 p. 

LEGENDRE, P.; LEGENDRE, L. Numerical ecology. 2. ed. Amsterdam: Elsevier Science, 
1998. 853p. 

LORENZEN, C. J. Determination of chlorophyll and pheo-pigments: spectrophotometric 
equations. Limnol. Oceanogr., v. 12, p. 343-346, 1967. 

MACKERET, J. F. H.; RAI, H.; TALLING, J. F. Water analysis: some revised methods for 
limnologists. Freshwater Biological Association, n. 36, p. 121, 1978. 

MARGALEF, R. El ecosistema. In: Ecologia marine. Caracas: Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales, 1967. p 377-453. 

NOGUEIRA, V. P. Q. Qualidade da água em lagos e reservatórios. In: Hidrobiologia 
ambiental. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos, 1999. 411p. 

PORTO, M. F. A. Estabelecimento de parâmetros de controle da poluição. In: Hidrobiologia 
ambiental. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos, 1991. 411p. 

SCHAFER, A. Fundamentos de ecologia e biogeografia das águas continentais. Porto 
Alegre: Ed. da  UFRGS, 1984. 532p. 

SOLÓRZANO, L.; SHARP, J. H. Determination of total dissolved nitrogen in natural waters. 
Limnol. Oceanogr., v. 25, n. 4, p. 751-754, 1980. 

STRICKLAND, J. D.; PARSONS, T. R. A. A manual of seawater analysis. Bull. Fish. Res. 
Bel. Can., v. 125, p. 1-185, 1960. 

TEIXEIRA, C.; TUNDISI, J. G.; KUTNER, M. B. Plankton studies in a mangrove. II. The 
standing-stock and some ecological factors. Boletim do Instituto Oceanográfico, São 
Paulo, v. 24, p. 23-41, 1965. 

THORTON, K. W.; KIMMEL, B. L.; PAYNE, F. E. Reservoir Limnology: ecological 
perspectives. New York: John Willey & Sons,  1990. 246p. 

TUNDISI, J. G. Produção primária, “Standing-Stock” e fracionamento do fitoplâncton 
na região lagunar de Cananéia. 1969. 131f. Tese (Doutorado) - Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1969. 

TUNDISI, J. G. Impactos ecológicos da construção de represas: aspectos específicos e 
problemas de manejo. In: Limnologia e manejo de represas. São Carlos: EESC-USP/ 
CRHEA/ ACIESP,  1988. 506p. (Série Monografias em Limnologia, 1, Tomo I) 

TUNDISI, J. G. Teoria, aplicações e perspectivas para usos múltiplos. In: Ecologia de 
reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu: FUNDIBIO: FAPESP, 
1999. 800p. 

VALDERRAMA, J. C. The simultaneous analysis of total nitrogen and phosphorus in natural 
waters. Mar. Chem., v. 10, p. 109-122, 1981. 

WETZEL, R. G.; LIKENS, G. E. Limnological analyses. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 
1991. 391p. 



 

 

Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 4, n. 3, 2009. 
 

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 

Caracterização temporal do arsênio nos cursos d'água da bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas, MG, Brasil, ao longo de uma década 

(1998 - 2007) 
(doi:10.4136/ambi-agua.102) 

 
Cristiano Christofaro1; Mônica Maria Diniz Leão2 

 
DESA - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - UFMG 

E-mail: 1christofaro@gmail.com; 2monica@desa.ufmg.br 
 

RESUMO 
O arsênio é um metalóide com ampla distribuição na natureza, podendo ser encontrado 

nos ambientes naturais em formas de elevada toxicidade. Monitoramentos realizados na Bacia 
do Rio das Velhas, MG, demonstram a ocorrência desse metal em todas as estações de 
amostragem distribuídas ao longo de seu curso d'água principal e afluentes. Assim, o presente 
estudo objetiva avaliar as tendências temporais da concentração de arsênio nos cursos d'água 
da bacia do Rio das Velhas, considerando os dados das vinte e nove estações de 
monitoramento obtidos de 1998 a 2007. As análises incluíram a verificação da sazonalidade, 
autocorrelação e testes de tendência temporal não-paramétricos de Mann-Kendall e Mann-
Kendall Sazonal. Oito estações de amostragem apresentaram sazonalidade, com as maiores 
concentrações verificadas no período chuvoso. A autocorrelação foi praticamente inexistente, 
o que pode estar associado à baixa frequência amostral verificada no programa de 
monitoramento (três a seis meses). Apenas sete estações apresentaram tendência negativa 
significativa, indicando uma redução na concentração de arsênio ao longo do período 
estudado. Os resultados demonstraram que os estudos de tendência temporal apresentam 
grande relevância para a gestão da poluição dos recursos hídricos a partir de dados de 
monitoramento, fornecendo subsídios para medidas preventivas e corretivas diferenciadas 
entre as estações de amostragem e períodos do ano, podendo ainda ser utilizado na avaliação 
da efetividade dessas medidas. 
 
Palavras-chave: Monitoramento; Qualidade da Água; Poluição Hídrica. 
 

Temporal characterization of Arsenic in das Velhas River 
hydrographic basin waters, MG, Brazil for one decade (1998 - 2007) 

 
ABSTRACT 

Arsenic, a metalloid with wide distribution in nature, can be found in natural 
environments in the forms of high toxicity. Monitoring conducted in the Basin of the das 
Velhas River, MG, demonstrates the occurrence of this metal in all sampling stations 
distributed over the water course and main tributaries. Thus, this study aims to evaluate the 
time trends of concentration of arsenic in water courses of the basin of das Velhas River, 
considering the data of twenty-nine monitoring stations from 1998 to 2007. The tests included 
the verification of seasonality, autocorrelation and temporal trend with the non-parametric 
tests of Mann-Kendall and Mann-Kendall seasonal. Eight sampling stations showed 
seasonality, with higher concentrations observed in rainy season. The autocorrelation was 
virtually nonexistent, which may be associated with low sample found in a monitoring 
program (three to six months). Only seven monitoring stations showed significant negative 



CHRISTOFARO, C.; LEÃO, M. M. D. Caracterização temporal do arsênio nos cursos d'água da bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas, MG, Brasil, ao longo de uma década (1998 - 2007). Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, 
n. 3, p. 54-66, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.102) 
 

 55

trend, indicating a reduction in the concentration of arsenic over the period studied. The 
results showed that the time trend studies have great relevance for the management of 
pollution of water resources from tracking data, providing subsidies for preventive and 
corrective measures differentiated between the stations and sampling periods of the year and 
also be used in evaluation of the effectiveness of these measures. 
 
Keywords: Monitoring; Water Quality; Water Pollution. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Estudos e monitoramentos da qualidade da água de longo prazo consistem em 
abordagens eficientes para um melhor conhecimento da hidrogeoquímica e poluição de cursos 
d'água. No entanto, esses estudos geram uma grande quantidade de dados distribuídos ao 
longo do tempo, cujas análises devem se valer de técnicas específicas de análise (Helsel e 
Hirsch, 2002; Shumway e Stoffer, 2006). A identificação da tendência temporal de um 
determinado conjunto de dados ambientais é importante tanto para a comunidade científica 
quanto para os órgãos de controle ambiental, uma vez que essa informação pode embasar 
atuações preventivas e corretivas. Dada sua importância para a gestão da qualidade dos 
recursos hídricos, estudos de tendências temporais vêm sendo executados em diferentes 
regiões do mundo (Antonopoulos et al., 2001; Richards e Baker, 2002; Meybeck, 2002; 
Simeonov et al., 2003; Dawe, 2006; Kannel et al., 2007; Groppo et al. 2008; Chang, 2008).  

A bacia do Rio das Velhas, localizada na região central do Estado de Minas Gerais, 
compreende uma área de 29.173 Km2, onde estão localizados 51 municípios que abrigam uma 
população de aproximadamente 4,8 milhões de habitantes. Nos últimos anos, os cursos de 
água dessa bacia vêm sendo monitorados no âmbito do Projeto “Águas de Minas”. Com uma 
rede atual de 29 estações de amostragem, esse monitoramento indica a presença de poluentes 
relacionados tanto a fontes pontuais de poluição, representadas pelos esgotos sanitários, 
atividades de mineração e efluentes industriais, quanto a fontes difusas, representadas pela 
drenagem pluvial da área urbana e rural e por rejeitos de mineração (IGAM, 2008).  

Dentre os diversos poluentes detectados na bacia do Rio das Velhas, destaca-se a 
ocorrência do arsênio em concentrações acima dos padrões ambientais – Resolução 
CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005). Esse metalóide pode ser encontrado em variadas formas 
inorgânicas e orgânicas. Apresenta ampla distribuição na natureza, podendo estar associado a 
metais como cobre, níquel e ferro, ou ainda se apresentar na forma de sulfeto ou óxido de 
arsênico (WHO, 1981). A toxicidade do arsênio depende do estado químico verificado na sua 
exposição aos receptores. Enquanto o arsênio metálico e o sulfeto de arsênio são praticamente 
inertes, compostos metilados, resultantes de atividades biológicas, apresentam elevada 
toxicidade. Além da conhecida toxicidade, o arsênio é ainda considerado um elemento 
cancerígeno (Newman e Unger, 2002).  

O presente estudo objetiva apresentar uma caracterização temporal do arsênio nos cursos 
d'água da bacia do Rio das Velhas, a partir dos dados obtidos em uma década de 
monitoramento (1998 a 2007), em vinte e nove estações . Especificamente será verificada a 
ocorrência de sazonalidade, autocorrelação e tendências temporais no período analisado.  
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Área de Estudo 

A bacia do Rio das Velhas está localizada na região central do Estado de Minas Gerais, 
entre as latitudes 17o 15' S e 20o 25' S e longitudes 43o 25' W e 44o 50' W (Figura 1). 
Apresenta uma forma alongada na direção norte-sul e corresponde à Unidade de Planejamento 
e Gestão de Recursos Hídricos SF5 (São Francisco 5). O Rio das Velhas tem sua nascente 
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principal na cachoeira das Andorinhas, município de Ouro Preto, numa altitude de 
aproximadamente 1.500 m. Toda a bacia compreende uma área de drenagem oficial de 29.173 
Km2, onde estão localizados 51 municípios que abrigam uma população de aproximadamente 
4,8 milhões de habitantes (destes, aproximadamente 89% residem em distritos e municípios 
integralmente inseridos na bacia). O Rio das Velhas encontra-se com o rio São Francisco em 
Barra do Guaicuí, Distrito de Várzea da Palma, numa altitude de 478 m (IGAM, 2008). 

Para fins de gerenciamento ambiental, a bacia do Rio das Velhas pode ser dividida em 
trechos alto, médio e baixo. O alto Rio das Velhas corresponde a cerca de 9,8% da área de 
drenagem da bacia, compreendendo o Quadrilátero Ferrífero, amplamente explorado por 
atividades minerárias. Esse trecho é delimitado, ao sul, pelo município de Ouro Preto e, ao 
norte, pelos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Sabará. Apresenta o maior 
contingente populacional da bacia (cerca de 70% da população), com uma expressiva 
atividade econômica, concentrada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde estão 
presentes os maiores focos de poluição hídrica da bacia. Os trechos médio e baixo Rio das 
Velhas correspondem, respectivamente, a 45% e 45,2% da área de drenagem da bacia, 
apresentando características diferenciadas, incluindo uma menor concentração populacional 
(25% da população da bacia no trecho médio e 5% no trecho baixo), com o predomínio das 
atividades agrícolas e pecuárias. O médio Rio das Velhas inicia-se após a foz do ribeirão da 
Mata, seguindo até a foz do rio Paraúna. O baixo Rio das Velhas inicia-se após a confluência 
com o rio Paraúna e vai até sua foz, no Rio São Francisco (Camargos, 2004). 

Na bacia do Rio das Velhas os tipos climáticos diferenciam-se ao longo de seus trechos. 
Em geral, a bacia do Rio das Velhas apresenta uma queda das precipitações médias no 
caminhamento sul para norte,  os máximos das precipitações são observados nas nascentes 
localizadas na serra de Ouro Preto, onde a ocorrência de fenômenos orográficos mantém a 
média anual em torno de 2.000 mm. As médias anuais de temperatura na bacia variam entre 
18ºC, na região das cabeceiras, até 23ºC no extremo norte, junto à foz no rio São Francisco. 
Em relação ao comportamento sazonal das precipitações na bacia, distinguem-se 3 meses 
secos: junho, julho e agosto. A exceção é verificada no alto Rio das Velhas, que passa por 
períodos secos maiores, que variam de 4 a 5 meses (maio a setembro) (Camargos, 2004).  

Desde 1997, a bacia hidrográfica do Rio das Velhas vem sendo monitorada no âmbito do 
programa “Águas de Minas” (IGAM, 2008). Nesse programa, 29 (vinte e nove) estações de 
amostragem são utilizadas para o monitoramento do arsênio na bacia do Rio das Velhas 
(Figura 1), com frequência de amostragem trimestral ou semestral. Para a análise de tendência 
foram utilizados os dados do arsênio coletados de 1998 a 2007 nas 29 estações de 
amostragem localizadas ao longo do Rio das Velhas e afluentes. 
 
2.2. Análises 

Uma série temporal pode ser definida como um conjunto de informações arranjadas em 
ordem cronológica (Hipel e McLeod, 1994). Assim, pode-se concluir que a ordem de 
ocorrência das observações é crucial para a análise de séries temporais. Baseadas nessa 
premissa, diversas técnicas e métodos de análise de séries temporais foram desenvolvidas e 
aplicadas (Hipel e McLeod, 1994; Helsel e Hitch, 2002; Berthouex e Brown, 2002). No 
presente estudo, a análise das séries temporais valeu-se dos seguintes passos: caracterização 
dos dados por período do ano, teste de Kruskall-Wallis para verificar diferenças significativas 
entre as estações do ano, verificação da autocorrelação da série temporal e testes de 
tendências temporais.  
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Figura 1. Localização em Minas Gerais e disposição das estações de amostragem do 
arsênio na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, MG, no âmbito do programa “Água de 
Minas”. Elaborado a partir dos dados disponíveis em IGAM (2008). 

 
Após a caracterização geral dos dados em boxplots, considerando o curso d'água 

principal e os afluentes monitorados, os dados foram plotados por trimestre ou semestre, de 
acordo com a frequência de coleta adotada na respectiva estação de amostragem. Assim, para 
fins das análises subsequentes, cada semestre ou trimestre de coleta passou a ser considerado 
uma estação do ano. De acordo com Helsel e Hirsch (2002), a utilização de boxplots consiste 
no método gráfico mais adequado para representação da sazonalidade, principalmente nos 
casos em que se verifica um padrão único de tendência em todas as estações do ano. 

A seguir, o teste de Kruskall-Wallis (KW) foi utilizado para a verificação de diferenças 
significativas entre os trimestres, ou semestres, em que foram realizadas as coletas. Uma vez 
verificada diferença significativa entre os períodos do ano, considerou-se que a série de dados 
apresenta sazonalidade. A sazonalidade consiste em uma fonte potencialmente elevada de 
variação nas séries de dados de qualidade da água. Assim, seus efeitos devem ser 
compensados ou "removidos" de forma a permitir uma melhor caracterização das tendências 
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temporais. Caso contrário, os testes estatísticos subsequentes podem apresentar pouco poder 
de detecção das tendências eventualmente existentes na série analisada (Helsel e Hirsch, 
2002).   

A ocorrência de autocorrelação foi verificada pela aplicação da Função de 
Autocorrelação (FAC) (Hipel e McLeod, 1994; Berthouex e Brown, 2002). A função de 
autocorrelação mede o grau de correlação de uma variável, em um dado instante, consigo 
mesma em um instante de tempo posterior. A verificação da autocorrelação é um pré-requisito 
de muitos testes de tendência a fim de se evitar a falsa detecção de tendências (Hipel e 
McLeod, 1994).  

A verificação das tendências temporais foi feita a partir do teste de tendências de Mann-
Kendall (MK) ou teste sazonal de tendências de Mann-Kendall (SMK), de acordo com a 
ocorrência de sazonalidade. Tais testes, não-paramétricos, são adequados para utilização nos 
casos em que são verificadas tendências monotônicas e também naqueles em que não são 
feitas correções de variáveis exógenas, como a vazão, que influenciam na variação da série 
temporal. Por apresentarem robustez, lidarem bem com falhas nas séries de dados e com 
dados abaixo do limite de detecção, o MK e o SMK são frequentemente utilizados em estudos 
ambientais para verificação de tendências monotônicas (Helsel e Hitch, 2002). 

Nos casos em que em que o valor de 'p' do teste KW para sazonalidade não foi 
considerado significativo (p > 0,05), verificou-se a ocorrência de tendência temporal por meio 
do teste Mann-Kendall (MK). Esse teste não-paramétrico, criado na década de 1945, tem 
como idéia principal a determinação do sinal das diferenças pareadas entre as amostragens 
consecutivas de uma série temporal, sendo esse sinal correspondente à tendência (negativa ou 
positiva) da série de dados (Hess et al. 2001). 

Nos casos em que foram verificados valores significativos de p no teste KW (p ≤ 0,05), 
utilizou-se o teste Sazonal de Mann-Kendall (SMK) para verificar a existência de tendência 
nas séries temporais em cada estação de amostragem, no período analisado. O SMK consiste 
em uma variação do teste MK no qual a estatística τ de Kendall é calculada considerando-se a 
existência de sazonalidade na série de dados. Todos os testes relativos à análise de tendências 
temporais foram executados no programa R (v. 2.8.1) (R Development Core Team, 2008), 
juntamente com o pacote "Kendall" (McLeod, 2005). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização do arsênio nos cursos d'água 

As concentrações medianas, o primeiro e o terceiro percentil e os outliers mensurados 
em cada estação de amostragem de arsênio podem ser visualizados na Figura 2. O teste 
Kruskall-Wallis demonstrou que as concentrações de arsênio obtidas nas diferentes estações 
de amostragem apresentam diferença significativa entre si. Todas as estações apresentaram 
outliers, com maior frequência nas estações BV035 e BV037, ambas sob influência do rio 
Itabirito. A maior ocorrência de outliers nesses pontos pode indicar ocorrência de atividades 
com duração limitada e frequência irregular, e que sua influência estaria restrita à área de 
influência do rio Itabirito. 
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Figura 2. Boxplots com as concentrações de arsênio 
verificadas nas estações de amostragem da bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas de 1998 a 2007. A – Todas 
as estações de amostragem. B – Curso d'água principal 
ordenado de montante para jusante, sem a influência dos 
outliers na escala. C – Afluentes, sem influência dos 
outliers na escala. 

 
No curso d'água principal, verifica-se que as concentrações de arsênio apresentam um 

aumento praticamente constante da estação localizada mais à montante (BV013) até o trecho 

A 

C 
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situado entre as estações BV137 e BV142, onde foram verificadas as maiores concentrações 
desse metal. A partir desse ponto, verifica-se uma redução na concentração de arsênio, porém 
insuficiente para igualar-se às condições verificadas no trecho inicial do rio (Figura 2B). O 
teste de Kruskall-Wallis indicou diferença significativa entre as medianas das concentrações 
verificadas nas estações de amostragem situadas ao longo do curso d'água principal.  

Nos afluentes, as maiores concentrações medianas e máximas de arsênio são verificadas 
na estação BV062, correspondente ao afluente denominado Ribeirão Água Suja. Esse ponto 
também apresentou as maiores concentrações medianas de toda a bacia. Nos demais afluentes, 
as concentrações foram relativamente menores do que aquelas verificadas no curso d'água 
principal (Figura 2C). As medianas das concentrações dos afluentes apresentaram diferença 
significativa entre si, de acordo com a comparação realizada pelo teste de Kruskall-Wallis. A 
análise visual indica que a diferença detectada deve-se às medianas obtidas para a estação 
BV062. 
  
3.2. Sazonalidade 

A Figura 3 apresenta boxplots das concentrações de arsênio em cada um dos 
trimestres/semestres em que as coletas foram executadas, bem como os resultados do teste 
Kruskall-Wallis para verificação da sazonalidade. Os gráficos que apresentam dois trimestres 
indicam coleta semestral. A ocorrência de três trimestres em três estações de amostragem 
deve-se ao aumento da frequência de coleta para essas estações específicas iniciado no último 
trimestre de 2007.  

 
 
Figura 3. Boxplots e teste Kruskall-Wallis das concentrações de Arsênio por trimestre/semestre nas 
estações de amostragem da bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Valores de p abaixo de 0,05 indicam 
diferença significativa entre as concentrações verificadas por período considerado.  
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Os resultados do teste de Kruskall-Wallis indicaram a ocorrência de sazonalidade em 
sete estações de amostragem: BV013, BV035, BV037, BV139, BV147, BV148, BV149. Com 
exceção das estações BV035 e BV147, todas se encontram no curso d'água principal. 
Percebe-se ainda que as quatro primeiras estações de amostragem citadas correspondem 
exatamente às quatro estação mais a montante da bacia, enquanto que as demais 
correspondem às três estações mais a jusante. Assim, a sazonalidade para o arsênio foi 
verificada apenas nas estações de amostragem mais próximas à nascente e à foz do Rio das 
Velhas. 

Em todos os casos que foi verificada sazonalidade significativa, as maiores 
concentrações são verificadas no primeiro trimestre/semestre (Figura 3). Uma vez que nesse 
período verifica-se a maior abundância de chuva na bacia, o aumento na concentração pode 
estar relacionado à predominância da lixiviação do solo em relação à diluição causada pela 
chuva, ou seja, pode estar ligada à ocorrência de poluição difusa. 

 
3.3. Tendências temporais 

De uma maneira geral, o coeficiente de autocorrelação não alcançou valores 
significativos para o arsênio (Figura 4). 
  

 
 

Figura 4. Coeficientes da Função de Autocorrelação (FAC) do arsênio, considerando coletas trimestrais 
ou semestrais, nas estações de amostragem da bacia hidrográfica do Rio das Velhas. As linhas tracejadas 
indicam valores estatisticamente significativos. 
 

O longo lapso temporal entre as amostragens, de trimestral a semestral, pode explicar a 
ausência de autocorrelação verificada em todas as amostras (Berthouex e Brown, 2002). 
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Nesse contexto, a ausência de autocorrelação indica que os dados podem ainda comportar um 
aumento na frequência de coleta sem resultar em dados correlacionados entre si, o que 
poderia agregar novas informações aos resultados.  

A Figura 5 apresenta as tendências temporais do arsênio nas séries de dados, bem como 
os resultados dos testes MK ou SMK, realizados em cada um dos 29 pontos de amostragem.  
 

 
 

Figura 5. Tendências temporais do arsênio de 1998 a 2007 e resultado do teste de Mann-Kendall e 
Sazonal de Mann-Kendall nas estações de amostragem das águas superficiais da bacia hidrográfica do 
Rio das Velhas.  

 
Os resultados indicam que nove estações de amostragem apresentaram tendência 

negativa (p≤ 0,05) no período analisado (Figura 5). Três dessas estações estão localizadas em 
afluentes: BV062 (Ribeirão Água Suja), BV130 (Ribeirão da Mata) e BV143 (Rio Paraúna). 
As outras seis estações de amostragem estão distribuídas no trecho alto e médio do curso 
d'água principal: BV063, BV067, BV083, BV137, BV141 e BV142. As demais estações de 
amostragem não apresentaram tendências temporais para o arsênio de acordo com os critérios 
utilizados. Os resultados da sazonalidade e da tendência temporal, nas vinte e nove estações 
de amostragem distribuídas ao longo da bacia do Rio das Velhas, são resumidos na Tabela 1.  
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Tabela 1. Resumo da sazonalidade e das tendências temporais do 
arsênio nas estações de monitoramento da bacia do Rio das 
Velhas/MG. S = Sazonalidade significativa. ↓ = Tendência negativa 
significativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deve-se destacar que quatro das cinco maiores concentrações mensuradas na bacia 
(BV062, BV137, BV141 e BV142) (Figura 2) estão entre aquelas que apresentaram tendência 
negativa, ou seja, apresentaram redução nas concentrações de arsênio no período analisado. 
As estações de amostragem BV141 e BV142 são contíguas, indicando uma melhoria em parte 
do trecho médio do Rio das Velhas. Essa melhoria pode estar associada a um controle mais 
efetivo das atividades poluidoras na região, principalmente no que diz respeito à mineração 
(nas proximidades da estação de amostragem BV137) e atividades agrícolas (BV141 e 
BV142), com possível redução da carga poluidora difusa. A redução na concentração de 
arsênio na estação de amostragem BV062 (Ribeirão Água Suja) possivelmente está associada 
a um maior controle de fontes de efluentes sanitários, uma vez que esse curso d'água se 
encontra em uma área densamente povoada.  

Deve-se destacar que nenhuma das estações de amostragem com tendência significativa 
apresentou sazonalidade (Figuras 3 e 5). Esse fato indica que a redução na concentração desse 
metal pode estar ocorrendo em todas as estações do ano. Em geral, os resultados indicam que, 
com exceção das nove estações de amostragem onde se detectou a ocorrência de tendência 
negativa, os cursos d'água da bacia do Rio das Velhas apresentaram concentrações estáveis de 
arsênio ao longo do período analisado. No entanto, de acordo com Helsel e Hirsch (2002) 

Estação Descrição Trecho 
da Bacia 

Sazonalidade/
Tendência 

BV013 Rio das Velhas  S 
BV035 Rio Itabirito  S 
BV037 Rio das Velhas  S 
BV062 Ribeirão Água Suja  ↓ 
BV063 Rio das Velhas  ↓ 
BV067 Rio das Velhas  ↓ 
BV076 Ribeirão Sabará   
BV083 Rio das Velhas  ↓ 
BV105 Rio das Velhas  
BV139 Rio das Velhas S 
BV154 Ribeirão do Onça   
BV155 Ribeirão Arrudas 

Alto 

 
BV130 Ribeirão da Mata  ↓ 
BV135 Rio Taquaraçu   
BV137 Rio das Velhas  ↓ 
BV140 Ribeirão Jequitibá S 
BV141 Rio das Velhas  ↓ 
BV142 Rio das Velhas  ↓ 
BV143 Rio Paraúna  ↓ 
BV153 Rio das Velhas  
BV156 Rio das Velhas   
BV160 Ribeirão das Neves   
BV161 Ribeirão Santo Antônio  
BV162 Rio Cipó  

Médio 

 
BV146 Rio das Velhas   
BV147 Rio Bicudo  S 
BV148 Rio das Velhas  S 
BV149 Rio das Velhas   
BV152 Rio das Velhas  

Baixo 
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resultados negativos para a rejeição da hipótese nula nesses testes não provam a ausência de 
tendência. Nesses casos, pode-se concluir que as evidências disponíveis não são suficientes 
para concluir que existe uma tendência.  

Os testes MK e SMK apresentam como desvantagem o fato de serem aplicados apenas a 
dados univariados, não sendo aplicáveis à avaliação de múltiplas fontes simultâneas de 
variação. Nessa situação, recomenda-se a utilização de análises de regressão multivariadas. 
No caso específico do teste SMK, outra desvantagem inclui o fato de que o resultado final 
consiste em uma média dos valores verificados em cada estação do ano. Assim, fortes 
tendências contrárias nas diversas estações do ano podem se anular, gerando uma falsa 
ausência de tendência no resultado final do teste (Helsel e Hirsch, 2002).  

As vantagens desse teste incluem todas aquelas associadas a testes não-paramétricos, tais 
como: imunidade a transformações nos dados, robustez, bom desempenho no caso de falhas 
nas séries de dados, outliers e nos casos de dados abaixo do limite de detecção (Helsel e 
Hirsch, 2002). Além disso, a flexibilidade de incorporar dados com diferentes distribuições de 
probabilidade faz com que os testes MK e SMK sejam vantajosos em relação a testes 
baseados em regressão linear, que exigem que os resíduos apresentem distribuição normal 
(Helsel e Frans, 2006). 
 
4. CONCLUSÃO 
 

Os testes Mann-Kendall e Mann-Kendall Sazonal, com 95% de confiança, demonstram 
que, entre 1998 e 2007, as concentrações de arsênio apresentaram tendência de redução em 
nove estações de amostragem monitoradas.  

Apenas sete estações de monitoramento apresentaram comportamento sazonal. Porém, 
nenhuma delas apresentou qualquer tipo de tendência ao longo do período analisado. Desse 
modo, eventuais medidas de controle da contaminação pelo arsênio não devem estar restritas 
a épocas específicas do ano. 

A ausência de autocorrelação nas séries analisadas, apesar de ser uma condição desejável 
para as análises de tendências temporais, pode indicar que um aumento na frequência de 
amostragem pode vir a melhorar a caracterização do arsênio ao longo do tempo. Assim, esse 
aumento deve ser considerado nas amostragens futuras. 

Além embasar medidas preventivas e/ou corretivas diferenciadas entre as estações de 
amostragem e períodos do ano, a caracterização temporal dos dados pode permitir a avaliação 
da eficiência de medidas de controle adotadas por meio da análise de tendência. 

Por fim, as limitações associadas aos testes utilizados devem ser levadas em 
consideração na interpretação dos dados, incluindo sua restrição à caracterização de 
tendências monotônicas e, no caso do teste sazonal de tendências, a possibilidade de 
interferência dos resultados obtidos em cada estação do ano no valor final do teste (Helsel e 
Hirsch, 2002).   

Os resultados do estudo demonstram o potencial de utilização da caracterização temporal 
dos dados de monitoramento como ferramenta de auxílio à gestão da qualidade das águas em 
bacias hidrográficas.  
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RESUMO 
O monitoramento da variação espacial e temporal do teor de água (θ), da condutividade 

elétrica do solo (CEs), da condutividade elétrica da solução do solo (CEss) e da concentração 
iônica (Ci) possibilita estimar a perda de água por percolação profunda, a evapotranspiração 
da cultura, determinar as regiões de extração de nutrientes pelas plantas e as possíveis perdas 
de nutrientes por lixiviação. Objetivou-se com esse trabalho avaliar, usando a técnica da 
TDR, a distribuição de nitrato em colunas de Neossolo Quartzarênico (RQ) e Latossolo 
Vermelho (LV) fertirrigadas com nitrato de cálcio. Foram realizadas fertirrigações com 
nitrato de cálcio nas colunas e determinados os teores de água (θ) e condutividades elétricas 
do solo (CEs) com uso da TDR. A concentração do nitrato foi estimada a partir de valores de 
θ e de CEs. No RQ, o nitrato alcançou as profundidades de 30, 21 e 12 cm quando se realizou 
as fertirrigações no período inicial, central e final da irrigação, respectivamente. No LV, 
independente do momento da fertirrigação, a maioria do nitrato aplicado ficou adsorvido na 
camada de 0 a 12 cm de profundidade. 

 
Palavras-chave: Fertirrigação; Dinâmica de nitrato; TDR. 

 

Use of the Time Domain Reflectometry to evaluate the nitrate 
distribution in fertirrigated soils columns 

 

ABSTRACT 
The monitoring of spatial and temporal variation of the soil water content (θ), of the soil 

bulk electric conductivity (CEs), of the soil solution electric conductivity (CEss) and of the ion 
concentration (Ci) enables to estimate the water loss by deep percolation and 
evapotranspiration, to determine the areas of nutrients extraction by plants and the possible 
nutrients loss by leaching. The of objective this work was to evaluate, using the TDR 
technique, the nitrate distribution in Typic Quartzipsamment (RQ) and Oxisol (LV) soil 
columns fertirrigated with calcium nitrate. Nitrate fertirrigations were accomplished in the 
columns, and the soil water content (θ) and the soil bulk electric conductivity (CEs) obtained 
with TDR. The nitrate concentration was estimated using the values of θ and of CEs. In the 
RQ soil, the nitrate reached 30, 21 e 12 cm when the fertirrigations were done at the 
beginning, at the middle and at the end of the irrigation period, respectively. In the LV soil, 
independently of the moment of the fertirrigation, the nitrate was retained in the layer from 0 
to 12 cm deep. 

 
Keywords: Fertirrigation; Nitrate movement; TDR. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente no Brasil, tem-se percebido um amplo avanço no uso da irrigação localizada, 
principalmente em regiões semi-áridas, o que tem possibilitado o uso racional da água e a 
prática da fertirrigação. O emprego dessa técnica tem possibilitado a otimização do uso de 
insumos em diferentes culturas irrigadas, tanto em aspectos relacionados à produtividade 
quanto à qualidade dos produtos obtidos (Oliveira e Villas Boas, 2008), principalmente por 
apresentar características tais como o uso mais eficiente dos nutrientes pelas culturas, a 
possibilidade em parcelar de forma mais adequada as doses de nutrientes, a redução da mão 
de obra, a melhoria na conservação do solo, a obtenção de plantas nutridas mais 
adequadamente, além de acrescentar pouco no custo de um sistema de irrigação.  

Entre os nutrientes mais usados na fertirrigação distingue-se o nitrogênio, pelo motivo de 
grande demanda pelas plantas, pela alta mobilidade no solo, pela disponibilidade de diversas 
fontes solúveis em água (Ribeiro et al., 1999), além de ser um dos elementos minerais mais 
limitante ao crescimento vegetal. 

O nitrogênio é o nutriente mais aplicado em fertirrigação (Souza et al., 2007a), sendo o 
seu parcelamento recomendado em razão da sua alta mobilidade no solo, do alto índice salino 
dos adubos que o contém e da baixa exigência inicial das culturas. 

Nos solos de regiões tropicais, a predominância de cargas negativas e a baixa interação 
química do NO3

- com os minerais do solo fazem com que este anion esteja sujeito à lixiviação 
para camadas mais profundas, podendo atingir o lençol freático com potencial de se tornar um 
contaminante do ambiente (Cantarella et al., 2007). Em muitas partes do planeta, as águas 
subterrâneas acham-se impróprias para o consumo humano devido à alta concentração de 
NO3

-, o que está associado a doses excessivas de fertilizantes que têm sido utilizadas na 
agricultura (Reichardt e Timm, 2004).  

Assim, estudos direcionados para o monitoramento dos solutos no solo sob áreas 
fertirrigadas são de fundamental importância para a tomada de medidas que minimizem 
problemas relativos a impactos ambientais. Ainda, com a crescente utilização de águas 
residuárias aplicadas ao solo nas mais diversas formas, a possibilidade de monitoramento da 
translocação dos íons no solo, tanto no tempo quanto no espaço é de fundamental importância 
para a prevenção de possíveis impactos ambientais danosos ao lençol freático. 

Sob áreas fertirrigadas, o monitoramento da variação espacial e temporal do teor de água 
(θ), da condutividade elétrica do solo (CEs), da condutividade elétrica da solução do solo 
(CEss) e da concentração iônica (Ci), de acordo com (Santana et al., 2007), possibilita estimar 
a perda de água por percolação profunda, a evapotranspiração da cultura, determinar as 
regiões de extração de nutrientes pelas plantas e as possíveis perdas de nutrientes por 
lixiviação. 

O monitoramento de íons no solo é geralmente realizado com a utilização de extrator de 
solução, realização de amostragem do solo ou o uso de extrato da pasta saturada do solo. O 
extrator é bastante popular entre os pesquisadores por apresentar resultados precisos a um 
custo relativamente baixo, porém, sua instalação no solo reduz a precisão dos resultados, pois 
altera o local em estudo, não permitindo repetições, e limita a obtenção de resultados a um 
curto espaço de tempo (Souza et al., 2006). A amostragem do solo requer maior tempo para 
análise e é um processo destrutivo. O extrato da pasta saturada não representa o estado iônico 
do solo em tempo real. Uma técnica que tem sido utilizada para a avaliação do movimento de 
solutos no solo é a reflectometria no domínio do tempo (TDR) (Bejat et al., 2000; Mmolawa e 
Or, 2000), que permite o monitoramento de íons em tempo real, de forma contínua e precisa, 
mantendo-se a estrutura do solo.  

A TDR tornou-se uma importante ferramenta para a medida do conteúdo de água no solo 
(θ) e da condutividade elétrica do solo (CEs). O princípio da medida da umidade do solo pela 
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técnica da TDR foi pioneiramente introduzida por Davis e Chudobiak (1975) e implementado 
e validado por Topp et al. (1980). O instrumento TDR funciona emitindo um sinal 
eletromagnético de alta freqüência ao longo de uma sonda inserida no solo. O sinal é refletido 
no final da sonda e o tempo de viagem do sinal é medido em função do formato de onda 
resultante, sendo este tempo relacionado a constante dielétrica do solo (Ka), a qual pode ser 
relacionada com θ. Adicionalmente, a atenuação do sinal refletido pode ser relacionado a 
CEs. 

A constante dielétrica medida para um solo é uma média ponderada das constantes 
dielétricas das frações dos componentes do solo, ou seja, das fases sólida, líquida e gasosa. 
Como a constante dielétrica da água é de aproximadamente 80, do ar 1 e do material sólido 
(mineral e orgânico) de 3 a 7, uma pequena variação na umidade volumétrica do solo (q) 
causará uma mudança considerável da constante dielétrica. Através de uma correlação 
experimental entre a constante dielétrica medida com o TDR e a umidade volumétrica do solo 
medida por gravimetria, pode-se, portanto, utilizar a técnica de TDR para a determinação da 
umidade do solo (Topp et al., 1980). 

Os primeiros trabalhos que avaliaram as alterações na constante dielétrica do solo, em 
função do conteúdo de água, identificaram uma relação entre essas variáveis. Davis e Annan 
(1977) verificaram que havia uma forte dependência da constante dielétrica em relação ao 
conteúdo de água maior que em relação à composição e à densidade do solo. Topp et al. 
(1980), estudando cinco tipos de solo, confirmaram, posteriormente, que 93% das variações 
da constante dielétrica era devido ao conteúdo de água do solo. 

Posteriormente, esta técnica foi utilizada com sucesso em várias pesquisas, objetivando-
se a determinação da θ e CEa (Vogeler et al., 1996; Heimovaara et al., 1995; Persson e Uvo, 
2003), a modelagem da dinâmica de água e solutos iônicos na zona radicular (Mmolawa e Or, 
2000), a identificação do perfil de extração de água pelo sistema radicular das culturas 
(Coelho e Or, 1996) e a estimativa da evapotranspiração das culturas (Ward e Dunin, 2001). 
Yu (1998) analisou a aplicação da técnica TDR no transporte experimental de solutos no solo. 
Shen (1999) utilizou o TDR para a determinação do teor de umidade e o monitoramento da 
concentração de efluentes durante o fluxo saturado e não saturado através do solo. Segundo 
De Assis (2008), uma das grandes potencialidades da técnica TDR, além da medida da 
constante dielétrica, é a medida da condutividade elétrica volumétrica, conforme demonstrado 
por Topp et al. (1988), Nadler et al. (1991), Dalton (1992), Mojid et al. (1997). 

A reflectometria no domínio do tempo fornece a medida da condutividade elétrica 
volumétrica por meio da mudança da impedância demonstrada pela forma de onda. A 
impedância final é medida avaliando tempo de viagem ao longo do sinal, em que múltiplas 
reflexões são resultadas ao fim da sonda. Giese e Tiemann (1975) foram os primeiros a 
determinarem a condutividade elétrica volumétrica (ECb) por meio da análise da forma de 
onda utilizando a técnica TDR. 

Para o uso dessa metodologia, é necessária a confecção de uma curva de calibração para 
cada tipo de solo, sendo considerado um inconveniente normalmente aceitável comparado 
com as vantagens que apresenta em relação a outras técnicas. Diversos trabalhos referentes a 
calibração de sondas de TDR são encontrados na literatura, como os de Trintinalha et al. 
(2004), Villwock et al. (2004), Coelho et al. (2006) entre outros. 

As vantagens inerentes da técnica da TDR, como a precisão, o fato de ser um método não 
destrutivo, a não-utilização de radiação ionizante e a possibilidade de automação e de 
acoplamento a dispositivos multiplicadores de leituras são justificativas fortes para a adoção 
cada vez maior da técnica em substituição a outros métodos (Topp et al., 1980; Coelho e Or, 
1996). 

Com a utilização da TDR pode-se ao mesmo tempo, determinar num dado local do solo, 
o teor de água e a condutividade elétrica do solo (CEs), o que abre caminho para inferir a 
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condutividade elétrica da solução do solo (CEss) e a concentração de um dado nutriente 
aplicado (Ci). A CEs, determinada com a utilização da TDR, é variável conforme o teor de 
água no solo (θ), uma vez que leva em conta a CEss e a condutividade elétrica da fração sólida 
do solo (CEfs).  

Vários modelos matemáticos têm sido usados para estimar CEs em função de θ e da CEss, 
sendo que os mais usuais têm sido o de Rhoades et al. (1976); Nadler et al. (1984); 
Heimovaara et al. (1995); Rhoades et al. (1989); Vogeler et al. (1996); Mualen  E Friedman 
(1991). Os modelos de Rhoades et al. (1976) e o de Vogeler et al. (1996) são os que têm 
apresentado melhores resultados (Santos, 2008; Santana et al., 2007). 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar em laboratório, usando a técnica da TDR, a 
distribuição de nitrato em colunas de Neossolo Quartzarênico e de Latossolo Vermelho 
fertirrigadas com nitrato de cálcio em diferentes momentos durante a irrigação. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido em colunas de Neossolo Quartzarênico (RQ) e Latossolo 
Vermelho (LV) montadas em laboratório, no Departamento de Engenharia Agrícola da 
Universidade Federal de Viçosa – UFV.  

O solo do tipo RQ foi coletado nos primeiros 40 cm de profundidade, nas proximidades 
da Fazenda Experimental da EPAMIG à latitude de 15º32’S e longitude de 43º46’W, em 
Mocambinho, no município de Jaíba, MG. O LV foi coletado na região do Alto Paranaíba, 
MG à latitude de 19° 21’ S e longitude de 046° 07’ W, na camada entre 50 e 120 cm de 
profundidade, a qual corresponderia aos horizontes Bw1 e Bw2 (Rolim Neto, 2002). O solo 
RQ foi escolhido por apresentar textura arenosa e o LV por apresentar característica de 
eletropositividade. Os solos coletados foram secos ao ar e passados em peneira com malha de 
2,0 mm. Amostras destes foram utilizadas para determinação das características físico-
hídricas e químicas, apresentadas na Tabela 1. 

Para monitoramento do teor de água no solo (θ) e da condutividade elétrica do solo (CEs) 
foram utilizadas sondas de TDR confeccionadas em laboratório, sendo estas compostas de 
três hastes de 0,13 m dos quais com 0,10 m de comprimento efetivo e 0,03 m de comprimento 
coberto por resina, espaçadas entre si de 1,7 cm e sem resistor na haste central. As sondas de 
TDR estavam conectadas em multiplexadores SDMX-50, sendo este conectado a um 
equipamento modelo TDR 100, que enviava os dados para um datalogger modelo CR10X, 
todos equipamentos da fabricante Campbell Scientific, Inc. 

As colunas foram confeccionadas com tubos de PVC de 150 mm de diâmetro e 0,70 m de 
comprimento, fechados em uma das extremidades, com um dreno na base, preenchidas com 
uma camada de material de solo de 0,66 m, sobrando uma borda de 0,04 m. O solo foi 
compactado nos recipientes de modo a se obter massas especificas semelhantes às 
encontradas no campo (Tabela 1). Sondas de TDR foram inseridas horizontalmente nas 
colunas de solo num espaçamento de 9 centímetros entre si, para possibilitar a quantificação 
do teor de água e da condutividade elétrica do solo, sendo a primeira sonda inserida numa 
profundidade de 3 cm (Figura 1). 
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Tabela 1. Características físico-hídricas e químicas do Neossolo Quartzarênico (RQ) e 
Latossolo Vermelho (LV). 

Características físico-hídricas Características químicas 
 RQ LV  RQ LV 

Areia Grossa (kg kg-1)1 0,63 0,02 pH em água 5,34 5,01 
Areia Fina (kg kg-1)1 0,24 0,03 pH em KCl 4,38 5,45 
Silte (kg kg-1)2 0,02 0,11 P (mg dm-3) 2,10 0,50 
Argila (kg kg-1) 2 0,11 0,84 K (mg dm-3) 46,0 10,0 
Massa específica do solo (kg dm-3)3 1,49 1,07 Ca2+ (cmolc dm-3) 0,76 0,09 
Massa especifica das partículas (kg dm-3)4 2,73 2,53 Mg2+ (cmolc dm-3) 0,10 0,00 
Retenção de água a -10 kPa (cm3 cm-3)5 0,09 0,39 Al3+ (cmolc dm-3) 0,19 0,00 
Retenção de água a -1.500 kPa (m3 m-3) 5 0,05 0,29 H+Al (cmolc dm-3) 1,10 3,00 
Porosidade (m3 m-3)6 0,45 0,58 SB (cmolc dm-3) 0,98 0,12 
Macroporosidade (m3 m-3) 7 0,36 0,16 CTC (t) (cmolc dm-3) 1,17 0,12 
Microporosidade (m3 m-3) 8 0,09 0,42 CTC (T) (cmolc dm-3) 2,08 3,12 
Condutividade Hidráulica (cm h-1)9 52,81 28,35 V (%) 47,10 3,80 
   m (%) 16,20 0,00 
   Matéria orgânica (dag kg-1) 0,78 1,94 
   P-rem (mg L-1) 41,9 3,6 

1 Por peneiramento 
2 Método da Pipeta 
3 Método da proveta e anel volumétrico para S1 e S2 
respectivamente 
4 Método do balão volumétrico 
5 Extrator de placa porosa 
6 psPT ρρ−= 1  
7 PMACRO = PTOTAL - PMICRO 
8 Mesa de tensão 
9 Permeâmetro de carga constante 

P – Na – K – Extrator Mehlich 1 
Ca – Mg – Al – Extrator: KCl – 1 mol.L-1 
H + Al - Extrator Acetato de Cálcio 0,5 mol/.L-1 
– pH 7,0 
SB = Soma de Bases 
CTC (t) – Capacidade de Troca Catiônica Efetiva 
CTC (T) - Capacidade de Troca Catiônica a pH 
7,0 
V = Índice de Saturação de Bases 
m = Índice de Saturação de Alumínio 
Mat. Org  = C. Org x 1,724 – Walkley-Black 
P-rem = Fósforo Remanescente 

 
Nove colunas foram preenchidas com o RQ e nove com LV, sendo que para cada solo, as 

colunas foram fertirrigadas com nitrato de cálcio. Em cada solo a fertirrigação foi aplicada no 
início, no meio e no final do período de irrigação. Foi construído um sistema com frascos de 
Mariotte conectados a um recipiente gotejador, que possibilitou manter uma carga hidráulica 
constante, possibilitando a aplicação de água e solução fertilizante numa vazão média de 
0,73 L h-1 e ainda, a aplicação independente da irrigação ou fertirrigação. 

Após a montagem, as colunas foram submetidas a uma primeira irrigação, visando elevar 
o teor de água na camada de 0 a 0,40 m de profundidade a valores correspondentes a 
capacidade de campo. Terminada esta irrigação, esperou-se um período de três dias para 
redistribuição da água nas colunas de solo. Cessada a redistribuição, foi feita uma segunda 
irrigação com duração de aproximadamente quarenta minutos na qual foi aplicada uma lâmina 
de 0,38 L de água e 0,10 L de solução fertilizante em cada coluna. A solução fertilizante à 
concentração de 3,55 g L-1 de nitrato de cálcio foi aplicada no inicio, no meio ou no final da 
irrigação. A dose do fertilizante aplicado, de 33,3 kg ha-1 de N, foi baseada em valores 
recomendados de 400 kg ha-1 ano-1 de N para a cultura da bananeira (Borges et al., 2006), 
distribuídos numa freqüência mensal de aplicação. A irrigação foi feita com água destilada e a 
solução fertilizante (mistura do fertilizante com água destilada) apresentava condutividade 
elétrica de 3,66 dS m-1. Após a irrigação, as colunas eram cobertas com plástico para evitar 
evaporação e permitir somente a redistribuição. 
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Figura 1. Vista geral das colunas com as sondas e o 
equipamento de TDR. 

 
Durante o período de irrigação, fertirrigação e de redistribuição, os teores de água e as 

condutividades elétricas do solo foram determinadas usando um aparelho de TDR conectado a 
um datalogger. O datalogger foi programado a emitir comandos para a TDR fazer leitura em 
intervalos de 3 minutos durante a irrigação ou fertirrigação e em intervalo de 10 minutos após 
o final da irrigação, quando ocorria a redistribuição da água e dos fertilizantes no solo. Cada 
teste era encerrado quando a variação do teor de água com o tempo era mínima na coluna. 

Para determinação do teor de água no solo com o uso da TDR foi utilizado um modelo 
polinomial cúbico (Equação 1) e um modelo linear (Equação 2) para os solos RQ e LV, 
respectivamente, conforme Santos (2008). 

 
θRQ = 0,0000437Ka3 – 0,001829Ka2 + 0,036518Ka – 0,1706486             [1] 
θLV = 0,01188095Ka + 0,05948608                          [2] 

Em que θRQ e θLV são os teores de água (m3 m-3) nos solos RQ e LV, respectivamente e 
Ka é a constante dielétrica do solo. 

O modelo matemático proposto por Vogeler et al. (1996) e calibrado por Santos (2008) 
foi usado para estimar a condutividade elétrica da solução do solo (CEss) em função do teor de 
água (θ) e da condutividade elétrica do solo (CEs). Esse modelo foi conjugado com outro que 
relacionou a CEss com a concentração do nutriente, resultando em um modelo final Equações. 
3 e 4) capaz de estimar a concentração de nitrato no LV e RQ pelas, respectivamente. 
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em que, 

−
3NO

Ci é a concentração do nitrato (mg L-1) 

CEs é a condutividade elétrica do solo (dS m-1) e 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os teores de água e as condutividades elétricas do solo RQ, desde a primeira irrigação 

até o final do tratamento com o nitrato de cálcio aplicado no inicio da segunda irrigação são 
mostrados na Figura 2. A primeira irrigação, feita para elevar o teor de água na coluna, durou 
aproximadamente 1,5 horas e a segunda irrigação teve inicio a aproximadamente 88 horas 
após o término da primeira irrigação, quando a coluna já apresentava em todo o perfil teores 
de água acima do ponto de murcha permanente. Verifica-se nesse solo (Figura 2), que durante 
a primeira irrigação e o período de redistribuição, os sais contidos originalmente no solo 
foram lixiviados, por fluxo de massa, para as camadas mais profundas da coluna. 

 
Figura 2. Teor de água (A) e condutividade elétrica (B) no solo RQ, nas profundidades de 3, 39 e 
57 cm, a partir do inicio da primeira irrigação com o nitrato de cálcio aplicado na segunda 
irrigação. 

 
Analisando-se a Figura 3, observa-se a influência do momento da aplicação da solução 

fertilizante na condutividade elétrica do solo. Nota-se que a condutividade elétrica começa a 
aumentar a partir dos 30 minutos na profundidade de 12 cm (Figura 3B), a partir de 1 horas na 
profundidade de 12 cm (Figura 3D) e a partir de 2 horas na profundidade de 12 cm (Figura 
3F) após o início da irrigação, para fertirrigação no início, meio e final do período de 
irrigação, respectivamente, indicando que o soluto alcançou estas profundidades nos referidos 
tempos. 
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Figura 3. Teor de água e condutividade elétrica do solo RQ em diferentes profundidades, com 
aplicação de nitrato de cálcio no inicio (A e B), meio (C e D) e final (E e F) da segunda irrigação. 

 
Na Figura 4 está mostrada a distribuição do nitrato no RQ, para os diferentes momentos 

de aplicação do nitrato de cálcio durante a irrigação. Verifica-se que o nitrato alcança os 30, 
21 e 12 cm de profundidade (Figuras 4A, B e C) quando a aplicação fertilizante foi realizada 
no início, meio e final da irrigação, respectivamente.  

Ainda de acordo com a Figura 4, nota-se que já no início da aplicação da solução 
fertilizante a concentração do nitrato em cada profundidade apresentava valor maior do que 
zero, fato ocasionado provavelmente pelo arrastamento de sais das camadas superficiais para 
as mais profundas durante a primeira irrigação. 
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Figura 4. Teor de nitrato na solução do solo RQ com 
fertirrigação realizada no inicio (A), meio (B) e final (C) da 
irrigação. 

 
Com esses resultados é possível supor uma perda por lixiviação além da região 

correspondente à zona de absorção radicular, para culturas que possuam sistema radicular 
pouco profundo, após sucessivas irrigações, quando aplicado o nitrato de cálcio em RQ em 
condições práticas de campo. O presente estudo teve como base uma aplicação de nitrato de 
cálcio numa dose de 400 kg ha-1 ano-1 de N numa freqüência de aplicação mensal. É de se 
esperar que a aplicação a maiores freqüências apresente adsorção em menores profundidades, 
uma vez que haverá redução na quantidade aplicada e na concentração, havendo menor 
saturação de sítios de adsorção de NO3

- no solo. Vale ainda ressaltar que aqui não houve 
extração por parte do sistema radicular das culturas. 

Verifica-se na Figura 5 a influência do momento da aplicação da solução fertilizante 
durante a irrigação na distribuição da água e da condutividade elétrica no LV, no qual 
observa-se o retardo do avanço do sal pelos valores de CEs em relação a distribuição do teor 
de água. Sendo que a CEs é alterada apenas a 3 cm para todos os casos e em 12 para 
fertirrigação no inicio, enquanto, a água, alcança pelo menos os 48 cm de profundidade. 
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Figura 5. Teor de água e condutividade elétrica do LV com aplicação de nitrato de cálcio no inicio 
(A e B), meio (C e D) e final (E e F) da segunda irrigação. 

 
Analisando a Figura 6, verifica-se que o nitrato avançou além dos 3 cm de profundidade, 

alcançando os 12 cm, quando a aplicação do nitrato de cálcio foi realizada no inicio da 
irrigação (Figura 6 A.). Quando a fertirrigação foi realizada no período central da irrigação, o 
nitrato passa abaixo da profundidade de 3 cm mas não atingiu a profundidade de 12 cm, 
ficando grande parte retido na camada de 0 a 3 cm de profundidade (Figura 6B.). No caso da 
fertirrigação realizada no final do período de irrigação, observa-se que o nitrato fica adsorvido 
na camada superficial (Figura 6C.), onde a partir de oito horas após o inicio da irrigação, este 
começa a chegar aos três centímetros de profundidade.  

Souza et al. (2007b) trabalhando com dinâmica de nitrato em Latossolo Vermelho-
Amarelo sob 7 fertirrigações consecutivas, monitoradas com uso da TDR, verificaram que 
para uma aplicação de KNO3, numa concentração de 14,5 mmol L-1, o sal alcançou uma 
profundidade de aproximadamente 0,22 m e o maior armazenamento ocorreu na camada de 0-
0,10 m durante todas as aplicações da solução no solo. Em média, 53% da solução aplicada 
foi armazenada nesta camada, e 28% na camada de 0,10-0,20 m. O movimento da solução 
para a terceira camada (0,20-0,30 m) foi observado apenas após a 2ª aplicação, atingindo a 
última camada (0,30-0,40 m) após a 4ª irrigação. Porem, para o latossolo utilizado nesse 
trabalho, praticamente todo nitrato ficou adsorvido na camada superficial inferior a 12 cm. 
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Figura 6. Teor de nitrato no LV com fertirrigação realizada no inicio (A), meio (B) e final (C) da 
irrigação. 

 
Os resultados obtidos nesse trabalho para o LV apresentam menor avanço do nitrato no 

solo, se comparados com aqueles obtidos por Souza et al. (2007b), considerando apenas uma 
irrigação. Torna-se importante ressaltar que pelo fato do latossolo usado neste trabalho 
possuir característica de eletropositividade, contribui com maiores sítios de adsorção do 
nitrato, fazendo com que o nitrato fique adsorvido à camada superficial. 

Comparando-se a distribuição do nitrato nos solos em estudo, verifica-se a influência das 
características físicas e químicas do solo na adsorção deste nutriente. Como o LV apresenta 
característica de eletropositividade, este possui disponíveis muitos sítios de adsorção para o 
nitrato, resultando nesta diferença de mobilidade, concentração e distribuição entre os dois 
solos em estudo. Oliveira et al. (2000) estudando a adsorção de nitrato em Latossolo de 
cerrado, verificaram que a maior adsorção de nitrato ocorre na subsuperfície do solo, em 
razão da inversão de cargas. Gomes et al. (2004), ao comparar a distribuição de nitrato em 
solos de textura argilosa e arenosa, constatou que ocorre uma maior sorção de nitrato nos 
solos de textura argilosa, sendo o solo arenoso aquele que apresentou a maior lixiviação de 
sais totais e nitrato, independente das dosagens aplicadas. 

Lelis Neto (2008), trabalhando com aplicação de vinhaça em diferentes tipos de solo, 
observou que o íon nitrato ficou mais fortemente retido no solo argiloso se comparado ao solo 
arenoso, concluindo que a percolação do íon nitrato esta diretamente relacionada com tipo de 
solo. Segundo Muchovej e Rechcigl, (1994), a textura do solo e o conteúdo de matéria 
orgânica são os fatores de maior influência nas perdas por lixiviação, sendo que os solos de 
textura mais grosseira e de baixo conteúdo de matéria orgânica tendem a permitir maiores 
perdas de nitrato por lixiviação, enquanto as menores perdas devem ocorrer em solos 
argilosos, corroborando com os resultados obtidos neste presente trabalho. 

Com isso, podemos observar que, no caso de se utilizar a fertirrigação como meio de 
fornecer o nitrogênio (N) as plantas, como por exemplo, com uso de águas residuárias ricas 
em nitrogênio, em um programa de adubação para os solos em estudo, haveria a necessidade 
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de se determinar o momento ótimo de aplicação do nutriente e a lâmina de água aplicada, de 
modo que, após sua aplicação, a irrigação continuaria com o objetivo de transportar o nitrato 
até a profundidade em que se encontra o maior volume de raízes ativas (Coelho, 1994). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
1. A técnica TDR, em conjunto com uso de modelos ajustados, demonstrou-se hábil para 

o monitoramento do transporte de solutos no solo, independente do tipo de solo em uso e da 
dosagem do nutriente aplicada. 

2. O momento da fertirrigação influenciou fortemente a distribuição de nitrato no 
Neossolo Quartzarênico, atingindo as profundidades de 30, 21 e 12 cm quando realizada no 
inicio, meio e final do período de irrigação, respectivamente. 

3. A distribuição do nitrato no Latossolo Vermelho foi pouco influenciada pelo momento 
da realização da fertirrigação, ficando a maioria do nitrato aplicado retido na camada de 0 a 3 
cm de profundidade. 

4. Maiores cuidados devem ser tomados na aplicação de fertirrigação com águas ricas em 
nitrogênio, como é o caso de águas residuárias, quando se trabalha em solos de textura 
arenosa. 
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RESUMO 
Chuvas intensas são muitas vezes responsáveis pela ocorrência de fenômenos 

indesejáveis em áreas agrícolas e florestais, tais como escoamento superficial, erosão hídrica 
e inundações. O conhecimento de sua distribuição espacial é, portanto, fundamental para o 
manejo de bacias hidrográficas, conservação do solo e dimensionamento de estruturas 
hidráulicas destinadas ao acúmulo ou transporte de água. O presente trabalho avaliou 
metodologias para interpolação dos parâmetros das equações de chuvas intensas (“K”, “a”, 
“b” e “c”) para o Espírito Santo. Foram comparadas, para diferentes durações de chuva e 
períodos de retorno, as intensidades de precipitação reais com aquelas estimadas a partir dos 
valores interpolados dos parâmetros. Os resultados permitem concluir que o inverso da quinta 
potência da distância (IPD5) foi o método com melhor desempenho para a espacialização dos 
parâmetros “K”, “a”, “b” e “c”. 

 
Palavras-chave: espacialização; inverso de potência da distância; recursos hídricos; modelagem 
hidrológica; precipitação. 

 

Evaluation of intense rainfall parameters interpolation methods for 
the Espírito Santo State 

 

ABSTRACT 
Intense rainfalls are often responsible for the occurrence of undesirable processes in 

agricultural and forest areas, such as surface runoff, soil erosion and flooding. The knowledge 
of intense rainfall spatial distribution is important to agricultural watershed management, soil 
conservation and to the design of hydraulic structures. The present paper evaluated methods 
of spatial interpolation of the intense rainfall parameters (“K”, “a”, “b” and “c”) for the 
Espírito Santo State, Brazil. Were compared real intense rainfall rates with those calculated 
by the interpolated intense rainfall parameters, considering different durations and return 
periods. Inverse distance to the 5th power IPD5 was the spatial interpolation method with 
better performance to spatial interpolated intense rainfall parameters. 

 
Keywords: spatialization; inverse distance to a power; water resources; hydrologic modeling; 
precipitation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Chuvas intensas, também denominadas chuvas extremas ou máximas, são aquelas que 
apresentam grande lâmina precipitada, durante pequeno intervalo de tempo (Silva et al., 
2003). Uma das características dessas chuvas é de possuírem distribuição irregular, tanto 
espacialmente quanto temporalmente (Araújo et al., 2008).  

Por geralmente serem capazes de gerar grande quantidade de escoamento superficial, as 
precipitações intensas podem causar grandes prejuízos em áreas agrícolas, como a inundação 
de terras cultivadas, a erosão do solo, a perda de nutrientes, o assoreamento e a poluição de 
corpos d’água. Seu conhecimento é, portanto, fundamental para o planejamento de práticas de 
conservação do solo e da água, de manejo de bacias hidrográficas e para o dimensionamento 
de estruturas hidráulicas, tais como: barragens, vertedouros, terraços, drenos e bacias de 
contenção, dentre outros. 

A caracterização das chuvas intensas é feita por intermédio de equações empíricas 
denominadas equações de intensidade-duração-frequência, ou equações de chuvas intensas 
(equação 1), derivada de dados pluviográficos de estações específicas. Portanto, essas 
equações são válidas somente para a estação da qual uma série de pluviogramas foi obtida. 

( )c
a

m bt
TKi

+
=               [1] 

 

em que:   
im é a intensidade de precipitação em mm h-1; T é o período de retorno da precipitação em 
anos; t é a duração da precipitação em minutos; e K, a, b, c são parâmetros de ajuste 
estatístico, referentes à localização do pluviógrafo para a qual a equação foi desenvolvida. 

 
A determinação das equações de chuvas intensas apresenta grandes dificuldades em 

função da escassez de registros pluviográficos, da baixa densidade da rede pluviográfica e do 
pequeno período de observações disponível. Além disso, a metodologia para sua obtenção 
exige um exaustivo trabalho de tabulação, análise e interpretação de grande quantidade de 
pluviogramas (Oliveira et al., 2000). 

Uma dificuldade frequentemente enfrentada pelos usuários dessas equações é a sua 
inexistência na localidade onde vai ser realizado um projeto qualquer. Essa dificuldade pode 
ser contornada utilizando-se a equação do pluviógrafo mais próximo, quando situado em 
região climática similar, ou se interpolando os parâmetros “K”, “a”, “b” e “c” obtidos nas 
proximidades do local de interesse (Beltrame et al., 1991, Pruski et al., 2006). 

Diversos trabalhos (Pruski et al., 1997 e 2006; Silva et al., 1999a e 1999b) sugerem a 
utilização de procedimentos de interpolação espacial para a determinação dos parâmetros da 
equação de chuvas intensas para qualquer localidade. Desses trabalhos, Pruski et al. (2006) 
utilizam o inverso da quinta potência da distância como interpolador, enquanto os demais 
utilizam o inverso do quadrado da distância. No entanto, Adamowski et al. (1996) destacam 
que vários métodos de interpolação desses parâmetros possuem limitações e são, 
frequentemente, inapropriados. Dessa forma, torna-se necessário avaliar a eficiência dos 
interpoladores antes de utilizá-los para espacializar os parâmetros das equações de chuvas 
intensas. 

No intuito de prover melhores estimativas espaciais dos dados das equações de chuvas 
intensas, uma vez que o objeto de interesse é o valor da intensidade de precipitação (im) e não 
dos parâmetros “K”, “a”, “b” e “c”, é que Cecílio e Pruski (2003) propuseram realizar 
interpolações independentes para os parâmetros “K”, “a”, “b” e “c” e avaliar os resultados 
obtidos quando os valores interpolados são aplicados na equação 1. Todavia, os autores 
apenas avaliaram um único período de retorno (T = 10 anos) e uma única duração de 
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precipitação (t = 60 minutos). Nessa mesma linha, Mello et al. (2008) avaliaram a 
continuidade espacial da intensidade de precipitação em Minas Gerais, a partir da utilização 
de três períodos de retorno e quatro durações da precipitação. 

Do exposto, o presente trabalho teve por objetivos: a) avaliar diferentes métodos de 
interpolação dos parâmetros das equações de chuvas intensas para o Espírito Santo; b) 
comparar as intensidades de precipitação reais, considerando diferentes períodos de retorno 
(2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos) e durações da precipitação (10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 240, 360, 
720 e 1440 minutos), com aquelas estimadas a partir do uso dos parâmetros “K”, “a”, “b” e 
“c” interpolados. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Utilizaram-se como base de dados, os parâmetros das equações de chuvas intensas de 20 

estações pluviográficas do Estado do Espírito Santo (Figura 1), determinados por Silva et al. 
(1999a) e por Freitas et al. (2001). Criou-se um mapa representativo da localização de cada 
estação pluviográfica, associando-se a cada uma os valores dos parâmetros da equação de 
chuvas intensas (“K”, “a”, “b”, “c”). 

 
Figura 1. Localização das estações pluviográficas 
do estado do Espírito Santo utilizadas. 

 
A análise dos métodos de interpolação foi feita com a utilização do método de validação 

cruzada, descrito por Myers (1997) e adaptado por Cecílio e Pruski (2003) e por Amorim et 
al. (2008). A partir da base de dados original, com a utilização do “software” Idrisi32® 
procedeu-se a extração de uma das 20 estações previamente escolhidas, realizando-se, 
posteriormente a interpolação de cada um dos quatro parâmetros da equação de chuvas 
intensas,  pelo método de interpolação do “Inverso de uma potência da distância” (IPD), 
utilizando-se quatro diferentes expoentes da distância: 2 (IPD2), 3 (IPD3), 4 (IPD4) e 5 
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(IPD5). Após a realização da interpolação, a estação extraída era recolocada na base de dados 
e outra era escolhida para a extração. Esse procedimento foi realizado separadamente para 
cada uma das 20 estações pluviográficas apresentadas na Figura 1 e, dessa forma, foi possível 
comparar os valores reais e estimados dos quatro parâmetros da equação de chuvas intensas. 

Convém ressaltar que, uma vez que a avaliação dos interpoladores é realizada com base 
em valores médios de índices estatísticos, quando se fixa determinado período de retorno, o 
erro na estimativa de im pode ser muito baixo para determinadas durações e mais altos para 
outras, mascarando o resultado final. Dessa forma, torna-se necessário avaliar também a 
performance dos interpoladores a partir de valores fixos de duração da precipitação, com 
períodos de retorno diferentes. 

Os valores interpolados (estimados) dos parâmetros “K”, “a”, “b” e “c” foram 
armazenados a fim de que, posteriormente e, para cada uma das 20 estações, fosse procedido 
o cálculo da intensidade de precipitação pela equação 1, utilizando-se os valores dos 
parâmetros interpolados por cada método. Para tanto, consideraram-se períodos de retorno (T) 
iguais a 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos, e durações da precipitação (t) iguais a 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 120, 240, 360, 720 e 1440 minutos, resultando em 66 combinações diferentes. 

Para cada uma das 66 combinações entre valores de T e t, os valores de im calculados (Ei) 
foram confrontados com o valor de im reais (Oi), obtidos da aplicação dos valores originais de 
“K”, “a”, “b” e “c” (Silva et al., 1999a; Freitas et al., 2001) na equação 1.  

A análise do desempenho do interpolador IPD foi feita a partir do cálculo de alguns 
índices estatísticos. Foram utilizados o índice de confiança (c) (Camargo e Sentelhas, 1997), o 
erro médio percentual (EMP) e o coeficiente de eficiência ajustado (E’) (Legates e McCabe 
Jr., 1999), apresentados nas equações 2, 3 e 4, respectivamente. 
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em que:  
J é o número de observações (no caso, estações em análise, ou seja, 20); Oi é o valor real de 
intensidade de precipitação; Ei é o valor de intensidade de precipitação calculado com o uso 
dos parâmetros interpolados; Ō é a média dos valores reais de intensidade de precipitação; e r 
é o coeficiente de correlação entre os valores reais e estimados de intensidade de precipitação. 

 
O índice de confiança pode ser avaliado de acordo com a classificação apresentada na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Análise do desempenho dos interpoladores com base no 
índice de confiança (c). 

Valor de c Desempenho 
> 0,85 Ótimo 

0,76 a 0,85 Muito bom 
0,66 a 0,75 Bom 
0,61 a 0,65 Mediano 
0,51 a 0,60 Sofrível 
0,41 a 0,50 Mau 
≤ 0,40 Péssimo 

Fonte: Camargo e Sentelhas (1997). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 2 mostra a variação dos valores dos índices de confiança (c) de Camargo e 
Sentelhas (1997) obtidos pelos diferentes métodos de interpolação em função da variação do 
período de retorno (Figura 2A) e em função da variação da duração da chuva intensa (Figura 
2B). 

 

 
Figura 2. Valores dos índices de confiança (c) em função do período de 
retorno (A) e da duração da precipitação (B). 

A

B
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Observa-se que, com relação ao índice de confiança (c), os interpoladores avaliados 
obtiveram desempenho “ótimo” para os períodos de retorno considerados (Figura 2A e Tabela 
1), embora, no geral, o valor de c para o IPD2 seja superior aos demais. A tendência geral 
observada é de melhor desempenho para o período de retorno de 5 anos, decrescendo o 
desempenho para maiores valores de T. Dessa forma, percebe-se que o período de retorno 
escolhido para a aplicação das equações de chuvas intensas pouco influencia na performance 
dos interpoladores, qualquer que seja a duração da precipitação escolhida. 

Todavia, quando se analisam as durações da precipitação para períodos de retorno 
diferentes (Figura 2B e Tabela 1), observa-se que o desempenho foi “bom” ou superior 
apenas para as precipitações com menos de 240 minutos de duração. O valor do índice tende a 
diminuir com o aumento da duração da chuva até atingir a classificação péssima para as 
durações de 1440 minutos. Da mesma forma que analisado anteriormente, o desempenho dos 
interpoladores avaliados foi muito próximo, mas a superioridade numérica do índice coube ao 
IPD2 para as durações de até 120 minutos e ao IPD3 para as superiores. 

A Figura 3 mostra a variação dos valores dos erros médios percentuais (EMP) obtidos 
pelos diferentes métodos de interpolação em função da variação do período de retorno (Figura 
3A) e em função da variação da duração da chuva intensa (Figura 3B). 

Comparando-se a influência dos períodos de retorno (Figura 3A), observa-se que o erro 
médio percentual (EMP) na estimativa de im é mais alto para pequenos valores de T e tende a 
se estabilizar para os maiores valores de T. O método de interpolação capaz de propiciar o 
menor erro é o IPD5, variando entre 21,5% e 22,2%. Dados publicados por Mello et al. 
(2003a), para o estado de São Paulo, permitem observar que os erros percentuais de 
estimativa a partir da aplicação do IPD2, considerando grandes períodos de retorno, 
praticamente não variam, corroborando os resultados aqui apresentados. Os dados do estudo 
de Mello et al. (2008) mostram a mesma tendência geral aqui observada, de aumento e 
estabilização do erro percentual com o aumento do período de retorno. 

Pela análise da Figura 3B, também se observa os menores valores de EMP para o IPD5. 
Todavia, à medida que se aumentam as durações da precipitação, os erros médios de 
estimativa também são aumentados, variando entre 14,5% e 42,5%. Mello et al. (2003a) 
encontraram erros percentuais de estimativas em estações isoladas obtidos com a aplicação do 
IPD2, variando entre 4,4% e 27,8%, havendo a tendência geral de aumento do erro percentual 
com o aumento da duração da precipitação, na maior parte das estações analisadas, 
corroborando a tendência observada no presente trabalho. O mesmo foi observado a partir dos 
dados publicados por Mello et al. (2008) para o estado de Minas Gerais, entretanto, os autores 
utilizaram o interpolador krigagem. 

Cecílio e Pruski (2003) encontraram, para o estado de Minas Gerais, um valor de EMP, 
para o IPD5, igual a 19,37%, considerando período de retorno de 10 anos e duração de 
precipitação de 60 minutos. Esse valor se encontra próximo àqueles encontrados no presente 
estudo para os mesmos valores de T e t. 

A análise dos resultados, apresentados na Figura 3, relativos ao EMP, corroboram 
aqueles relativos ao índice c (Figura 2), evidenciando por um lado a pouca influência do 
período de retorno sobre os erros de estimativa e, por outro, a grande influência da duração da 
precipitação sobre os erros obtidos. 
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Figura 3. Valores do erro médio percentual (EMP) em função do período de 
retorno (A) e da duração da precipitação (B). 

 
A Figura 4 mostra a variação dos valores dos índices de eficiência ajustados (E’) obtidos 

pelos diferentes métodos de interpolação em função da variação do período de retorno (Figura 
4A) e em função da variação da duração da chuva intensa (Figura 4B). 

A

B
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Figura 4. Valores do coeficiente de eficiência ajustado (E’) em função do 
período de retorno (A) e da duração da precipitação (B). 

 
O índice E’ varia entre -∞ e 1, sendo que valores menores que zero acusam a ineficiência 

do método de estimativa, indicando que uma média simples dos valores seria mais 
representativa. Obviamente, quanto maior o valor do índice E’, melhor a eficiência do método 
de estimativa. 

Os maiores valores de E’ foram obtidos, invariavelmente, pelo método IPD5 (Figura 5), 
embora os valores do IPD4 e do IPD3 fossem bastante próximos. O IPD2 acabou por 
apresentar os menores coeficientes de eficiência ajustado. O aumento do expoente do 
interpolador IPD melhorou as interpolações, denotando que os postos mais próximos possuem 
maior influência nos valores dos parâmetros das equações de chuvas intensas. 

Mello et al. (2003b) sugerem que o IPD2 é um método que apresenta imprecisões 
consideráveis na espacialização dos parâmetros das equações de chuvas intensas, fato 
corroborado no presente trabalho, devido aos baixos valores de E’. 

Observa-se pela Figura 4A que, quando analisados os períodos de retorno, maiores 
valores foram obtidos quando o valor de T foi igual a 10 anos, diminuindo à medida   que se 
afasta desse valor. Contudo, os valores variam pouco dentro dos diferentes períodos de 
retorno. 

B

A
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Analisando-se a Figura 4B, é interessante verificar a influência que as durações da 
precipitação possuem sobre a magnitude do valor de E’. As baixas durações apresentaram os 
maiores valores de E’, todavia estes foram inferiores a 0,5. À medida que se aumentam as 
durações da precipitação, o coeficiente de eficiência ajustado tem seu valor drasticamente 
reduzido, chegando a ficar negativo, indicando que a interpolação passa a ser ineficiente. 
Conforme mostra a Figura 4B, para o IPD5 as durações de chuva acima de aproximadamente 
590 minutos não podem ser bem estimadas a partir dos valores de K, a, b e c interpolados, 
sendo mais interessante usar a média dos valores de todas as estações do Espírito Santo para 
tal cálculo. O IPD2 começa a apresentar valores negativos para t aproximadamente igual a 
300 minutos. 

De acordo com Chow et al. (1998), no meio rural, o dimensionamento de obras 
hidráulicas geralmente é realizado em bacias hidrográficas de pequeno porte, enquanto as 
chuvas intensas de projeto geralmente têm duração inferior a 120 minutos, sendo 
considerados períodos de retorno frequentemente inferiores a 20 anos. Nessa faixa de 
variação de T e t, as interpolações realizadas pelo IPD5 apresentaram melhores eficiências, 
indicando aplicabilidade desse método de interpolação quando a finalidade das equações de 
chuvas intensas se restringir às aplicações realizadas em pequenas bacias hidrográficas 
localizadas em áreas rurais. 

O IPD5 apresentou o melhor desempenho para a interpolação dos parâmetros das 
equações de chuvas intensas no Espírito Santo, corroborando os resultados obtidos por 
Cecílio e Pruski (2003) para Minas Gerais e, de certa forma validando o interpolador utilizado 
por Pruski et al. (2006) para todo o Brasil, no programa computacional Plúvio 2.1. 

Mello et al. (2003a) sugerem que a interpolação dos parâmetros seja feita por meio da 
krigagem, pois esta apresenta menores erros percentuais de estimativa por ser baseada na 
condição de variância mínima e não tendência, reduzindo erros aleatórios por meio do 
controle de uma parcela desse erro, representada pela influência da posição das amostras 
(Mello et al., 2003b). Mello et al. (2008), encontraram, para Minas Gerais, erros médios 
percentuais no cálculo de im variando entre 6,99% e 13,46% quando o método de interpolação 
utilizado foi a krigagem. Todavia, a aplicação da krigagem necessita de uma distribuição mais 
ou menos uniforme das estações pluviográficas (pontos amostrais), fato que não ocorreu no 
presente estudo. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que: 
 
1. Dentre os interpoladores avaliados, o inverso da quinta potência da distância (IPD5) 

apresentou melhores resultados para espacialização dos parâmetros da equação de 
chuvas intensas no Espírito Santo. 

2. Os interpoladores avaliados não apresentaram estimativas satisfatórias das 
intensidades de precipitação de chuvas intensas de longa duração. 

3. A duração da precipitação possui maior influência sobre o desempenho da 
interpolação que o período de retorno. 
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RESUMO 
A bacia hidrográfica do rio Paraíba é de extrema importância para o setor agrícola e, 

consequentemente, para a socioeconomia local e regional. Este trabalho tem como objetivo 
principal analisar a climatologia da bacia do rio Paraíba, incluindo a análise de como a 
variabilidade climática influencia a precipitação local e de como variam espaço-
temporalmente as chuvas na região, utilizando a ferramenta IAC desenvolvido por Rooy 
(1965). Foi encontrada semelhança entre o padrão de precipitação da região do Taperoá e 
Alto Paraíba e das sub-bacias do Médio e Baixo Paraíba. Um “ponto de inflexão” na 
distribuição de precipitação foi encontrado na região do Taperoá e Alto Paraíba, na qual, até a 
década de 1960, foram observados anos secos consecutivos. Já para as sub-bacias do Médio e 
Baixo Paraíba, foi verificada semelhança na alternância entre anos secos e chuvosos ao longo 
da série de IAC. 
 
Palavras-chave: variabilidade; regionalização; IAC. 
 

Classification of annual rainfall and the rainy quarter of the year in 
the Paraíba river basin using Rain Anomaly Index (RAI) 

 
ABSTRACT 

The Paraíba river basin is very important to the agricultural sector and to the local and 
regional socio-economy. This study aims at investigating the climatology of the Paraíba river 
basin including the analysis of the climate variability influence on local precipitation and the 
study of rainfall space-time variability in the region, using a tool IAC developed by Rooy 
(1965). Similarity was found between the pattern of precipitation in the region of High 
Paraíba and Taperoá and sub-basins of the Middle and Low Paraíba. A "turning point" in the 
distribution of precipitation was found in the region of High Paraíba and Taperoá, which until 
the 1960s consecutively dry years were observed. In the other hand, similarity in the 
alternation between dry and wet years was verified over the IAC series for the sub-basins of 
the Middle and Low Paraíba. 
 
Keywords: Variability; regionalization; RAI. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O monitoramento de períodos secos ou chuvosos e da variabilidade espaço-temporal da 
precipitação no Nordeste brasileiro são de extrema importância devido a aspectos como: a 
existência de inúmeros projetos de irrigação implantados e a serem implantados ao longo dos 
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principais rios; o abastecimento de água das grandes cidades é, em sua maioria, dependente 
direto do escoamento dos rios, ou indiretamente do volume acumulado nas barragens; a 
maioria das culturas agrícolas depende exclusivamente da regularidade das chuvas e a 
possibilidade de uso de água subterrânea é pequena quando comparada ao da água superficial 
(Freitas, 2004 e 2005).  

A precipitação pluviométrica no Nordeste brasileiro é resultante do acoplamento de 
vários sistemas atmosféricos de várias escalas quase periódicos, como a Zona de 
Convergência Intertropical (Uvo, 1989), os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (Kousky e 
Gan, 1981), os Sistemas Frontais (Kousky, 1979), e os Distúrbios de Leste (Espinoza, 1996), 
que podem ser modificados pelas características fisiográficas da região e por anomalias 
atmosféricas de escala planetária. O dipolo do Atlântico e o ENSO, que modificam a 
frequência, distribuição espacial e intensidade desses sistemas, afeta diretamente a agricultura 
e os recursos hídricos. 

Com base nessa precipitação irregular, faz-se necessário o monitoramento por meio do 
emprego de índices climáticos. Com base neles, pode-se desenvolver um sistema de 
acompanhamento das características dos períodos secos ou chuvosos, com informações 
anuais, sazonais ou mensais, com as quais se pode conhecer profundamente a climatologia de 
uma região, e verificar os impactos que o clima global causa sobre a distribuição 
pluviométrica local, ou seja, a regionalização da precipitação para determinado local (Da 
Silva, 2009). 

Entretanto, é pouco conhecido que a Paraíba é o Estado do Nordeste que apresenta uma 
das maiores variabilidades espaciais nas chuvas, vez que o agreste/litoral apresenta 
precipitações médias anuais acima de 1083,4 mm/ano, seguido do sertão, com valores médios 
de 821,9 mm/ano e, por fim, a região do Cariri/Curimataú com média alcançando até 516,1 
mm/ano (Araújo et al., 2003).  

Com características semelhantes as do Estado da Paraíba, a bacia do rio Paraíba possui 
área de 20.000,00 km2, evidenciando dois regimes de precipitação distintos ao longo de toda a 
bacia, um de fevereiro a maio (região do Taperoá e Alto Paraíba) e o outro de abril a julho 
(Médio Paraíba e Baixo Paraíba), conforme Araújo (2006).  

Assim, com todas essas abordagens, este trabalho tem como objetivo principal analisar a 
climatologia da bacia do rio Paraíba, como a variabilidade climática influencia a precipitação 
local e como se dá a variabilidade espaço-temporal das chuvas na região, utilizando para isso 
a ferramenta Índice de Anomalia de Chuva (IAC). 

  
2. ÍNDICE DE ANOMALIA DE CHUVA (IAC) 
 

De acordo com Freitas (2004 e 2005), no Nordeste brasileiro, a previsão e o 
monitoramento de períodos secos ou períodos chuvosos são particularmente úteis devido aos 
seguintes aspectos:  

 (1) a existência de inúmeros projetos de irrigação implantados e a serem implantados 
ao longo dos principais rios;  

 (2) o abastecimento de água das grandes cidades é, em sua maioria, dependente direto 
do escoamento dos rios, ou indiretamente do volume acumulado nas barragens; 

 (3) a maioria das culturas agrícolas depende exclusivamente da regularidade das 
chuvas e;  

 (4) a possibilidade de uso de água subterrânea é pequena quando comparada ao da 
água superficial.  

Desse modo, o monitoramento desses períodos pode ser efetuado pelo emprego de 
índices. Com base neles, pode-se desenvolver um sistema de acompanhamento das 
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características dos períodos extremos (secos ou chuvosos), assim como as diferenciadas 
medidas a serem efetivadas de acordo com os valores atingidos por tais parâmetros.  

Um ponto crucial no emprego de um índice como esse, bem como de qualquer outro, 
reside na escolha do patamar a ser estabelecido para a definição de um período de seca. Esse 
patamar é, de modo geral, escolhido arbitrariamente. 

Segundo Da Silva (2009), a escolha do patamar para a separação entre anos secos e 
úmidos não deve ser, portanto, arbitrária, mas deve ser escolhido com base no conhecimento 
climático da região, na análise das características dos períodos históricos de secas e das 
correspondentes consequências à população e ao meio ambiente atingidos. Esses efeitos 
dependem, por sua vez, da infraestrutura hídrica existente, isto é, variam com o tempo. 

Freitas (2004 e 2005) utilizou o índice IAC para localidades no Estado do Ceará e 
observou que, com base nele, é possível fazer uma comparação das condições atuais de 
precipitação em relação aos valores históricos, servindo ainda para avaliar a distribuição 
espacial do evento, consoante sua intensidade.  

Mauget (2005), ao estudar a variação multidecadal da precipitação de 1901 a 1998, para 
identificar as concentrações mais significativas de anos úmidos e secos dentro da série, em 
regiões continentais, encontrou alta incidência de anos úmidos na América do Norte de 1972 
a 1998, com oito dos dez anos mais úmidos desde 1901, ou seja, oito eventos aconteceram 
durante esse último período de 27 anos. 

Para a região norte da Europa, foram encontrados sete dos dez anos mais úmidos de 1978 
a 1998. Regimes secos e úmidos significantes foram encontrados nas últimas décadas do 
século XX. O autor sugere que esses períodos úmidos mais recentes sejam realmente efeito de 
causas terrestres, tendo evidência mais notável numa larga mudança do padrão do clima do 
Atlântico Norte. 

Gonçalves et al. (2006) determinaram o índice IAC para 15 estações situadas no rio São 
Francisco, fato que mostrou que a incidência de anos secos é substancialmente maior na 
região estudada. Pela aplicação do índice em áreas situadas à jusante da hidrelétrica de 
Sobradinho, pode-se explicar a ocorrência de cheias e inundações ocorridas no sertão 
pernambucano.   

Da Silva et al. (2007), ao utilizarem o IAC para verificar a variabilidade das chuvas na 
bacia do rio Mundaú (AL e PE), encontraram uma modificação no padrão de distribuição de 
precipitação. Antes de 1974, nas sub-bacias do Médio Mundaú e Alto Mundaú, os anos foram 
mais secos e, após 1974, foram mais úmidos, ocorrendo o contrário no Baixo Mundaú. 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os dados de precipitação pluviométrica utilizados na pesquisa foram obtidos da série 
histórica da SUDENE e complementos da UACA (Unidade Acadêmica de Ciências 
Atmosféricas – UFCG) de 1910 a 2004 (65 municípios). 

A área de estudo deste trabalho é a bacia hidrográfica do rio Paraíba (Figura 1), que se 
localiza no semiárido paraibano e integra as mesorregiões da Borborema, do Agreste e do 
Litoral, abrangendo uma área de 20.127,17 km², compreendida entre as latitudes 6°51’31‘’ e 
8°26’21’’ Sul e as longitudes 34º48’35’’ e 37º2’15’ Oeste de Greenwich, é a segunda maior 
do Estado da Paraíba, pois abrange 38% do seu território, abastecendo 84 municípios, 
abrigando 1.885.655 habitantes que correspondem a 52% da sua população total. 
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Figura 1. Localização da bacia do rio Paraíba. 

 
A bacia apresenta intensa variabilidade climática, características físicas e uma grande 

extensão geográfica, e está dividida em quatro sub-regiões, são elas: Alto, Médio e Baixo 
Curso do rio Paraíba e a região do curso do rio Taperoá. 

As séries de precipitação mensal serão utilizadas para avaliar o comportamento sazonal 
da chuva e detectar períodos considerados “excessivamente” úmidos ou secos. 

A avaliação do grau de severidade e duração dos períodos secos e úmidos será feita por 
meio do cálculo do índice IAC, (Freitas, 2004 e 2005), obtido a partir das equações: 

 
( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−

=
NM
NNIAC 3 , para anomalias positivas      [1] 

( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−

−=
NX
NNIAC 3 , para anomalias negativas      [2] 

 
em que:  
 N = precipitação mensal atual (mm); 
N  = precipitação média mensal da série histórica (mm);  
M  = média das dez maiores precipitações mensais da série histórica (mm); e,  
X  = média das dez menores precipitações mensais da série histórica (mm). 
 

A partir da metodologia de Freitas (2004 e 2005), foi adaptada uma nova classificação de 
anos secos e úmidos (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Classes de Intensidade do Índice de Anomalia de Chuva da bacia do rio 
Paraíba. 

Faixa do IAC Classe de Intensidade 
De 4 acima Extremamente Úmido 

2 a 4 Muito Úmido 
0 a 2 Úmido 
0 a -2 Seco 
-2 a -4 Muito Seco 

Índice de Anomalia de 
Chuva (IAC) 

De -4 abaixo Extremamente Seco 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. Índice de Anomalia de Chuva (IAC) 

Na Figura 2, observam-se valores positivos de IAC em toda bacia do rio Paraíba, com 44 
anos chuvosos, variando entre as classes de chuvoso, muito chuvoso ou extremamente 
chuvoso. Similarmente aos valores positivos de IAC, os valores negativos representam os 
anos secos, com 46 anos negativos, cuja classificação sugere ano seco, muito seco ou 
extremamente seco. 

 
Figura 2. Índice de Anomalia de Chuva da bacia do rio Paraíba. 

 
O índice de Anomalia de Chuva (IAC) da bacia do rio Paraíba tem algumas 

peculiaridades no decorrer do tempo, pois até a década de 50 os valores positivos eram em 
maior número, mas com alternância com os valores negativos. No entanto, do início da 
década de 50 até o início dos anos 60, ocorre uma modificação na variação da precipitação da 
bacia do rio Paraíba, anos mais secos são mais evidentes, em que ocorre um “ponto de 
inflexão”, que mostra uma possível variação climática no padrão da precipitação na região.  

Após esse período de modificação no padrão da precipitação da região, ocorre o inverso, 
no inicio da década de 60, valores positivos de IAC tornam-se mais comuns, ou seja, há 
ocorrência de mais anos úmidos. Logo após essas duas “janelas de variação climática” da 
precipitação na bacia do rio Paraíba, ou seja, dois períodos distintos, um bem seco e outro 
bem chuvoso, o padrão da precipitação volta a sua normalidade, com anos secos decorrentes 
de anos úmidos, ou vice e versa, mas com uma ressalva, os anos positivos passaram a ocorrer 
em menor número do que os anos mais secos, diferentemente do observado antes da década 
de 50, a qual tinha anos úmidos em maior quantidade do que secos. Dessa forma, vale 
ressaltar que ocorreu uma modificação importante no padrão da precipitação média da bacia 
do rio Paraíba, ocorrendo mais períodos de anos secos do que chuvosos. 

Como visto anteriormente, a espacialização da precipitação na bacia do rio Paraíba é bem 
diferenciada quando analisada individualmente, ou seja, como um todo, necessita-se analisar 
com maior rigor a área de estudo. Tendo em vista essa característica, decidiu-se avaliar tal 
variabilidade temporal climatológica de cada sub-bacia da bacia do rio Paraíba. 

A espacialização temporal da precipitação na sub-bacia do rio Taperoá (Figura 3) mostra 
que, a média da região é de, aproximadamente, 30 mm e que o período chuvoso tem início no 
mês de fevereiro e término no mês de maio, quadra mais chuvosa, com valores máximos de 
precipitação de 90 mm em média no mês de março. Valores mais amenos encontram-se nos 
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meses de setembro a dezembro, o qual se caracteriza como período mais seco do ano, com 
valores de precipitação abaixo de 10 mm em média para o mês de setembro. 

 
Figura 3. Fluviograma da sub-bacia do Taperoá. 

  
Para melhor avaliar o grau de severidade dos eventos e de duração de períodos secos e 

úmidos, utilizou-se nesta seção o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) para cada sub-bacia da 
área de estudo, por causa da variabilidade da precipitação de região para região. 

A Figura 4 exibe o IAC da sub-bacia do rio Taperoá, que se apresenta semelhante ao 
índice geral da bacia do rio Paraíba (Figura 3), que em sua maioria mostra alternância entre os 
valores positivos e negativos, mas com maior predominância de anos secos até o inicio da 
década de 50. Logo após esse período seco, observa-se também o “ponto de inflexão” citado 
anteriormente, o qual ocorre nos anos 50, com uma sequência de anos secos em toda área da 
sub-bacia do rio Taperoá. 

Após esse período de modificação da precipitação na sub-bacia do rio Taperoá, ocorre o 
inverso, na década de 60, os valores positivos de IAC tornam-se mais comuns, destaca-se esse 
período como chuvoso para toda região. Ao término da década de 70 o padrão volta a sua 
normalidade, com anos secos e anos úmidos acontecendo no decorrer do tempo 
alternadamente. 

 
Figura 4. IAC sub-bacia do Taperoá. 

 
Para melhor avaliar a variabilidade temporal da precipitação e observar as diferenças 

entre as quadras chuvosas na sub-bacia do rio Taperoá, analisaram-se anos específicos 
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aleatórios da série de IAC, foram escolhidos dois anos secos (1987 e 1990) e dois anos 
úmidos (1984 e 2004). 

A Figura 5 mostra o IAC da sub-bacia do rio Taperoá para os anos de 1987 e 1990, anos 
em que o IAC apresentou-se negativo. Ao longo desses anos, apenas um mês apresentou 
precipitação mensal acima da média (março), destaca-se o inicio da Quadra 1, quando se 
observa a menor variação entre os dois anos secos, com diferença para os meses de janeiro e 
março de 1987, que obtiveram valores positivos de IAC. 

Esses dois anos secos, de acordo com Da Silva (2009) estão associados à atuação dos 
Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), pela convecção e instabilidade devido ao 
aquecimento da superfície no verão diferenciados dos demais anos da série e , porque, durante 
o ano de 1987, ocorreu um El Niño intenso. O total de precipitação na quadra chuvosa desses 
anos foi 247,8 mm em 1987 e de 78,7 mm em 1990, equivalendo a 81,8% e 47,8% do total 
anual, respectivamente. 

 
Figura 5. IAC mensais de anos secos da sub-bacia do rio Taperoá. 

 
Na Figura 6 tem-se IAC mensal para os anos de 1984 e 2004, anos em que o IAC anual 

apresentou-se positivo, ou seja, ano chuvoso. Percebe-se que nesses anos úmidos a 
contribuição da quadra chuvosa foi muito significativa, principalmente o ano de 2004, o qual 
foi bastante chuvoso nos meses de janeiro e fevereiro, principalmente nas regiões da sub-
bacia do rio Taperoá e Alto Paraíba, e, para os demais meses, o seu comportamento 
modificou-se variando de seco para úmido no decorrer do ano.  

De acordo com Brito e Braga (2005), as fortes chuvas ocorridas no Estado da Paraíba, 
foram as mais intensas dos últimos 50 anos e foram produzidas pela interação da Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT), pelas atividades convectivas oriundas do Vórtice 
Ciclônico de Altos Níveis (VCANS) e pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 
E 1984 foi considerado um ano chuvoso por causa da atuação de uma La Niña fraca que 
durou todo o ano (CPTEC), favorecendo a precipitação na Quadra 2. 

A quadra chuvosa nos anos de 1984 e 2004 contribuiu com 358,8 mm e 162,7 mm, 
respectivamente, o que equivale a 79,8% do total anual do primeiro ano e 22% do total anual 
do segundo ano citado anteriormente.  
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Figura 6. IAC mensais de anos úmidos da sub-bacia do rio Taperoá. 

 
Continuando a analise da espacialização temporal da precipitação, evidencia-se neste 

momento a sub-bacia do Alto Paraíba que se caracteriza semelhantemente com a sub-bacia do 
rio Taperoá, uma peculiaridade de diferença entre elas são os valores totais mensais da região 
do alto Paraíba que são mais elevados do que a outra região. 

A Figura 7 mostra a variação da precipitação mensal do Alto Paraíba, com quadra 
chuvosa nos meses de fevereiro a maio, com média de, aproximadamente, 40 mm e com 
valores máximos de precipitação, dentro da quadra chuvosa, acima de 114 mm em média, no 
mês de março, o qual é mais eficiente em termos de precipitação por causa da atuação da 
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que atinge seu máximo no mês de março. 
Ressalta-se que esse mês, devido à intensa precipitação, é o mês mais importante para o 
aporte hídrico dos mananciais nas regiões da sub-bacia do rio Taperoá e Alto Paraíba. 

 
Figura 7. Fluviograma da sub-bacia do Alto Paraíba. 

  
Os menores valores de precipitação são encontrados nos meses de agosto a novembro, o 

qual se caracteriza como período mais seco do ano, com valores de precipitação abaixo de 10 
mm em média para o mês de setembro, mês mais seco para toda região da sub-bacia do rio 
Taperoá e Alto Paraíba. 

Na Figura, 8 tem-se o IAC da sub-bacia do Alto Paraíba, na qual ocorre alternância de 
anos secos e úmidos, com maior quantidade de anos secos, até o início da década de 50, como 
visto na sub-bacia do rio Taperoá, após esse período ocorre a modificação no padrão da 
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precipitação (ponto de inflexão), com anos secos consecutivos em todo o período até o final 
da década cotada. 

Nos meados da década de 60, esse padrão se modifica, com atuação de anos úmidos 
consecutivos durante todo o período, diferente da década passada. No início dos anos 80, os 
valores voltam a sua normalidade com a mesma alternância vista antes da década de 50, ou 
seja, a variabilidade climática a qual a sub-bacia do Alto Paraíba estava submetida diminuiu 
sua influência, voltando a sua normalidade, mas com maior ocorrência de anos úmidos para 
toda região. 

 
Figura 8. IAC da sub-bacia do Alto Paraíba. 

 
A Figura 9 mostra a variabilidade dos anos secos de 1987 e 1990 para a sub-bacia do 

Alto Paraíba, os quais apresentaram IAC negativos para todos os meses, com exceção do mês 
de março de 1987, o qual foi positivo, ou seja, um mês chuvoso dentro de um ano seco.  

A precipitação total da quadra chuvosa desses anos foi de 284 mm em 1987 e de 52,4 
mm em 1990, equivalendo a 72,8% e 40,3% do total anual, respectivamente. 

 
Figura 9. IAC mensais de anos secos da sub-bacia do Alto Paraíba. 

 
Outro ponto importante é que a quadra mais seca iniciou-se com uma variação em 1987, 

nos seus primeiro dois meses, com valores positivos de IAC, logo após valores negativos, e 
para 2004 o padrão seguiu a normalidade, de uma quadra seca com todos os meses com 
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valores negativos de IAC. Dessa forma, a quadra chuvosa contribuiu com 514,5 mm para o 
ano de 1984 e 178,9 mm para o ano de 2004, o que equivale a 74,9% do total anual do 
primeiro ano e 25,2% do total anual, respectivamente. 

O IAC mensal dos anos úmidos de 1984 e 2004 (Figura 10) da sub-bacia do Alto Paraíba 
apresenta-se positivo na quadra chuvosa, em sua maioria nos meses do ano de 1984 e 
negativos para os meses da quadra chuvosa do ano de 2004. Evidencia-se que a atuação da La 
Niña, como foi citado anteriormente, influenciou todo ano de 1987 e que os sistemas que 
geraram intensa precipitação no ano de 2004 na região ocorreram apenas no inicio do ano, 
como citado por Brito e Braga (2005), favorecendo uma quadra chuvosa abaixo da média 
histórica da sub-bacia do alto Paraíba, mas com valores superiores nos meses de janeiro e 
fevereiro do mesmo ano. 

 
Figura 10. IAC mensais de anos úmidos da sub-bacia do Alto Paraíba. 

 
A Figura 11 mostra a espacialização temporal da precipitação da sub-bacia do Médio 

Paraíba, com média aproximada de 50 mm e período chuvoso nos meses de abril a julho, 
diferentemente das sub-bacias citadas anteriormente, que tem seu período chuvoso de 
fevereiro a maio. A quadra chuvosa da região é bem definida em todos os meses que a 
compõem, todos os seus valores apresentam-se acima de 80 mm em média e menores valores 
de precipitação ocorrem nos meses de setembro a dezembro como as demais sub-bacias, com 
valores mínimos em torno de 10 mm em média. 

 
Figura 11. Fluviograma da sub-bacia do Médio Paraíba. 
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O IAC da sub-bacia do Médio Paraíba (Figura 12) apresenta a mesma variação de anos 
secos e úmidos até o inicio da década de 50, como visto para as sub-bacias do rio Taperoá e 
alto Paraíba. Essa semelhança também ocorre com o surgimento do “ponto de inflexão” na 
década de 50, o qual modifica o padrão da precipitação e mostra que o período foi 
demasiadamente seco para a sub-bacia do Médio Paraíba.  

 
Figura 12. IAC sub-bacia do Médio Paraíba. 

 
O diferencial da sub-bacia do Médio Paraíba para as demais já citadas é que, logo após a 

modificação do padrão da precipitação na década de 50, o padrão volta a normalidade, com 
alternância de anos secos e úmidos como visto anteriormente da modificação do padrão, 
diferentemente das outras sub-bacias, que após esse período são assoladas por períodos 
úmidos e depois o padrão é restabelecido. 

Os anos secos de 1987 e 1990 para a sub-bacia do Média Paraíba (Figura 13) mostram 
IAC negativos na maioria dos meses dos anos, exceto nos meses de março e abril de 1987, 
que, dentro da estação chuvosa de um ano seco, obtiveram valores positivos de IAC, e 
também junho, julho e agosto de 1990.  

A quadra chuvosa teve totais pluviométricos de precipitação de 291,6 mm em 1987 e de 
226,5 mm em 1990, equivalendo a 70,8% e 54,2% do total anual, respectivamente. 

 
Figura 13. IAC mensais de anos secos da sub-bacia do Médio Paraíba. 

 



ARAÚJO, L. E.; MORAES NETO, J. M.; SOUSA, F. A. S. Classificação da precipitação anual e da quadra 
chuvosa da bacia do rio Paraíba utilizando índice de Anomalia de Chuva (IAC). Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 
3, p. 93-110, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.105) 
 

 104

Para os anos úmidos de 1984 e 2004 da sub-bacia do Médio Paraíba (Figura 14), 
observam-se valores positivos na quadra chuvosa nos meses de abril e maio de 1984 e maio e 
junho de 2004, mas deve-se salientar que essa região obteve períodos mais úmidos do que as 
demais regiões adentro do continente, o qual gera maior precipitação na sub-bacia do médio 
Paraíba, precipitação esta advinda dos Distúrbios de Leste (DL) atuantes nessa época, 
principalmente no ano de 2004 que, de acordo com Brito e Braga (2005) foram um dos 
sistemas responsáveis pela precipitação e, para os demais meses, sistemas como Vórtices 
Ciclônicos de Ar Superior (VCAS) e Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) no período, 
e em 1984 por causa da atuação da La Niña. 

 
Figura 14. IAC mensais de anos úmidos da sub-bacia do Médio Paraíba. 

 
A quadra mais seca da sub-bacia do Médio Paraíba foi mais amena do que as demais, 

com valores negativos de IAC bem inferiores aos vistos anteriormente. Com contribuição da 
quadra chuvosa de 411,8 mm para o ano de 1984 e 377,9 mm para o ano de 2004, 
equivalendo a 58% e 37,2% do total anual, respectivamente. 

Por fim, ao análisar-se a climatologia temporal da sub-bacia do Baixo Paraíba (Figura 
15), a qual aborda não uma quadra chuvosa e, sim, cinco meses chuvosos, de março a julho, 
semelhante a sub-bacia do Médio Paraíba, verifica-se que o padrão climático de precipitação 
das duas sub-bacia são idênticos, o qual sugere que os sistemas atuantes na região são os 
mesmos. 

 
Figura 15. Fluviograma da sub-bacia do Baixo Paraíba. 
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A sub-bacia do Baixo Paraíba tem média de 70 mm mensal com valores máximos em 
toda estação chuvosa de 118 mm, o qual demonstra que a influência do contraste térmico 
entre o continente e oceanos e demais sistemas atuantes na região tem sua influência nesse 
valor, e a quadra mais seca da região se estende de setembro a dezembro, com o mês mais 
significativo, outubro, com valor de 20 mm.  

O IAC da sub-bacia do Baixo Paraíba (Figura 16) é o mais variados dos outros 
resultados, o “ponto de inflexão” não é bem definido nessa região, mostrando que a 
variabilidade temporal climática é bem mais intensa do que as demais sub-bacias. O motivo 
deve estar ligado à proximidade do continente ao oceano e a pouca diferença entre as estações 
de ano. 

 
Figura 16. IAC sub-bacia do Baixo Paraíba. 

 
Os anos secos de 1987 e 1990 da sub-bacia do Baixo Paraíba (Figura 17), exibem uma 

grande variabilidade temporal, diferentemente das demais sub-bacias, nas quais esses mesmos 
meses dos anos secos se comportaram de forma não tão variada como visto nessa sub-bacia. 
Mostra que a variabilidade a qual uma região próxima ao litoral sofre com os efeitos do 
relevo não acidentado, contraste terra e oceano e alta umidade são primordiais para esse 
padrão tão distinto das demais sub-bacias hidrográficas. 

Sua quadra chuvosa teve totais pluviométricos de precipitação de 516,6 mm em 1987 e 
de 379,9 mm em 1990, equivalendo a 66% e 48,8% do total anual, respectivamente. 

 
Figura 17. IAC mensais de anos secos da sub-bacia do Baixo Paraíba. 
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De forma similar, os anos úmidos de 1984, com quadra chuvosa de 641,1 mm, 
correspondendo a 56,4% e 2004 com 471,2, que equivale a 39,5% da sub-bacia do Baixo 
Paraíba (Figura 18), têm-se a mesma variabilidade temporal climática, sem padrão definido. 
Com valores positivos de IAC dentro da estação chuvosa de ambos os anos e negativos no 
final do ano, o qual deveria ser positivo por causa das chuvas de verão que atuam na região.  

 
Figura 18. IAC mensais de anos úmidos da sub-bacia do Baixo Paraíba. 

  

Para analisar a variabilidade espaço-temporal da precipitação na bacia do rio Paraíba 
construíram-se gráficos e figuras para melhor ilustrar as peculiaridades do clima em toda 
região de estudo. Dessa forma, dividiu-se o ano em quadrimestres, o primeiro indo de janeiro 
a abril (Quadra 1), com inicio do quadrimestre com um mês seco, passando a chuvoso até o 
segundo quadrimestre, que abrange os meses de maio a agosto (Quadra 2), que tem sua 
transição diferente do quadrimestre anterior, de meses chuvosos a secos; e o terceiro, mais 
seco, de setembro a dezembro (Quadra 3), período crítico para toda a bacia do rio Paraíba. 

Tendo em vista toda essa variabilidade, a climatologia temporal da precipitação da bacia 
do rio Paraíba (Figura 19) concentra metade dos meses do ano acima da média e a outra 
metade abaixo, com meses mais úmidos e mais propícios a precipitação, os meses de 
fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, (Quadra 1 e 2), com ênfase para o mês de março, 
que mostra valor acima de 100 mm em média para toda região de estudo. 

 
Figura 19. Variação temporal média da precipitação da bacia 
do rio Paraíba. 

Com os valores de IAC anual de 1987 e 1990 (anos secos) e 1984 e 2004 (anos 
chuvosos) foram espacializados e classificados de acordo com a Tabela 1. 

Dessa forma, observa-se na Figura 20, o ano seco de 1987, o qual obteve maior 
quantidade de IAC negativos para toda região da bacia hidrográfica do rio Paraíba, com 
exceção no oeste de região da sub-bacia do rio Taperoá e norte do baixo Paraíba. Tem-se 
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como principal sistema de grande escala causador dessa variabilidade negativa o intenso El 
Niño ocorrido nesse ano, como sugerido por Da Silva (2009). 

A classificação do ano como seco foi evidente em toda região da bacia, com outras 
classificações de úmidos, no oeste da região da sub-bacia do rio Taperoá e norte do Baixo 
Paraíba, e com classificação de muito seco no sudeste da sub-bacia do Alto Paraíba e leste da 
sub-bacia do Baixo Paraíba. Evidencia-se que por essa classificação o ano de 1987 foi seco 
em quase sua totalidade na bacia hidrográfica do rio Paraíba. 
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Figura 20. Classificação do índice de Anomalia de Chuva da bacia hidrográfica do rio Paraíba 
para o ano de 1987. 

 
A Figura 21 mostra o ano de 1990 que, similarmente ao ano de 1987, foi seco, mas com 

maior intensidade em suas classificações espaciais do IAC. A região da sub-bacia do rio 
Taperoá quase que totalmente classifica-se em muito seco, com uma pequena região com 
classe extremamente seco a Sudoeste e seco ao sul da bacia. Para a sub-bacia do Alto Paraíba 
a classificação é de muito seco para grande parte, e demais classificação em extremamente 
seco a oeste e seco a nordeste. Já para o Médio Paraíba ocorreu a variação entre muito seco a 
oeste e seco a leste e, por fim, o Baixo Paraíba que obteve um setor a oeste da sub-bacia como 
úmido, seguindo por seco até chegar ao litoral que se classifica como muito seco. 
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Figura 21. Classificação do índice de Anomalia de Chuva da bacia hidrográfica do rio Paraíba 
para o ano de 1990. 
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Evidencia-se dessa forma que, o ano de 1990 foi um ano muito seco, por causa da 
atuação de um El Niño muito forte que teve inicio entre os anos de 1990 e 1993 (INPE, 2000), 
causando pouca precipitação na região de estudo.  

Como um dos representantes de ano úmido, o ano de 1984 (Figura 22) mostra que foi um 
ano úmido em toda região da bacia hidrográfica do rio Paraíba, com exceção no sudoeste da 
região da sub-bacia do rio Paraíba, centro-norte da sub-bacia do Alto Paraíba e com 
classificação de muito úmido no oeste desta. Esses valores positivos de IAC são oriundos da 
precipitação favorecida pela atuação neste ano de uma La Niña não tão intensa na região. 
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Figura 22. Classificação do índice de Anomalia de Chuva da bacia hidrográfica do rio Paraíba 
para o ano de 1984. 

 
Por fim, 2004 (Figura 23), mostra-se como ano intensamente úmido na bacia hidrográfica 

do rio Paraíba, mas vale ressaltar que, de acordo com o IAC mensal do mesmo ano para a 
região, sua intensidade foi mais evidente nos meses de janeiro e fevereiro (Figuras 6, 10, 14 e 
18) por causa da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e dos Vórtices 
Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN). 
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Figura 23. Classificação do índice de Anomalia de Chuva da bacia hidrográfica do rio Paraíba 
para o ano de 2004. 

 
Nesse ano, a classificação do IAC foi de chuvoso no centro norte da região da sub-bacia 

do rio Taperoá, centro sudoeste da sub-bacia do Alto Paraíba e leste da sub-bacia do Baixo 
Paraíba. De muito úmido a oeste da região da sub-bacia do rio Taperoá, norte e leste da sub-
bacia do Alto Paraíba, quase toda sub-bacia do Médio Paraíba e parte do sudoeste da sub-
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bacia do Baixo Paraíba, e extremamente úmido no centro da bacia hidrográfica do rio Paraíba, 
região na qual se localiza o açude Epitácio Pessoa, que foi favorecido por um bom aporte 
hídrico nos dois primeiros meses desse ano. Desta forma, o ano de 2004 classifica-se com um 
ano muito úmido. 
 

5. CONCLUSÕES 
 

A bacia do rio Paraíba apresenta semelhança entre o padrão de precipitação da região do 
Taperoá e Alto Paraíba, em relação à quantidade de anos secos e úmidos, em destaque os anos 
de 1962, 1990, 1993 e 1998 (secos), e 1974, 1985 e 2004 (úmidos) e das sub-bacias do Médio 
e Baixo Paraíba, com destaque para os anos de 1910, 1930, 1952, 1993 e 1998 (secos) e 1914, 
1924, 1961, 1985, 2000 e 2004 (úmidos). 

Na região do Taperoá e Alto Paraíba, foi encontrado um “ponto de inflexão” na 
distribuição de precipitação. Até a década de 1960, foram observados anos secos 
consecutivos; no entanto após esses anos, houve uma diminuição na frequência de anos secos 
e aumento da severidade dos eventos. Para as sub-bacias do Médio e Baixo Paraíba, foi 
verificada semelhança na alternância entre anos secos e úmidos ao longo da série de IAC. 

Em comum para toda a bacia do rio Paraíba, foi encontrado um período seco entre as 
décadas de 1950 e 1960. No entanto, para o Baixo Paraíba foi observado menor intensidade. 

A variação temporal do IAC dos anos secos de 1987 e 1990 mostrou que esses anos têm 
uma distribuição mais correta em relação ao padrão da precipitação vista na climatologia da 
região, principalmente dentro da estação chuvosa do ano. Em relação aos anos úmidos de 
1984 e 2004, a distribuição do IAC é bem irregular, principalmente dentro da estação 
chuvosa. 

A variação espacial do IAC dos anos secos de 1987 e 1990 mostrou a variação espacial 
do índice para toda região indo de seco a extremamente seco, principalmente no ano de 1990, 
devido à atuação de um El Niño muito forte. E nos anos úmidos de 1984 e 2004, observou-se 
que o ano de 2004 foi responsável por maior representação do índice em toda bacia, 
principalmente no início do ano, passando de regiões úmidas a extremamente úmidas. 

Neste trabalho foi verificado que o IAC pode ser utilizado como uma ferramenta para o 
acompanhamento climático de uma localidade, nesse caso uma bacia hidrográfica, além de ser 
utilizado para regionalização, podendo também,  por meio desse monitoramento gerar 
prognósticos e diagnósticos da climatologia local. 
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RESUMO  

No presente trabalho, objetivou-se avaliar a variação da concentração de nitrogênio e 
fósforo em solos fertirrigados com efluente do tratamento preliminar da água residuária da 
suinocultura. Tomateiros da variedade Fanny TY foram cultivados em lisímetro de drenagem 
sob ambiente protegido e fertirrigados com diferentes doses de água residuaria da 
suinocultura filtrada (ARSF) com e sem complementação da adubação da adubação. Os 
resultados permitiram concluir que: incrementos de ARSF resultaram em aumento na 
absorção do fósforo pela cultura; em comparação com as condições iniciais, houve acréscimo 
na concentração de fósforo disponível, sobretudo nas camadas superficiais; e a adição de 
ARSF resultou em incrementos na concentração do nitrogênio nas camadas superficiais, 
enquanto a adubação química resultou em maior deslocamento no perfil do solo. 
 
Palavras-chave: alteração química; fertirrigação; água residuária. 

 

Variation of nitrogen and phosphorus in soil fertirrigated with effluent 
of primary treatment of wastewater from swine 

 
ABSTRACT  

This study had the objective of evaluating the variation of nitrogen and phosphorus in 
soil fertirrigated with effluent of primary treatment of wastewater from swine. Tomatos of the 
variety Fanny TY were cultivated in lisymeters of drainage under protected environment and 
fertirrigated with filtered wastewater from swine (FWS) at different doses with and without 
application of additional fertilizer. The results showed that: increments in the FWS doses 
resulted in more abortion of phosphorus; in comparison to the initial conditions, there was 
increase in the concentration of available phosphorus, specially in the superficial layers; FWS 
addition resulted in increments in the nitrogen concentration in the superficial layers, while 
the chemical application of fertilizer resulted in larger displacement in the soil profile. 
 
Keywords: chemical alterations; fertirrigation; wastewater. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Até a década de 70, os dejetos de suínos não constituíam maiores problemas para os 

criadores, pois a concentração de animais na propriedade era pequena e os solos tinham 
capacidade de absorvê-los. No entanto, com a intensificação da produção, para atender a 
demanda da população por carne suína, a maioria dos produtores passou a adotar o regime de 
confinamento e, como consequência, aumentou-se o volume de dejetos produzidos por 
unidade de área, os quais, na maior parte, passaram a ser lançados em curso de água, sem 
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tratamento prévio, transformando-se em fonte poluidora dos mananciais e fator de risco para a 
saúde animal e humana. 

A capacidade poluente dos dejetos suínos, em termos comparativos, é muito superior à 
de outras espécies de animais. A demanda bioquímica de oxigênio de dejetos de suíno nas 
fases de gestação e lactação, com peso vivo médio de 196 kg, varia de 170 a 380g dia-1, e a 
humana oscila de 45 a 75g dia-1 (Perdomo e Lima, 1998).  

Cientes da degradação ambiental causada pelo lançamento de águas residuárias nas 
coleções de água e diante da ação fiscalizadora realizada por órgãos públicos responsáveis 
pela qualidade do meio ambiente, os suinocultores buscam soluções específicas no sentido de 
tratar, dispor ou aproveitar os resíduos. 

Embora sejam constatadas vantagens do uso de dejetos de suínos como fertilizante do 
solo e existam trabalhos que visam conhecer os efeitos químicos da disposição no solo, a 
maioria não se baseia em critérios agronômicos para o cálculo da lâmina a ser aplicada. 
Considerando-se que a planta tem participação fundamental na viabilidade técnica e 
sustentabilidade do sistema de tratamento, objetivou-se, neste trabalho, avaliar as alterações 
nas concentrações de nitrogênio e fósforo em um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
cultivado com tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill). 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido na estação lisimétrica da Área Experimental de Hidráulica, 

Irrigação e Drenagem, no campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Viçosa, 
MG, durante o período de setembro de 2007 a maio de 2008. 

Foram utilizados 21 lisímetros de drenagem sob ambiente protegido, os quais foram 
preenchidos com Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico previamente seco ao ar, 
destorroado, passado em peneira de 0,004 m de malha, corrigido quanto à acidez, com adição 
de calcário dolomítico, e homogeneizado, até formação de perfil de 0,60 m. Na Tabela 1, 
estão apresentadas as características físicas e químicas do solo utilizado no preenchimento 
dos lisímetros. 

Nesses lisímetros foram transplantadas, após formação de quatro folhas definitivas, 
mudas de tomateiros (Lycopersicon esculentum Mill), híbrido Fanny TY, em covas de 0,15 m 
de profundidades, no espaçamento de 1,00 x 0,50 m, totalizando quatro plantas por lisímetro. 

Os tomateiros foram conduzidos com haste única, sem poda apical, sem a retirada do 
primeiro racimo, mantendo-se apenas seis racimos por planta, sendo tutoradas verticalmente 
com fitilho, iniciando-se o amarrio 10 dias após o transplantio (DAT), conforme recomendado 
por Guimarães (2004).  

Os tratamentos foram constituídos de testemunha (T1-irrigação e adubação recomendada 
para o tomateiro) e fertirrigação com água residuária da suinocultura fornecendo 100, 150 e 
200% da dose de nitrogênio recomendada para o tomateiro sem complementação da adubação 
(T2, T3 e T4) e com complementação da adubação (T5, T6 e T7), com três repetições. 
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Tabela 1. Resultados das análises físicas e químicas do solo utilizado no preenchimento dos lisímetros. 

Característica Valor Característica Valor 

Classe textural Muito Argilosa Argila (%) 75 
Areia grossa (%) 10 Massa específica do solo (kg dm-3) 0,98 
Areia fina (%) 10 Massa específica das partículas (kg dm-3) 2,64 
Silte (%) 5 Porosidade total (dm3 dm-3) 0,63 
pH 7,01 H+Al (cmolc dm-3)d 0,80 
P (mg dm-3)a 0,90 SB (cmolc dm-3) 2,64 
K (mg dm-3)a 9,00 t (cmolc dm-3) 2,64 
Na (mg DM-3)a 5,50 T (cmolc dm-3) 3,44 
P-rem (MG dm-3)e 11,80 V (%) 76,72 
Ca2+ (cmolc dm-3)c 2,02 m (%) 0,00 
Mg2+ (cmolc dm-3)c 0,57 ISNa (%) 0,91 
Al3+ (cmolc dm-3)c 0,00 CO (dag kg-1)b 0,52 
NT (mg kg-1)f 817,00 MO (dag kg-1)b 0,90 

a - método Mehlich-1; b - método Walkley & Black; c - Método KCl 1 mol L-1; d - método Ca(OAc)2 0,5 mol L-1; e 
- concentração de fósforo em equilíbrio após agitar durante 1h a TFSA com solução de CaCl2 10 mmol L-1, 
contendo 60 mg L-1 de P, na relação 1:10; f - método do ácido salicílico. 
Sendo: pH - potencial hidrogeniônico, em água 1:2,5; P - fósforo disponível; K - potássio trocável; Na - sódio 
trocável; P-rem - fósforo remanescente; Ca2+ - cálcio trocável; Mg2+ -magnésio trocável; Al3+  - acidez trocável; 
H+Al - acidez potencial; SB - soma de bases; t -capacidade de troca catiônica efetiva; T - capacidade de troca 
catiônica a pH 7,0; V - índice de saturação por bases; m - índice de saturação por alumínio; ISNa - índice de 
saturação por sódio; MO - matéria orgânica, NT - Nitrogênio total. 

 
As fertirrigações foram realizadas com água residuária da suinocultura (ARS) 

proveniente do Setor de Suinocultura, do Departamento de Zootecnia da UFV, a qual era 
conduzida para um tanque de tratamento com tempo de detenção hidráulico médio de 339 h, 
cujo efluente era submetido a uma sequência de filtragem, passando por duas telas de aço 
inox de 10 mesh e uma de 25 mesh. A água residuária da suinocultura filtrada (ARSF) era 
bombeada para o reservatório de água residuária da estação lisimétrica, para serem utilizadas 
na fertirrigação.  

Na Tabela 2, estão apresentados os valores médios das características físicas, químicas e 
microbiológicas da ARSF, resultantes de avaliações quinzenais, durante o período 
experimental. 

Para o cálculo das lâminas de ARSF, tomou-se o nitrogênio como nutriente referencial, 
cujas lâminas, necessárias à aplicação das diferentes porcentagens de nitrogênio, foram 
calculadas por meio da Equação 1, recomendada pela EPA (1981). 

 
( )
( ) CpCnf1

U10ETPRCp
wL

−−

+−
=                                                                                                   [1] 

 
em que, 
Lw = lâmina de aplicação anual, (cm ano-1); 
Cp = concentração de nitrogênio na água de percolação, (mg L-1); 
PR = precipitação local, (cm ano-1); 
ET = evapotranspiração da cultura no local, (cm ano-1); 
U = absorção de nitrogênio pela cultura, (kg ha-1 ano-1); 
Cn = concentração de nitrogênio na água residuária, (mg L-1); e  
f = fração do nitrogênio que é removido por desnitrificação e volatilização, 

(adimensional). 
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Nesse método, considerou-se Cp como 10 mg L-1 (Brasil, 2005 e COPAM/CERH, 2008), 
PR-ET nulo (manejo em casa de vegetação e reposição da evapotranspiração), U igual a 400 
Kg ha-1 (tomateiro cultivado em casa de vegetação, tutorado verticalmente, conforme 
CFSEMG, 1999), f igual a 20% (Matos, 2007) e Cn obtida em avaliações quinzenais. 

A adubação química complementar foi calculada, subtraindo-se dos valores de P e K 
recomendados por CFSEMG (1999), a quantidade aportada desses nutrientes advindos das 
diferentes lâminas de ARS aplicadas. Dessa forma, foram adicionados 261,10; 229,80 e 181,4 
g cova-1 de super-simples e, 49,70; 40, 90 e 32,70 g cova-1 de cloreto de potássio, aos solos 
dos tratamentos 5, 6 e 7, respectivamente. Nos solos submetidos ao tratamento testemunha 
foram adicionados 100 g cova-1 de sulfato de amônio, 375 g cova-1 de super-simples e 69 g 
cova-1 de cloreto de potássio. 

 
Tabela 2. Valores médios das características físicas, químicas e microbiológicas da ARSF 
utilizada na fertirrigação. 

Características Valores Características Valores

pH 7,43 KT (mg L-1) 162 
CE (µS cm-1) 3.403 Na (mg L-1) 40 
NT (mg L-1) 480 COT (dag kg-1) 0,12 
N-NO3

- (mg L-1) 0,44 MO (dag kg-1) 0,20 
N-NH4

+ (mg L-1) 0,30 Ca + Mg (mmolcL-1) 4,40 
Cl (mg L-1) 181,40 DBO (mg L-1) 89 
Alcalinidade (mg L-1 de CaCO3) 1954 DQO (mg L-1) 370 
PT (mg L-1) 139 RAP ((mmolL-1)-1/2)  2,81 
ST (mg L-1) 1067 RAS ((mmolL-1)-1/2) 1,18 
SST (mg L-1) 126 CT (NMP/100 mL) 1,34x106 
SVT (mg L-1) 381 CF (NMP/100 mL) 4,1x105 
Sendo: pH - potencial hidrogeniônico; CE - condutividade elétrica; NT - nitrogênio total;  
N-NO3- - nitrogênio na forma nítrica; N-NH4

+ - nitrogênio na forma amoniacal; Cl - cloreto;  
PT - fósforo total; ST - sólidos totais; SST - sólidos em suspensão totais; SVT - sólidos voláteis totais;  
KT - potássio total; Na - sódio; COT - carbono orgânico total; MO - matéria orgânica; Ca+Mg - cálcio 
mais magnésio; DBO - demanda bioquímica de oxigênio; DQO - demanda química de oxigênio;  
RAP - razão de adsorção de potássio; RAS - Razão de adsorção de sódio; CT - coliformes totais;  
CF - coliformes termotolerantes; NMP - número mais provável.  

 
As variáveis meteorológicas, necessárias à determinação da demanda 

evapotranspirométrica, foram obtidas por meio de estação automática da marca Davis, 
instaladas dentro da casa de vegetação. A reposição da demanda evapotranspirométrica do 
tomateiro foi determinada considerando-se a evapotranspiração da cultura (ETc), obtida a 
partir da multiplicação da evapotranspiração de referência (ET0) pelos coeficientes de cultivo 
(Kc) do tomateiro sugeridos por Moreira (2002), a porcentagem de área sombreada, o 
coeficiente de localização proposto por Keller e Bliesner (1990) e a eficiência do sistema de 
aplicação. 

As aplicações da água de irrigação e da fertirrigação foram realizadas por gotejamento, 
por meio de mangueiras de polietileno de 0,016 m de diâmetro, cujos emissores eram 
integrados no espaçamento de 0,50 m (um emissor por planta) e apresentavam vazão de 1,90 
L h-1 para pressão de serviço de 10 MPa. 

As fertirrigações foram realizadas repondo-se 100, 150 e 200% da ETc diária para os 
tratamentos que recebiam, respectivamente, 100, 150 e 200% do nitrogênio por meio de 
lâminas de ARSF, disponibilizando-se, assim, os nutrientes na época mais necessária às 
plantas.  

A fertirrigação foi iniciada após transplantio das mudas por meio de aplicações diárias de 
lâminas de ARS, as quais foram finalizadas aos 68 dias após transplantio (DAT), quando 
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totalizaram 114,29; 171,43 e 228,58 mm, correspondentes a 100%, 150% e 200% do 
nitrogênio requerido pela cultura, calculadas pela Equação 1, sendo, após esse período, 
aplicada apenas água, repondo-se a demanda evapotranspirométrica do tomateiro. Desse 
modo, conforme observado por Batista (2007), ao se evitar a passagem de água limpa nas 
linhas de polietileno durante o período de aplicação de ARS, reduz-se a formação de biofilme 
e o consequente entupimento das gotejadores.  

Na Tabela 3, estão apresentadas as características químicas da água utilizada na irrigação 
das culturas. 
 

Tabela 3. Características químicas da água de irrigação. 

pH CE DQO NT KT Na Cl Alc Ca+Mg RAS RAP 

  μS cm-1 ------------------- mg L-1----------------- mg L-1  
de CaCO3 

mmolcL-1 (mmolcL-1)-1/2 

7,44 70,40 9,80 3,47 2,63 3,83 1,00 26,00 0,58 0,31 0,13 
Sendo: pH - potencial hidrogeniônico; CE - condutividade elétrica; DQO - demanda química de oxigênio,  
NT - nitrogênio total; KT - potássio total; Na - sódio; Cl - cloreto; Alc – alcalinidade total, Ca+Mg - cálcio mais 
magnésio, RAS - relação de adsorção de sódio; RAP - relação de adsorção de potássio. 

 
Por ocasião do transplantio (0 DAT), metade (60 DAT) e final (120 DAT) do ciclo do 

tomateiro, amostras de solo foram coletas, com auxílio de um trado tipo holandês, a uma 
distância de 0,10 m do caule de uma planta, em cada lisímetro, nas faixas de profundidades 
0,18-0,22; 0,38-0,42 e 0,56-0,60 m. Essas amostras foram identificadas e enviadas aos 
Laboratórios de Fertilidade do Solo e Laboratório de Física do Solo do Departamento de 
Solos da UFV, para análises, segundo metodologias descritas em EMBRAPA (1997), da 
CEes, do fósforo (P) e nitrogênio total. 

O experimento foi montado em esquema de parcelas subsubdivididas, tendo nas parcelas 
os tratamentos, nas subparcelas as profundidades no solo e nas subsubparcelas os tempos de 
avaliações, em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. Os dados foram 
submetidos à análise de variância, teste de médias e análise de regressão. Na análise de 
variância, empregou-se o teste F em até 5% de probabilidade. As médias foram comparadas 
utilizando-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. As equações de regressão foram 
escolhidas com base na significância dos coeficientes de regressão, aplicando-se o teste t em 
até 15%, no coeficiente de determinação e no processo em estudo. As análises estatísticas 
foram realizadas, empregando-se o software SAEG 7.1 (Ribeiro Júnior, 2001). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Finalizadas as aplicações das lâminas de ARS, aos 68 DAT, foram aplicadas lâminas de 

água de irrigação que totalizaram 97 mm, enquanto a ETc do período foi de 211,62 mm. 
Verificou-se que, mesmo aplicando-se 200% da ETc diária, as lâminas diárias aplicadas não 
foram suficientes para produzir efluentes nos lisímetros, garantindo que todo ARSF estava 
disponível às plantas. 

Na Figura 1, está apresentada a variação do fósforo disponível com a profundidade e o 
tempo, nos solos submetidos aos diferentes tratamentos. Pode-se observar que a concentração 
de fósforo apresentou relação linear negativa com a profundidade e quadrático com o tempo, 
a exceção dos solos submetidos aos tratamentos 1, 2 e 5, cuja relação foi linear positiva. 
Observa-se, ainda, que em comparação com as condições iniciais, houve acréscimo na 
concentração de fósforo disponível, sobretudo nas camadas superficiais. 

Segundo Scaloppi e Baptistella (1986) e Ceretta et al. (2005), baixas concentrações de 
fósforo disponível nas camadas inferiores devem-se à baixa mobilidade desse nutriente no 
solo, sendo, provavelmente, este adsorvido pelas partículas do solo, absorvido pelas plantas e 



SOUZA, J. A. R.; MOREIRA, D. A.; FERREIRA, P. A.; MATOS, A. T. Variação do nitrogênio e fósforo em 
solo fertirrigado com efluente do tratamento primário da água residuária da suinocultura. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 4, n. 3, p. 111-122, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.106) 
 

 116

o restante precipitado. Para Tomé Jr (1997), o teor de fósforo disponível tende, normalmente, 
a diminuir com a profundidade, acompanhando o teor de matéria orgânica do solo. 

A aplicação de lâminas diárias de ARSF no período correspondente do transplantio até 
68 DAT e sua supressão após esse período foi, provavelmente, responsável pelo efeito 
quadrático no tempo, enquanto o comportamento linear positivo, observado nos solos 
submetidos aos tratamentos 2 e 5, pode ter sido consequência dos sintomas de viroses 
apresentados pelos tomateiros cultivados nesses solos, que prejudicaram seu desenvolvimento 
e produção e, consequentemente, menor absorção desse nutriente.  

Chateaubriand (1988), estudando os efeitos da aplicação de diferentes lâminas de ARS 
em solo cultivado com milho, e King et al. (1985), Motavalli e Miles (2002), Ceretta et al. 
(2003), Queiroz et al. (2004), Oliveira (2006) e Berwanger (2006), em solos cultivados com 
forrageiras, também observaram acréscimos na concentração de fósforo disponível nas 
camadas superficiais, obtendo maiores valores, quando se aplicaram as maiores lâminas. 

Ao final do período experimental, na profundidade de 0,10 m, foram observadas 
reduções nas concentrações de fósforo disponível em relação à testemunha, tendo sido obtidas 
reduções de 10,85; 30,98; 17,05; 54,20 e 59,20% nos solos submetidos aos tratamentos 2, 3, 
4, 6 e 7, respectivamente, e acréscimo de 25,63% nos solos submetidos ao tratamento 5. 
Assim, à exceção dos solos submetidos aos tratamentos 2 e 5, em virtude dos sintomas de 
doenças, observou-se que maiores lâminas de ARSF proporcionaram incrementos na absorção 
do fósforo pela cultura, que foram intensificadas pelo balanceamento dos nutrientes com a 
complementação da adubação. 

Em relação às classes de interpretação da disponibilidade de fósforo sugerida por 
CFSEMG (1999), antes do período experimental, o solo de todas as parcelas experimentais 
apresentavam muito baixa disponibilidade de fósforo e, após esse período, na profundidade 
0,10 m, os solos apresentaram baixa (tratamentos 6 e 7), média (tratamento 3), boa 
(tratamentos 1, 2 e 4) e muito boa (tratamento 5) disponibilidade de fósforo. 
 
 



SOUZA, J. A. R.; MOREIRA, D. A.; FERREIRA, P. A.; MATOS, A. T. Variação do nitrogênio e fósforo em 
solo fertirrigado com efluente do tratamento primário da água residuária da suinocultura. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 4, n. 3, p. 111-122, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.106) 
 

 117

-2

0

2

4

6

8

10

10
20

30
40

50
60

0

20
40

60
80

100
120

P 
(m

g 
dm

-3
)

PROF (cm)

DAT (d
ias

)

0 
2 
4 
6 
8 
10 

-2

0

2

4

6

8

10
20

30
40

50
60

0

20
40

60
80

100
120

P 
(m

g 
dm

-3
)

PROF (cm)

DAT (d
ias)

0 
2 
4 
6 
8 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

10
20

30
40

50
60

0

20
40

60
80

100
120

P 
(m

g 
dm

-3
)

PROF (cm)

DAT (d
ias

)

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

10
20

30
40

50
60

0

20
40

60
80

100
120

P 
(m

g 
dm

-3
)

PROF (cm)

DAT (d
ias

)

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 

-2

0

2

4

6

8

10

12

10
20

30
40

50
60

0

20
40

60
80

100
120

P 
(m

g 
dm

-3
)

PROF (cm)

DAT (d
ias

)

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

10
20

30
40

50
60

0

20
40

60
80

100
120

P 
(m

g 
dm

-3
)

PROF (cm)

DAT (d
ias

)

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 

-2

0

2

4

6

8

10

12

10
20

30
40

50
60

0

20
40

60
80

100
120

P 
(m

g 
dm

-3
)

PROF (cm)

DAT (d
ias

)

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
Figura 1. Variação na concentração de P disponível no perfil do solo, em função da profundidade 
(PROF) e dias após o transplantio (DAT), nos solos submetidos aos tratamentos 1 (A), 2 (B), 3 
(C), 4 (D), 5 (E), 6 (F) e 7(G). 
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Na Figura 2, está apresentada a variação da concentração de nitrogênio total com a 
profundidade do solo e o tempo. Pode se observar que, nos solos dos tratamentos que 
receberam aplicação de ARSF, a concentração de nitrogênio apresentou relação linear 
negativa com a profundidade e quadrática com o tempo, à exceção dos solos submetidos aos 
tratamentos 2 e 5, cuja relação foi linear positiva. Já, para o solo submetido ao tratamento 1, 
observou-se relação quadrática com a profundidade e linear positiva com o tempo. 

A predominância da forma orgânica do nitrogênio (99%), adicionado aos tratamentos por 
meio da aplicação de ARSF, foi, provavelmente, responsável pelo aumento na concentração 
deste nutriente nas camadas superficiais, enquanto o efeito quadrático no tempo pode estar 
relacionado com a aplicação ARSF até 68 DAT e sua supressão após esse período.  

O comportamento linear positivo no tempo, observados nos solos submetidos aos 
tratamentos 2 e 5, provavelmente estão relacionados com os sintomas de virose apresentados 
pelos tomateiros cultivados nesses lisímetros, que resultaram em menor desenvolvimento das 
plantas e, consequentemente, menores crescimentos, produção de matéria seca, menor 
concentração do nutriente nos frutos e menores produções.  

Nos solos submetidos ao tratamento 1, a adição de sulfato de amônio como fonte de 
nitrogênio, sabidamente de grande mobilidade no solo, a calagem realizada e a aplicação de 
lâminas de irrigação, podem ter sido responsáveis pelo efeito quadrático observado com a 
profundidade no perfil do solo, favorecendo o deslocamento do NH4

+ e NO3
-. A variação no 

tempo deve-se, provavelmente, à aplicação parcelada do nitrogênio, conforme recomendações 
para a cultura do tomate sugeridas por CFSEMG (1999). 

Ceretta et al. (2003), analisando alterações devido à aplicação de ARS em solo cultivado 
com pastagem natural e, Dal Bosco et al. (2008), aplicando ARS em solo agricultável, por 
oito anos consecutivos, também observaram baixa mobilidade do nitrogênio no perfil do solo, 
obtendo maiores valores nas camadas superficiais, incrementadas com adição de ARS. 

Pode-se observar, ainda, que os valores máximos da concentração de nitrogênio no solo, 
no solo receptores de ARSF, ocorreram nas camadas superiores, após aplicação da totalidade 
das lâminas, exceção ocorreu no caso dos solos submetidos aos tratamentos 2 e 5, nos quais 
os valores máximos ocorreram no final do período experimental. Nos solos submetidos ao 
tratamento 1, o valor máximo também ocorreu ao final do período experimental, porém, nas 
camadas inferiores, indicando maior propensão à contaminação do lençol freático. 

No final do período experimental, verificou-se que, em relação às condições iniciais, na 
profundidade de 0,10 m, ocorreram incrementos na concentração de nitrogênio de 11,00; 
36,17; 13,83; 26,00; 27,21; 4,41 e 9,77%, nos solos submetidos aos tratamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 
e 7, respectivamente. Assim, pode-se observar que, à exceção dos solos submetidos aos 
tratamentos 2 e 5, maiores lâminas de ARSF proporcionaram maiores incrementos na 
concentração de nitrogênio no solo, sendo menores os valores quando realizada a adubação 
complementar que, devido ao balanceamento dos nutrientes, favoreceram maior absorção pela 
cultura. 

Segundo Lopes (1998), um dos problemas na adubação das culturas é o uso não 
balanceado do nitrogênio e do potássio, o que compromete, sobremaneira, a produção 
agrícola. 
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Figura 2. Variação na concentração de N no perfil, em função da profundidade (PROF) e dias 
após o transplantio (DAT), nos solos submetidos aos tratamentos 1 (A), 2 (B), 3 (C), 4 (D), 5 (E), 
6 (F) e 7(G). 
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4. CONCLUSÕES 
 

Para as condições do experimento e de acordo com os resultados, concluiu-se que: (a) em 
comparação com as condições iniciais, houve acréscimo na concentração de fósforo 
disponível, sobretudo nas camadas superficiais. Incrementos nas lâminas de água residuária 
da suinocultura filtrada (ARSF) resultaram em aumento na absorção do fósforo pela cultura, 
que foi intensificado com adequado balanceamento dos nutrientes proporcionado pela 
complementação da adubação química; (b) a adição de ARSF resultou em incrementos na 
concentração do nitrogênio nas camadas superficiais, enquanto a adubação química resultou 
em maior deslocamento no perfil do solo; (c) maiores absorções do nitrogênio ocorreram 
quando foi feito o balanceamento dos nutrientes, pela complementação da adubação, no solo. 
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RESUMO 
Objetivou-se avaliar a co-compostagem como alternativa tecnológica ao tratamento de 

lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos orgânicos domiciliares oriundos de municípios 
de pequeno e médio portes. Os lodos e os resíduos sólidos orgânicos domiciliares foram 
coletados em Cabaceiras, Caraúbas e Queimadas, estado da Paraíba. O experimento consistiu 
de quatro tratamentos com três repetições, totalizando 12 reatores, de configuração cilíndrica 
em polietileno de 100 L de capacidade. Cada reator foi alimentado com 50 kg de substrato 
com composição variável em função da fração de lodo: 0%, 10%, 20% e 30%. O reviramento 
manual foi realizado três vezes por semana e a temperatura foi monitorada diariamente. A 
total destruição de ovos de helmintos em período diferenciado em função da fração de lodo 
(14, 28, 35 e 63 dias) e a transformação média de 54,1% de lodos em biossólidos classe A e 
classe B, com características favoráveis ao uso em culturas agrícolas em 91 dias, expressaram 
a viabilidade do tratamento por co-compostagem de lodos de tanques sépticos multicâmaras 
de uso coletivo para os municípios de pequeno e médio portes. 
 
Palavras-chave: Tanque séptico; lodos; co-compostagem; biossólidos. 

 

Treatment aerobic conjugate of sludges of septic tanks and household 
organic solid wastes 

ABSTRACT 
It was aimed at to evaluate the co-composting as technological alternative to the 

treatment of sludges of septic tanks with household organic solid wastes originating from 
cities of small and medium loads. The sludges and the domiciliary organic solid waste were 
collected in Cabaceiras, Caraúbas and Queimadas, state of Paraíba. The experiment consisted 
of four treatments with three repetitions, totaling 12 reactors, of cylindrical configuration in 
polyethylene of 100 L of capacity. Each reactor was fed with 50 kg substratum with variable 
composition in function of the sludge fraction: 0%, 10%, 20% and 30%. The manual turning 
was accomplished three times a week and the temperature was monitored daily. The total 
destruction of helminth eggs in period differentiated in function of the sludges fraction (14, 
28, 35 and 63 days) and the medium transformation of 54.1% of sludges in biosolids class A 
and class B, with favorable characteristics to the use in agricultural cultures in 91 days, 
expressed the viability of the treatment for co-composting of sludges of tanks septic 
multichamber of collective use for the cities of small and medium load. 
 
Keywords: Septic tank; sludges; co-composting; biossolids. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de tanques sépticos é muito frequente no Brasil e em países da África, Ásia 
e da América Latina (Leite et al., 2006; Koottape et al., 2001), em consequência dos baixos 
índices de cobertura de rede coletora de esgotos e das vantagens desse tipo de tecnologia: 
simplicidade, baixo custo, poucos requisitos para operação e manutenção (Pradhan et al., 
2008), baixa produção de sólidos e baixo consumo de energia (Aquino e Chernicharo, 2005), 
possibilidade de reaproveitamento do efluente (Summerfelt e Penne, 2007) e de retorno dos 
nutrientes ao solo (Montangero e Belevi, 2007), efluente fácil de ser submetido ao tratamento 
secundário (Andrade Neto e Campos, 1999) e vida útil longa (USEPA, 1999a).  

Na Paraíba, em municípios de pequeno e médio porte situados no semiárido, geralmente 
os tanques sépticos multicâmaras de uso coletivo constituem a única forma de tratamento de 
esgotos, sendo, algumas vezes, seguidos de filtro anaeróbio. Segundo estimativa de Silva 
(2008) para os municípios situados no semiárido paraibano, a produção anual de lodos nesses 
tipos de sistemas varia de 15 a 22 kgST/hab.ano.  

 Em virtude das características indesejáveis que detém o lodo de esgoto, tais como: 
instabilidade biológica e péssima qualidade higiênica (Van Haandel e Além Sobrinho, 2006), 
o seu lançamento no meio ambiente sem tratamento representa risco de contaminação e 
poluição. À medida que ocorre a estabilização e higienização, essas características podem ser 
atenuadas. O gerenciamento de lodos de esgotos, porém, é de grande complexidade e de alto 
custo (Andreoli et al., 2001). As alternativas tecnológicas buscam possibilitar a atenuação 
dessa complexidade e subsidiar o seu reaproveitamento, no intuito de proteger a saúde pública 
e o meio ambiente. 

A co-compostagem dos lodos de esgotos com resíduos sólidos orgânicos vem sendo 
apontada na literatura internacional (Banegas et al., 2007; Tognetti et al., 2007; Koné et al., 
2007) e nacional (Correa et al., 2007; Silva et al., 2008) como alternativa de tratamento dos 
lodos de esgotos por propiciar a sua estabilização e higienização (Gea et al., 2007), 
originando um produto favorável à aplicação como fertilizante orgânico em diferentes tipos 
de solos e que pode atender às restrições ambientais e legais (Kranert et al., 2008). 

De acordo com Silva (2008), a média da produção per capita de resíduos sólidos 
orgânicos domiciliares em municípios do semiárido paraibano varia de 106 a 131 kg/hab.ano. 
O que aponta para a potencialidade quantitativa de uso desses resíduos em co-compostagem 
com lodos de tanques sépticos multicâmaras de uso coletivo. 

A co-compostagem constitui uma tecnologia de baixo custo, de fácil operação e 
manutenção (Correa et al., 2007) que permite viabilizar o processo de bioestabilizaçcão de 
lodo de esgoto sanitário e a superação das limitações inerentes à compostagem de lodo 
isolado: baixa relação C/N, alto teor de umidade, baixa diversidade de organismos e 
granulometria fina (Pinto, 2001). Essas limitações dificultam a ação dos organismos na 
estabilização, consequentemente, o aumento dos níveis de temperatura e a destruição e/ou 
inativação de ovos de helmintos são prejudicados. Estes últimos são considerados os mais 
resistentes, entre os micro-organismos patogênicos por Koné et al. (2007) e Metcalf & Eddy 
(2003). 

O principal objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a co-compostagem como 
alternativa tecnológica ao tratamento de lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos 
orgânicos domiciliares oriundos de municípios de pequeno e médio portes, requerendo a 
caracterização química, física e sanitária desses resíduos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Caracterização da pesquisa 

O trabalho foi realizado de agosto de 2005 a junho de 2008 nos municípios de 
Cabaceiras, Caraúbas e Queimadas, no estado da Paraíba. A escolha desses municípios teve 
por critérios: residências na área urbana com esgotos encaminhados a tanque séptico de uso 
coletivo, número de habitantes, localização na região semiárida e aceitabilidade da 
administração pública.  

A pesquisa experimental foi realizada na EXTRABES - Estação Experimental de 
Tratamentos Biológicos de Esgotos Sanitários e no laboratório do PROSAB – Programa de 
Saneamento Básico, da Universidade Federal de Campina Grande e da Universidade Estadual 
da Paraíba, localizados no bairro do Tambor, em Campina Grande-PB (latitude: 7° 13’ 50”; 
longitude: 35° 52’ 52”, a 551 m acima do nível do mar). 
 
2.2. Caracterização de lodos de tanques sépticos coletivos e resíduos sólidos orgânicos 
domiciliares 

Os lodos foram coletados em diferentes câmaras de tanques sépticos coletivos 
localizados nos municípios de Cabaceiras, Caraúbas e Queimadas, utilizando-se de uma 
bomba de sucção.  

Nas câmaras coletaram-se dez amostras de pontos distintos, formando-se uma amostra 
composta de 10 kg de lodos. O procedimento foi realizado três vezes. Totalizando-se 24 
amostras no tanque séptico de Cabaceiras, nove em Caraúbas e três em Queimadas. O número 
de amostra diferenciada decorreu das características construtivas dos tanques sépticos 
estudados (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Características dos tanques sépticos coletivos estudados em Cabaceiras, Caraúbas e 
Queimadas, no estado da Paraíba. Agosto a novembro de 2006. 

Tanque séptico coletivo Características 
Cabaceiras Caraúbas Queimadas 

Ano de Construção 1998 2000 1998 
Número de câmaras 8 3 2 
Comprimento (m) 14 9,2 6,0 
Largura (m) 11 4,30 3,0 
Profundidade (m) 2,8 2,3 2,3 
Número de ligações 80 60 60 
Número de contribuintes 400 180 180 
Tempo de detenção hidráulica (dia) 8 2 - 
Vazão (m3/dia) 40 18 18 
Volume útil (m3) 313 38 0 

 
Para a caracterização física, química e sanitária, os resíduos sólidos orgânicos 

domiciliares foram coletados na fonte geradora (110 residências) em três semanas 
consecutivas e dias alternados: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Constituindo-se três 
amostras compostas por município.  

As famílias foram previamente cadastradas, tendo por norteamento: localização (ruas ou 
avenidas distintas), esgoto ligado ao tanque séptico coletivo e interesse prévio em participar 
do projeto. Este antecedeu tanto, a coleta dos resíduos sólidos, como a de lodos de tanques 
sépticos coletivos. Em Queimadas, além do cadastramento de 30 famílias que encaminhavam 
esgotos ao tanque séptico coletivo, cadastraram-se 50 famílias, visando à aquisição de 
resíduos sólidos orgânicos domiciliares em quantidade adequada à instalação do experimento 
de co-compostagem.  
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As análises físicas e químicas de lodos de tanques sépticos e resíduos sólidos orgânicos 
domiciliares seguiram as recomendações do Standard Methods for Examination of the Water 
and Wastewater (APHA et al., 1998), exceto para carbono orgânico total - COT (Quadro 1). 

Para identificação e quantificação de ovos de helmintos, utilizou-se o método de Meyer 
et al. (1978) modificado. As modificações referem-se à preparação da amostra: 1)peso da 
amostra (25 g); 2) lavagens prévias com solução de água sanitária a 50%; 3) filtração dupla 
por filtro de nylon. O procedimento de filtração dupla foi adotado apenas para os resíduos 
sólidos orgânicos, em virtude da granulometria e visando aumentar eficiência de recuperação 
de ovos de helmintos.  

Para a análise da viabilidade de ovos de helmintos usou-se a técnica de coloração rápida, 
utilizando-se solução de safranina a 0,1%. A técnica baseia-se no uso de corante biológico 
para detectar as trocas de permeabilidade da membrana vitelina dos ovos.  
 

Quadro 1. Métodos utilizados para caracterização física, química e sanitária dos lodos 
dos tanques sépticos coletivos nos municípios de Cabaceiras, Caraúbas e Queimadas - 
Paraíba. Agosto a novembro de 2006. 

Parâmetros Métodos Utilizados 
Umidade (%) Gravimétrico 
pH (unidade) Potenciométrico 

Sólidos totais voláteis-STV (%ST) Gravimétrico 
Carbono Orgânico Total -COT (%ST) Kiehl (1998) (1,8xSTV) 

Nitrogênio total - NTK (%ST) Método semimicro Kjeldhal com digestão. 
Fósforo total -P(%ST) Espectrofotométrico com ácido ascórbico e digestão em 

persulfato de amônio 
Potássio-K(%ST) Fotometria de chama 

Ovos de helmintos (Ovos/gST) Meyer (1978) modificado 
 

2.3. O sistema experimental de co-compostagem de lodos de tanques sépticos coletivos e 
resíduos sólidos orgânicos domiciliares 

O sistema experimental consistiu de quatro tratamentos (T) com três repetições (R), 
totalizando 12 reatores aeróbios de polietileno de cor preta, de configuração cilíndrica com 
capacidade volumétrica unitária de 100 L, diâmetro de 1,56 m, altura 0,70 m e disposição 
casualizada. Cada reator foi alimentado com 50 kg de substrato (lodos de tanque séptico e 
resíduos sólidos orgânicos domiciliares) e recebeu composição variável em função da fração 
de lodo: 0% (T1), 10% (T2), 20% (T3) e 30% (T4 4) (Figura 1). 

Para montagem do experimento foram coletados 200 kg de lodos dos tanques sépticos de 
Cabaceiras e Caraúbas e uma tonelada de resíduos sólidos orgânicos nas residências de 
Queimadas. A opção por Queimadas decorreu da quantidade de resíduos orgânicos necessária 
para montagem do experimento, da facilidade de acesso e de transporte.  

Os lodos foram submetidos ao pré-tratamento por meio de secagem natural em uma caixa 
cilíndrica de amianto, durante 30 dias, objetivando-se alcançar o teor de umidade próximo a 
70%. Os resíduos orgânicos domiciliares também passaram pelo pré-tratamento, trituração, 
para obtenção da granulometria ideal à co-compostagem.  

O sistema experimental foi monitorado diariamente durante 91 dias, sempre no mesmo 
horário, às 14 horas, por meio de aferição de temperatura, utilizando-se de termômetro de 
haste de mercúrio e por observação direta. A escolha do horário decorreu da montagem do 
sistema experimental. A aferição de temperatura ocorreu em três pontos da massa de 
substrato: superfície, centro e base, para a qual foram perfurados seis furos no centro (altura: 
35 cm) e seis próximos à base (altura: 5 cm) de cada reator.  
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Figura 1. Disposição casualizada dos reatores para os diferentes tratamentos de co-
compostagem de lodos de tanques sépticos coletivos e resíduos sólidos orgânicos 
domiciliares. Campina Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 

 
A aeração dos reatores ocorreu com periodicidade, três vezes por semana, em dias 

previamente definidos (terça-feira, quinta-feira e sábado) e consistiu de reviramento manual 
dos substratos, utilizando-se de instrumentos agrícolas adaptados (estrovenga, pá e cabo de 
enxada). O reviramento foi executado após a aferição da temperatura. A coleta das amostras 
para as análises semanais   ocorreu no momento do reviramento. Os parâmetros analisados e 
os métodos aplicados são apresentados por meio do Quadro 2.  

 
Quadro 2. Método e frequência de análise dos parâmetros físico, químicos e biológicos dos 
diferentes tratamentos de co-compostagem de lodos de tanques sépticos coletivos e resíduos sólidos 
orgânicos domiciliares. Campina Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 

Parâmetros Frequência Método Utilizado 
Temperatura Diária Termômetro de mercúrio 
Umidade (%) Semanal Gravimétrico 
pH (unidade) Semanal Potenciométrico 

Sólidos Totais voláteis-STV (%ST) Semanal Gravimétrico 
Carbono orgânico Total-COT (%ST) Semanal Kiehl (1998) 

Nitrogênio Kjedahl - NTK (%ST) Semanal Método Kjeldhal com digestão. 
Fósforo Total -P(%ST) Semanal Espectrofotométrico com ácido ascórbico 

e digestão em persulfato de amônio 
Potássio-K(%) Semanal Fotometria de chama 

Ovos de helmintos (ovos/gST) Semanal Meyer (1978) modificado 
 
Para a conclusão dos experimentos executou-se o peneiramento duplo da massa final e a 

classificação do composto de acordo com a Normativa n. 23 de 31 de agosto de 2005 do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2005). No primeiro momento, 
utilizou-se uma peneira de 4 mm, em seguida, uma peneira de 2 mm; tendo como produto 
final dois tipos de composto: farelo e pó (Brasil, 2005), além do rejeito. 
 
2.4. Análise Estatística  

Para testar a homogeneidade entre as variâncias utilizou-se o teste de Levene. A 
ocorrência de variância entre os diferentes tratamentos foi avaliada aplicando-se o teste de 
Tukey.  

Os dados descritos neste trabalho foram apresentados e analisados tomando-se por base a 
média aritmética das repetições para cada tratamento. O grau de dispersão mostrou-se baixo 
(Desvio padrão) (Santos e Gheyi, 2003). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
3.1. Características dos lodos de tanques sépticos e dos resíduos sólidos orgânicos 
domiciliares 

Considerando-se os valores mínimos e máximos dos parâmetros investigados em lodos 
de tanques sépticos coletivos localizados em Cabaceiras, Caraúbas e Queimadas (Tabela 2), 
observou-se alto grau de dispersão, explicado pelas diferenças observadas da composição dos 
lodos nas diferentes câmaras. Essas diferenças, principalmente nas primeiras câmaras, podem 
ser justificadas pela variação da vazão dos esgotos ao longo do sistema, pelo tempo de 
detenção, pelo nível de turbulência hidráulica em cada câmara e, por último, devido às falhas 
observadas no pré-tratamento (gradeamento e caixa de areia), este último ocasionando o 
assoreamento da primeira câmara nos tanques sépticos de Caraúbas e Queimadas e na 
primeira e segunda câmaras do tanque séptico de Cabaceiras, reduzindo a eficiência na 
remoção de sólidos sedimentáveis, consequentemente, de sólidos totais voláteis nessas 
câmaras. Essa constatação motivou a opçao de não utilizar para montagem do experimento, os 
lodos das primeiras câmaras dos tanques sépticos estudados. 
 

Tabela 2. Características dos lodos originados das diferentes câmaras dos tanques sépticos coletivos dos 
municípios de Cabaceiras, Caraúbas e Queimadas - PB. Agosto a novembro de 2006. 

Município Câmara pH Umidade 
(%) 

STV 
(%ST)

COT 
(%ST)

NTK 
(%ST) C/N P 

(%ST) 
K 

(%ST) 

Helmintos 
(ovos 

viáveis/gST)
Cabaceiras 1 7,2 49,6 12,1 6,7 0,6 11,2 0,5 0,1 2,4 

 2 6,7 67,4 15,5 8,6 1,4 6,1 0,4 0,1 13,7 
 3 7,4 72,2 23,2 12,9 0,6 21,1 0,4 0,1 13,8 
 4 7,1 75,9 23,1 12,8 0,6 21,3 0,4 0,1 19,9 
 5 7,2 83,1 39,7 22,1 1,8 12,2 0,7 0,1 74,7 
 6 7,2 83,9 40,4 22,5 1,8 12,2 0,8 0,1 113,2 
 7 6,9 86,7 44,0 24,4 1,8 13,7 0,6 0,1 127,2 
 8 7,0 88,2 43,6 24,2 2 12,1 0,6 0,1 9,0 

Caraúbas 1 6,9 28,5 3,5 2,0 0,3 6,6 0,3 0,1 1,3 
 2 7,2 86,3 41,6 23,1 2,3 9,9 0,7 0,1 287,1 
 3 7,3 88,7 43,7 24,3 2,6 9,2 0,7 0,1 345,1 

Queimadas 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
 2 7,2 70,2 19,8 11,0 0,9 12,9 0,6 0,1 17,5 
 Mínimo 6,7 28,5 3,5 2,0 0,3 6,1 0,3 0,1 1,3 
 Máximo 7,4 88,7 44 24,4 2,6 21,3 0,8 0,1 345,1 
 Média 7,1 73,4 29,2 16,2 1,4 12,4 0,6 0,1 85,4 

 DP 0,2 18,2 14,5 8,1 0,8 4,8 0,2 0,0 116,7 
ST: Sólidos totais; STV: Sólidos totais voláteis; COT: Carbono orgânico total; C: Carbono; N: Nitrogênio; NTK: 
Nitrogênio Kjeldahl; P: Fósforo; K: Potássio. DP: Desvio Padrão; NA: Não analisado. 

 
A péssima qualidade sanitária dos lodos dos tanques sépticos coletivos representada pelo 

valor médio de ovos de helmintos viáveis (85,4 ovos viáveis/gST) reafirma a necessidade de 
tratamento, antes da destinação final. As características físicas e químicas ratificam a 
potencialidade para compostagem, como alternativa tecnológica de tratamento. Todavia, o 
teor médio de umidade (73,4%) e de sólidos totais volatéis (29,2%ST), a baixa relação C/N 
(12,4) e a granulometria desses resíduos impuseram a adição de outro tipo de resíduos sólidos 
orgânicos, escolhendo-se os domiciliares.  

Os resíduos sólidos orgânicos domiciliares coletados nos municípios de Cabaceiras, 
Caraúbas e Queimadas, embora coletados na fonte geradora (residências) também 
apresentaram péssima qualidade sanitária (13,13 ovos viáveis/gST) (Tabela 3). Por 
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conseguinte, a co-compostagem representou uma possibilidade de tratar simultaneamente 
lodos de tanques sépticos coletivos e resíduos sólidos orgânicos domiciliares, ambos, 
considerados importantes fontes de poluição e de contaminação quando não são destinados 
adequadamente.  

Os resíduos sólidos orgânicos domiciliares coletados apresentaram caracteristicas 
propícias à co-compostagem com lodos de tanques sépticos (Tabela 3): sólidos totais voláteis 
(78,94%ST), relação C/N (21,5), textura e granulometria apropriadas. Entretanto, o teor 
médio de umidade (75,27%) indicou a necessidade de estruturante (folhas) para iniciar o 
processo de co-compostagem com teor de umidade próximo à faixa indicada na literatura (55-
60%) conforme indicação de Neklyudov et al.,  (2008) e Ogunwande et al. (2008b). O 
percentual de estruturante (folhas) empregado correspondeu a 10% dos resíduos sólidos 
orgânicos domiciliares utilizado para cada tratamento.  
 
Tabela 3. Caracterização física e química dos resíduos sólidos orgânicos domiciliares gerados na área 
urbana de Cabaceiras, Caraúbas e Queimadas - PB. Setembro a novembro de 2006. 

Municípios pH Umidade 
(%) 

STV 
(%ST)

COT 
(%ST)

NTK 
(%ST) C/N P 

(%ST)
K 

(%ST) 

Helmintos 
(ovos 

viáveis/gST)
Cabaceiras 4,83 78,82 82,59 45,88 2,03 22,73 0,16 0,11 12,82 
Caraúbas 5,17 77,06 81,48 45,26 2,66 18,79 0,42 0,12 14,39 

Queimadas 5,19 69,94 72,76 40,42 1,89 22,99 0,30 0,12 12,19 
Média 5,06 75,27 78,94 43,85 2,19 21,50 0,29 0,12 13,13 

DP 0,20 4,70 5,38 2,99 0,41 2,35 0,13 0,01 1,13 
ST: Sólidos totais; STV: Sólidos totais voláteis; COT: Carbono orgânico total; C: Carbono; N: Nitrogênio; 
NTK: Nitrogênio Kjeldahl; P: Fósforo; K: Potássio; n=3; DP: Desvio Padrão. 
 
3.2. Co-compostagem de lodos de tanques sépticos coletivos com resíduos sólidos 
orgânicos domiciliares 

A co-compostagem, como processo aeróbio de degradação biológica de lodos de tanques 
sépticos coletivos e resíduos sólidos orgânicos domiciliares, requer o controle de parâmetros 
físicos e químicos, de forma a possibilitar a ação dos organismos autóctones e garantir um 
produto final estabilizado, higienizado e com características agronômicas adequadas ao seu 
reaproveitamento no solo e na vegetação da região semiárida.  

O controle da compostagem deve ocorrer em todas as etapas do processo tecnológico: 
pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento. O pré-tratamento envolve a definição da 
composição do substrato, coleta, seleção e aspectos granulométricos, a observação do teor de 
umidade e da relação C/N ideal. O controle do teor de umidade na massa inicial foi tão 
importante quanto o da relação C/N. O emprego de estruturante recomendado na literatura 
(Banegas et al., 2007; Adhikari et al., 2008; Lu et al., 2008), propiciou espaços de aeração 
entre as partículas que constituíam os lodos e permitiram a superação do limite do uso de 
lodos de esgotos, em relação à granulometria. 

Os teores de umidade iniciais entre 55,03 a 58,17% (Figura 2), faixa considerada ótima 
(Neklyudov et al.,  2008; Ogunwande et al., 2008a) favoreceram a ação dos organismos e a 
consequentemente, liberação de calor, aumentando a temperatura em níveis ideais à 
destruição e à inviabilização de ovos de helmintos (45-65°C), conforme sugerem Correa et 
al.,  (2007), USEPA (2003) e Carrington (2001). 

Ao longo da co-compostagem ocorreu redução gradativa do teor de umidade, resultando 
em compostos com teores de umidade entre 31 e 38%. Na base dos reatores foram 
encontrados os maiores teores, em virtude da menor oxigenação.  

A concentração de STV na massa inicial decresceu em função da fração de lodos de 
tanques sépticos. No processo de estabilização, em todos os tratamentos, houve a diminuição 
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gradativa dos STV, atingindo reduções de 43,92 a 57,61% em 91 dias (Tabela 4). O menor 
percentual correspondeu ao tratamento 4 (T4), provavelmente, devido às menores 
concentrações de STV (41,87%) e COT (23,26%) e menor relação C/N (17,81) na massa 
inicial, que limitou a ação biodegradadora dos organismos e resultou em menores níveis de 
temperatura.  
  
Tabela 4. Valores médios relativos aos parâmetros STV, COT e C/N para os diferentes tratamentos de co-
compostagem de lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos orgânicos domiciliares. Campina Grande-
PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007.  

STV(%ST) COT(%ST) C/N Tempo 
(Semana) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

0 49,58 47,31 46,01 41,87 27,49 26,29 25,56 23,26 19,22 18,21 19,08 17,81
1ª 43,84 45,95 43,76 43,09 24,36 25,53 24,31 23,94 20,65 18,00 19,42 17,35
2ª 44,11 41,70 42,61 37,96 24,51 23,17 23,67 21,09 18,81 18,24 16,23 14,33
3ª 40,58 37,72 41,54 37,31 22,54 20,96 23,08 20,73 16,65 14,31 15,46 14,06
4ª 39,31 34,92 35,31 32,62 21,19 19,40 19,62 18,12 11,79 11,56 14,14 13,26
5ª 35,84 34,57 34,59 33,51 19,91 19,20 19,22 18,62 12,14 9,52 12,63 9,70 
6ª 29,05 32,03 31,26 30,23 16,14 17,79 17,37 16,80 10,13 9,78 9,94 9,39 
7ª 31,20 30,28 31,42 33,30 17,34 16,82 17,45 18,50 10,77 10,64 11,77 12,46
8ª 31,77 34,53 32,67 31,48 17,65 19,19 18,15 17,49 11,78 12,48 11,78 11,59
9ª 29,84 27,98 27,58 26,43 16,58 15,54 15,32 14,68 9,58 8,83 9,84 9,34 

10ª 29,16 30,02 29,72 28,41 16,20 16,68 16,51 15,78 11,46 10,19 9,41 9,63 
11ª 29,33 29,41 29,88 30,32 16,29 16,34 16,6 16,84 8,52 8,56 8,02 7,60 
12ª 29,07 29,26 28,58 27,06 16,15 16,26 15,88 15,03 8,20 7,34 7,86 6,80 
13ª 25,86 27,08 27,72 27,57 14,37 15,04 15,40 15,31 6,84 6,53 6,68 7,02 

COT: Carbono orgânico Total; STV: sólidos totais volatéis; n=3. 
 

Mohee et al. (2008), avaliando o processo de co-compostagem de resíduos de granja e 
aparas de papel nas Ilhas Maurícius com relação C/N de 20,8, alcançaram a redução média de 
STV de 56,7%, no final da quinta semana, valores próximos aos obtidos para os tratamentos 1 
e 2. Tognetti et al. (2007), investigando a co-compostagem de lodos de esgotos com resíduos 
sólidos orgânicos municipais na Argentina nas proporções: 50%, 30% e 25% de lodos 
registraram a redução de STV de 39% e 45% em 120 dias. Neste trabalho, observa-se o 
aumento do tempo de estabilização e o menor percentual de redução de STV, possivelmente, 
em função da maior proporção de lodos de esgotos.  

Em processo de estabilização considerado eficiente, a USEPA (1993) recomenda redução 
superior a 38% para biossólidos Classe A. Os percentuais de redução obtidos, decrescentes 
em função do aumento da fração de lodos (43,92 a 57,61%) retratam a eficiência do processo 
de estabilização em todos os tratamentos (T1, T2, T3, e T4) (Tabela 4). Com base na 
Resolução 375/06 do CONAMA (Brasil, 2006a), que determina a relação de 0,70 de STV e 
ST para que os lodos de esgotos ou produtos derivados sejam considerados estáveis e 
utilizados na agricultura, conclui-se que em todos os tratamentos do presente trabalho, os 
compostos podem ser considerados estáveis (Tabela 5). 

Nos diferentes tratamentos, a redução para COT variou de 44,02% a 57,63% e seguiu o 
acréscimo da fração de lodos de tanques sépticos (Tabela 4). 

Em todos os tratamentos, a relação C/N inicial esteve abaixo da faixa considerada ideal 
(25:1 e 30:1) por Ogunwande et al. (2008a); Correa et al. (2007), Hoornweg et al.,  (2000) e 
próxima da relação C/N (20:1) sugerida por Neklyuodv et al. (2008) e Mohee et al. (2008). 
Não foram verificadas diferenças significativas em função da fração de lodos de tanques 
sépticos. O declínio da relação C/N acompanhou a diminuição dos teores de umidade, 
demonstrando a interdependência entre os dois parâmetros (r=0,71) e reforçando a 
importância do controle inicial do teor de umidade para o processo de estabilização. Constata-
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se que a relação C/N inicial entre 17,8:1 a 19,2:1 não prejudicou a eficiência dos reatores em 
relação à elevação da temperatura, à inativação de ovos de helmintos e ao composto 
resultante. De acordo com a Instrução Normativa 23/2005 (Brasil, 2005), os compostos 
devem apresentar relação C/N de 8 a 12. Os compostos dos diferentes tratamentos obtidos no 
presente trabalho enquadram-se na faixa citada (10,2:1 a 12,6:1). 
 

Tabela 5. Valores médios relativos ao coeficiente STV/ST para os diferentes tratamentos 
de co-compostagem de lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos orgânicos 
domiciliares. Campina Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 

Tempo Coeficiente STV/ST 
(Semana) T1 T2 T3 T4 

0 1,12 1,04 1,04 0,97 
1ª 0,84 0,99 0,94 0,96 
2ª 0,83 0,74 0,78 0,72 
3ª 0,73 0,71 0,80 0,71 
4ª 0,73 0,64 0,64 0,60 
5ª 0,62 0,57 0,60 0,55 
6ª 0,54 0,62 0,60 0,58 
7ª 0,56 0,54 0,56 0,6 
8ª 0,64 0,75 0,65 0,63 
9ª 0,55 0,50 0,52 0,47 

10ª 0,50 0,50 0,53 0,49 
11ª 0,50 0,51 0,53 0,54 
12ª 0,48 0,48 0,48 0,44 
13ª 0,39 0,41 0,43 0,41 

DQO: Demanda Química de Oxigênio; STV: Sólidos totais volatéis; ST: Sólidos totais. 
 

Para os nutrientes NTK, fósforo e potássio não foram observadas diferenças 
significativas em função da fração dos lodos de tanques sépticos nos diferentes tratamentos 
(Tabela 6). De acordo com os autores Singh e Agrawal (2008), Agustini e Onofre (2007), 
Summerfelt e Penne (2007), o conteúdo de nitrogênio e fósforo nos lodos de esgotos 
justificam a sua aplicação agrícola. O uso de resíduos sólidos orgânicos domiciliares em co-
compostagem, segundo Koné et al. (2007) favorece o equilíbrio da relação C/N, pois estes 
detêm menor concentração de nitrogênio.  No caso dos lodos utilizados nos diferentes 
tratamentos, o valor médio de NTK (1,4%ST) foi inferior ao dos resíduos orgânicos 
domiciliares (2,2%ST). Fato semelhante ocorreu com a concentração de potássio (Tabela 6). 

Considerando os ST, os percentuais de NTK e de fósforo aumentaram durante a co-
compostagem gradativamente nos diferentes tratamentos (Tabela 6), diferente da 
concentração de COT que se perde, principalmente na forma de CO2. A transformação NTK e 
fósforo da forma orgânica para inorgânica, não significa em perda significativa para o sistema 
(Kiehl, 1998). A ausência de produção de chorume, também evitou a perda desses nutrientes 
por lixiviação.  

Os valores médios de fósforo total na massa final de todos os tratamentos (0,30 a 
0,41%ST) (Tabela 6) foram próximos aos identificados por Barreira et al. (2006), ao analisar 
compostos orgânicos de 16 usinas de compostagem situadas no estado de São Paulo (0,027 a 
0,48%ST) e inferiores ao teor obtido por Mohee, Mudhoo e Unmar (2008) na co-
compostagem de aparas de papel de escritório com resíduos orgânicos de granja (5%ST); 
superiores ao teor de fósforo nos compostos gerados a partir de compostagem de lodos, em 
Victória, Austrália, (0,24%ST) por Correa et al. (2005), de co-compostagem de esterco de 
galinha com pó de serra (0,27%ST) por Ogunwande et al. (2008a) na Nigéria. Os percentuais 
de potássio foram inferiores aos registrados por Mohee et al. (2008) (10%ST) e por 
Ogunwande et al. (2008a) (0,23%ST). Esses dados refletem a composição inicial do substrato 
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e reafirmam a importância da co-compostagem de lodos de tanques sépticos para a reciclagem 
desses nutrientes. 
 
Tabela 6. Valores médios de NTK, fósforo total e potássio total para os diferentes tratamentos de co-
compostagem de lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos orgânicos domiciliares expressos em 
ST. Campina Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 

NTK (%ST) P (%ST) K (%ST) 
Tempo (semana) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Instalação 1,44 1,45 1,35 1,31 0,12 0,12 0,09 0,15 0,04 0,04 0,04 0,04
1º 1,19 1,43 1,25 1,38 0,16 0,18 0,17 0,20 0,04 0,04 0,04 0,04
2º 1,31 1,27 1,46 1,47 0,22 0,24 0,24 0,24 0,04 0,04 0,03 0,03
3ª 1,36 1,46 1,53 1,47 0,22 0,23 0,22 0,24 0,03 0,03 0,03 0,03
4ª 1,72 1,71 1,43 1,38 0,22 0,22 0,22 0,22 0,03 0,03 0,03 0,03
5ª 1,64 2,02 1,60 1,93 0,23 0,22 0,20 0,21 0,03 0,04 0,04 0,03
6ª 1,60 1,83 1,75 1,79 0,23 0,22 0,19 0,20 0,03 0,02 0,03 0,03
7ª 1,62 1,58 1,50 1,50 0,24 0,22 0,18 0,19 0,03 0,04 0,04 0,04
8ª 1,50 1,54 1,55 1,51 0,24 0,23 0,17 0,18 0,04 0,04 0,04 0,04
9ª 1,73 1,77 1,57 1,58 0,25 0,22 0,18 0,17 0,04 0,04 0,04 0,03

10ª 1,42 1,64 1,76 1,64 0,27 0,25 0,23 0,21 0,05 0,04 0,03 0,03
11ª 1,92 1,94 2,08 2,21 0,28 0,28 0,29 0,28 0,04 0,03 0,04 0,04
12ª 1,97 2,23 2,03 2,22 0,30 0,30 0,31 0,34 0,02 0,02 0,02 0,02
13ª 2,11 2,30 2,40 2,38 0,30 0,33 0,35 0,41 0,02 0,02 0,02 0,02

NTK: Nitrogênio Kjeldahl; P: Fósforo; K: Potássio. 

Em todos os tratamentos, no primeiro dia de co-compostagem foi observado pH ácido 
(5,3 a 6,6), característico do início do processo de compostagem. Nas duas primeiras semanas 
foi constatado pH que denota a fase termófila para todos os tratamentos (7,4 a 9,7), seguido-
se da fase de maturação, caracterizada por pH na faixa de 9,6 a 10,3. No final do processo, os 
compostos resultantes apresentaram pH entre 8,4 e 9,2 (Figura 2). 

  
Figura 2. Níveis de pH para os diferentes tratamentos de co-compostagem de 
lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos orgânicos domiciliares. 
Campina Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 
 

Na massa inicial, verificou-se elevação de pH à medida que aumentou a fração dos lodos 
de tanques sépticos (Figura 2). Comumente, os resíduos sólidos orgânicos domiciliares 
apresentam pH ácido (Tavares et al., 2007; Callaghan et al., 2002); o lodo primário apresenta 
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pH próximo ao neutro (Correa et al., 2005), o que explica a elevação de pH em função da 
fração dos lodos. 

A temperatura é uma das variáveis que indica a eficiência do sistema, no decorrer do 
processo de biodegradação pelos organismos, cujo metabolismo é exotérmico (Liang et al., 
2003).  Nesta pesquisa, a fase de adaptação foi bastante curta, não ultrapassando três horas. 
No primeiro dia de instalação do experimento, registraram-se valores de temperatura (45 a 
65ºC) que caracterizaram a fase termófila (Figura 3). Esses valores na superfície e no centro 
do substrato foram mantidos em T1 durante 11 dias e em T2 e T3 por dez dias; já em T4 por 
seis dias (Figura 3). Os resultados expressam a diminuição do tempo de duração da fase 
termófila em função do aumento da fração dos lodos de tanques sépticos, explicado pela 
menor concentração de STV com o incremento desse resíduo. 

 

 
Figura 3. Valores médios diários de temperatura nos diferentes tratamentos (T1, T2, T3 e T4) de 
co-compostagem de lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos orgânicos domiciliares. 
Campina Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 

 
Os maiores valores de temperatura foram observados na superfície e no centro da massa 

do substrato para os diferentes tratamentos (Figura 3). No tratamento 4 (T4), verificaram-se 
os maiores valores de temperatura, todavia, foi no tratamento 1 (T1), que as temperaturas 
termófilas se mantiveram durante maior tempo. Na massa inicial do tratamento 1 (T1) foram 
registradas as maiores concentrações de STV, 49,5%ST, como também, a mais alta relação 
C/N, 19,2. Esses fatores, provavelmente, influenciaram no aumento do tempo de duração da 
fase termófila, diminuindo, consequentemente, o tempo necessário para a destruição de ovos 
de helmintos. 

Sequenciando a fase termófila, ocorreu o declínio da temperatura de 45ºC para 35ºC 
(Figura 3), caracterizando o início da fase mesófila, que teve, em média, 12 dias de duração. 
Na quarta e última fase, maturação, os valores da temperatura foram próximos à temperatura 
ambiente. Esta foi a fase de maior duração (em torno de 54 dias). 
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A concentração de ovos de helmintos verificada na massa inicial de co-compostagem 
para os diferentes tratamentos, aumentou em função da fração dos lodos de tanques sépticos 
(Tabela 7), ressaltando o nível de patogenicidade desses resíduos.  

Constatou-se o decaimento da concentração de ovos de helmintos para 0,0 ovos/gST nos 
tratamentos, em períodos diferentes, caracterizando o aumento do tempo necessário à 
higienização em função da elevação da fração de lodos de tanques sépticos, conforme dados 
expostos na Tabela 7. Essa diferença teve relação com a fase termófila, a qual apresentou 
maior duração nos tratamentos com maior percentual de STV, COT e relação C/N. No 
tratamento 1, já na segunda semana não foram identificados ovos de helmintos. Nos 
tratamentos 2 e 3, a partir da quarta semana, não foram visualizados ovos de helmintos 
viáveis. No tratamento 4, a partir da sétima semana,  no entanto, alguns ovos viáveis, foram 
identificados na décima primeira semana. 

O reaparecimento de ovos de helmintos viáveis no tratamento 4 (Tabela 7), na décima 
primeira semana, possivelmente resultou dos menores valores de temperatura ocorridos na 
base do reator, ressaltando a importância do reviramento períodico, pois este, além de 
promover a aeração dos sistemas e favorecer a ação dos organismos autóctones aeróbios, 
propicia o transporte dos ovos de helmintos da base para a superfície, facilitando sua 
remoção. Provavelmente, na base dos reatores, os ovos de helmintos ficam mais protegidos, 
uma vez que esse ambiente funciona como isolante térmico, com pouca aeração, maior teor de 
umidade e maior probabilidade de formação de zonas de compactação, grumos. 
 
Tabela 7. Valores médios de ovos de helmintos viáveis (V), não viáveis (NV) e totais (T) para os 
diferentes tratamentos de co-compostagem de lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos 
orgânicos domiciliares. Campina Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 

Helmintos (Ovos/gST) 
T1 T2 T3 T4 Tempo (Semana) 

V NV T V NV T V NV T V NV T 
Instalação 8,1 0,0 8,1 10,8 1,9 12,7 15,7 1,9 17,6 16,5 5,2 21,7 

1ª 6,1 0,8 6,9 10,7 4,7 15,4 7,6 4,8 12,4 12,9 0,0 12,9 
2ª 0,0 0,0 0,0 4,1 3,2 7,3 5,1 5,1 10,2 3,5 2,2 5,7 
3ª 0,0 0,0 0,0 7,1 4,2 11,3 6,3 4,9 11,2 8,4 3,2 11,6 
4ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 1,9 1,9 1,9 3,8 5,7 
5ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 2,2 0,7 2,9 
6ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 1,5 
7ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 
8ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 

10ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,6 2,3 
12ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
13ª 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V- Ovos viáveis; NV- Ovos não viáveis; T- Total de ovos de helmintos. 
   

Verificou-se que a co-compostagem, além de permitir a estabilização dos lodos de 
tanques sépticos e resíduos sólidos orgânicos domiciliares, favoreceu a higienização destes , 
produzindo compostos isentos de ovos de helmintos, com qualidade sanitária segura, 
atendendo à legislação internacional e à nacional.  Dessa forma, pelo parâmetro sanitário 
ovos de helmintos, os compostos produzidos nesta pesquisa podem ser enquadrados em 
composto classe A, conforme as Resoluções 375/06 e 380/06 do CONAMA (Brasil, 2006a; 
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2006b). A eficiência de destruição dos ovos de helmintos correspondeu a 100% para todos os 
tratamentos e para todos os tipos de helmintos identificados. 

Entre os helmintos investigados, os ovos de Ascaris lumbricoides, mostraram-se os mais 
resistentes, seguindo a indicação da literatura. Os ovos de Ancylostoma sp. e Enterobius 
vermiculares foram destruídos mais facilmente. A literatura os considera os menos resistentes 
(Feachem et al., 1983). De acordo com Feachem et al. (1983), em temperaturas superiores a 
40°C, os ovos de Ancylostoma sp. são destruídos, enquanto que os de Enterobius 
vermiculares tendem a morrer em baixa umidade (<34%). Os ovos de Fasciola hepatica 
desenvolvem-se na faixa de temperatura entre 25 a 37ºC, mas morrem rapidamente em baixa 
umidade e em ambiente com baixa concentração de matéria orgânica. 

A ordem de destruição ou inativação de ovos de helmintos pode ser assim considerada: 
Ascaris lumbricoides, Fasciola hepatica, Trichuris trichiura, Taenea solium, Ancylostoma sp. 
e Enterobius vermiculares. Os ovos de Ascaris lumbricoides foram então, os mais resistentes, 
seguidos pelos ovos de Fasciola hepatica, de Trichuris trichiura e de Taenea solium. Os ovos 
de Ancylostoma sp. e Enterobius vermiculares foram os menos resistentes. Confirma-se a 
validade de ovos de Ascaris lumbricoides como indicador de qualidade sanitária em todos os 
biossólidos originados dos diferentes tratamentos de co-compostagem de lodos de tanques 
sépticos e resíduos sólidos orgânicos domiciliares preconizado na literatura internacional 
(USEPA, 2003; Metcalf e Eddy, 2003; Carrington, 2001). A resistência de ovos de Fasciola 
hepatica alerta para a urgência em ampliar os estudos sobre as condições de sobrevivência 
desse helminto. 

As condições ambientais geradas de forma sequencial nos reatores durante o processo de 
co-compostagem, foram adversas à sobrevivência dos ovos de helmintos: redução do teor de 
umidade e de STV, temperaturas termófilas, pH alcalino e predatismo; permitindo não apenas 
a remoção de ovos de helmintos dos sistemas estudados, como também a inativação e a 
destruição dos mesmos. Os ovos inviáveis mostraram-se deformados, apresentando membrana 
externa danificada. 
  
3.3. Cinética de biodegradação durante o processo da compostagem 

A velocidade de biodegradação das diferentes frações dos lodos de tanques sépticos 
coletivos utilizados juntamente com os resíduos sólidos orgânicos domiciliares submetidos ao 
processo de compostagem pode ser representada por modelos matemáticos. Desta forma, as 
constantes de velocidade de biodegradação (K) da concentração de sólidos totais voláteis e 
relação carbono/nitrogênio foram estimadas obedecendo à  cinética de primeira ordem, sendo 
ajustadas as equações exponenciais aos dados obtidos semanalmente (Tabela 8).  

Como as equações ajustadas para avaliar a biodegradação semanal da matéria orgânica 
expressam em termos de STV e o decaimento de C/N durante a co-compostagem de lodos de 
tanques sépticos com resíduos sólidos orgânicos domiciliares não apresentaram diferenças 
significativas em nível de probabilidade de 5%, os dados estão apresentados em equação 
única para cada variável, conforme as Figuras 4 e 5. 

O aumento da fração de lodos de tanques sépticos nos diferentes tratamentos reduziu a 
velocidade de biodegradação de STV (KSTV = 0,0095 dia-1 a 0,0069 dia -1) durante o período 
de 91 dias (Tabela 11). A menor velocidade de biodegradação do substrato ocorreu no 
tratamento 4 (T4) (KSTV= 0,0069 dia-1), refletindo-se nas menores temperaturas no decorrer da 
co-compostagem; estas apresentaram diferença significativa em nível de 5% de probabilidade 
dos demais tratamentos. As menores temperaturas aumentaram o tempo requerido para a 
destruição de ovos de helmintos, comparando-se aos demais tratamentos (T1, T2 e T3). 
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Tabela 8. Equações de biodegradação ajustadas para os dados de STV e relação C/N obtidos 
semanalmente dos diferentes tratamentos de co-compostagem de lodos de tanques sépticos com 
resíduos sólidos orgânicos domiciliares. Campina Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 

Tratamento STV R2 C/N R2 
T1 STV=10,0e -0,0095t 0,8867 C/N=19,9e - 0,0113t 0,9352 
T2 STV=9,6e -0,0092t 0,8774 C/N=18,5e -0,0109t 0,9370 
T3 STV=9,7e -0,0085t 0,8871 C/N=18,9e -0,0107t 0,9687 
T4 STV=8,7e -0,0069t 0,8967 C/N=18,2e -0,0106t 0,9339 

Valores médios STV=9,5e -0,0086t 0,8959 C/N=18,9e -0,0108t 0,9635 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

No final do processo não houve prejuízos para a qualidade do composto resultante desse 
tratamento. Por outro lado, em todos os tratamentos, a constante de degradação (KSTV) 
apresentou-se maior do que as obtidas no trabalho de Matos et al. (1998) para a co-
compostagem de diferentes resíduos orgânicos (bagaço de cana-de-açucar, capim napier, 
palhas de café) com esgotos de suinocultura (Kc= 0,002992 dia -1 a 0,004327 dia-1), no perído 
de 90 a 133 dias.  Esses resultados são indicativos que a co-compostagem de lodos de 
tanques sépticos coletivos com resíduos sólidos orgânicos domiciliares, além de permitir a 
estabilização e higienização desses resíduos, reduziu o tempo necessário à produção do 
composto. 
  
3.4. Qualidade dos compostos produzidos por co-compostagem 

As características físicas, químicas e sanitárias dos compostos resultantes dos diferentes 
tratamentos atenderam à Instrução Normativa nº 23 de 31 de agosto de 2005 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para fertilizantes orgânicos (Brasil, 2005). Para 
coliformes termotolerantes, apenas os compostos resultantes do tratamento 1 estão de acordo 
com a referida Instrução Normativa (Tabela 9). 

A baixa concentração de NH4
+

 (Tabela 9) confirma que os compostos atingiram a 
estabilidade. Os menores valores de NO2

-+NO3
- nos tratamentos com maior proporção de 

lodos de tanques sépticos refletem a baixa concentração de STV no substrato inicial.  A 
maior parte do nitrogênio total presente nos resíduos está na forma orgânica e, durante o 
processo de compostagem, esta passa da forma orgânica para a amoniacal e, em seguida, para 

Figura 4. Equação geral de biodegradação de 
STV em 91 dias de co-compostagem de lodos 
de tanques sépticos com resíduos sólidos 
orgânicos domiciliares. Campina Grande-PB. 
Novembro de 2006 a fevereiro de 2007.

Figura 5. Equação geral de regressão de C/N 
no período de 91 dias de co-compostagem de 
lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos 
orgânicos domiciliares. Campina Grande-PB. 
Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 
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nitrato. A ausência de nitrogênio na forma amoniacal indica que o composto está estabilizado 
(Kiehl, 1998).  
 

Tabela 9. Características dos compostos obtidos dos diferentes tratamentos por co-
compostagem de lodos de tanques sépticos com resíduos orgânicos domiciliares. Campina 
Grande-PB. Fevereiro de 2007. 

Parâmetros T1 T2 T3 T4 Faixa ótima (1)

pH 9,2 8,4 8,6 8,7 >7 
Umidade (%) 29,6 29,0 33,7 30,0 25 - 35 
STV (%ST) 22,9 25,1 26,2 23,6 14<45 
COT (%ST) 12,7 14,0 14,5 13,1 8<25 
NTK (%ST) 1,2 1,3 1,15 1,1 >1 

C/N 10,2 11 12,6 12,2 8 - 12 
NH4

+ (%ST) 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 
NO2

-+NO3
- (%ST) 1,0 1,0 0,7 0,4 NE 

Helmintos (ovos viáveis/gST) 0,0 0,0 0,0 0,0 <0,25 
C. termotolerantes (NMP/gST) 0,8 x103 3,0x103 18,9x103 25,3x103 <103 

NE: não especifica; 1Instrução Normativa nº 23, de agosto de 2005 (Brasil, 2005); T1- 00% de lodos; 
T2- 10% de lodos; T3- 20% de lodos ; T4- 30% de lodos. 

 
De acordo com a Resolução 375/06 do CONAMA (Brasil, 2006a) e ponderando-se a 

ausência de ovos de helmintos (Tabela 9), todos os compostos podem ser enquadrados na 
classe A. Ao considerar a densidade de coliformes termotolerantes, apenas os compostos 
resultantes do tratamento 1 (<103NMP/gST) podem ser assim classificados. Os compostos 
originados dos tratamentos 2, 3 e 4 enquadram-se na classe B (<106 NMP/gST). 

A concentração de coliformes termotolerantes nos compostos aumentou em função da 
fração dos lodos de tanques sépticos, o que limita a seguridade sanitária para o uso de 
composto com alta fração de lodos de esgotos. Sabe-se, porém, que a dose mínima infectante 
calculada para bactérias patogênicas, encontra-se na ordem de 102 a 106 (USEPA, 1993) e que 
esses organismos são menos resistentes às condições ambientais adversas que os ovos de 
helmintos. Em culturas agrícolas, o tempo de sobrevivência de coliformes citado por Metcalf 
e Eddy (2003) é de 30-15 dias e em solo, 70-30 dias. De acordo com Medeiros et al. (1999), 
os maiores riscos de contaminação ocorrem durante e imediatamente após a aplicação dos 
lodos. 
 
3.5. Análise de Variância 

O teste de Levene indicou homogeneidade nas condições experimentais. Verificou-se 
normalidade dos possíveis erros experimentais. A partir do teste F, observou-se efeito 
estatisticamente significativo ao nível de 5% para as variáveis investigadas.  Na Tabela 
10 apresentam-se os dados referentes ao coeficiente de variação (CV), Diferença Mínima 
Significativa (DMS) para os parâmetros: umidade, STV, relação C/N, NTK, Temperaturas da 
base, centro e superfície. 

Os parâmetros relacionados diretamente com a transformação de matéria orgânica em 
mineral apresentaram os maiores coeficientes de variação (STV, C/N e NTK), em torno de 
11%. Considerando-se o período de co-compostagem, as semanas e a relação C/N 
apresentaram o maior coeficiente de variação e a diferença mínima significante foi mais 
relevante entre as semanas.  

A partir do teste de Tukey constatou-se que não ocorreu diferença estatística a 5% de 
probabilidade entre as médias dos tratamentos investigados, exceto para as temperaturas 
medidas no centro e na superfície (topo) do substrato para o tratamento 4 (T4). Neste 
tratamento, foram identificadas as menores temperaturas durante o monitoramento dos 
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reatores, refletida na fase termófila mais curta, aumento do tempo para destruição ou 
inativação de ovos de helmintos (higienização), na menor velocidade de degradação do 
substrato (KSTV= 0,0069 dia-) e na menor eficiência de transformação do substrato em 
composto. Nas Tabelas 10 e 11, mostram-se as análises de variância pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de probabilidade para os diferentes tratamentos e para as semanas, 
respectivamente.  
 
Tabela 10. Análise de variância para os parâmetros: teor de umidade, STV, C/N e temperaturas para 
os diferentes tratamentos de co-compostagem de lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos 
orgânicos domiciliares. Campina Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 

Tratamento Semana 
Parâmetros 

CV (%) DMS (5%) CV(%) DMS (5%) 
Umidade (%) 5,2 1,6 5,7 3,6 
STV (%ST) 10,9 2,6 8,3 4,0 
C/N 11,0 1,8 16,3 2,8 
NTK (%ST) 11,2 0,2 7,5 0,2 
Temperatura base (°C) 3,9 0,9 2,6 1,2 
Temperatura centro (°C) 4,6 1,1 2,5 1,2 
Temperatura superfície (°C) 4,4 1,0 3,4 1,6 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa. 
 
Tabela 11. Análise de variância pelo teste de Tukey para os diferentes tratamentos de co-
compostagem de lodos de tanques sépticos com resíduos sólidos orgânicos domiciliares. Campina 
Grande-PB. Novembro de 2006 a fevereiro de 2007. 

Temperatura (ºC) 
Tratamento Umidade 

(%) 
STV 

(%ST) 
C/N 

 
NTK 

(%ST) Base Centro Superfície 
T1 44,73a 36,08a 13,05a 1,87a 33,70a 34,89a 34,48a 
T2 44,99a 34,38a 11,73a 1,99a 33,46a 34,20a 34,05a 
T3 45,79a 34,48a 12,31a 1,91a 33,46a 34,58a 34,25a 
T4 45,37a 32,94a 11,45a 1,96a 32,94a 33,16b 32,95b 

* Médias seguidas de mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey no nível de 5% de 
probabilidade. 
 

A ausência de diferença significativa entre os tratamentos pode ser explicada pelos 
princípios biológicos da compostagem. Frequentemente, de acordo com a constituição dos 
substratos, as diferenças são significativas nas primeiras semanas, uma vez que os organismos 
autóctones tendem a reduzir o estado de entropia, buscando condições favoráveis ao 
desempenho de suas funções. Na fase de maturação, as diferenças são mínimas e o composto 
resultante tende a reunir características físicas, químicas e sanitárias que atendam a uma faixa 
estabelecida pela legislação local vigente.  

Os testes de Tukey realizados no nível de 5% de probabilidade para os tratamentos e 
paras as semanas e aplicados aos dados coletados no período de 13 semanas referentes à 
estabilização: teor de umidade, percentual de STV e de NTK, relação C/N e temperatura, não 
permitiram identificar a fração de lodos de tanques sépticos mais adequada à co-compostagem 
com resíduos sólidos orgânicos domiciliares para o alcance dos objetivos para o tratamento 
desses resíduos: estabilização e higienização. No entanto, a diferença significativa registrada 
para os valores médios de temperatura em T4, a menor velocidade de degradação de STV em 
T4 (KSTV=0,0069 dia-1) e de decaimento da relação C/N (KC/N=0,0106 dia-1), alertam para as 
restrições de uso de fração de lodos superior a 20%, principalmente, ao considerar que em T4 
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foram registradas as menores temperaturas na superfície e no centro do substrato e que o 
tempo necessário à higienização foi maior. Além de que no composto resultante de T4 foi 
verificada a maior concentração de coliformes termotolerantes. Destaca-se que as menores 
médias de STV e C/N foram constatadas em T4, embora não representem diferença 
significativa.  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A transformação média de 54% dos lodos dos tanques sépticos coletivos e dos resíduos 
orgânicos domiciliares (600 kg) em biossólidos classe A e classe B (324 kg) com 
características favoráveis à aplicação agrícola, somado à destruição total (100%) dos ovos de 
helmintos no período de 91 dias, expressam o alcance dos objetivos do tratamento por co-
compostagem dos lodos de tanques sépticos coletivos: estabilização e higienização.  

A velocidade de biodegradação de STV (KSTV = 0,0095 dia-1 a 0,0069 dia -1) reduziu-se 
em função do aumento da fração de lodos de tanques sépticos coletivos, em 91 dias. No 
entanto, em todos os tratamentos, a constante de degradação (KSTV) apresentou-se maior do 
que as obtidas nos trabalhos consultados (Kstv= 0,002992 dia -1 a 0,004327 dia-1), no perído de 
90 a 133 dias. 

Nos substratos dos diferentes tratamentos, os ovos de Ascaris lumbricoides foram os 
mais resistentes, seguido de Fasciola hepatica, Trichuris trichiura e Taenea solium. Os ovos 
de Ancylostoma sp. e Enterobius vermiculares foram os de menor resistência. Do tratamento, 
resultaram biossólidos isentos desses organismos.  

O uso de folhas, como estruturante na proporção de 10% do total de resíduos sólidos 
orgânicos, favoreceu a redução do teor de umidade, propiciou espaços de aeração entre as 
partículas que constituíam os lodos de tanques sépticos coletivos e permitiram a superação do 
limite do uso de lodos de esgoto em relação à granulometria(fina).  

O controle inicial do teor de umidade, da relação C/N, da granulometria e a definição da 
composição do substrato, revelaram-se fundamentais à ação dos organismos autóctones e para 
o alcance dos objetivos do tratamento dos lodos de tanques sépticos coletivos. O 
monitoramento, porém, deve ocorrer em todas as etapas da co-compostagem.  

Em relação à fração de lodos de tanques sépticos coletivos, tomando-se por base o teste 
de Tukey, que evidenciou diferença estatística em nível de 5% de probabilidade para as 
temperaturas na superfície e no centro do substrato do T4; considerando a menor velocidade 
de degradação de STV, o aumento do tempo necessário à destruição de ovos de helmintos, a 
elevação de coliformes termotolerantes no composto resultante desse tratamento, recomenda-
se que a fração dos lodos de tanques sépticos coletivos em co-compostagem com resíduos 
orgânicos domiciliares não ultrapasse a 20%. Frações superiores podem submeter os 
trabalhadores à maior probabilidade de contaminação durante a operação e o monitoramento 
dos sistemas e o odor exibido pelo composto pode limitar a aceitação por parte da população. 

 

5. REFERÊNCIAS 
 
ADHIKARI, B. K.; BARRINGTON, S.; MARTINEZ, J.; KING, S. Characterization of food 

waste and bulking agents for composting. Waste Management., v. 28, p. 795-804, 
2008 

AGUSTINI, D.; ONOFRE, S. B. Caracterização físico-química e microbiológica do lodo de 
esgoto produzido pela estação de tratamento de esgoto (ETE) de Pato Branco-PR. 
Revista de Biologia e Saúde da UNISEP Biology & Health Journal., v. 1,  n. 1 / 2, , 
p. 82-95, 2007. 



SILVA, M. M. P.; SOUZA, J. T.; CEBALLOS, B. S. O.; FEITOSA, W. B. S.; LEITE, V. D. Tratamento 
aeróbio conjugado de lodos de tanques sépticos e resíduos sólidos orgânicos domiciliares. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 4, n. 3, p. 123-143, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.107) 
 

 140

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA), AMERICAN WATER WORKS 
ASSOCIATION (AWWA), WATER ENVIRONMENT FEDERATION (WEF). 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20. ed. 
Washington D.C: APHA, 1998. 936p. 

ANDRADE NETO, C. O.; CAMPOS, J. R. Introdução. In: CAMPOS, J. R. (Coord). 
Tratamento de esgotos sanitários por processo anaeróbios e disposição controlada. 
Rio de Janeiro: ABES, 1999. 464 p. (PROSAB) 

ANDREOLI, C. V.; VON SPERLING, M.; FERNANDES, F. Lodo de esgotos: tratamento e 
disposição final.  Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental-
UFMG, SANEPAR, 2001. 484p. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas 
Residuárias, 6). 

AQUINO, S. F.; CHERNICHARO, C. A. L. Acúmulo de ácidos graxos voláteis (AGVs) em 
reatores anaeróbios sob estresse; causas e estratégias de controle. Revista Engenharia 
Sanitária e Ambiental, v. 10, n. 2, p. 153-161, abr./jun. 2005.  

BANEGAS, V.; MORENO, J. L.; GÁRCIA, C.; LEÓN, G.; HERMÁNDEZ, T. Composting 
anaerobic and aerobic sewage sludges using two proportions of sawdust. Waste 
Management., v. 27, n. 10, p. 1317-1327, 2007.  

BARREIRA, L. P.; PHILIPPI JR., A.; RODRIGUES, M. S.. Usinas de compostagem do Estado de 
São Paulo: qualidade dos compostos e processos de produção. Revista de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, v. 11, n. 4, , p.385-393, out;/dez. 2006. 

BRASIL. Ministério do Meio ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução 
375/2006 do CONAMA. Critérios e procedimentos para uso agrícola de lodo de esgoto 
gerado em estação de tratamento de esgoto sanitário. Brasília: CONAMA, 2006a.  

BRASIL. Ministério do Meio ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente Resolução 
380/2006 do CONAMA. Retifica a Resolução 375/06. Brasília: CONAMA, 2006b.  

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa N° 23 
de 31 de agosto de 2005.  Brasília: Diário Oficial da União, Seção 1, 8 de setembro de 
2005. 

CALLAGHAN, F. J.; WASE, D. A. J.; THAYANITHY, K.; FOSTER, C. F. Continuous co-
digestion of cattle slurry with fruit and vegetable wastes and chicken manure. Biomassa 
e Bioernergy., v. 27, p. 71-77, 2002.  

CARRINGTON, E. G. Evaluation of sludge treatments for pathogen reduction. Final 
Report. Luxembourg: European Communities, Sep., 2001. 44 p.  

CORREA, R. S.; FONSECA, Y. M. F.; CORREA, A. S. Produção de biossólidos agrícola por meio da 
compostagem e vermicompostagem de lodo de esgoto. Revista Brasileira de Engenharia 
Agrícola e Ambiental, Campiona Grande, v. 11, n. 4, p. 420-426, 2007.  

CORREA, R. S.; WHITE, R. E.; WEATHERLEY, A. J. Biosolids on their ness to yield 
ryegrass based on their nitrogen content. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 62, n. 3, p. 
274-280, may/june, 2005.  

FEACHEM, R. G.; BRADLEY, D. J.; GARELICK, H.; MARA, D. D. Sanitation and 
Disease: Health aspects of excreta and wastewater management. World Bank 
Studies in Water Supply and Sanitation 3, 501p. John Wiley and Sons, UK, 1983. 



SILVA, M. M. P.; SOUZA, J. T.; CEBALLOS, B. S. O.; FEITOSA, W. B. S.; LEITE, V. D. Tratamento 
aeróbio conjugado de lodos de tanques sépticos e resíduos sólidos orgânicos domiciliares. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 4, n. 3, p. 123-143, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.107) 
 

 141

GEA, T.; FERRER, P.; ÁLVARO, G.; VALERO, F.; ARTOLA, A.; SÁNCHEZ, A. Co-
composting of sewage sludge: fats mixture and characteristies of the lípases involved. 
Biochemical Engineering Journal, v. 33, n. 3, p. 273-273, March 2007 

HOORNWEG, D.; THOMAS, L.; OTTEN, L. Composting and its applicability in developing 
countries. Urban Waste Management. Working paper séries. Washington, D.C: The World 
Bank , 2000. 46 p. 

KIEHL, E. J. Manual de compostagem: maturação e qualidade do composto. Piracicaba: 
USP, 1998. 171p.  

KONÉ, D.; COFIE, O.; ZURBRUGG, C.; GALLIZZI, K.; MOSER, D.; DRESCHER, S.; 
STRAUSS, M. Helminth eggs inactivation efficiency by faecal sludge dewatering and 
co-composting in tropical climates. Water Research, v. 41, p. 4397- 4402, 2007.  

KOOTTATEP, T.; POLPRASERT, C.; OANH, N. T. K.; MONTANGERO, A.; STRAUSS, 
M. Sludges from on site sanitation systems- low-cost treatment alternatives. In: IWA 
CONFERENCE ON WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT FOR 
DEVELOPING COUNTRIES, 29-31 oct. 2001, Kuala Lampur. Anais... Kuala Lumpur: 
SANDEC,  2001. 10p.  Disponível em: 
<http://www.eawag.ch/organisation/abteilungen/sandec/publikationen>. Acesso: 10  
jun.  2008.  

KRANERT, M.; HAFNER, G.; BERKNER, I.; ERDIN, E. Compost from sewage sludge; a 
product with quality assurance system. Water Practice & Technology: IWA 
Publishing. <http://www-32.cis.portlandcs.net/wpt/003/0008/0030008.pdf>, 2008. 

LEITE, B. Z.; INGUNZA, M. P.; ANDEOLI, C. V. Lodo de decanto-digestores. In: 
ANDREOLI, C. V. (Org.). Alternativas de uso de resíduos de saneamento. Rio de 
Janeiro: ABES, 2006. 361p.  

LIANG, C.; DAS, R. C.; McCLENDON, R. W. The influence of temperature and moisture contents 
regimes on the aerobic microbial activity of a biosolids composting blend. Bioresource 
Technology,  v. 86, n. 2, p. 131-137, jan. 2003.  

LU, L. A.; KUMAR, M.; TSAI, J. C.; LIN, J. G. High-rate composting of barley dregs with 
sewage sludge in a pilot scale bioreactor. Bioresource Technology, v. 99, n. 7,  p. 
2210-2217, may 2008. 

MATOS, A. T.; VIDIGAL, S. M.; SEDIYAMA, M. A. N.; GARCIA, N. C. P.; RIBEIRO, M. 
F. Compostagem de alguns resíduos orgânicos, utilizando-se águas residuárias da 
suinocultura como fonte de nitrogênio. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, Campina Grande, v. 2, n. 2,  p. 199-203, 1998. 

MEDEIROS M. L.; THOMAZ SOCCOL V.; CASTRO, E. A.; TOLEDO, E. B.; BORGES, J. 
C.; PAULINO, R. C.; SILVA, S. M.; ANDRAUS, S. Aspectos Sanitários. In: Andreoli 
C, Fernandes F (eds) Reciclagem de Biossólido/ Transformando Problemas em 
soluções. Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), CDD 628.36, Curitiba, p. 
120-179, 1999. 

MEYER, K. B.; MILLER, K. D.; KANESHIRO, S. Recovery of Ascaris eggs from sludge. 
Journal of Parasitology, v. 64, n. 2. , p. 380-383, apr. 1978. 

METCALF & EDDY. Wastewater engineer treatment disposal, reuse. 4. ed. New York: 
McGRaw- Hill Book, 2003. 1729 p.  



SILVA, M. M. P.; SOUZA, J. T.; CEBALLOS, B. S. O.; FEITOSA, W. B. S.; LEITE, V. D. Tratamento 
aeróbio conjugado de lodos de tanques sépticos e resíduos sólidos orgânicos domiciliares. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 4, n. 3, p. 123-143, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.107) 
 

 142

MOHEE, R.; MUDHOO, A.; UNMAR, G. D. Windrow co-composting of shredded office 
paper and broiler litter. International Journal of Environment and Waste 
Management,. v. 2, n. 1/2, p. 3-23, 2008. 

MONTANGERO, A.; BELEVI, H. Assessing nutrient flows in septic tanks by eliciting expert 
judgment: a promising method in the contexto of developing countries. Water 
Research, v. 41, n. 5, p. 1052-1064, 2007. 

NEKLYUDOV, A. D.; FEDOTOV, G. N.; IVANKIN, A. N. Intensification of composting 
processes by aerobic microorganisms: a review. Applied Biochemistry and 
Microbiology, v. 44, n. 1, p. 6-18, 2008.  

OGUNWANDE, G. A.; OGUNJIMI, L. A. O.; FAFIYEBI, J. O. Effects of turning frequency on 
composting of chicken litter in turned windrow piles. International Agrophypics, v. 22, p. 
159-165, 2008a. 

OGUNWANDE, G. A.; OSUNADE, J. A.; ADEKALU, K. O.; OGUNJIMI, L. A. O. 
Nitrogen loss in chicken litter compost as affected by carbon to nitrogen ratio and 
turning frequency. Bioresource Technology, v. 99, p. 7495-7503, nov. 2008b. 

PINTO, M. T. Higienização do lodo. In ANDREOLI, C. V. (coord.). Resíduos sólidos do 
saneamento: processamento, reciclagem e disposição final. Rio de Janeiro: RIMA, 
ABES, 2001. 282p. 

PRADHAN, S.; HOOVER, M. T.; CLARK, G. H.; GUMPERTZ, M.; WOLLUM, A. G.; COBB, C.; 
STROCK, J. Septic tank additive impacts on microbial populations. Journal of Environmental 
Health, v. 70, n. 6, p. 22-27, 2008.  

SANTOS, J. W. dos; GHEYI, H. R. Estatística experimental aplicada. Campina Grande: 
Marcone,. 213p. Tópicos de Engenharia Agrícola e Agronômica. 2003. 

SILVA, M.; M.; P.. Tratamento de lodos de tanques sépticos por co-compostagem para 
os municípios do semi-árido paraibano: alternativa para mitigação de impactos 
ambientais. 2008. 219f. Tese (Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Recursos 
Naturais), Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2008. 

SILVA, A. G; LEITE, V. D.; SILVA, M. M. P.; PRASAD, S.; FEITOSA, W. B. S. 
Compostagem aeróbia de lodo de tanque séptico e resíduos sólidos vegetais. Revista de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 13, n. 4,  p. 371-379, out./dez. 2008. 

SINGH, R. P.; AGRAWAL, M. Potencial benefits and application of sewage sludge. Waste 
Management, v. 28, n. 2, p. 347-358, 2008. 

SUMMERFELT, R. C.; PENNE, C. R. Septic tank treatment of the effluent from a small-
scale comercial recycle aquaculture system. North American Journal of Aquaculture, 
v. 69, p. 59-68, 2007.  

TAVARES, J. C. C.; PINHEIRO, Q. M. L.; CALLADO, N. H. Levantamento da composição 
gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Maceió. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 24, 2007, Belo Horizonte. 
Anais... Belo Horizonte: ABES, 2007. 

TOGNETTI, C.; MAZZARINO, M. J.; LAOS, F. Co-composting biosolids and municipal 
organic waste: effects of process management on stabilization and quality. Journal 
Biology and Fertility of Soils, v. 43, n. 4, p. 387-39, march 2007.  



SILVA, M. M. P.; SOUZA, J. T.; CEBALLOS, B. S. O.; FEITOSA, W. B. S.; LEITE, V. D. Tratamento 
aeróbio conjugado de lodos de tanques sépticos e resíduos sólidos orgânicos domiciliares. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 4, n. 3, p. 123-143, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.107) 
 

 143

UNITED STATE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - USEPA. EPA/625/R-
92/013. Environmental regulations and technology; control of pathogens and vector 
attraction in sewage sludge. Washington: Environmental Protection Agency,  2003. 
119p.  

UNITED STATE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - USEPA EPA 832-F-99-
075. Tanque séptico – sistemas de absorción al suelo.  Folleto Informativo de sistemas 
descentralizados. Washington: Environmental Protection Agency,  1999a.  

UNITED STATE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - USEPA. Part 530.R-99-
009. Office of solids waste biosolids generation, use and disposal in the United States. 
Washington: Environmental Protection Agency, 1999b. 

UNITED STATE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - USEPA. 40 CFR-Part 
503. Use or disposal of sewage sludge; biosolids. Washington: Environmental 
Protection Agency,  1993. 

VAN HAANDEL, A. C.; ALÉM SOBRINHO, P. Produção, composição e constituição de 
lodo de esgoto. In: ANDREOLI, C. V. (Coord.). Alternativas de uso de resíduos do 
saneamento: biossólidos. Rio de Janeiro: ABES, 2006. 417p. (Projeto PROSAB)  



 

 

Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 4, n. 3, 2009. 
 

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 

Estudo experimental de aspectos hidrodinâmicos e da partida de um 
reator anaeróbio sequencial tratando esgotos domésticos 

(doi:10.4136/ambi-agua.108) 
 

Herlane Costa Calheiros1; Ana Carolina Silveira Perico2; Camila Fernandes Nunes2 
 

1IRN - Instituto de Recursos Naturais - UNIFEI 
E-mail: h2c@unifei.edu.br  

2UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá 
E-mail: carolperico@yahoo.com.br; camila_unifei@yahoo.com.br 

 
RESUMO 

É importante a previsão de sistemas individuais de esgotamento sanitário para 
comunidades peri-urbanas ou rurais a fim de minimizar os impactos sobre o ambiente e a 
saúde humana causados pelo lançamento de efluentes in natura em cursos d’água. Neste 
contexto, a digestão anaeróbia de efluentes tem sido uma das principais tecnologias 
consideradas, tendo como seus principais alavancadores, a sua fácil implementação, 
possibilitando a minimização de insumos de processo, bem como a redução na geração de 
resíduos. O objetivo deste trabalho foi estudar um Reator Anaeróbio Seqüencial (RAS): suas 
características hidrodinâmicas, percentual de inóculo a ser aplicado e partida do reator. 
Concluiu-se que o tipo de escoamento é disperso com 3,84% de zonas mortas; a proporção de 
20% de inóculo foi a que proporcionou melhores resultados; no entanto, devido ao elevado 
teor de fibras do esterco bovino, não se recomenda o seu uso como inóculo; o sistema de 
RAS, composto por quatro câmaras, apresentou um bom desempenho, ao tratar esgotos 
sanitários de uma comunidade rural, com relação à remoção de matéria orgânica em termos 
de DQO, turbidez e sólidos atendendo, com relação a estes parâmetros, aos padrões Federal e 
do Estado de Minas Gerais de lançamento de efluente em corpos d’água, mesmo ainda 
estando em fase transiente de operação e operando em temperaturas abaixo de 20°C. Contudo, 
os efluentes do RAS não podem ser lançados em corpos d’água sem que outros parâmetros 
como nitrogênio, fósforo, coliformes termotolerantes, entre outros sejam investigados e 
enquadrados aos referidos padrões.  
 
Palavras-chave: Esgoto sanitário; reator anaeróbio compartimentado; hidrodinâmica; inoculação. 
 
Experimental study of hydrodynamic and operation start of a baffled 

anaerobic reactor treating sewage 
 
ABSTRACT 

It is important to provide individual sanitation systems for sewage peri-urban 
communities or rural areas to minimize impacts on the environment and human health caused 
by sewage discharge in natura into water resources. In this context, the anaerobic digestion of 
effluent has been one of the main considered technologies due to easy implementation, 
material minimization and reduction in waste production. The objective of this work was to 
study a Baffled Anaerobic Reactor (BAR) including its hydrodynamic characteristics, 
percentile of inoculum to be applied and reactor operation start. It was concluded that the 
flow is dispersed with 3.84% of dead spaces and that 20% of the cow manure provided best 
results; however, due to the high fiber content of the manure, its use is not recommended as 
inoculum. The BAR system, composed of four chambers, presented good performance for 
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sewage treatment of a rural community in terms of organic substance removal (COD), 
turbidity and solids meeting effluent disposal standards of these parameters considering the 
Federal and Minas Gerais State legislation, in Brazil, even in a transient phase of operation, at 
temperatures below 20°C. However, the effluents from the BAR can’t be released into water 
bodies without other parameters such as nitrogen, phosphorus, fecal coliforms, and others are 
investigated to be conforming to those standards. 
 
Keywords: Sewage; baffled anaerobic reactor; hydrodynamic; inoculation.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O reator anaeróbio sequencial ou compartimentado (RAS ou RAC) é semelhante a um 
tanque séptico modificado com múltiplas câmaras em série. A água residuária se movimenta 
de forma sequencial descendente e ascendente quando passa de uma câmara para a outra, 
aumentando o contato do líquido com a biomassa presente no fundo da unidade. 

Barber e Stuckey (1999) fizeram um revisão de literatura sobre o desenvolvimento, a 
aplicabilidade e as futuras aplicações possíveis de um reator anaeróbio compartimentado 
(RAC) no tratamento de esgotos. Eles constataram que esse tipo de reator tem sido utilizado 
desde a década de 80 e apresentam várias vantagens quando comparado com o reator 
anaeróbio tipo manta de lodo e o filtro anaeróbio, entre elas estão: melhor resistência a cargas 
de choque orgânicas e hidráulicas, maior tempo de retenção da biomassa, menor produção de 
lodo e habilidade de fazer separação parcial entre as várias fases do catabolismo anaeróbio. 
Isso causa um deslocamento das populações bacterianas proporcionando maior proteção 
contra materiais tóxicos e aumentando sua resistência a mudanças das condições ambientais 
como pH e temperatura. A estrutura física de um RAC permite alterações como, por exemplo, 
a inserção de um estágio de polimento aeróbio, proporcionando ao sistema a capacidade de 
tratar esgotos difíceis que, geralmente, requerem várias unidades e, assim, sua utilização pode 
reduzir custos importantes. 

Langenhoff et al. (2000) estudaram a partida e o comportamento hidrodinâmico de 
quatro reatores anaeróbios compartimentados tratando esgotos coloidais e solúveis, com 
demanda química de oxigênio (DQO) de 500 mg.L-1, e variando o tempo de detenção 
hidráulica (TDH). O reator possuía 10L e 8 compartimentos. A partida dos quatro reatores foi 
realizada com TDH de 80 horas e a temperatura de 35oC, no entanto, o TDH eventualmente 
foi reduzido para 6 horas. Em todos os TDH testados, a eficiência de remoção de DQO foi 
maior que 80 %. Testaram em um dos reatores o TDH de 1,3 horas durante 2 dias e 
verificaram que a eficiência de remoção de DQO foi de 40%. Observaram que a formação de 
produtos microbianos solúveis foi maior em reatores alimentados com material coloidal, 
possivelmente devido à solubilidade e a composição deste esgoto, apresentando diminuição 
na remoção de DQO quando comparado com os esgotos solúveis. Aparentemente, a diferença 
entre a qualidade da biomassa usada não influenciou na formação dos produtos microbianos 
solúveis (PMS). Quanto mais o TDH era reduzido, mais PMS eram produzidos. Bioensaios 
anaeróbios foram empregados para avaliar a atividade da biomassa para os diferentes esgotos 
e sua biodegradabilidade. Os resultados apontaram que a atividade inicial tanto para os 
esgotos coloidais quanto para os esgotos solúveis foi da mesma ordem de grandeza, ou seja, a 
hidrólise dos sólidos não limitou a eficiência e a extensão da degradação. Do estudo da 
hidrodinâmica dos reatores, os autores notaram pequena diferença no tipo de fluxo e nos 
espaços mortos para as diferentes condições testadas e concluíram que os espaços mortos 
foram em média de 20 a 37% e o fluxo no interior dos reatores ficou entre o fluxo pistonado e 
o fluxo tipo mistura completa ideal. 
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O desenvolvimento de reatores anaeróbios mais eficientes requer uma compreensão 
maior da interação entre as populações bacterianas que compõe a biomassa. Por esse motivo, 
Uyanik et al. (2002) avaliaram a influência da adição de polímero na formação de grânulos de 
lodo e compara a ecologia da biomassa em cada compartimento dos dois RAC, um reator com 
polímero e o outro como controle, tratando esgotos de fábrica de sorvete. A pesquisa 
desenvolvida por Uyanik et al. (2002) é a primeira que caracteriza a microbiologia das 
bactérias acidogênicas e metanogênicas em cada compartimento de um RAC. O reator com 
polímero apresentou grânulos maiores e mais densos que os do reator de controle, indicando 
que a adição de polímero contribuiu para a retenção de biomassa ativa no interior do reator. A 
fração média de bactérias metanogênicas autofluorescente foi menor nos primeiros 
compartimentos (com 1,5 %) comparados ao último compartimento que teve 15 %, mostrando 
que cada compartimento possui uma composição microbiana única. A separação espacial 
parcial das bactérias anaeróbias foi verificada com as bactérias acidogênicas, predominantes 
nos primeiros compartimentos, e as bactérias metanogênicas, predominantes nos 
compartimentos finais. Os resultados revelaram que as bactérias dominantes no primeiro e 
segundo compartimento eram aquelas que consomem H2/CO2 e formato como substrato, isto 
é, Methanobrevibacter e Methanococcus e, no terceiro e quarto compartimento, as populações 
que consomem acetato, isto é, Methanosaeta e Methanosarcina. Além disso, pareceu a 
Uyanik et al. (2002) que existe uma estrutura estratificada de gêneros bacterianos presente no 
interior dos grânulos. 

Vossoughi et al. (2003) avaliaram o efeito da razão DQO/SO4 na performance de um 
RAC. Esgotos sintéticos (DQO de 3000 mg.L-1) foram usados como o único substrato 
orgânico. O tempo de detenção hidráulico empregado foi de 1 dia e a temperatura mantida em 
35oC. Os resultados desse estudo mostraram que quando a razão DQO/SO4 foi alterada de 
16,7 para 6, aumentando a concentração de sulfato de 180 para 500 mg.L-1, houve um 
pequeno aumento na remoção de DQO. Esse fenômeno indicou que tanto as bactérias 
metanogênicas quanto as bactérias redutoras de sulfato poderiam existir no sistema como 
sintrofismo. As maiores remoções de DQO e sulfato foram 86 e 97%, respectivamente, onde 
mais de 65% desta remoção ocorreu no primeiro compartimento. Sob elevada concentração 
de sulfato, a maior conversão não aconteceu no primeiro compartimento, conseqüentemente, 
foi deslocada para outro compartimento. 

Yang et al. (2004) investigaram o comportamento e as características microbiológicas de 
um RAC, com cinco compartimentos, em escala de laboratório, usando esgotos sintéticos. Os 
resultados experimentais mostraram que dos ácidos graxos voláteis (AGV), o acetato é o 
principal responsável pela degradação acidogênica da glicose. A concentração de AGV 
diminuiu longitudinalmente no reator. As análises da composição do biogás revelaram que, 
com o passar do tempo, a concentração de metano aumentou continuamente do primeiro ao 
quinto compartimento, enquanto o teor de hidrogênio diminuiu nos primeiros 
compartimentos. Não foi detectado hidrogênio nos dois últimos compartimentos. A produção 
de metano foi diferente em cada compartimento, indicando que o consórcio de bactérias 
anaeróbias de cada compartimento foi desenvolvido de acordo a disponibilidade de substrato 
e as condições ambientais específicas. Yang et al. (2004) concluíram que o RAC tem 
potencial para produzir elevadas eficiências em situações de carga orgânica elevada, 
condições ambientais extremas e onde haja compostos inibidores. 

Krishna et al. (2008) estudaram o tratamento de esgoto por 600 dias, com DQO de 
500 mg/L, em um RAC de 10 litros com oito compartimentos, em escala de laboratório, sob 
temperatura de 20 a 32oC. A unidade de tratamento foi operada em tempos de detenção 
hidráulica  de  20,  15,  10,  8 e 6 horas. Com carga orgânica de 0,6, 0,8, 1,2, 1,5 e 
2 kgDQO.m-3.dia-1. Os autores concluíram que: (a) a remoção de matéria orgânica diminuiu 
com o aumento da carga orgânica; (b) mas, mesmo o reator operando com carga máxima de 
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2 kg.m-3.dia-1, tanto a taxa de remoção de DQO quanto a de DBO excederam 88%; (c) houve 
maior remoção de matéria orgânica particulada que solúvel; (d) quanto maior a carga 
orgânica, mais importante se torna a quantidade de compartimentos para que haja uma 
remoção eficiente de matéria orgânica; (e) a hidrólise e a acidogênese foram as principais 
atividades bioquímicas que ocorreram nos primeiros compartimentos; (f) com base em 
estudos com o traçador cloreto de lítio, aplicado em forma de pulso na concentração 
10 mgLi+.L-1, detectaram 23 a 34% de zonas mortas no reator e o tipo de escoamento foi 
classificado com intermediário entre pistonado e mistura completa, no entanto devido a 
configuração típica do reator o escoamento tente a ser mais próximo ao tipo pistão mesmo nos 
tempos de detenção menores; (g) o RAC foi capaz de suportar os tipos de cargas de choque 
geralmente vivenciadas em estações de tratamento de esgotos. 

Um RAC retangular, com volume útil de 17 litros, composto por seis câmaras 
preenchidas com esferas de bambu de 1,5 cm, alimentado com esgoto sintético foi estudado 
por Feng et al. (2009). Eles investigaram os efeitos da carga orgânica (DQO de 300 e 
600 mg.L-1) e da temperatura (10, 18 e 28oC). As relações entre pH, DQO, teor de sólidos 
suspensos, ácidos graxos voláteis e atividade do biofilme aderido ao bambu através do teste 
TTC-DHA (triphenyl tetrazolium chloride-dehydrogenase activity). Eles observaram uma 
variação no pH de 6,5 a 7,5; a eficiência de remoção de DQO foi de 91% com uma 
concentração de sólidos suspensos no efluente de 15 mg.L-1 sob temperatura de 28ºC e 
alimentado com carga orgânica de 600 mg.L-1. A concentração de ácidos graxos efluente 
aumentou com a redução da temperatura. A atividade da biomassa aderida foi maior que a 
biomassa floculada em baixas taxas de alimentação de matéria orgânica, os resultados foram o 
oposto em altas concentrações de alimentação. Os microrganismos com menores atividades 
mas com elevada resistência a cargas de choque predominaram na primeira câmara. Desta 
forma, concluíram que o reator estudado possui alta resistência a cargas de choque e 
adaptabilidade a variações de temperatura. 

Verifica-se que o potencial do RAC é inquestionável, conquanto sua eficiência esteja 
intimamente relacionada às condições ambientais em que está submetido. Nesta pesquisa 
estudou-se um RAC composto por quatro câmaras com o objetivo de avaliar suas 
características hidrodinâmicas, utilizando solução de cloreto de sódio como traçador, o 
percentual de inóculo a ser aplicado e acompanhar a partida do reator durante dois meses, 
monitorando os seguintes parâmetros: temperatura, potencial hidrogeniônico (pH), 
alcalinidade, demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais, suspensos, voláteis e 
sedimentáveis, turbidez e oxigênio dissolvido. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Montagem experimental 

A instalação experimental foi construída em área rural do Município de Itajubá, nas 
dependências do Campus Avançado da Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, onde se 
encontra a pequena central hidroelétrica Luiz Dias que está localizada no rio Lourenço Velho, 
na sub-bacia hidrográfica do rio Sapucaí, bacia do Rio Grande, a 18 km do Campus 
Universitário Professor José Rodrigues Seabra, também da UNIFEI. No Campus Avançado 
da UNIFEI existe o Parque de Alternativas Energéticas para o Desenvolvimento Auto-
sustentável - PAEDA, onde se disponibiliza instalações e equipamentos para demonstração e 
informações sobre as diversas fontes de energias renováveis (solar, eólica, biomassa, biogás, 
hídrica e dendroenergia), funcionando como fonte de aprendizado e informação para toda a 
sociedade. 
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A instalação experimental é composta por unidade de tratamento preliminar (caixa de 
cimento contendo tela e vertedor triangular) seguida por um sistema de reatores anaeróbios 
seqüenciais (Figuras 1 e 2) que, recebe os esgotos oriundos de pontos de apoio da usina, foi 
construído em escala real e é composto basicamente por quatro caixas d’água de polietileno 
de 1000 L cada uma, dispostas em série interligadas por tubulações em PVC. O volume útil 
de cada reator é 862,37 L.  
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Figura 1. Planta baixa da Instalação Experimental. 

 

Figura 2. Corte da Instalação Experimental. 
 
2.2. Hidrodinâmica 

Foi usado como traçador uma solução de cloreto de sódio (NaCl) com 150 mgCl-/L 
aplicado em forma de pulso. Para a escolha do traçador levou em consideração que (a) a sua 
concentração na água é baixa e aproximadamente constante; (b) não reage com os compostos 
presentes na água; e (c) é facilmente detectado e medido na água. As amostras foram 
coletadas em intervalos regulares de 5 minutos e determinadas suas condutividades 
(multímetro HI-255, Hanna) pelo método do condutivímetro, método 2510 do Standard 
Methods of the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998), até os valores se 
tornarem constantes. As curvas experimentais da variação de concentração do traçador ao 
longo do tempo, C(t), foram normalizadas (área sobre a curva igual a 1) resultando em curvas 
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de distribuição do tempo de residência hidráulica E(θ) em função do tempo adimensional θ. 
Após a normalização foram calculados, conforme Levenspiel (2000), o tempo médio de 
detenção hidráulico, a variância da curva, o número de dispersão e o percentual de zonas 
mortas do reator. 
 
2.3. Estudo do inoculo 

Como inóculo foi utilizado esterco bovino coletado no Matadouro Mafita localizado em 
Itajubá, Minas Gerais. Testou-se experimentalmente a melhor porcentagem de inóculo 
necessário para a partida do reator anaeróbio compartimentado. As unidades experimentais 
foram instaladas e monitoradas nas dependências do Laboratório de Saneamento da 
Universidade Federal de Itajubá, com tempo de inoculação de 21 dias. As porcentagens de 
inóculo testadas foram de 10, 20 e 30%.  A instalação experimental foi composta por 6 
conjuntos de reatores de 2 litros, preenchida com as respectivas porcentagens de esgoto e 
inóculo, interligados por uma mangueira de silicone a um frasco contendo 600 mL de 
hidróxido de sódio para a coleta de gases. Foram realizadas as seguintes análises: sólidos 
sedimentáveis, DQO, temperatura, alcalinidade e pH. Todos os parâmetros foram 
determinados de acordo com o Standard Methods of the Examination of Water and 
Wastewater (APHA, 1998), veja o Quadro 1. 
 
2.4. Partida do reator 

Os testes experimentais foram realizados durante dois meses, com frequência de duas 
vezes por semana. Na Tabela 1 são apresentados os parâmetros que foram investigados e suas 
respectivas metodologias de determinação analítica encontradas em Standard Methods of the 
Examination of Water and Wastewater, APHA (1998). 
 

Tabela 1. Parâmetros analisados e metodologia de determinação. 
Parâmetros Unidade Metodologia (número do método*)  
Temperatura °C Leitura em termômetro de mercúrio 

(2550) 
Potencial hidrogeniônico (pH) - Método potenciométrico (4500-H+) 
Alcalinidade mgCaCO3.L-1 Método da titulação potenciométrica 

com ácido sulfúrico (2320) 
Demanda química de oxigênio (DQO) mgO2.L-1 Método do refluxo do dicromato de 

potássio (5220-D) 
Sólidos totais, suspensos e voláteis mg.L-1 Método gravimétrico (2540-B, 2540-D e 

2540-E) 
Sólidos sedimentáveis (SSed) mL.L-1 Método volumétrico (2540-F) 
Turbidez uT Método nephelométrico (2130) 
Oxigênio dissolvido (OD) mgO2.L-1 Método do eletrodo (eletrométrico) 

(4500-O G) 
* Encontrado no Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998) 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Estudo hidrodinâmico 

Observa-se na Figura 3 que, para a vazão testada de 0,9648 m3/h, ocorreu um pico no 
início do escoamento, indicando que no reator existem caminhos preferenciais, e o retardo da 
curva (pois o tempo de detenção hidráulica (TDH) de projeto é 53,63 minutos e o TDH 
observado foi de 55,69 minutos – Figura 4) revelando a existência de curto-circuito, o que 
provocou o fenômeno de cauda longa observado nas curvas experimentais. 
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Figura 3. Curva de distribuição do tempo de residência hidráulica E(θ) em 
função do tempo adimensional θ para uma única câmara. 

 
 

 
Figura 4. Curva da concentração do traçador C em função do tempo t para 
uma única câmara. 

 
Com base nos estudos usando traçador, em cada câmara, as zonas mortas equivalem a 

3,84% do volume do reator e o número de dispersão D/μL é de 0,200 (indicando um 
escoamento disperso, no entanto mais próximo ao tipo mistura completa). O reator anaeróbio 
compartimentado, considerando as quatro câmaras, Figura 5, apresentou escoamento disperso 
com número de dispersão D/μL de 0,127, ou seja, valor 37% menor.  
 



CALHEIROS, H. C.; PERICO, A. C. S.; NUNES, C. F. Estudo experimental de aspectos hidrodinâmicos e da 
partida de um reator anaeróbio sequencial tratando esgotos domésticos. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 3, p. 144-
156, 2009. (doi:10.4136/ambi-agua.108) 
 

 151

 
Figura 5. Curva de distribuição do tempo de residência hidráulica E(θ) em 
função do tempo adimensional θ para o reator anaeróbio compartimentado 
considerando as quatro câmaras dispostas em série. 

 
Os resultados apresentaram-se em consonância com estudos desenvolvidos por outros 

pesquisadores como Langenhoff et al. (2000) e Krishna et al. (2008) com relação ao tipo de 
fluxo ocorrido no interior do reator no entanto, neste trabalho, os espaços mortos detectados 
foram menores. 
 
3.2. Estudo do esterco bovino como inoculo 

O estudo teórico realizado por meio de revisão de literatura mostrou que são utilizados 
na partida de reatores anaeróbios: inóculos de outras estações de tratamento de esgotos, 
esterco bovino e até mesmo polímeros. O inóculo utilizado no experimento foi esterco bovino 
proveniente de um matadouro. Havia muitas fibras no esterco, o que dificultou a sua seleção e 
utilização. O excesso de fibras no inóculo pode favorecer a flotação do lodo. Os resultados 
obtidos são apresentados nas Figuras 6 a 8.  
 

 
Figura 6. Resultado experimental (valores médios) para a proporção de 
inóculo de 10 %. 
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Figura 7. Resultado experimental (valores médios) para a proporção de 
inóculo de 20%. 

 

 
Figura 8. Resultado experimental (valores médios) para a proporção de 
inóculo de 30%. 

 
Os experimentos foram realizados em temperatura de 17,1 ± 0,1°C. Segundo Campos 

(1999) a temperatura deveria manter-se superior a 20°C, caso contrário, reduz a velocidade do 
metabolismo dos microrganismos e, consequentemente, ocasiona lenta solubilização dos 
substratos, principalmente lipídios. Portanto, a temperatura na qual foi realizado o 
experimento foi um fator que influenciou no baixo percentual de remoção de DQO. 

Speece (1996) considera que um reator anaeróbio deve ser operado em pH entre 6,5 e 
8,2, no entanto este autor admite que em determinadas condições é possível a operação 
satisfatória do reator em pH de até 6. Com relação ao pH, observou-se que houve redução do 
pH, o que significa que houve formação de ácidos, que pode ter ocorrido devido a 
decomposição de compostos facilmente degradáveis, como açúcares e amido, produzindo 
ácidos orgânicos. Contudo, não houve problema de acidificação excessiva da água residuária 
analisada e nem a geração de odor desagradável.  

 
Compostos, como CO2 e ácidos graxos voláteis de cadeia curta, tendem a abaixar o pH, 

enquanto cátions geradores da alcalinidade, como os íons de nitrogênio amoniacal 
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provenientes da degradação de proteínas e o sódio originado da degradação de sabão, 
aumentam a alcalinidade e o pH. (Campos, 1999, p. 48).  

A degradação de proteínas e lipídios é mais difícil que a de açúcares, exigindo-se maior 
tempo para que ocorra. No teste do inóculo de 10%, notou-se a diminuição da alcalinidade. 
Quando se testou inóculos na proporção de 20 e 30%, verificou-se o aumento da alcalinidade 
das águas residuárias após 21 dias, indicando que reações lentas ocorreram.  

De uma maneira geral, a eficiência de remoção de DQO foi pequena, devido à qualidade 
do inóculo utilizado e da temperatura ambiente. A maior remoção foi obtida no teste com 
10% de inóculo, porém, considerando as demais variáveis analisadas, a proporção de 20% de 
inóculo apresentou, de uma maneira geral, os melhores resultados. 

 
3.3. Partida do reator 

Devido aos resultados encontrados no estudo com o esterco bovino não tenham sido 
satisfatórios para a remoção de DQO e este tipo de inóculo apresentar dificuldade em sua 
seleção, optou-se por não inocular o reator e sim, durante o período de partida do reator, 
permitir a formação da biomassa a partir do próprio esgoto a ser tratado. Os esgotos em 
questão têm composição fraca e a vazão verificada foi de 0,5958 ± 0,1120 m3.dia-1. O tempo 
de detenção hidráulica (TDH) do sistema foi de 6,05 ± 1,64 dias e a carga orgânica de 
alimentação do reator em termos de DQO foi de 0,0189 kg.m-3.dia-1. A Tabela 2 apresenta as 
características médias desses esgotos.  
 

Tabela 2. Características médias (valor médio ± desvio padrão) dos esgotos analisados. 

Parâmetro Unidade Afluente* Efluente* 
Eficiência 
Média de 
Remoção 

(%) 
Temperatura oC 15,4 ± 1,7 18,2 ± 0,8 - 
pH (a 25oC) - 6,24 ± 0,73 6,68 ± 0,18 - 
Alcalinidade mgCaCO3.L-1 18,3 ± 2,6 20,0 ± 1,5 - 
Demanda química de O2 (DQO) mgO2.L-1 27,2 ± 5,4 16,2 ± 2,4 40,43 
Turbidez uT 35,82 ± 31,09 9,05 ± 1,21 74,75 
Sólidos totais (ST) mg.L-1 380,00 ± 249,62 193,33 ± 58,05 49,12 
Sólidos totais voláteis (STV) mg.L-1 162,22 ± 113,47 74,44 ± 29,29 54,11 
Sólidos suspensos totais (SST) mg.L-1 144,44 ± 136,31 47,22  ± 34,40 67,31 
Sólidos susp. voláteis (SSV) mg.L-1 76,67 ± 109,04 30,00 ± 34,16 60,87 
Sólidos sedimentáveis mL.L-1 5,00 ± 0,71 0,25 ± 0,09 95,00 
Oxigênio dissolvido (OD) mgO2.L-1 6,8 ± 0,7 6,5 ± 0,6 4,94 

* valor médio ± desvio padrão 
 

No período de realização dos ensaios, apesar do RAS encontrar-se em fase transiente e 
de estar operando sob temperaturas menores que 20°C, constataram-se eficiências médias de 
remoção de demanda química de oxigênio (DQO) de 40,43% e de remoção de turbidez de 
74,75%.  

Como era esperado, o RAS também funcionou como um decantador; o que pode ser 
notado por meio dos parâmetros de eficiência média de remoção de sólidos suspensos totais 
(67,31%) e de eficiência média de remoção de sólidos sedimentáveis (95,00%). Embora os 
parâmetros analisados para os esgotos afluentes ao sistema terem variado significativamente, 
as características dos efluentes variaram com uma intensidade menor, confirmando o que 
vários autores como Barber e Stuckey (1999), Krishna et al. (2008) e Feng et al. (2009) já 
haviam detectado. 
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Ao comparar as características dos efluentes do RAS (em termos de temperatura, pH, 
DQO, sólidos suspensos totais e sólidos sedimentáveis) com os padrões de lançamento de 
efluentes Federal, Resolução CONAMA N.º 357 (Brasil (2005), e do Estado de Minas Gerais, 
Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N.º 1/2008, verifica-se que atendem 
plenamente aos limites legais (Tabela 3). No entanto, os efluentes do RAS não podem ser 
lançados em corpos d’água sem que outros parâmetros como óleos e graxas, demanda 
bioquímica de oxigênio, substâncias tensoativas que reagem com azul de metileno, 
nitrogênio, fósforo, coliformes termotolerantes, entre outros sejam investigados e 
enquadrados aos referidos padrões.  
 

Tabela 3. Alguns parâmetros de análise e seus respectivos padrões de lançamento de efluentes. 

Parâmetros Unidade Efluente CONAMA 
357/2005 COPAM/CERH-MG 1/2008 

Temperatura oC 18,2 ± 0,8 menor que 
40 menor que 40 

pH (a 25°C) - 6,68 ± 0,18 entre 5 a 9 entre 6,0 a 9,0 
Alcalinidade mgCaCO3.L-1 20,0 ± 1,5 - - 

Demanda 
química de 
oxigênio (DQO) 

mgO2.L-1 16,2 ± 2,4 - 

até 180 mg.L-1 ou tratamento com 
eficiência de redução de DQO em 
no mínimo 55% e média anual 
igual ou superior a 65% 

Turbidez uT 9,05 ± 1,21 - - 
Sólidos totais 
(ST) mg.L-1 193,33 ± 58,05 - - 

Sólidos totais 
voláteis (STV) mg.L-1 74,44 ± 29,29 - - 

Sólidos 
suspensos totais 
(SST) 

mg.L-1 47,22 ± 34,40 - até 100  
 

Sólidos 
suspensos 
voláteis (SSV) 

mg.L-1 30,00 ± 34,16 - - 

Sólidos 
sedimentáveis mL.L-1 0,25 ± 0,09 até 1  até 1  

Oxigênio 
dissolvido (OD) mgO2.L-1 6,5 ± 0,6 - - 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Pode-se concluir, por meio dos estudos experimentais realizados, que: 
 
Com base nos estudos com traçador, as zonas mortas equivalem a 3,84% do volume do 

reator anaeróbio compartimentado. Considerando o RAC composto por quatro 
compartimentos, concluiu-se que o tipo de escoamento é disperso com número de dispersão 
D/μL de 0,127. 

Com base nas variáveis analisadas, a proporção de 20% de inóculo foi a que 
proporcionou melhores resultados durante o estudo realizado usando esterco bovino como 
inóculo. Houve o aumento da alcalinidade e pH indicando a ocorrência de reações lentas e a 
remoção de DQO foi de 16,88%, além de ter apresentado um elevado teor de sólidos 
sedimentáveis após a inoculação com 20% de resíduo bovino, cerca de 500 mL.L-1. No 
entanto, devido ao elevado teor de fibras, não se recomenda o seu uso como inóculo de RAC. 
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O sistema de reatores anaeróbios sequenciais apresentou uma bom desempenho, ao tratar 
esgotos sanitários de uma comunidade rural, com relação à remoção de matéria orgânica em 
termos de DQO (efluente de 16,2 ± 2,4 mgO2.L-1 e remoção média de 40,43%), turbidez 
(efluente de 9,05 ± 1,21 uT e remoção média de 74,75%), sólidos suspensos totais (efluente 
de 47,22 ± 34,40 mg.L-1 e remoção média de 67,31%) e sólidos sedimentáveis (efluente de 
0,25 ± 0,09 mL.L-1 e remoção média de 95,00%) atendendo, com relação a estes parâmetros, 
aos padrões Federal e do Estado de Minas Gerais de lançamento de efluente em corpos 
d’água, mesmo ainda estando em fase transiente de operação e operando em temperaturas 
abaixo de 20°C. 

No entanto, os efluentes do RAS não podem ser lançados em corpos d’água sem que 
outros parâmetros como óleos e graxas, demanda bioquímica de oxigênio, substâncias 
tensoativas que reagem com azul de metileno, nitrogênio, fósforo, coliformes termotolerantes, 
entre outros sejam investigados e enquadrados aos referidos padrões.  
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RESUMO 

Os processos anaeróbios de tratamento de esgoto vêm sendo frequentemente utilizados 
com a finalidade de otimizar sistemas de tratamento das águas residuárias, entre estes, um dos 
mais difundidos é o do reator anaeróbio de manta de lodo. Neste, procura-se acelerar o 
processo da digestão criando-se condições favoráveis para a atividade dos microrganismos 
que degradam a matéria orgânica. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
temperatura, pH, acidez e alcalinidade sobre o consórcio microbiano de um reator UASB, 
observando ainda a morfologia do lodo por meio de análises de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), a fim de conhecer as melhores respostas do consórcio bacteriano em função 
de fatores de ambiência limitantes. O lodo operou sob temperatura variando 190C e 210C. A 
concentração máxima de ácidos graxos voláteis foi de 100 mg L-1. A carga orgânica 
volumétrica aplicada foi de 59 kgDQO m-3d-1. As concentrações de alcalinidade total 
apresentaram valores entre 2500 e 5550 mgCaCO3 L-1 e o valor do pH médio do lodo foi de 
7,28. Sob as referidas circunstâncias operacionais, foi observado o desenvolvimento de uma 
biomassa granular bem aclimatizada, composta em sua maioria por bactérias filamentosas. 

 
Palavras-chave: arqueias metanogênicas; microscopia eletrônica de varredura; UASB. 

 

Effects of pH, acidity and alkalinity on the microbiota activity of an 
anaerobic sludge blanket reactor (UASB) treating pigmanure effluents 
 
ABSTRACT 

The anaerobic processes used for treating wastewater have been often applied mainly for 
optimizing treatment systems. Among many of these systems, the UASB is one of the most 
successfully used. This type of reactor presents a good condition for microorganisms 
development, and therefore, for organic matter degradation. As a result, the goal of this 
research was to evaluate the effect of parameters, such as: temperature, pH, acidity and 
alkalinity on the microorganisms consortia, acclimatized in an UASB reactor, and 
simultaneously, observing the sludge morphology through a scanning electronic microscopy 
(SEM), in order to identify the response of the bacteria consortia under this environmental 
circumstances. The biomass operated under a mesophilic temperature, varying from 190C to 
210C. The maximum concentration of volatile acids was 100 mg L-1, and the volumetric 
organic loading rate was 59 kgCOD m-3d-1. The total alkalinity concentration values were 
between 2500 and 5550 mgCaCO3 L-1. The average pH value of the sludge was 7.3. Under 
these conditions it was observed the development of a well acclimatized granular biomass, 
composed mainly of filamentous bacteria. 
 
Keywords: archeas methanogenic; scanning electronic microscopy; UASB. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A criação intensiva de suínos tem causado grandes problemas ambientais em algumas 
regiões do Brasil, devido as altas concentrações de matéria orgânica e nutrientes dos seus 
dejetos que, quando não são corretamente manejados e tratados, podem causar impactos 
negativos sobre a biota do solo e da água (Fernandes e Oliveira, 2006).  

A consciência de que a adequação dos resíduos produzidos pelas diferentes atividades 
agropecuárias é de vital importância para a saúde pública e para o combate à poluição, tem 
levado ao desenvolvimento de sistemas de tratamento que combinem alta eficiência e baixos 
custos de operação e construção (Steil et al., 2002). 

Os processos anaeróbios na decomposição dos esgotos vêm sendo frequentemente 
utilizados com a finalidade de otimizar sistemas de tratamento, entre estes, um dos mais 
difundidos é o reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reator), também conhecido 
como RAMAL (Reator Anaeróbio de Manta de Lodo).  

O reator UASB foi desenvolvido na década de 70 por Gatze Lettinga da Universidade de 
Wageningen, Holanda. Tem sido amplamente estudada a sua vantagem de combinar 
construção e operação simplificadas e com capacidade de acomodar elevadas cargas 
orgânicas e hidráulicas. Sua configuração é baseada no regime hidráulico e na incorporação 
de um dispositivo interno de separação trifásico (sólido/gás/líquido), dispensando o uso de 
meio suporte para o crescimento da biomassa (Metcalf e Eddy, 2003). Isso favorece o 
desenvolvimento e retenção de uma biomassa concentrada e altamente ativa, na forma de 
flocos densos ou mesmo de lodo granulado (Lourenço e Campos, 2009). O perfil de sólidos 
(lodo) no reator varia de muito denso com partículas granulares de elevada capacidade de 
sedimentação, que se situam próximas ao fundo, denominado leito de lodo, até um lodo mais 
disperso e leve, próximo ao topo do reator conhecido como manta de lodo (Campos et al., 
2005b).  

Nos sistemas de tratamento biológico, as bactérias são os grupos predominantes da 
biomassa e, portanto, os de maior importância. São organismos unicelulares, não possuem 
carioteca (membrana nuclear), e o núcleo fica difundido no citoplasma da célula. Estes 
microrganismos podem ser encontrados isolados ou agregados, formando colônias com 
características, filamentosas e/ou granulares. A morfologia destas bactérias pode variar em 
diversas formas e as mais encontradas são cocos e bastonetes (Neves, 2004).  

Dentro do reino monera, as archeas metanogênicas compõe um grupo importante no 
tratamento biológico, pois são microrganismos estritamente anaeróbios podendo ser 
encontrados em solos alagados, sedimentos de lagos, pântanos e no trato gastrointestinal de 
animais e possuem capacidade de estabilizar a matéria orgânica transformando-a em gás 
metano. 

O tamanho destas bactérias varia conforme o grupo, podendo ter de 0,25 a 0,5 µm, e o 
crescimento é profundamente afetado pela temperatura, acidez, alcalinidade e pH (Campos et 
al., 2005c). 

A temperatura determina em parte, a velocidade de crescimento e consequentemente a 
densidade de microrganismos da biomassa. A temperatura ótima de crescimento é aquela que 
possibilita o mais rápido crescimento, durante o menor período de tempo. Cada espécie cresce 
sob temperaturas situadas em faixas características, sendo classificados nos grupos: 
psicrofílicas, mesofílicas e termofílicas.  

Quanto à acidez e à alcalinidade são parâmetros de extrema importância para a digestão 
anaeróbia. Os ácidos graxos voláteis devem estar em equilíbrio com a alcalinidade do sistema. 
A inibição do processo anaeróbio por ácidos graxos voláteis está associada ao pH. Baixos 
valores de pH estão geralmente relacionados a altas concentrações de ácidos graxos voláteis, 
e consequentemente a falência do processo (Kus e Wismann, 1995). Para a grande maioria 
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das bactérias, o pH ótimo de crescimento se localiza entre 6,5 e 7,5. As variações máximas e 
mínimas, para a maior parte delas, estão entre pH 4 e 9. Porém, se cultivadas em meio 
ajustado a um pH determinado, é provável que este pH se altere, como resultado dos 
metabólicos produzidos, que podem ser tanto ácidos como alcalinos (Campos et al., 2006). 

Nos processos de tratamento anaeróbio procura-se acelerar as reações de digestão da 
matéria orgânica criando-se condições favoráveis para crescimento e manutenção de 
microrganismos no reator (Campos et al., 2005a). Essas condições se relacionam tanto ao 
projeto do sistema de tratamento quanto às suas condições operacionais. Em relação ao 
projeto de sistemas de tratamento é preciso garantir que haja grande quantidade de 
microrganismos ativos atuando e que ocorra um contato intenso entre o substrato orgânico, 
presente no líquido, e a massa microbiana no sistema. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da temperatura, pH, acidez e 
alcalinidade no consórcio microbiano de um reator UASB, observando sua morfologia por 
meio de análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV), avaliando assim o 
desenvolvimento da biomassa em função da ambiência do meio líquido no reator. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O reator UASB foi construído em alvenaria argamassada, impermeabilizada com Sika 

Top e revestida com manta asfáltica, todavia, a fim de se melhorar e se prevenir qualquer 
corrosão, posteriormente a unidade foi revestida com fibra de vidro. O volume do reator 
possuía 3,82 m3 e área 1,78 m2. 

O separador trifásico do reator UASB foi construído utilizando-se meia manilha de 
concreto vibrado, com formato semicircular e diâmetro de 0,50 m. Deste o biogás produzido 
era conduzido por meio de tubos PVC de ½” ao equalizador de pressão e posteriormente 
medido e queimado. O separador trifásico exercia também a função de um defletor de sólidos. 
Quando da ascensão de partículas sólidas (lodo) junto com bolhas de biogás, o choque das 
mesmas com as paredes do separador trifásico fazia com que se separassem, obrigando assim, 
os sólidos a retornar, por sedimentação, para o fundo do reator. Esse processo de retenção de 
sólidos foi fundamental para a formação da manta de lodo, aumentando a eficiência 
operacional. Para a realização da amostragem do perfil do lodo, foram instalados na parede 
lateral do reator, cinco amostradores distribuídos de maneira uniforme ao longo da altura 
deste. 
 
2.1. Partida (start–up) 

A partida do sistema foi dada sem inoculação da biomassa, utilizando parâmetros de 
sedimentação descritos em Costa (2007). Nessa pesquisa nivelou-se o lodo UASB deixando-o 
na altura do último amostrador, a 1,05 metros do fundo do reator. Este processo foi 
importante para se conhecer o volume inicial do lodo.  

Para controle do tamponamento do meio, crescimento do lodo e eficiência de remoção no 
reator foram analisados os parâmetros apresentados no Quadro 1. 
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2.2. Monitoramento físico-químico e operacional 
 

Quadro 1. Parâmetros, frequência e bibliografia de referência para as análises físico-químicas 
realizadas no lodo e no efluente. 

Parâmetros  
Físico-químicos Frequência  Referência Bibliográfica 

pH 2 x semana APHA, AWWA, WPCF (1998) 
Alcalinidade total, parcial 

e intermediária 2 x semana RIPLEY et al. (1986) e JENKINS et. al 
(1983) 

Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) total, 

filtrada 
2 x semana 

APHA, AWWA, WPCF (1998), (método da 
digestão com refluxo fechado). A filtração 
foi feita em papel de filtro com porosidade 

25µm 
Sólidos Totais do lodo Tabela 1 APHA, AWWA, WPCF (1998) 

Acidez total 2 x semana método potenciométrico com NaOH 0,02 N 

 
Os parâmetros operacionais avaliados foram: vazão (método gravimétrico) sempre 

durante a coleta do efluente que foi feita 2 vezes na semana, tempo de detenção hidráulica 
(TDH); carga hidráulica (CH); carga orgânica volumétrica (COV); carga orgânica biológica 
(COB) e medição da produção de biogás. As temperaturas ambientais máximas, mínimas e 
médias, bem como da umidade local foram medidas utilizando um termo-higrômetro marca 
Inconterm, instalado ao lado do reator UASB. As leituras foram realizadas diariamente, por 
volta das oito horas da manhã. A medição das temperaturas do lodo e efluente foi realizada 
por meio de um termômetro de mercúrio da marca Inconterm. As temperaturas eram medidas 
após a coleta das respectivas amostras. 
 
2.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As amostras dos cinco amostradores do reator UASB foram preparadas para observação 
em microscopia eletrônica de varredura (MEV) seguindo a seguinte metodologia: As 
amostras (0,5 mL) do lodo eram depositadas sobre lamínulas de 1mm de diâmetro alojadas 
dentro de placas de Petri onde eram submersas em solução fixadora de Karnovisky 
modificado (glutaraldeido 2,5%, formoldeído 2,5% em tampão cacodilato 0,05 M com pH de 
7,2 e CaCl2 0,001 M) por 24 hora (tempo de secagem do fixador). Posteriormente, 
acrescentava-se, em ambiente protegido (capela), 4 gotas de solução tetróxido de ósmio 
(OsO4) à 1% (para pós-fixação) permanecendo por 4 horas em temperatura ambiente. As 
placas de Petri eram então lavadas por três vezes em água destilada e posteriormente levadas 
para o dessecador onde ficavam por 24 horas até a completa secagem. Após a secagem, as 
amostras eram montadas em stubs com aproximadamente 12 mm de diâmetro, e transferidas 
para a cobertura de ouro (sputtering) em aparelho da marca BALZERS, modelo SCD 050. 
Esta cobertura era necessária para aumentar a condutividade da amostra aos elétrons 
produzidos no filamento de tungstênio. As amostras foram observadas em microscópio 
eletrônico de varredura da marca LEO modelo EVO 40 e analisadas pelo software LEOUIF. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Condições ambientais 

As faixas de temperaturas ambientais mínimas, médias e máximas registradas pelo 
termo-higrômetro do reator, foram: 140C, 220C, 300C, respectivamente, e as umidades 
relativas mínimas médias e máximas foram: 31%, 66% e 94%, respectivamente. O efluente 
operou em temperatura na faixa de 180C a 240C. O lodo operou na faixa de 190C a 210C. 
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Considerou-se a temperatura do lodo devido a sua maior influência sobre os aspectos 
microbiológicos. Pode-se afirmar assim que as bactérias operaram em faixa mesofílica.  
 
3.2. Relações entre a Carga Orgânica Volumétrica (COV), Carga Orgânica Biológica e 
Acidez 

A afinidade pelo substrato tem papel importante no reator UASB e existe uma relação 
ecológica entre as arqueias metanogênicas acetoclásticas. A mais comum é a bactéria do 
gênero Metanosaeta, que apresenta uma taxa de crescimento maior por possuir uma elevada 
afinidade pelo substrato (constante de saturação), onde o Ks = 0,30 mM.  Já as arqueias 
metanogênicas acetoclásticas, Metanosarcinas, cujo Ks = 5,0 mM, possui taxa de crescimento 
ainda mais elevada. Quanto menor a concentração de substrato menor a taxa de crescimento. 
Sendo assim, a Metanosarcina normalmente é a bactéria dominante quando o reator apresenta 
grande quantidade de ácidos graxos voláteis (Zegers, 1987). As bactérias fermentativas 
acidificam o substrato em uma velocidade oito vezes mais rápida do que as arqueias 
metanogênicas (metanosaeta) consomem os ácidos graxos voláteis (acidez). Se a carga de 
matéria orgânica no reator (COB), exceder a capacidade metanogênica, ocorrerá uma 
acumulação de ácidos graxos voláteis na unidade, com isso o pH diminuirá e em 
conseqüência esses ácidos poderão se tornar tóxicos ao consorcio bacteriano (Zegers, 1987).  

De acordo com Chernicharo (2007) a carga orgânica biológica depende da atividade 
metanogênica do lodo (AME), sendo está limitante para aplicação da COB que não afete a 
estabilidade do sistema. Oliveira et al. (1997), avaliando reatores UASB tratando efluentes de 
suinocultura operou com COB entre 0,13 a 0,24 kgDQOtotal kg-1STV d-1 observando 
estabilidade no sistema. Steil et. al (2002) encontrou maiores valores de AME com COB 
menores que 0,25 kgDQOtotal kg-1STV d-1. Santana e Oliveira (2005), avaliando lodo de 
reatores UASB tratando efluentes de suinocultura, determinaram COB limites de 
0,3kgDQOtotal kg-1STV d-1. Pode-se observar que os valores de COB bruta aplicadas ao 
reator UASB (Tabela 1), foram abaixo dos valores limites encontrados nas várias pesquisas 
realizadas. Portanto, conclui-se que o consorcio microbiano não foi prejudicado pela COB 
aplicada. 

 
Tabela 1. Caracterização física do lodo e COB submetida ao reator. 

Dias de 
pesquisa 

STV do 
lodo  

DQO 
bruta 

DQO 
filtrada 

Q 
média 

COB 
bruta 

COB 
filtrada TDH  CH 

24° 192,034 8,48 1,664 7,7 0,179 0,0351 11,9 2,02 
71° 229,194 4,83 1,724 7,5 0,083 0,0297 12,2 1,97 
87° 252,452 7,86 1,45 8,1 0,133 0,0245 11,3 2,12 

114° 249,485 5,87 1,463 8,4 0,104 0,0259 10,9 2,20 
STV do lodo (kg m-3), DQO bruta e filtrada (kg m-3), Q (m3 d-1), COB (kgDQO kg-1STV d-1), TDH (horas), 
CH (m3 m-3 d-1). 

 
Em análises comparativas entre as Figuras 1 e 2, observa-se que a COV aplicada ao 

reator, resultou em concentrações de ácidos graxos voláteis menores que a concentração 
limite para inibição da atividade metanogênica, referente a 150 mg L-1. De acordo com 
Chernicharo (2007), para projetos de estações em escala plena, tem sido via de regra adotar 
valores de COV inferiores a 15 kgDQOtotal m-3 d-1, embora cargas orgânicas extremamente 
elevadas, na ordem de 45 kgDQOtotal m-3 d-1, tenham sido aplicadas com sucesso em 
instalações piloto. No presente experimento, submetemos o reator a cargas máximas de 59 
kgDQOtotal m-3 d-1, obtendo concentrações de ácidos voláteis totais máximas de 100 mg L-1. 
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Figura 1. Comportamento da Carga Orgânica 
Volumétrica no reator UASB durante a pesquisa. 

 

 
Figura 2. Gráfico de Box-Whisker para a concentração de 
ácidos graxos voláteis no reator UASB. 

 
3.3. Resposta microbiológica 

As morfologias observadas nos grânulos da manta de lodo do reator UASB foram 
praticamente semelhantes no início e no final do experimento e houve predominância de 
morfologias de bactérias semelhantes à metanosarcinas, devido às concentrações de ácidos 
graxos voláteis atingirem valores altos, porém abaixo do valor limite (Figura 4). Entretanto, 
encontrou-se também bactérias semelhantes à metanosaeta (Figura 3), demonstrando o 
equilíbrio ecológico entre as archeas metanogênicas, propiciando uma biomassa 
diversificada. Devido a elevadas frações de sólidos suspensos, da elevada velocidade 
ascensional do líquido e das variações de outros parâmetros operacionais, tudo isso pode ter 
levado com que o reator apresentasse partículas de lodo com estrutura densa e granular, 
conforme pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 3. Bactérias Filamentosas no lodo do Reator UASB (MEV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Foto do grânulo do lodo do Reator UASB em maior aumento. Detalhe para o 
centro da foto formação de cocos aderidos ao grânulo. 
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Figura 5. Grânulo do lodo do Reator UASB (MEV). 

 
3.4. O efeito do AGV no pH 

Os ácidos graxos voláteis são tóxicos para as bactérias metanogênicas somente em sua 
forma não ionizada. Os valores de pH geralmente desejados em um tratamento anaeróbio está 
entre 6,7 e 8,0, onde os ácidos orgânicos estão em sua maioria (>99%) em sua forma ionizada 
(não tóxica). Quando o pH diminui, os ácidos graxos voláteis estão menos desassociados 
(tóxicos). A um pH em torno de 5, os ácidos graxos voláteis estarão desassociados em 50 % 
aproximadamente. Uma concentração de acido acético e ácido propiônico na forma 
desassociada de 16 e 6 mgDQO L-1, respectivamente, causa 50% de inibição da atividade 
metanogênica (Zegers, 1987). A presença de ácidos graxos voláteis em sua forma não 
ionizada em um pH inferior a 6, pode causar uma severa inibição das bactérias 
metanogênicas. Por outra parte, as bactérias fermentativas são mais ativas a um pH em torno 
de 4,5. Quando a capacidade metanogênica está continuamente sobrecarregada e não se 
estabiliza os ácidos graxos presentes no reator, farão com que a unidade de tratamento fique 
acidificada (pH entre 4,0 a 5). Recomenda-se então manter o reator em um intervalo de pH 
entre 7,0 e 7,5. Os intervalos de  pH encontrados para o afluente e efluente do reator UASB 
foram 6,8 à 7, 9 e 7,2 à 8,8, respectivamente, isso demonstra que os ácidos graxos voláteis 
estavam na sua grande maioria de forma ionizada, não tóxicos para às bactérias 
metanogênicas. O lodo retirado nos amostradores 1, 2, 3, 4 e 5, apresentaram pH entre 7,2 e 
7,4; 7,3 e 7,4; 7,3 e 7,4; 7,3 e 7,3 e 7,4 e 7,4; respectivamente. Portanto o reator UASB 
demonstrou boas condições de tamponamento, o que de acordo com Campos et al. (2006), é 
um fator muito importante, principalmente quando se leva em consideração o custo de 
manutenção, pois a adição de substâncias químicas para tamponamento oneraria o processo.  
 
3.5. Alcalinidades total, parcial e intermediária 

Segundo Grady e Lim (1980) para a maioria dos casos práticos, uma alcalinidade total 
entre 2500 e 5000 mgCaCO3.L-1 é suficiente para se obter um adequado poder tampão no 
sistema. Como pode ser observado no gráfico Box-Whisker (Figuras 6 e 7), mais de 90% dos 
valores de alcalinidade total do afluente e efluente ficaram dentro do intervalo proposto, 
colaborando para otimização do processo de metanificação.  
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Entretanto, Ripley et al. (1986) citado por Chernicharo (2007), propôs a determinação 
separada da alcalinidade bicarbonato (alcalinidade parcial - AP) e alcalinidade ácidos voláteis 
(alcalinidade intermediária - AI). Esta determinação é importante no que se refere ao 
significado da relação AI/AP. De acordo com Ripley et al. (1986), valores da relação AI/AP 
superiores a 0,3 indicam a ocorrência de distúrbios no processo de digestão anaeróbia. 
Chernicharo (2007) escreve que devido as particularidades de cada efluente, mesmo com 
relações AI/AP superiores a 0,3, alguns reatores não demonstram distúrbios no processo. As 
relações AI/AP encontradas na presente pesquisa ultrapassaram o valor 0,3 proposto por 
Ripley (1986), porém, gradualmente os valores diminuíram ao longo do tempo até atingirem 
valores estáveis no fim da pesquisa. Essa tendência de estabilidade ocorreu devido à 
aclimatização da biomassa. Observou-se ainda que os valores apresentados no afluente foram 
menores que no efluente devido ao aumento da concentração de alcalinidade dos ácidos 
voláteis ao passar pelo reator (Figura 8). 

 
Figura 6. Gráfico de Box-Whisker para alcalinidades do afluente 
do reator UASB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 7. Gráfico de Box-Whisker para as alcalinidades do 
efluente do reator UASB. 
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Figura 8. Comportamento da relação AI/AP no afluente e efluente do reator 
UASB. 

 
4. CONCLUSÃO 
 

O reator UASB operou com cargas orgânicas volumétricas máximas de 59,0 kgDQO m-3 
d-1, sem contudo ultrapassar o limite na concentração de ácidos voláteis demonstrando 
suportar altas cargas sem prejudicar a microbiota do reator. 

A caracterização morfológica do lodo do reator UASB, realizada por meio da 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), indicou que o comportamento do pH, acidez e 
alcalinidade não influenciaram negativamente no processo microbiológico, mesmo quando as 
relações AI/AP foram maiores que 0,3 como estabelecido por Ruipley et al. (1986). 

Para estimativas e estudos das atividades microbiológicas, a temperatura tem um 
importante significado, pois demonstra ter influência direta sobre a biomassa. A presente 
pesquisa concluiu que mesmo que termos-higrômetro sejam mais práticos em experimentos 
de campo, para melhores resultados é necessário a adoção de temperaturas do lodo. 

Observou-se ainda que os parâmetros adotados na pesquisa evitaram choques orgânicos e 
hidráulicos, e possibilitaram a manutenção do tamponamento, permitindo condições 
adequadas à floculação e a granulação da biomassa no reator UASB. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de utilização do processo de oxidação 
avançado UV/H2O2 para tratar um efluente contendo elevada carga de material orgânico em 
solução, resultante do processo de tratamento térmico de emulsões de óleo solúvel. Os ensaios 
de tratabilidade foram realizados em um sistema fotoquímico em batelada com reciclo, sendo 
o efluente bruto caracterizado pela análise de pH, turbidez, cor, DQO e COT. Os resultados 
experimentais indicaram a viabilidade técnica de aplicação do sistema UV/H2O2, tendo sido 
atingidos níveis de remoção de COT acima de 90%. Entretanto, para a remoção de um log de 
COT (EE/0) desse efluente foram necessários 455,5 kw.h.m-3 para uma relação  
α = 10 mg H2O2/mg COT, conduzindo a um elevado custo operacional do sistema, para as 
condições avaliadas. 
 
Palavras-chave: Processos Oxidativos Avançados; emulsões água-óleo; remoção de COT. 
 

Application of UV/H2O2 system to treatment of wastewater arising 
from thermal treatment of oil-water emulsions 

 
ABSTRACT 

In this work it is presented the results of bench scale tests using Advanced Oxidation 
Process (AOP) in a UV/H2O2 system, for the treatment of an industrial effluent with a high 
concentration of dissolved organic matter, resulted from thermal treatment of oil-water 
emulsions. Treatability tests were carried out in a batch photochemical system with recycle, 
and the raw effluent was characterized by the analysis of pH, turbidity, color, COD and TOC. 
Results from these assays shown that UV/H2O2 process is technically feasible resulting in 
TOC removal above 90%. However, for one log TOC removal from this effluent the energy 
required was about 455.5 kw.h.m-3, for an alpha relation of 10 mg H2O2/mg COT, resulting in 
a higher operational cost, considering the evaluated conditions. 
 
Keywords: Photochemical Oxidation Advanced Process; oil-water emulsions; TOC removal. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Com o foco atual sobre projetos de reúso de água e o seu papel no ciclo natural da água, 

pesquisas direcionadas para tecnologias avançadas de tratamento de águas residuárias, com 
custos competitivos, nunca foram tão importantes. Não obstante, legislações cada vez mais 
restritivas e limitações dos processos ditos convencionais em atendê-las têm estimulado o 
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desenvolvimento de processos mais eficientes para o tratamento de efluentes industriais e de 
esgotos sanitários. Dentre essas tecnologias destacam-se os Processos Oxidativos Avançados 
(POA). 

Os POA têm sido utilizados, principalmente, para tratar efluentes com elevada toxicidade 
e compostos orgânicos de baixa biodegradabilidade. De forma geral, tais processos consistem 
na produção de intermediários altamente reativos, sobretudo o radical hidroxil (·OH), capaz 
de oxidar a maioria das moléculas orgânicas (Alfano et al., 2000; Andreozzi et al., 1999). 
Esses radicais livres reagem de 106 a 109 vezes mais rapidamente que outros oxidantes 
químicos enérgicos, tais como ozônio e peróxido de hidrogênio (H2O2), utilizados em 
processos de oxidação química convencional (Ince e Tezcanli, 1999) 

Os radicais hidroxil têm meia vida de, aproximadamente, 10 µs e são capazes de reagir 
muito rapidamente e pouco seletivamente com a maioria dos compostos orgânicos e 
inorgânicos no meio aquoso (Caretti e Lubello, 2003). Além disso, o ·OH tem potencial de 
oxidar, com maior eficácia, contaminantes orgânicos para CO2, H2O e sais minerais (i.e. 
mineralização), ao contrário dos oxidantes convencionais que, só em alguns casos, 
conseguem mineralizar completamente a matéria orgânica (Vogelpohl e Kim, 2004).  

Dentre os vários processos oxidativos classificados como POA, o processo baseado na 
combinação da ação da luz ultravioleta e peróxido de hidrogênio (UV/H2O2) é o mais antigo 
(Litter, 2005). Esse processo ocorre em duas etapas principais: formação de radicais hidroxil 
pela fotólise direta do H2O2 (Equação 1) e oxidação das moléculas orgânicas pelos radicais 
formados (Equações 2, 3 e 4) (Braun e Oliveros, 1997). Em alguns casos, a energia do fóton 
também é capaz de romper ligações químicas nas moléculas orgânicas, promovendo a sua 
degradação. 

 
H2O2 + hv  2·OH          [1] 
OH + RH  H2O + R·                     [2] 
OH + X2C=CX2  X2C(OH)-·CX2        [3] 
OH + RX  OH- + XR+·         [4] 
 

As fontes disponíveis comercialmente para geração de luz com comprimento de onda na 
região do espectro UV, para formação do radical·OH pela fotólise do H2O2, são limitadas por 
três tipos: lâmpadas de deutério, xenônio e vapor de mercúrio, sendo as de vapor de mercúrio 
as mais utilizadas em aplicações laboratoriais e industriais (Cavicchioli e Gutz, 2003). Dessa 
forma, tanto lâmpadas de vapor de mercúrio de baixa ou média pressão podem ser utilizadas. 

Entretanto, as lâmpadas de baixa pressão podem não ser a melhor escolha para o 
processo UV/H2O2, pois são praticamente monocromáticas com o pico de emissão de 254 nm 
e sobre esse comprimento de onda o coeficiente de adsorção molar do H2O2 é de apenas 19,6 
L/mol.cm (USEPA, 1998; Glaze et al., 1987). Assim, caso essas lâmpadas sejam utilizadas 
são necessárias elevadas concentrações de H2O2, mas o próprio peróxido de hidrogênio pode 
atuar como sequestrador de radicais OH, reduzindo a eficiência do sistema. Para superar essa 
limitação, lâmpadas de emissão de energia UV em banda larga de alta intensidade e média 
pressão podem ser usadas, pois apresentam um espectro de emissão caracterizado por linhas 
mais alargadas e um fundo contínuo que cobre toda região UV, inclusive a faixa do 
ultravioleta próximo (UV-A), além de emitirem radiação na região do visível e infravermelho 
(USEPA, 1998). 

O sistema UV/H2O2 tem se mostrado eficiente na degradação de diversos poluentes. 
Podem-se destacar aplicações bem-sucedidas desse sistema para o tratamento de pigmentos 
(Arslan et al., 2000), águas subterrâneas contaminadas por gasolina (Cater et al., 2000), 
compostos fenólicos (Beltrán et al., 1997), compostos nitroaromáticos (Einschlag et al., 
2002), benzeno, cloroetano, pesticidas e cetonas (Glaze et al., 1987). Uma vez que não há 
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adição de outros compostos químicos além do peróxido de hidrogênio, os efluentes tratados 
podem ser realimentados em diferentes pontos de demanda de água nas instalações industriais 
sem restrições adicionais, desde que atendam aos objetivos de qualidade necessários. 

Apesar de serem importantes ferramentas do ponto de vista ambiental, grande parte dos 
estudos sobre os POA são direcionados à degradação de contaminantes específicos. 
Entretanto, a maioria das correntes de efluentes gerados nos processos industriais apresenta 
composição complexa, estando presente uma ampla gama de contaminantes, o que dificulta a 
reprodução dos resultados experimentais em escala real. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de aplicação 
de um sistema UV/H2O2 para remoção de material orgânico predominantemente composto 
por hidrocarbonetos, com base nas medidas de COT e DQO, de um efluente industrial 
proveniente de um processo de tratamento por evaporação com compressão de vapor de 
emulsões água e óleo. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Caracterização do efluente 

O efluente utilizado nesta pesquisa é o condensado resultante do processo de evaporação 
com compressão de vapor de correntes industriais de usinagem e estamparia de processo 
mecânico contendo óleos sintéticos e emulsões água e óleo. Os resultados da análise 
cromatográfica (figura 1), realizado por um Cromatógrafo a gás (marca Varian, modelo CP-
3800) do efluente bruto antes do processo de separação, revelou a presença preponderante de 
uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos de C9 a C11, ácido oléico (C18H34O2) e 
ácido palmítico (C16H32O2), pequenas proporções de tricloroetileno, tolueno e ácido acético 
(C2H4O2), traços de metanol (CH4O), etanol (C2H6O), ácido propanoico (C3H6O2), ácido 
butanoico (C4H8O2), e dos ésteres palmitato de metila (C17H34O2), oleato de metila 
(C19H36O2) e estearato de metila (C19H38O2), ressaltando-se que o cromatograma não 
apresenta resultados para substâncias com baixo peso molecular, cujo tempo de retenção na 
coluna cromatográfica é inferior a 20 minutos. 

Em função das características do processo de evaporação, o condensado produzido ainda 
apresenta residuais de compostos orgânicos, o que impede seu lançamento no ambiente ou 
reúso em outros processos industriais. Na Tabela 1, são apresentadas as características básicas 
do efluente derivado pelo processo de evaporação e utilizado nesse estudo. Para eliminar a 
interferência do peróxido de hidrogênio na análise de DQO, foi adicionado permanganato de 
potássio (0,01 N) nas amostras antes de proceder com o método analítico. É importante 
ressaltar que todas as amostras coletadas apresentaram residual de H2O2, indicado pelo 
consumo de permanganato de potássio. 

 
 

Tabela 1. Características do efluente utilizado nos ensaios fotoquímicos. 

Parâmetros Valor Método analítico 

pH 8,8 ± 0,2 Método eletrométrico: pH-metro 
Turbidez (NTU) 148 ± 56 Turbidímetro da marca Policontrol 
Cor (uC) 168 ± 3 Colormetro da marca Policontrol 
DQO (mg O2/L) 3496 ± 125 Oxidação por dicromato de potássio (Apha, 1995) 
COT (mg C/L) 764 ± 11 Analisador TOC-V CPH da Shimadzu 
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Tempo (minutos) 

Figura 1. Cromatograma do efluente bruto antes do processo de separação por 
compressão. 

 
2.2. Sistema UV/H2O2 

O sistema UV/H2O2, disponível no Centro Internacional de Referência em Reúso de 
Água (CIRRA), é composto por um tanque de armazenagem do efluente, bomba dosadora de 
H2O2, reator fotoquímico, trocador de calor e um tanque com água de refrigeração (Figura 2). 
O reator fotoquímico é da marca Germetec, confeccionado em aço inoxidável e composto por 
um tubo de quartzo e lâmpada UV de vapor de mercúrio de média pressão (Tabela 2). O 
sistema foi operado em batelada com reciclo, ou seja, o efluente após passar pelo reator 
retornava para o tanque de armazenagem. 
 

Tabela 2. Principais características da lâmpada UV e do reator. 

Lâmpada Reator 

Potência (watts) 1600 w Diâmetro (mm) 64 
Temperatura de operação da 
lâmpada (ºC) 600 – 800 Comprimento (mm) 270 

Conteúdo de mercúrio (g) < 1,0  Volume útil do reator (L) 0,67 
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Figura 2. Esquema do sistema UV/ H2O2, em que: (      ) efluente bruto; (      ) efluente tratado;  
(       )  água aquecida; (       ) água refrigerada. 

 
2.3. Determinação da quantidade de H2O2 

A quantidade e concentração de H2O2 utilizada nos experimentos foram determinadas de 
acordo com a quantidade mássica proporcional à massa de carbono orgânico total presente em 
um determinado volume de efluente, definida como sendo a razão                Por ser tratar de 
um efluente real e estando sujeito às variações do processo industrial, foi necessário o 
monitoramento de COT dos efluentes antes de cada ensaio. Assim, definindo-se a razão α e 
conhecendo-se os valores de COT0 foi possível calcular a quantidade de H2O2 empregada em 
cada ensaio pela Equação 5. 

 
2.4. Procedimento experimental 

Foram realizados dois ensaios de tratabilidade conforme apresentado na Tabela 3. Deve-
se ressaltar que não foi avaliada, individualmente, a degradação direta do efluente por 
radiação UV e nem por H2O2, pelo fato de alguns autores reportarem a baixa eficiência desses 
processos, isoladamente, na oxidação de compostos orgânicos, mesmo para elevados tempos 
de reação (Xu et al., 2007; 2009; Wang et al., 2005; Sundstrom et al., 1989). As amostras 
eram coletadas na linha de descarga do reator, sendo o intervalo de coleta definido por testes 
preliminares. A temperatura foi controlada por meio de um trocador de calor casco e tubo, 
instalado logo após o reator UV, com faixa de operação do efluente entre 40 - 50 ºC, 
utilizando-se água potável como fluído de resfriamento. O controle da vazão foi feito por 
meio de válvula globo instalada na descarga da bomba de alimentação, com a verificação  
pelo rotâmetro, com escala de 0 a 132 L/h. 
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A adição do H2O2, nos dois ensaios, foi efetuada nas duas primeiras horas a partir do 
início dos ensaios, considerando-se o trabalho Lira (2006), que demonstrou não haver 
diferença nos resultados quando o H2O2 é adicionado de forma continua ou em partes. A 
duração total dos ensaios foi de 9 horas, resultando em um tempo de irradiação de 15 minutos, 
para todo o volume de efluente. 
 

Tabela 3. Principais parâmetros operacionais. 

Parâmetros Ensaio 1 Ensaio 2 Unidades 

Volume de Amostra  25 25 Litros 
Vazão de Operação 360 180 L.h-1 
Tempo de Reação 9,3 9,3 horas 
1TDH no reator 6,7 13,4 Segundos 
2TDH no sistema 4,2 8,3 Minutos 
α 10 10 mg H2O2/mg COT  
Dose de UV no reator      4173  mW/cm2 
Temperatura de operação 40 - 50 40 - 50 ºC 

1Tempo que o efluente permaneceu em contato com a luz UV no reator por passagem. 
2Tempo gasto para todo efluente passar pelo reator. 

 
2.5. Equacionamento do sistema 

O equacionamento do sistema foi feito por meio de um balanço de massa para o reator 
UV e tanque de armazenamento de efluente (Figura 3). Para isso, considerou-se que só ocorre 
reação química no reator, propondo-se uma cinética de pseudoprimeira ordem, já que o 
peróxido de hidrogênio foi adicionado em excesso e permaneceu durante todo experimento, 
indicado pelo consumo de permanganato de potássio em todas as amostras coletadas 
(USEPA, 1998). Além disso, o sistema está em regime permanente, ou seja, não há acúmulo 
no reator. 
 
Balanço de Massa no Reator UV (Fluxo pistonado): 
 
Q.C = Q.(C+dC) + (- rC).dV 
Q.dC = -(-rC).dV 
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; θ = tempo de detenção hidráulico (VT/Q) 
substituindo Cs, dado pela  equação 6: 

em que: 
C0 = concentração de matéria orgânica no início do ensaio, expressa em COT (mg.L-1) 
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Figura 3. Fluxograma do sistema UV/H2O2 e os parâmetros 
utilizado no balanço de massa. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Resultados dos ensaios de oxidação 

Na Figura 4, podem ser vistos os resultados obtidos nos ensaios, com relação à eficiência 
de redução da concentração de COT e da DQO. Pela análise da figura 4, verifica-se que o 
desempenho do sistema de tratamento para o segundo ensaio foi ligeiramente superior ao do 
primeiro ensaio. As remoções de DQO e COT foram de 83% e 95%, respectivamente. 

Os resultados referentes à remoção das variáveis controladas em função do tempo estão 
apresentados na Figura 5. A análise dos resultados apresentados mostra que não há um 
comportamento padrão para a variação da maioria das variáveis controladas, com exceção do 
COT. Para a DQO, no início do experimento, ocorre um aumento do seu valor e a remoção só 
passa a ser significativa a partir de 5 horas, atingindo uma redução máxima ao final dos 
experimentos, 80%. 

Semelhante ao que ocorre com a DQO, a cor aumenta nas primeiras horas dos 
experimentos e depois é reduzida, porém a eficiência é pouco significativa, próxima a 10%. 
Provavelmente compostos intermediários formados nas reações de oxidação são os 
responsáveis pela cor, já que ao final dos experimentos a concentração de COT é próxima de 
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50 mg de C/L e a DQO é de 800 mg O2/L. Os resultados para remoção de turbidez foram 
melhores que para cor, com exceção do início do ensaio 1, em que há aumento da turbidez. 

Em relação ao pH, houve redução nos dois ensaios, com valores finais de 7,7 e 7,9. No 
inicio do experimento, a diminuição brusca é causada pela adição do peróxido de hidrogênio, 
já que este foi adicionado nas duas primeiras horas. Já o pH mais baixo ao final da reação 
comparado com seu valor inicial pode ser atribuído ao CO2 gerado durante o processo ou à 
presença de ácidos orgânicos remanescentes ao final da reação (Stefan e Bolton, 1998). 
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Figura 4. Eficiência de remoção dos contaminantes avaliados ao final de cada 
ensaio. 
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Figura 5. Perfil temporal das variáveis cor, turbidez, DQO, COT e pH. 
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Em comparação com estudos desenvolvidos por outros autores, Juang et al. (1997), que 
investigaram o processo UV/H2O2 em efluentes petroquímicos brutos ou previamente polidos 
por tratamento biológico, Stepnowiski et al. (2002) que estudaram o emprego do sistema 
UV/H2O2 como uma técnica de tratamento de efluentes gerados em refinaria de petróleo, 
previamente submetidos a um tratamento físico-químico e Lira et al. (2006), estudando a 
degradação de efluentes de indústria petroquímica em um sistema UV/H2O2 em um reator 
operado de forma continua, confirma-se a necessidade de estudos de tratabilidade para cada 
caso específico, uma vez que vários fatores podem afetar o desempenho do sistema UV/H2O2. 
Entre esses fatores destacam-se a estrutura química e concentração dos contaminantes, a 
presença de cor, turbidez e sequestrantes de radicais hidroxil e dose de radiação UV. Outro 
aspecto a ser considerado é que os processos de oxidação fotoquímica são utilizados, na 
maioria dos casos, como processo preliminar ou complementar em sistemas de tratamento de 
efluentes. Assim, o tipo de pré-tratamento adotado também influencia o desempenho do 
processo de oxidação, o que deverá ser mais bem avaliado em estudos complementares. 
 
3.2. Estimativa da constante de remoção de COT 

Pelo ajuste da curva de redução na concentração de COT com o tempo, considerando-se 
o modelo apresentado no item 2.5 (Figura 6), verifica-se que a hipótese de cinética de pseudo-
primeira ordem é válida, obtendo-se, por meio da linearização da equação (7), valores da 
constante de remoção de COT iguais a 12,68 h-1 e 12,72 h-1, para os ensaios 1 e 2, 
respectivamente.  

Pode-se observar que o aumento no tempo de detenção no reator fotoquímico de 6,7 para 
13,4 segundos, não afetou a constante de reação, o que pode ser um indicativo de que as doses 
de radiação UV utilizadas foram elevadas. Isso implica a necessidade de uma avaliação mais 
precisa da influência da dose de radiação UV na eficiência do processo. 
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Figura 6. Linearização dos dados para estimativa das constantes de remoção de COT. 

 
3.3. Estimativa preliminar do custo de tratamento 

Considerando-se os resultados obtidos nos experimentos, foi feita uma estimativa dos 
custos de tratamento do efluente, levando em consideração o consumo de energia e de 
peróxido de hidrogênio. Para isso, considerou-se um custo de R$ 0,27 por kWh, podendo ser 
menor no caso de contrato de demanda (AES Eletropaulo, 2009), e R$ 2,5 por kg de H2O2 
(50%). 

Na Figura 7, encontra-se apresentado o custo do tratamento em função da eficiência de 
redução de COT. Além disso, determinou-se o parâmetro EE/0, o qual representa a energia 
necessária para a remoção de uma ordem de grandeza do contaminante estudado. Para o 
ensaio 1 e 2, os resultados de EE/0 foram respectivamente de 469 kwh/m3 e 442 kwh/m3. 
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Devido, sobretudo, ao elevado gasto energético, o custo médio para tratar um metro cúbico 
desse efluente com 90% de remoção de COT é de, aproximadamente, US$ 62,00. 
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Figura 7. Custo médio do tratamento em função da remoção de 
COT, levando em consideração o consumo de energia e peróxido de 
hidrogênio. 

 
4. CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho apresentado, é possível 
concluir: 

- os ensaios realizados demonstraram a adequação do modelo de pseudoprimeira ordem 
para a cinética de degradação do COT pelo processo UV/H2O2, principalmente pela utilização 
de peróxido de hidrogênio em excesso. 

- o processo UV/H2O2 é tecnicamente eficiente para o tratamento dos efluentes aquosos 
originados do tratamento térmico de emulsões água e óleo. Em geral, após o término da 
reação fotoquímica, mais de 76% da DQO e 94% do COT foram removidos, mesmo o 
efluente contendo elevadas concentrações desses contaminantes. Além da remoção de COT e 
DQO, houve redução de turbidez e, com menor eficiência, de cor, melhorando o aspecto 
visual do efluente. 

Diante dos resultados obtidos na avaliação do custo de tratamento, o sistema UV/H2O2 
deve ser investigado em conjunto com outra tecnologia para que seja economicamente viável, 
podendo resultar em um efluente com boa qualidade e potencial para reúso. Também 
recomenda-se a realização de ensaios com a utilização de lâmpadas UV de menor potência. 
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RESUMO 

O cultivo do caju é uma das atividades agrícolas de maior importância socioeconômica 
para o Nordeste brasileiro, pois, além de empregar grande contingente de pessoas, participa 
de forma expressiva na geração de divisas. Por outro lado, o uso inadequado da irrigação em 
áreas semiáridas, do Nordeste brasileiro, tem ocasionado salinização de solos e consequentes 
problemas para a agricultura irrigada. Apesar disto, poucos trabalhos de pesquisa têm sido 
realizados envolvendo o efeito do estresse salino sobre o crescimento e desenvolvimento do 
cajueiro. Diante da carência de resultados de pesquisa nesses aspectos, objetivou-se neste 
trabalho determinar a produção de fitomassa e a acumulação de nutrientes nos órgãos do 
cajueiro anão-precoce Clone CCP76, irrigado com águas salinas. O ensaio foi conduzido sob 
ambiente controlado e delineado em blocos ao acaso, com cinco níveis de salinidade da água 
de irrigação (Condutividades Elétricas de 0,8, 1,6, 2,4, 3,2 e 4,0 dS m-1 a 25oC). O aumento da 
salinidade da água inibiu a produção de fitomassa do cajueiro. As concentrações de 
Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cloreto e Sódio na planta variaram com a salinidade da água de 
irrigação de acordo com o órgão da planta estudado. Em alguns casos, quando a salinidade da 
água de irrigação aumentou, a concentração do nutriente aumentou, em outros diminuiu, em 
outros se observou inicialmente um decréscimo para diminuir posteriormente e finalmente em 
outros a salinidade da água de irrigação não afetou em nada a concentração do nutriente. 
 
Palavras-chave: caju; salinidade; fitomassa. 
 

Dwarf cashew growth irrigated with saline waters 
 

ABSTRACT 
The cashew production is one of the most important agricultural activities from the 

social-economical viewpoint for the North East of Brazil; besides to produce a great deal of 
hand labor, it is very important as an exporting commodity. The inadequate use of irrigation 
in the semi arid regions of the North East of Brazil has induced soil salinization and 
consequently problems for the irrigated agriculture. In spite of this, few works have been 
conducted to study the effect of saline stress on the growth and development of the cashew. 
Because of the lack of information for this crop, an experiment was conducted to study the 
effect of salinity stress on the phytomass production and nutrient accumulation on the 
different organs of the precocious dwarf cashew (Anacardium occidentale L.) clone CCP76. 
The study was conducted under controlled conditions using as statistical scheme a 
randomized block design factorial with six replicates. Five salinity treatments were 
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considered for the irrigation water (electrical conductivities of 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 and 4.0 dS m-1 
at 25oC). The increasing in salinity of the irrigation water reduced the phytomass at different 
organs of the studied plant. The nitrogen, phosphorus, potassium, chloride and sodium in the 
plant varied with the salinity of the irrigation water according with the part of the plant 
analyzed; in some parts increased, in others decreased, in others increased initially and 
decreased afterwards, and finally, in other part of the plant the salinity of the irrigation water 
did not affect the nutrient concentration. 

 
 Keywords: Anacardium occidentale; salinity; plant mass. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O cultivo do caju é uma das atividades de maior importância econômica e social para o 
Nordeste brasileiro, pois, além de empregar grande contingente de pessoas, participa de forma 
expressiva na geração de divisas externas. O Brasil tem uma área de produção de 
aproximadamente 710 mil ha, sendo concentrada nos Estados do Ceará (maior produtor 
nacional), Piauí e Rio Grande do Norte, responsáveis por cerca de 90 % de toda produção 
nacional, segundo dados do IBGE (2006). Após a obtenção de clones de cajueiro anão 
precoce, cresceram as perspectivas de utilização da irrigação para aumento da produtividade, 
ampliação do período de colheita e melhoria da qualidade da castanha e do pedúnculo. Vale a 
pena lembrar, entretanto, que o uso inadequado da irrigação em áreas semi-áridas, 
predominantes no Nordeste brasileiro, tem ocasionado salinização de solos (Audry & 
Suassuna, 1995) e consequentes problemas para a agricultura irrigada em diversas partes do 
mundo. Segundo Richards (1954), embora a principal fonte de todos os sais encontrados no 
solo seja a intemperização das rochas, raros são os exemplos onde essa fonte tenha 
provocado, diretamente, problemas de salinidade do solo. No Nordeste do Brasil, apesar da 
relevância socioeconômica da cajucultura e da susceptibilidade de ocorrência dos problemas 
de salinidade na região, poucos trabalhos de pesquisa têm sido realizados com essa cultura 
envolvendo estresse salino (Meireles, 1999; Ferreira et al., 2000; Bezerra, 2001; Carneiro et 
al., 2004), todos eles restringindo-se os efeitos da salinidade na formação de porta-enxertos e 
na produção de mudas enxertadas. Diante da carência de resultados de pesquisa com estresse 
salino em cajueiro, sobretudo a partir de mudas enxertadas, objetivou-se, neste trabalho 
determinar a produção de fitomassa e a acumulação do teor de nutrientes nos órgãos no 
cajueiro anão-precoce Clone CCP76, irrigado com águas salinas. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido do Centro de Tecnologia e 
Recursos Naturais (CTRN), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus I, 
em Campina Grande-PB (7°15’18”S, 35°52’28”W, 550 m). Montou-se o ensaio em vasos 
plásticos com capacidade para 170 l, perfurados na base para permitir lixiviação. Os vasos 
foram preenchidos com um material de solo ‘franco arenoso’, não salino e não sódico  após 
seco ao ar e passado em peneira de 2 mm de malha. Amostras foram conduzidas ao 
Laboratório de Irrigação e Salinidade da UFCG em Campina Grande– PB para  caracterização 
físico-hídrica e química. Em cada órgão da planta, determinaram-se os teores de nitrogênio, 
fósforo, potássio cloreto e sódio.   

O nitrogênio orgânico foi determinado pelo método de Nessler (Jackson, 1965), após 
submeter o material vegetal à oxidação por digestão sulfúrica. O fósforo  colorimetricamente 
pelo método do molibdato, o potássio e o sódio, por espectrofotometria de emissão de chama 
e digestão sulfúrica. O cloreto através de titulação com AgNO3. 
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Utilizou-se o clone do enxerto CCP76 e o porta-enxerto o clone CCP06, fornecido pela 
Embrapa Agroindústria Tropical, produzido sem estresse salino no Campo Experimental 
localizado em Pacajus-CE, sendo um dos genótipos  mais utilizados nos novos plantios pela 
qualidade das castanhas e do pedúnculo. Os tratamentos consistiram de cinco níveis de 
salinidade, denominados S1, S2, S3, S4 e S5, correspondendo, respectivamente, às 
condutividades elétricas da água de irrigação (CEa) de 0,8; 1,6; 2,4; 3,2 e 4,0 dS m-1, à 25oC. 
As águas foram preparadas mediante adição de NaCl comercial (sem iodo) em água da 
Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) - abastecimento local. Por exemplo, a 
planta identificada com sendo S3BP1, sofreu estresse salino de 2,4 dS m-1 (S3) unicamente na 
fase de floração (Fase B) recebendo nas outras duas fases (A e C) irrigação com água de boa 
qualidade. O ensaio foi conduzido em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e três 
repetições, constituindo-se a parcela de duas plantas. As irrigações, por gotejamento, foram 
efetuadas a cada três dias no início da manhã, com base no consumo de água das plantas na 
irrigação anterior. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 
seis repetições, analisado em esquema fatorial (4 x 3) + 1, totalizando 13 tratamentos e 78 
parcelas. As amostras de cada parte da planta estudada: raízes, porta-enxerto, enxerto, ramos e 
frutos foram colocadas em estufa a 60ºC permanecendo nessa condição até atingir peso 
constante, sendo, posteriormente, pesados. Por ser a salinidade um fator de natureza 
quantitativa, realizou-se análise de regressão polinomial. O modelo estatístico utilizado foi o 
SISVAR (Sistema de Análises de Variância para dados balanceados). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Tabela 1 mostra um resumo da análise de variância e médias para a fitomassa das 
diversas partes da plantas na frutificação, do clone CCP76 de cajueiro anão precoce, irrigadas 
com águas de diferentes concentrações de sais, após 90 dias de estresse salino. Os dados da 
Tabela 1 mostram que houve um efeito altamente significativo (p < 0,01) da salinidade da 
água de irrigação sobre a fitomassa de todas as partes da planta, observando-se um 
decréscimo da matéria seca com o aumento da salinidade da água de irrigação utilizada, a 
queda mais acentuada na planta foi observada nas folhas. Nestas foi obtido um peso médio de 
490,12 g para as plantas irrigadas com o nível mais baixo de salinidade ou testemunha 
absoluta (0,8 dS m-1) diminuindo para 127,28 g, naquelas irrigadas com o nível mais elevado 
de salinidade  (4,0 dS m-1).  

A queda menos acentuada na fitomassa da planta foi observada nos enxertos, em que 
estes tiveram um peso médio de 99,13 g nas plantas irrigadas com o nível mais baixo de 
salinidade (0,8 dS m-1) e de 74,68g para aquelas  irrigadas com o nível mais elevado de 
salinidade  (4,0 dS m-1). As análises das regressões, também apresentadas na Tabela 1, 
permitem constatar que com exceção da fitomassa dos ramos, a fitomassa das outras partes da 
planta (raízes, porta-enxerto, enxertos e folhas) teve uma diminuição linear. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância e médias para a fitomassa nas raízes, porta-enxerto, enxerto, 
ramos e folhas do clone CCP76 de cajueiro anão precoce irrigado com águas de diferentes concentrações de 
sais, após 90 dias de estresse salino. 

Raízes Porta-enxerto Enxerto Ramos Folhas Fonte de 
Variação GL Quadrados Médios 

Salinidade 4 9919,36** 787,58** 503,14** 124147,48** 159397,14** 
Reg. Linear 1 35932,48** 2957,60** 1867,46** 327196,86** 549741,02** 
Reg. Quadrática 1 2668,79ns 178,08ns 71,25** 84344,84** 10773,70** 
Desvio  2 538.08ns 7,33ns 36,93** 42524,12** 38536.91** 
Bloco 5 797,54ns 160,79ns 3,79ns 10140,35ns 671,54ns 
Resíduo 20 778,74 77,42 3,45 6700,16 497,19 
CV (%)  10,39 11,72 2,09 17,29 6,48 
  Médias 
Condutividade Elétrica g g g g g 
S1 (0,8 dS m-1)  330,05 86,70 99,13 723,25 490,12 
S2 (1,6 dS m-1)  281,54 82,30 93,66 421,22 523,47 
S3 (2,4 dS m-1)  266,83 78,67 90,04 460,82 288,97 
S4 (3,2 dS m-1)  231,45 69,80 86,78 394,63 291,94 
S5 (4,0 dS m-1)  232,74 57,84 74,68 367,31 127,28 

* e ** significativo a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo. 
 

Na produção de fitomassa da raiz (Figura 1A), houve redução linear (p < 0,01), com 
decréscimo, relativo à S1, de 7,59% por aumento unitário de CEa com relação a níveis 
superiores de salinidade nos demais níveis subsequentes. O aumento dos níveis de salinidade 
causou provavelmente um efeito osmótico, fazendo com que tenha havido uma redução da 
quantidade de fitomassa. Nos porta-enxertos, houve um decréscimo linear na fitomassa, de 
7,75% (Figura 1B). Para o enxerto (Figura 1C) de 6,97% e para as folhas (Figura 1E) de 22% 
para os níveis de salinidade superiores, relativos ao mais baixo (0,8 dS m1). Nos ramos 
(Figura 1D), o efeito da salinidade sobre a fitomassa, foi quadrática (p < 0,01), com o ponto 
máximo de decréscimo em 3,33 dS m-1 o que correspondeu a 410,66g kg-1 dos ramos 
extraídos. A acentuada queda da fitomassa nas folhas, pode ser explicada pela senescência, 
em que as plantas perdem boa parte da sua copa como mecanismo de defesa. 



OLIVEIRA, A. R.; CARNEIRO, P. T.; GUERRA, H. O. C.; FERNANDES, P. D. Crescimento e conteúdo de 
nutrientes do cajueiro anão irrigado com águas salinas. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 3, p. 181-195, 2009. 
(doi:10.4136/ambi-agua.111) 
 

 185

 

 

 

  

 

Figura 1. Fitomassa das raízes: (A), dos porta-enxertos (B), enxertos (C), ramos (D) e folhas (E) em 
planta do cajueiro anão-precoce, clone CCP76, função da condutividade elétrica da água (CEa) 
utilizada na irrigação, após 90 dias de estresse salino na frutificação. 
 

A Tabela 2 apresenta o resumo da análise de variância e médias para o teor de nitrogênio. 
Com exceção das folhas em todas as outras partes da planta do caju, o efeito da salinidade da 
água de irrigação sobre o teor de nitrogênio teve um efeito altamente significativo (p<0,01). 
Nas folhas o efeito foi significativo unicamente a 5% de probabilidade.  

As regressões para a variação do teor de nitrogênio nas diferentes partes da planta com o 
aumento da salinidade e suas respectivas equações encontram-se acima na Figura 2. 
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Tabela 2. Resumo da análise de variância e médias para o teor de nitrogênio nas raízes, porta-
enxerto, enxerto, ramos e folhas do clone CCP76 de cajueiro anão precoce irrigado com águas 
de diferentes concentrações de sais, após 90 dias de estresse salino. 

Raízes Porta-enxerto Enxerto Ramos Folhas 
Fontes de Variação GL 

Valores de Quadrados Médios 
Salinidade 4 2,22** 0,53** 1,51** 0,25** 0,116* 

Reg. Linear 1 5,08** 0,42* 3,50** 0,38** 0,005ns 
Reg. Quadrática 1 2,29** 1,54** 1,41* 0,28** 0,414** 
Desvio  2 0,76* 0,09ns 0,56ns 0,19** 0,023ns 

Bloco 5 0,15ns 0,03ns 0,04ns 0,02ns 0,023ns 
Resíduo 20 0,14 0,07 0,19 0,02 0,03 
CV (%)  8,83 7,94 10,24 3,80 3,93 
  Médias 

Condutividade Elétrica g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 
S1 (0,8 dS m-1)  9,09 13,60 10,84 13,60 15,58 
S2 (1,6 dS m-1)  19,22 11,41 19,22 14,44 17,94 
S3 (2,4 dS m-1)  17,38 8,56 17,38 15,31 18,10 
S4 (3,2 dS m-1)  21,35 9,16 21,35 11,76 16,81 
S5 (4,0 dS m-1)  19,64 11,92 19,64 12,02 15,76 

* e ** significativo a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo. 
 

 

 
 

 

 

Figura 2. Teor de nitrogênio das raízes (A), dos porta-enxertos (B), dos enxertos (C), dos 
ramos (D) e folhas (E) em planta do cajueiro anão-precoce, clone CCP76.  
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O efeito da salinidade sobre o teor de nitrogênio teve um efeito quadrático (p < 0,01) 
para todas as partes da planta do cajueiro anão precoce. Tanto na raiz (Figura 2A) como no 
enxerto (Figura 2C) os comportamentos foram semelhantes e se verificou um incremento no 
teor de N de acordo com o aumento da condutividade elétrica da água utilizada para irrigação, 
com ponto de máximo em 3,11 dS m-1 no caso da raiz e de 2,15 dS m-1 para o enxerto.  

Após os máximos, houve uma diminuição do teor de N com o aumento da salinidade da 
água de irrigação. No caso do porta-enxerto (Figura 2B), observou-se um decréscimo da 
concentração do N tendo seu ponto mínimo em 2,65 dS m-1 e, em seguida, observa-se um 
aumento do teor ao tempo que há aumento dos níveis de salinidade da água. Nos ramos 
(Figura 2D) e folhas (Figura 2E), os pontos máximos foram de 1,80 e 2,35 dS m-1, 
respectivamente. 

A Tabela 3 apresenta o resumo da análise de variância e as médias para o teor de fósforo 
O efeito da salinidade da água de irrigação sobre o teor de fósforo teve um efeito altamente 
significativo (p < 0, 01) para os enxertos, ramos e folhas. 

 
Tabela 3. Resumo da análise de variância e médias para o teor de fósforo nas raízes, porta-enxerto, 
enxerto, ramos e folhas do clone CCP76 de cajueiro anão precoce irrigado com águas de diferentes 
concentrações de sais, após 90 dias de estresse salino. 

Raízes Porta-enxertos Enxertos Ramos Folhas 
Fontes de Variação GL 

Quadrados Médios 
Salinidade      4 0,13ns 0,0889ns 0,26** 0,133** 0,024** 
Reg. Linear      1 0,002ns 0,0010ns 0,90** 0,095** 0,027* 
Reg. Quadrática      1 0,004ns 0,3458ns 0,11ns 0,045* 0,045** 
Desvio Regressão      2 0,259ns 0,0043ns 0,02ns 0,196** 0,010ns 
Bloco      5 0,02ns 0,047ns 0,05ns 0,010ns 0,023** 
Resíduo    20 0,05 0,11 0,03 0,008 0,004 
CV (%)  10,75 15,03 7,80 3,89 4,11 

 Médias 
Condutividade Elétrica g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 

S1 (0,8 dS m-1)  2,93 3,10 2,16 4,70 1,45 
S2 (1,6 dS m-1)  3,72 3,42 3,12 5,07 1,13 
S3 (2,4 dS m-1)  3,50 3,61 3,95 3,34 1,37 
S4 (3,2 dS m-1)  2,35 4,31 3,90 4,57 1,37 
S5 (4,0 dS m-1)  3,73 4,60 4,31 4,08 1,68 
* e ** significativo a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo 
 
 

As análises de regressão para a variação do teor de fósforo nas diferentes partes da planta 
com o aumento da salinidade da água de irrigação e suas respectivas equações encontram-se 
na Figura 3. O efeito da salinidade sobre o teor de P no enxerto e nos ramos (Figura 3A e 3B) 
foi linear (p < 0,01), e houve um incremento de 9,96% do teor de fósforo no enxerto por 
aumento unitário (dS m-1) do nível de salinidade da água utilizada para irrigação e para os 
ramos um decréscimo de 1,66%. Já para as folhas (Figura 3C), o efeito da salinidade foi 
quadrático (p < 0,01), com um decréscimo máximo nos níveis de salinidade de 2,03 dS m-1. 
Stauffer e Sulewski (2004) sugerem que devido ao fato de o P ser tão fortemente ligado aos 
processos metabólicos da planta, ele é móvel nos tecidos da planta e fica concentrado nas 
áreas mais ativas de crescimento e onde também ocorre a redistribuição do P de um lugar de 
residência para outro qualquer, tal como folhas velhas para as folhas ou brotos novos ou do 
lenho para os ramos novos as flores ou os frutos. Os mesmos autores sugerem ainda que sob 
condições limitantes de P, as plantas normalmente apresentam pequeno desenvolvimento de 
raízes e de brotações e, como resultado, ocorre exploração insuficiente do solo, resultando em 
acesso restrito e baixa eficiência de uso, tanto de água quanto de nutrientes.  Sendo assim, 
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isso indica que, tendo em vista que as folhas mais velhas são afetadas antes das mais novas, 
pela fase fisiológica que a planta se encontrava, poderia acontecer um equilíbrio nutricional 
dentro da planta, independentemente da salinidade da água utilizada na irrigação. 

  

 

 

 

Figura 3. Teor de nutrientes dos enxertos (A), dos ramos (B) e folhas (C) em planta do 
cajueiro anão-precoce, clone CCP76, função da condutividade elétrica da água (CEa) 
utilizada na irrigação, após 90 dias de estresse salino na frutificação. 

 
Observa-se na Tabela 4 que o efeito da salinidade da água de irrigação sobre o teor de 

potássio teve um efeito significativo ao 1% de probabilidade (p < 0, 01) para os porta-
enxertos, ramos e folhas e não significância para as raízes e enxertos; em geral houve um 
decréscimo do teor de potássio com a salinidade da água de irrigação. Kawasaki et al., (1983) 
indicam que o aumento da concentração de sódio do meio externo ocasiona a diminuição dos 
teores de potássio nos tecidos das plantas, pois o aumento da concentração de sódio no meio 
radicular inibe a absorção de potássio devido à relação competitiva entre estes cátions 
monovalentes. 

As folhas são a parte das plantas onde se observa a maior queda com relação à 
testemunha (0,8 dS m-1), 53,75% da fitomassa das folhas coletadas para análise nutricional, 
em seguida vêm os ramos com uma queda de 39,95%. A menor variação desses teores na 
planta foi registrada nos porta-enxertos, onde o teor de potássio nas plantas irrigadas com CEa 
de 0,8 dS m-1 e as irrigadas com 4,0 dS m-1, decresceu um 6,30%. 
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Tabela 4. Resumo da análise de variância e médias para o teor de potássio nas raízes, porta-enxerto, 
enxerto, ramos e folhas do clone CCP76 de cajueiro anão precoce irrigadas com águas de diferentes 
concentrações de sais, após 90 dias de estresse salino.  

Raízes Porta-enxertos Enxertos Ramos Folhas 
Fontes de Variação GL Valores de Quadrados Médios 
Salinidade 4 0,06ns 0,18** 0,03ns 0,65** 1,26** 

Reg. Linear 1 0,15ns 0,16** 3,50ns 1,25** 1,24** 
Reg. Quadrática 1 0,04ns 0,24** 1,41ns 0,84** 3,15** 
Desvio Regressão 2 0,03ns 0,16** 0,56 ns 0,25** 0,32ns 

Bloco 5 0,03ns 0,04ns 0,02ns 0,07ns 0,11ns 
Resíduo 20 0,06 0,02 0,01 0,02 0,09 
CV (%)  11,13 5,80 6,38 6,28 14,36 
  Médias 

Condutividade Elétrica  g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 
S1 (0,8 dS m-1)  4,19 4,60 2,56 7,66 7,46 
S2 (1,6 dS m-1)  4,30 3,42 2,56 6,24 2,15 
S3 (2,4 dS m-1)  4,19 3,10 2,15 3,32 2,14 
S4 (3,2 dS m-1)  3,37 3,61 2,76 4,60 2,50 
S5 (4,0 dS m-1)  3,37 4,31 2,15 4,60 3,45 

* e ** significativo a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente; ns : não significativo. 
 

As análises de regressão para a variação do teor de potássio nas diferentes partes da 
planta com o aumento da salinidade da água de irrigação e suas respectivas equações 
encontram-se na Figura 4.  
  

 
 

 

 

Figura 4. Teor de potássio nos porta-enxertos (A), nos ramos (B) e folhas (C) em planta 
do cajueiro anão-precoce, clone CCP76, função da condutividade elétrica da água (CEa) 
utilizada na irrigação, após 90 dias de estresse salino na frutificação. 

 
Como antecipado na Tabela 4, o efeito da salinidade da água de irrigação sobre o teor de 

potássio foi quadrático (p < 0,01) nos porta-enxertos (Figura 4A), ramos (Figura 4B) e folhas 
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(Figura 4C). Observa-se um aumento no acúmulo de K, no caso do porta-enxerto com ponto 
de máximo em 2,01 dS m-1 e decréscimo para os ramos e folhas com ponto máximo de 2,98 e 
2,70 dS m-1, respectivamente. Soares (2006) observou que não houve diferença estatística no 
teor de K nas folhas das cultivares de banana Prata Anã e Grand Naine irrigadas com águas de 
CE de 0,31 e 1,66 dS m-1, respectivamente, no entanto, observou que os teores de K nas 
folhas dessas duas cultivares com as duas águas de irrigação, começaram a decrescer aos 210 
DAT ocasionado, provavelmente, pela translocação desse nutriente para o fruto, fato que 
acontece normalmente no final do ciclo de crescimento da planta. No cajueiro em estudo pode 
ter acontecido uma situação semelhante tendo em vista que a planta se encontrava também no 
final do ciclo (frutificação).  

A Tabela 5 mostra que a salinidade da água de irrigação teve um efeito altamente  
significativo (p < 0, 01) sobre o teor de cloreto nos porta-enxertos, enxertos e folhas. O 
aumento do teor de Cl no caule da planta com o aumento da salinidade da água de irrigação 
deve-se principalmente ao fato de que as águas foram preparadas com cloreto de sódio, e 
assim, à medida que aumentava a salinidade da água aumentava a quantidade de cloreto 
adicionado ao solo. Para as folhas, a diferença entre o maior e o menor nível de salinidade da 
água de irrigação sendo que para 0,8 dS m-1 tiveram peso médio de 0,85 mg kg-1 e enquanto 
que as plantas irrigadas com 4,0 dS m-1 obtiveram 0,57 mg kg-1 no seu peso médio o que 
proporcionou uma decréscimo de 32,94% no teor médio de cloreto.  

O maior acréscimo do teor médio de cloreto foi verificado nos enxertos, em que as 
médias desses teores foram de 0,37 e 0,79 mg kg-1, respectivamente, para as plantas irrigadas 
com CEa de 0,8 dS m-1 e 4,0 dS m-1, 53,16% do maior para o menor nível da CEa. Nas raízes e 
ramos obteve-se um acréscimo de 33 e 6% do maior para o menor nível da CEa, 
respectivamente. 
 
Tabela 5. Resumo da análise de variância e médias para o teor de cloreto nas  raízes, porta-
enxerto, enxerto, ramos e folhas do clone CCP76 de cajueiro anão precoce irrigadas com 
águas de diferentes concentrações de sais, após 90 dias de estresse salino. 

Raízes Porta-enxertos Enxertos Ramos Folhas Fontes de Variação GL Valores de Quadrados Médios 
Salinidade      4 0,012ns  0,025** 0,0307** 0,0308ns 0,034** 

Reg. Linear      1 0,036ns  0,038** 0,0749** 0,0048ns 0,021ns 
Reg. Quadrática      1 0,006ns 0,001ns 0,0167** 0,0002ns 0,067** 
Desvio Regressão      2 0,004ns 0,032** 0,0155** 0,0595** 0,023ns 

Bloco      5 0,002ns 0,003ns 0,0008ns 0,005ns 0,005ns 
Resíduo    20 0,005 0,003 0,0010 0,0021 0,007 
CV (%)  5,19 4,42 2,60 3,52 6,60 
  Médias 

Condutividade Elétrica mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 
S1 (0,8 dS m-1)  0,58 0,55 0,37 0,63 0,85 
S2 (1,6 dS m-1)  0,68 0,82 0,56 0,83 0,58 
S3 (2,4 dS m-1)  0,59 0,85 0,82 0,46 0,33 
S4 (3,2 dS m-1)  0,74 0,63 0,62 0,94 0,64 
S5 (4,0 dS m-1)  0,87 0,98 0,79 0,67 0,57 
  
  

As análises de regressão para a variação do teor de cloreto nas diferentes partes da planta 
com a salinidade da água de irrigação e suas respectivas equações encontram-se na Figura 5. 
A variação dos teores de cloreto com a salinidade da água de irrigação nos porta enxertos e 
enxertos se ajustaram de uma forma altamente significativa (p < 0, 01) a uma reta (Figuras 5B 
e 5C). Para as folhas, ajustaram-se a uma equação quadrática. Supostamente, a redução do 

* e ** significativo a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente; NS não significativo.
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crescimento, acompanhada pelo desenvolvimento de sintomas de toxidez de cloro, pode ser 
devida à redução do potencial osmótico gerado pelo NaCl no solo ou acúmulo de sais nos 
tecidos da plantas e, consequentemente, seu acúmulo no caule do cajueiro de acordo com 
aumento da CE da água usada na irrigação.  

Os resultados encontrados no presente trabalho estão de acordo com o verificado por 
Yahya (1998), em que relata que o efeito osmótico tem sido a causa maior da redução do 
crescimento das plantas, associado à toxicidade de íons pela absorção excessiva de sódio e 
cloro e ao desequilíbrio nutricional causado pelos distúrbios na absorção e/ou distribuição dos 
nutrientes essenciais.  
  

 
 

 

 

Figura 5. Teor de cloreto nos porta-enxertos (A), nos enxertos (B), e folhas (C) em 
planta do cajueiro anão-precoce, clone CCP76, função da condutividade elétrica da água 
(CEa) utilizada na irrigação, após 90 dias de estresse salino na frutificação. 

 
A Tabela 6 apresenta um resumo da análise de variância e médias para o teor de sódio 

nas raízes, porta-enxerto, enxerto, ramos e folhas do clone CCP76 de cajueiro anão precoce 
irrigadas com águas de diferentes concentrações de sais, aos 90 dias de estresse salino na 
frutificação. A Tabela mostra efeito altamente significativo da salinidade da água de irrigação 
(p < 0, 01) sobre o teor de sódio em todas as partes da planta com exceção nas das folhas em 
que não foi observado efeito estatisticamente significativo. Observa-se que, com exceção das 
folhas, em geral houve um aumento do teor de sódio em todas as partes da planta com o 
aumento da salinidade da água de irrigação. Isso se deve, principalmente, ao fato de que as 
águas foram preparadas com cloreto de sódio, e assim, à medida que aumentava a salinidade 
da água, aumentava a quantidade de sódio adicionado ao solo. No caso das folhas, talvez o 
caju direcione o sódio para as folhas velhas (com baixa atividade metabólica, como relatado 
por Shannon et al. (1994) para  algumas espécies tolerantes à salinidade. Segundo Marschner 
(1995), haveria uma restrição da importação de sódio e cloro para as folhas jovens, sendo esta 
uma característica de espécies tolerantes à salinidade. 
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Tabela 6. Resumo da análise de variância e médias para o teor de sódio (Na) nas diversas partes da 
planta na frutificação: raízes, porta-enxerto, enxerto, ramos e folhas do clone CCP76 de cajueiro anão 
precoce irrigadas com águas de diferentes concentrações de sais, após 90 dias de estresse salino. 

Raízes Porta-enxertos Enxertos Ramos Folhas Fontes de Variação GL Valores de Quadrados Médios 
Salinidade      4 1,29** 0,934** 0,51** 0,59** 0,3725ns 

Reg. Linear      1 1,18** 3,679** 1,40** 1,56** 0,0003ns 
Reg. Quadrática      1 3,66** 0,051ns 0,07ns 0,61* 1,1389ns 
Desvio Regressão      2 0,15ns 0,004ns 0,28** 0,09ns 0,1753ns 

Bloco      5 0,03ns 0,051ns 0,10ns 0,19ns 0,0511ns 
Resíduo    20 0,10 0,157 0,05 0,11 0,1361 
CV (%)  12,65 14,46 8,74 11,86 8,40 
  Médias 
Condutividade Elétrica mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 
S1 (0,8 dS m-1)  2,58 3,81 3,68 4,49 15,66 
S2 (1,6 dS m-1)  5,00 5,36 4,47 6,85 21,18 
S3 (2,4 dS m-1)  8,67 7,00 5,50 8,83 19,37 
S4 (3,2 dS m-1)  7,33 8,14 4,61 7,91 19,22 
S5 (4,0 dS m-1)  4,73 9,41 7,53 8,60 16,71 
* e ** significativo a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente; NS não significativo. 
 

As análises de regressão para a variação do teor de sódio nas diferentes partes da planta 
com o aumento da salinidade da água de irrigação e suas respectivas equações encontram-se 
na Figura 6. Para o teor de Na nas raízes, ramos e folhas, houve um efeito quadrático (p < 
0,01) estatisticamente significativo da salinidade da água de irrigação (Figuras 6A, 6D e 6E); 
já para o porta-enxerto (Figura 6B) e o enxerto (Figura 6C) foi linear (p < 0,01). Para as 
folhas, não houve diferença significativa do teor de Na com relação aos níveis da CE da água 
utilizada na irrigação do cajueiro anão precoce. 

De acordo com a Figura 6, o efeito da salinidade da água utilizada para irrigação no teor 
de sódio na raiz (Figura 6A) tem seu ponto máximo em 2,76 dS m-1 e nos ramos (figura 6D) 
3,16 dS m-1. Quanto ao porta-enxerto (Figura 6B) e o enxerto (Figura 6C) houve um 
incremento de 13,79% e 14,14%, respectivamente, por aumento unitário de salinidade da 
água de irrigação. 

Das partes da planta que tiveram significância, com exceção das raízes, as demais partes 
da planta do cajueiro anão precoce tiveram um crescente aumento dos teores de sódio o que 
pode estar de acordo com citação de Fernandes (2000) que diz que o sódio pode agir 
estimulando o desenvolvimento vegetal, pois, é considerado um elemento útil para muitas 
culturas por efeitos fisiológicos próprios ou por substituir parte do K+ requerido pela planta. 
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Figura 6. Teor de nutrientes das raízes (A), dos porta-enxertos (B), dos enxertos (C) e ramos 
(D) em planta do cajueiro anão-precoce, clone CCP76, função da condutividade elétrica da água 
(CEa) utilizada na irrigação, após 90 dias de estresse salino na frutificação. 

 
O grau dessa substituição dependerá do potencial de absorção e da translocação de Na+ 

para a parte aérea da planta, bem como da eficiência da planta em utilizar o K+, o que é 
possivelmente aceito, tendo em vista que a planta se encontra na fase de frutificação, fase 
responsável pelo período muito grande da demanda de potássio, tendo em vista a formação 
dos frutos. Por exemplo, na presença de elevada concentração externa de sódio, a absorção de 
potássio e cálcio pode ser inibida, causando deficiência desses nutrientes e aumento no teor 
de sódio nas células das plantas (Subbarao apud Fernandes, 2000). 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Com o aumento da salinidade da água de irrigação, houve um decréscimo da fitomassa 
em todas as partes da planta do cajueiro. A concentração de nitrogênio nas raízes, enxertos e 
porta-enxerto aumentou com a salinidade. Já nas folhas e ramos, o teor de nitrogênio 
permaneceu praticamente constante. Com exceção das folhas, os teores de cloreto e sódio 
aumentaram com a salinidade da água de irrigação. O enxerto foi a parte da planta onde se 
observou o maior aumento de fósforo com o aumento da concentração da água utilizada na 
irrigação. A concentração da salinidade na água de irrigação aumentou o teor de fósforo no 
enxerto diminuindo nos ramos. As folhas tiveram um decréscimo aumentando depois de 
atingir uma concentração máxima. Os porta-enxertos, ramos e as folhas diminuíram o teor de 
potássio com a salinidade da água de irrigação. Tanto para os porta-enxertos quanto para os 
enxertos, houve um acréscimo no teor de cloreto com a salinidade da água de irrigação. Já nas 
folhas observou-se um decréscimo. Com exceção das raízes, as demais partes da planta do 
cajueiro anão precoce tiveram um crescente aumento dos teores de sódio com a salinidade da 
água de irrigação. 



OLIVEIRA, A. R.; CARNEIRO, P. T.; GUERRA, H. O. C.; FERNANDES, P. D. Crescimento e conteúdo de 
nutrientes do cajueiro anão irrigado com águas salinas. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 3, p. 181-195, 2009. 
(doi:10.4136/ambi-agua.111) 
 

 194

5. REFERÊNCIAS 
 
AUDRY, P.; SUASSUNA, J. A salinidade das águas disponíveis para a pequena irrigação 

no sertão do Nordeste: caracterização, variação sazonal, limitação de uso. Recife: 
CNPq, 1995. 128 p. 

BEZERRA, I. L. Produção de mudas enxertadas de cajueiro anão precoce, usando águas 
de diferentes salinidades. 2001. 85f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) -  
Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, 2001. 

CARNEIRO, P. T.; FERNANDES, P. D.; GHEYI, H. R.; SOARES, F. A. L.; VIANA, S. B. 
A. Salt tolerance of precocious dwarf cashew rootstocks - physiological and growth 
indexes. Scientia Agricola, v. 61, n. 1, p. 9-16, 2004. 

BEZERRA, I. L. Produção de mudas enxertadas de cajueiro anão precoce, usando águas 
de diferentes salinidades. 2001. 85f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) -  
Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, 2001. 

FERNANDES, A. R. Nutrição mineral e crescimento de mudas de pupunheira (Bactris 
gasipaes H. B. K.), em solução nutritiva, em função do balanço de nutrientes e 
níveis de salinidade. Lavras, 2000. 145p. 

FERREIRA, O. S.; MATOS, N. N.; MENESES JÚNIOR, J.; BARROS, L. de M.; LIMA 
JÚNIOR, A.; SILVEIRA, J. A. G. da. Avaliação inicial da tolerância ao estresse salino 
em materiais de cajueiro (Anacardium occidentale L.) através de índices de 
crescimento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 16, 2000, 
Fortaleza. Anais... Fortaleza: SBF, 2000. 1 CD-Rom. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Anuário Estatístico do 
Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. 

JACKSON, M. L. Nitrogen determinations for soil and plant tissue. In: JACKSON, M.L. 
(Ed). Soil chemical analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1965. p. 195-196. 

KAWASAKI, T.; AKIBA, T.; MORITSUGU, M. Effects of high concentrations of sodium 
chloride and polyethylene glycol on the growth and ion absorption in plants: I. Water 
culture experiments in a greenhouse. Plant and Soil, 75:75-85, 1983. 

MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants.  2a ed. Londres, Academic Press, 
1995, 889p. 

MEIRELES, A. C. M. Salinidade da água de irrigação e desenvolvimento de mudas de 
cajueiro anão-precoce (Anacardium occidentale L.). 1999. 60f. Dissertação 
(Mestrado em Irrigação e Drenagem) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1999.  

RICHARDS, L. A. (ed.). Diagnoses and improvement of saline and alkali soils. 
Washington: United States Salinity Laboratory, 1954. 160 p. (USDA. Agriculture 
Handbook, 60). 

SHANNON, M. C.; GRIEVE, C. M.; FRANCOIS, L. E. Whole-plant response to salinity. 
In: Plant environmental interactions. Wilkinson E. R. ed. 1994. cap. 7, p.199-244. 

SISVAR. Sistema de análise de variância para dados balanceados: versão 4.3. Software 
para análises estatísticas por meio do Windows. Lavras: UFLA, 2003.  



OLIVEIRA, A. R.; CARNEIRO, P. T.; GUERRA, H. O. C.; FERNANDES, P. D. Crescimento e conteúdo de 
nutrientes do cajueiro anão irrigado com águas salinas. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 3, p. 181-195, 2009. 
(doi:10.4136/ambi-agua.111) 
 

 195

SOARES, F. A. L. Crescimento, nutrição mineral e produção de bananeiras irrigadas 
com águas de salinidades diferentes. Campina Grande: Universidade Federal de 
Campina Grande, 2006. 171 p. (Tese de doutorado). 

STAUFFER, M. D.; SULEWSKI, G. Fósforo: essencial para a vida. In: Simpósio Sobre 
Fósforo na Agricultura Brasileira, Piracicaba. Anais… Piracicaba: Potafos/Anda, 2004. 

YAHYA, A. Salinity effects on growth and on uptake and distribution of sodium and some 
essential mineral nutrients in sesame. Journal of Plant Nutrition, v.21, n.7, p. 1439-
1451, 1998. 



 

 

Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 4, n. 3, 2009. 
 

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 

Crescimento da mamoneira sob diferentes tipos de águas residuárias e 
níveis de água no solo 

(doi:10.4136/ambi-agua.112) 
 

Josilda de França Xavier1; Carlos Alberto Vieira de Azevedo2; Napoleão Esberard de 
Macêdo Beltrão3; Antonio Ricardo Santos de Andrade4; Vera Lúcia Antunes de Lima2 

 
1Departamento de Agroecologia, Universidade Estadual da Paraíba, UEPB 

E-mail: josilda.f.xavier@gmail.com 
2Departamento de Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande, UFCG 

E-mail: cazevedo@deag.ufcg.edu.br; antuneslima@gmail.com 
3Centro Nacional de Pesquisa do Algodão, EMBRAPA 

E-mail: napoleao@cnpa.embrapa.br 
4Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE 

E-mail: arsauag@uag.ufrpe.br 
 

RESUMO 
Este trabalho avaliou o efeito de diferentes níveis de água no solo e tipos de águas 

residuárias tratadas provenientes de indústrias de Campina Grande, PB, no crescimento da 
mamoneira BRS Nordestina. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Centro 
Nacional de Pesquisa do Algodão. O delineamento experimental foi em blocos inteiramente 
casualizados com 15 tratamentos em esquema de análise fatorial adicional [(4 x 3) + 3] com 
três repetições, tendo os seguintes fatores: três tipos de águas residuárias tratadas e água de 
abastecimento (A1 = IPELSA - Indústria de Celulose e Papel da Paraíba S/A; A2 = 
COTEMINAS – Indústria de beneficiamento da fibra do algodão S/A; A3 = ILCASA – 
Indústria de laticínios de Campina Grande S/A (LEBOM); A4 = Água da rede de 
abastecimento público da cidade de Campina Grande, três níveis de água disponível no solo 
(AD) (N1 = 100%, N2 = 80% e N3 = 70%) e três testemunhas, uma para cada AD com água de 
abastecimento e com fertilizante inorgânico na fundação (A4C). Para avaliar o crescimento da 
mamoneira durante um período de 135 dias, foram realizadas medidas quinzenais das 
variáveis altura de planta, diâmetro do caule e área foliar total. Para todas as variáveis de 
crescimento houve interações significativas entre os fatores estudados, denotando a 
interdependência entre eles, o que foi refletido no crescimento das plantas. A mamoneira, 
cultivar BRS Nordestina, respondeu bem à irrigação com água residuária tratada, em especial 
da indústria COTEMINAS, principalmente quando associada ao nível de 100% da água 
disponível no solo. 
 
Palavras-chave: irrigação; água residuária; biodiesel. 
 
Growth of castor bean plant under different types of wastewaters and 

soil water levels 
 
ABSTRACT 

This work evaluated the effect of different levels of water into the soil and types of 
treated wastewaters from industries of Campina Grande city, Paraíba state, on the growth of 
castor bean plant, variety BRS Nordestina. The experiment was conducted in greenhouse of 
the National Center of Research of Cotton. The experimental design was in entirely 
randomized blocks with 15 treatments in scheme of additional factorial analysis [(4 x 3) + 3] 
with three replications, having the following factors: three types of treated wastewaters and 
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water of provisioning (A1 = IPELSA - Industry of Cellulose and Paper of Paraíba S/A; A2 = 
COTEMINAS - Industry of improvement of cotton fiber S/A; A3 = ILCASA - Industry of 
dairy products of Grande S/A (LEBOM); A4 = Water of the network of public provisioning of 
Campina Grande city, three levels of available soil water (AW) (N1 = 100%, N2 = 80% and 
N3 = 70%) and three controls, one for each AW with water of provisioning and with inorganic 
fertilizer in the foundation (A4C). In order to evaluate the growth of the castor bean plant 
during a period of 135 days, biweekly measures of the plant height, diameter of the stem and 
total foliar area variables were accomplished. For all growth variables there were significant 
interactions among the studied factors, denoting the interdependence among them, what was 
reflected on the growth of the plants. The castor bean plant, variety BRS Nordestina, 
responded well to irrigation with treated wastewater, especially from COTEMINAS industry 
mainly when associated to the level of 100% of the available soil water. 

 
Keywords: irrigation; treated wastewater; biodiesel. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A escassez dos recursos hídricos e o crescimento explosivo da população obrigam a 
priorização do uso das águas superficiais para o abastecimento público e a geração de energia 
elétrica, ficando, consequentemente, as atividades agrícolas comprometidas (Mancuso, 2003). 
De modo geral, a poluição das águas pode ocorrer, principalmente, por esgotos sanitários, 
águas residuárias industriais, lixiviação e percolação de fertilizantes e pesticidas, precipitação 
de efluentes atmosféricos e inadequada disposição dos resíduos sólidos (Studart e Campos, 
2001).  

O reúso das águas residuárias tratadas é considerado um excelente instrumento para 
otimização dos recursos hídricos, cada vez mais ameaçados de escassez. Mais que isso, é uma 
forma de desenvolvimento sustentável, podendo os recursos hídricos ser aproveitados de 
forma permanente. Outro fator importante também levado em consideração na reutilização 
das águas residuárias das indústrias, é a conscientização ambiental, que vem se destacando dia 
a dia, nos diversos setores da sociedade moderna, com uma cobrança cada vez maior da 
sociedade civil organizada às autoridades competentes, bem como aos setores produtivos da 
sociedade. Com efeito, as alterações que vêm ocorrendo no meio ambiente, sobretudo pelo 
descarte de resíduos industriais, de forma desordenada, vêm ocasionando a escassez de água 
de boa qualidade, reorientando o empresário a uma mudança de comportamento, no mundo 
inteiro, do ponto de vista técnico/ambiental, que minimize os impactos ambientais e preserve 
o ecossistema às gerações futuras (Sousa e Leite, 2003).  

Segundo Von Sperling (1996), os esgotos industriais variam essencialmente com o tipo 
da indústria e com o processo industrial utilizado. Portanto, apresenta uma ampla 
variabilidade das suas características qualitativas, o que dificulta uma generalização dos 
valores mais comuns. Em termos do tratamento biológico dos esgotos industriais, assumem 
importância os seguintes aspectos: biodegradabilidade, tratabilidade, concentração de matéria 
orgânica, disponibilidade de nutrientes e toxidez. 

Países desenvolvidos e em desenvolvimento vêm adotando consideravelmente a prática 
do reúso de água residuária tratada no cultivo de várias espécies, tais como leguminosas, 
forrageiras, gramíneas e hortaliças, principalmente nas regiões áridas e semiáridas, devido à 
água ter se tornado um fator limitante para o desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. 
Nos últimos anos no Brasil, os estudos científicos sobre o reúso de águas residuárias tratadas 
na irrigação tiveram um papel importante, resultando em avanços tecnológicos na agricultura, 
a exemplo dos resultados de pesquisas apresentados no Workshop Uso e Reúso de Águas de 
Qualidade Inferior, realizado em Campina Grande, PB, em novembro de 2005. Nas regiões 
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áridas e  semiáridas do planeta, o reúso de efluentes de estação de tratamento de esgotos vem 
crescendo a cada dia, melhorando a qualidade de vida e as condições  socioeconômicas das 
populações do meio rural, com o aumento da produtividade agrícola, recuperação de áreas 
degradadas ou improdutivas; e, ainda, no que diz respeito ao meio ambiente, contribuindo 
para a conservação e preservação dos recursos hídricos, evitando a descarga de esgoto bruto 
nos mananciais (Amorim Neto e Beltrão, 1999).  

A cultura da mamona (Ricinus communis L), uma das 7.000 espécies da família das 
Euforbiáceas, é de elevada importância para o  semiárido brasileiro por ser de fácil cultivo, 
resistente à seca, além de proporcionar ocupação e renda no meio rural, sendo bastante 
cultivada por pequenos produtores.  

O óleo é o seu principal produto em importação econômica, único na natureza solúvel em 
álcool, com inúmeras aplicações industriais, como plásticos, fibras sintéticas, tintas e 
esmaltes, lubrificantes, entre outros (Beltrão et al., 2001). O uso do óleo na ricinoquímica 
ainda é pequeno, porém com ampla possibilidade de ser utilizado para a fabricação de 
biodiesel, com perspectiva de área plantada dez vez maior que a atual, podendo o Brasil 
passar a ser o maior produtor mundial. Além disso, recentemente, na Europa, foi proibido o 
uso do enxofre como agente aditivo de lubricidade do diesel mineral; dessa forma, o óleo da 
mamona poderá ser o seu substituto, pois tem cerca de 35% a mais de lubricidade do que os 
demais óleos. Considerando ainda que o enxofre em contato com a água da atmosfera, forma 
acido sulfúrico, ocasionando a chuva ácida, um dos eventos mais poluidores do mundo 
moderno (Azevedo et al., 2001). Nos últimos três anos, tem-se intensificado o Programa 
Nacional de Biocombustível, e para a região Nordeste, a mamona tem sido considerada como 
uma das principais matérias-primas para fabricação do biodiesel. 

O uso de águas residuárias no cultivo da mamona poderá reduzir o custo de produção de 
biodiesel e colaborar para a redução da poluição do ambiente, aspectos de suma importância 
no mundo atual, além de gerar trabalho e renda (Araújo et al., 2000). Diante da importância 
de se buscar novas fontes de água a serem utilizadas na agricultura, a presente pesquisa teve 
por objetivo avaliar os efeitos de níveis e tipos de águas residuárias tratadas provenientes de 
indústrias da cidade de Campina Grande-PB (IPELSA - Indústria de Celulose e Papel da 
Paraíba S/A; COTEMINAS – S/A; ILCASA – Indústria de Laticínios de Campina Grande 
S/A (LEBOM)) sobre o crescimento da mamoneira BRS Nordestina. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido, no período de 5 de maio a 6 de outubro de 2006, com a 

planta da mamoneira (Ricinus communis L.), cultivar BRS Nordestina, em condições de casa 
de vegetação do Centro Nacional de Pesquisa de Algodão (CNPA/EMBRAPA), localizado na 
cidade de Campina Grande, PB, Brasil, cujas coordenadas geográficas são as seguintes: 7° 
13’ 11’’ de latitude sul, 35° 52’ 31’’de longitude oeste e a 550 m de altitude (IBGE, 2000). 
De acordo com a classificação climática de Kôppen adaptada ao Brasil (Coelho e Soncin, 
1982), o clima é do tipo “CSa”, que é classificado como mesotérmico,  semiúmido, com verão 
quente e seco, tendo uma duração de quatro a cinco meses e chuvas de outono e inverno. 
Também se observam climas frios nos meses de junho e julho com médias de temperaturas 
inferiores a 20 °C (IBGE, 1991).  

O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados contendo 15 
tratamentos em esquema de análise fatorial adicional [(4 x 3) + 3] com três repetições, tendo 
os seguintes fatores: três tipos de águas residuárias tratadas e água de abastecimento (A1 = 
IPELSA; A2 = COTEMINAS; A3 = LEBOM; A4 = Água da rede de abastecimento público da 
cidade de Campina Grande-PB), três níveis de água disponível no solo (AD) (N1 = 100%, N2 
= 80% e N3 = 70% da água disponível) e três testemunhas uma para cada nível de água 
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disponível no solo (AD) com água de abastecimento e com fertilizante inorgânico na 
fundação (A4C). 

No experimento foram utilizadas sementes pré-selecionadas, da cultivar BRS Nordestina 
que possui uma grande resistência à seca; seu ciclo tem uma duração média de 150 dias, sua 
altura média é de 1,70 a 2,00 m de altura, seu fruto é semi-indescente, apresenta uma semente 
de bom calibre, que varia entre 68 g por 100 sementes, dando uma produtividade entre 1.200 
a 1.500 kg ha-1 em regime de sequeiro e de 3.500 a 4.000 kg ha-1 em regime de irrigação, com 
o teor de óleo na semente acima de 47% (Beltrão et al., 2001).  

O experimento se desenvolveu em vasos plásticos, de modo que cada unidade 
experimental correspondeu a um vaso com capacidade de 60 L com diâmetro inferior de 27 
cm, superior 41 cm e altura de 57 cm; foram utilizados 45 vasos sob uma base de tijolo para 
facilitar a drenagem (Figura 1). Em cada vaso foi instalado um tensiômetro (Figura 1) a uma 
profundidade de 30 cm da superfície do solo, com o objetivo de se determinar o momento da 
irrigação e o volume de água a ser aplicado, o qual era calculado por uma planilha de Excel 
em função da leitura do tensiômetro. 

 
 

  
Figura 1. Visão geral no inicio e no final do experimento na casa de vegetação da 
Embrapa Algodão. 

 
As Tabelas 1 a 3 apresentam as características químicas relativas aos macro e 

micronutrientes das águas residuárias das indústrias IPELSA, COTEMINAS e LEBOM 
utilizadas na pesquisa, cujas análises foram feitas no Laboratório de Irrigação e Salinidade 
(LIS/DEAg/CTRN/UFCG) Campina Grande-PB, no Laboratório da EXTRABES (Estação 
Experimental de Tratamento Biológico de Esgoto Sanitário) UFPB/UEPB e no Laboratório de 
Química e Fertilidade do Solo da Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências 
Agrárias, Campus II, Areia–PB. 
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Tabela 1. Análises dos macronutrientes das águas residuárias tratadas das indústrias IPELSA, 
COTEMINAS e LEBOM. 

Indústrias Datas 
Na 

(mg L-1) 

K 

(mg L-1) 

Ca 

(mg L-1) 

Mg 

(mg L-1) 
 

Fósforo  

(mg L-1) 

IPELSA 12/06/2006 29,44 24,99 93,25 95,25  2,67 
IPELSA 27/06/2006 211,41 25,71 191,25 34,2  0,39 
IPELSA 12/07/2006 211,41 24,27 168,25 46,65  1,73 
IPELSA 27/07/2006 211,41 25,71 246,50 65,7  2,05 
IPELSA 11/08/2006 211,37 24,96 234,60 21,84  1,52 
IPELSA 26/08/2006 29,21 26,13 165,40 58,8  * 
IPELSA 10/09/2006 317,17 26,13 196,60 56,52  * 
COTEMINAS 12/06/2006 124,66 28,58 19,00 21,45  8,58 
COTEMINAS 27/06/2006 131,01 28,58 18,50 26,85  6,5 
COTEMINAS 12/07/2006 128,89 25,71 20,00 21,6  8,9 
COTEMINAS 27/07/2006 135,24 27,14 24,50 24,3  7,45 
COTEMINAS 11/08/2006 145,59 28,47 22,00 26,04  9,33 
COTEMINAS 26/08/2006 141,45 31,20 31,00 18,96  * 
COTEMINAS 10/09/2006 143,52 31,98 18,20 29,40  * 
LEBOM 12/06/2006 126,77 26,43 46,50 37,65  8,14 
LEBOM 27/06/2006 135,24 21,40 30,00 28,95  5,99 
LEBOM 12/07/2006 82,34 14,23 27,25 33,75  9,05 
LEBOM 27/07/2006 145,82 7,77 20,50 8,40  4,22 
LEBOM 11/08/2006 211,37 20,67 30,60 14,64  7,69 
LEBOM 26/08/2006 75,90 24,18 30,00 16,56  * 
LEBOM 10/09/2006 147,89 12,48 31,00 25,20 * 

Nota: Análises realizadas no Laboratório de Irrigação e Salinidade (LIS/DEAg/CTRN/UFCG) Campina 
Grande-PB. 

 
Tabela 2. Análises dos macronutrientes das águas residuárias tratadas das Indústrias 
IPELSA, COTEMINAS e LEBOM. 

 

Indústrias 

 

Datas 

Nitrogênio 

Amoniacal 

(mg L-1) 

Nitrito 

(mg L-1) 

Nitrato 

(mg L-1) 

IPELSA 27/07/2006 15,95 11,69 3,03 
IPELSA 11/08/2006 10,30 30,71 2,22 
IPELSA 26/08/2006 6,01 211,50 0,42 
IPELSA 10/09/2006 7,71 102,80 1,80 
COTEMINAS 27/07/2006 48,47 27,22 2,38 
COTEMINAS 11/08/2006 37,29 54,27 0,91 
COTEMINAS 26/08/2006 32,55 766,07 0,83 
COTEMINAS 10/09/2006 40,22 217,44 1,78 
LEBOM 27/07/2006 28,26 * 0,30 
LEBOM 11/08/2006 27,92 68,32 8,67 
LEBOM 26/08/2006 13,13 195,26 0,95 
LEBOM 10/09/2006 30,69 165,53 0,45 

Nota: As análises foram realizadas no laboratório da EXTRABES (Estação Experimental de 
Tratamento Biológica de Esgoto Sanitário) UFPB/UEPB. Metodologia (Silva e Oliveira, 2001) 
Campina Grande, PB, 2006; DBO1 - Demanda Bioquímica de Oxigênio e DQO2 - Demanda Química de 
Oxigênio. *não houve leitura  
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Tabela 3. Análises dos micronutrientes das águas residuárias tratadas das indústrias 
IPELSA, COTEMINAS e LEBOM. 

Indústrias Datas 
Cu 

(mg L-1) 
Mn 

(mg L-1) 
Zn 

(mg L-1) 
Fe 

(mg L-1) 

IPELSA 09/05/2006 0,04 <LD1 0,20 2,69 
IPELSA 22/06/2006 * 0,81 0,06 2,37 
IPELSA 13/07/2006 * 0,69 0,07 1,66 
COTEMINAS 09/05/2006 0,03 <LD1 0,15 2,37 
COTEMINAS 22/06/2006 * 0,22 0,02 1,66 
COTEMINAS 13/07/2006 * 0,14 0,03 1,58 
LEBOM 09/05/2006 0,13 <LD1 0,24 5,08 
LEBOM 22/06/2006 * 0,14 0,06 5,16 
LEBOM 13/07/2006 * <LD1 0,04 5,71 

Nota: As análises foram realizadas no laboratório de Química e Fertilidade do Solo da 
Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Agrárias, Campus II – Areia – PB; <LD1: 
Abaixo do Limite de Detecção do aparelho – 0,01 mg L-1; <LD2: Abaixo do Limite de Detecção 
do aparelho–0,05 mg L-1; <LD3: Abaixo do Limite de Detecção do aparelho–0,1µ L-1; *limite de 
detecção menor que 0.001 mg L-1. 

 
As análises físicas e químicas do solo encontram-se nas Tabelas 4 e 5 e foram realizadas 

no Laboratório de Irrigação e Salinidade (LIS) do Departamento de Engenharia Agrícola da 
Universidade Federal de Campina Grande-PB, utilizando a metodologia da EMBRAPA 
(1997).  

 
Tabela 4. Características físicas do solo antes da instalação do experimento. 

Densidade 
(g cm3) 

Granulométrica 
g kg-1 Textura CC 

(%) 
PMP 
(%) 

PT 
(%) 

AD 
(%) 

Global Real Areia Silte Argila      
1,65 2,57 753,5 84,2 162,3 Franco arenoso 2,85 2,04 37,74 0,81 

Nota: Análises realizadas no Laboratório de Irrigação e Salinidade (LIS/DEAg/CTRN/UFCG) Campina Grande-
PB 2006. CC - Capacidade de campo; PMP - Ponto de murcha permanente; PT - Porosidade total; AD - água 
disponível. 
 

Tabela 5. Características químicas (fertilidade) do solo antes da instalação do experimento. 
pH 

H2O 
CE 

(Ds m-1) Complexo Sortivo (cmolC kg-1) (mg dm-3) (g kg-1) 

1:2,5 CE Ca+2 Mg+2 Na+ K+ S H Al T P MO 
5,53 0,14 0,43 0,17 0,04 0,09 0,73 0,18 0,30 1,21 0,40 10,9 

Nota: Análises realizadas no Laboratório de Irrigação e Salinidade (LIS) do DEAg/CTRN/UFCG Campina Grande-
PB 2006. MO - matéria orgânica; S - Soma de bases trocáveis do solo e T - S+ H +Al - Total da Soma de bases 
trocáveis do solo Hidrogênio mais Alumínio. 

 
A adubação foi realizada com base nos resultados da análise química do solo (Embrapa, 

1997) e na necessidade nutricional da planta; utilizaram-se no experimento três fontes de 
adubo químico: sultato de amônio (20% N); superfosfato triplo (43% P2O5) e cloreto de 
potássio (60% K2O), com o objetivo de elevar a fertilidade do solo. Foi realizada uma 
adubação de fundação no dia 27/04/06 com as seguintes doses: nitrogênio 2,2 g vaso-1, 
fósforo 2,76 g vaso-1 e potássio 1,76 g vaso-1.  

Durante o período de 135 dias foi feita a avaliação das características de crescimento da 
mamoneira BRS Nordestina, em que a cada 15 dias foram realizadas medidas da altura da 
planta (AP), diâmetro do caule (DC) e área foliar total (AFT). O efeito dos fatores (tipos de 
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águas residuárias e níveis de água disponível no solo) sobre o crescimento da mamoneira 
BRS Nordestina foi avaliado aplicando análise de variância simples e teste “F”, segundo 
Santos et al. (2008). 

Os resultados com respeito ao volume de água de irrigação foram também submetidos à 
análise de regressão, seguida de ajuste de função polinomial, em virtude da natureza 
quantitativa dos tratamentos. A escolha da equação de melhor ajuste foi baseada na 
significância do efeito da regressão, dos desvios testados pelo teste F a 5% e no maior 
coeficiente de determinação (R2). Os coeficientes das equações de regressão foram testados 
até 10% pelo teste “t” (Bussab e Morettin, 2003). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados das análises de variância referentes à altura de planta (AP), diâmetro do 
caule (DC) e área foliar total (AFT) da mamoneira para o período de 15 a 135 dias após 
semeadura - DAS são mostrados nas Tabelas 6 a 8. Verificam-se, pelo teste F, diferenças 
significativas a 1 e 5% de probabilidade para os fatores água residuária (A) e níveis de água 
disponível no solo (N) em relação às três variáveis analisadas. A interação D x C também foi 
significativa ao nível de 1 e 5% de probabilidade para as três variáveis de crescimento da 
mamoneira, indicando haver dependência entre os efeitos dos fatores tipos de águas 
residuárias (A) e níveis de água disponível no solo (B). Pode-se notar pelo teste F a existência 
de diferenças significativas entre os tratamentos e a testemunha (fator adicional) para as 
variáveis AP, DC e AFT. 
 
Tabela 6. Análise de variância da variável altura da planta (cm) ao longo do cultivo da mamoneira 
submetida aos diferentes tratamentos. 

Quadrado médio (QM)  
Fontes de Variação 

 
GL Dias Após a Semeadura - DAS 

  15 (1) 45 60 75 120 135 

Tipos de água (A) 3 1,89 ns 448,56 
** 

1105,21 
** 

1267,21 
** 

2207,66 
** 

1820,82 
** 

Níveis de água (N) 2 4,94 ns 98,89 ** 325,99 ** 363,44 ** 600,00 ** 330,77 ** 
A x N 6 13,98 ** 41,41 ** 102,53 ** 57,52 ** 71,02 ** 46,17 ns 
Fatorial x 
Testemunha 

3 165,647 
** 

50,25 ** 50,16 ** 82,26 ** 66,76 ** 44,77 ns 

Tratamentos 14 42,60 ns 138,76 
** 

338,08 ** 365,74 ** 603,53 ** 466,81 ** 

Blocos 2 4,41 ns 5,24 ns 5,79 ns 6,10 ns 2,07 ns 29,60 ns 
Resíduo 28 3,57 10,14 7,99 8,97 5,78 42,69 
Total corrigido 44       
CV (%)  15,30 16,16 11,92 11,77 7,55 21,18 
Média geral (cm)  12,34 19,70 23,72 25,45 31,84 30,85 

Nota: GL – grau de liberdade; ns - não significativo, * - significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste 
F, ** - significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. CV= coeficiente de variância; (1) 15 DAS água 
de abastecimento sem fertilizante. 
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Tabela 7. Análise de variância da variável diâmetro caulinar (cm) ao longo do cultivo da mamoneira submetida 
aos diferentes tratamentos. 

Quadrado médio (QM)  
Fontes de Variação 

 
GL Dias Após a Semeadura 

  15 (1) 45 60 75 120 135 

Tipos de Água (A) 3 0,00004 ns 469,98 ** 596,85 ** 592,63 ** 730,87 ** 926,71 **
Níveis de água (N) 2 0,000003 ns 45,66 ** 212,23 ** 99,11 ** 109,13 ** 292,46 **
A x N 6 0,00004 ns 16,80 ** 45,56 ** 26,25 ns 14,43 ** 82,75 ns
Fatorial x Testemunha 3 0,0013 * 42,83 ** 16,44 ** 45,54 * 1,55 ** 17,04 ns
Tratamentos 14 0,0003 ** 123,61 ** 181,26 ** 162,16 ** 178,72 ** 279,47 **
Blocos 2 0,00004 ns 12,50 ns 1,97 ns 27,78 ns 1,02 ns 29,16 ns
Resíduo 28 0,00005 3,89 2,34 14,89 3,20 36,90 
Total corrigido 44      5004,24 
CV (%)  12,36 28,76 17,30 42,81 14,95 50,97 
Média geral (cm)  0,058 6,87 8,83 592,63 ** 11,97 11,92 

Nota: GL – grau de liberdade; ns - não significativo, * - significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F, ** - 
significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. CV= coeficiente de variância; (1) 15 DAS água de abastecimento 
sem fertilizante. 

 
Tabela 8. Análise de variância da variável Área foliar total (cm2) ao longo do cultivo da mamoneira submetida 
aos diferentes tratamentos. 

Fontes 
de 

Variação 

 
GL 

Quadrado médio (QM) 
Dias Após a Semeadura 

  15 (1) 45 60 75 120 135 
Tipos de 
Água (A)  

3 80.233,73 ** 36.935.954,03 ** 40.318.688,23 ** 50.109.756,64 ** 83.872.552,24 ** 64.234.865,28 ** 

Níveis de 
água (N) 

2 2.902,78 ns 14.150.537,00 ** 17.563.789,60 ** 18.882.585,70 ** 11.656.597,27 ** 6.784.444,09 ** 

A x N 6 2.321,41 ns 4.930.530,13 ** 3.759.680,14 ** 3.850.068,91 ** 2.767.285,34 ** 1.546.206,03 * 

Fatorial  
x Test. 

3 101.256,07 ** 4.088.943,755 ** 7.741.267,44 ** 10.144.847,54 ** 15.239.838,78 ** 11.894.889,02 ** 

Tratamentos 14 40.300,21 ** 12.925.639,15 ** 14.418.966,22 ** 17.259.242,59 ** 24.089.577,12 ** 17.945.384,81 * 

Blocos 2 4.389,24 ns 180.355,35 ns 465.580,51 ns 732.890,96 ns 727.628,42 * 1.062.089,89 ns 

Resíduo 28 4.024,00 378.276,49 428.124,93 747.652,54 172.831,31 460.603,89 

Total 
corrigido 

44       

CV (%)  35,46 37,80 36,28 43,51 18,19 32,48 

Média geral 
(cm) 

 178,88 1.627,24 1.803,58 1.987,46 2.285,99 2.089,36 

Nota: GL – grau de liberdade; ns – não significativo, * - significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F, ** - 
significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. CV= coeficiente de variância; (1) 15 DAS água de 
abastecimento sem fertilizante. 

 

Tem-se nas Tabelas 9 e 10 os valores médios da altura da planta (AP), diâmetro do caule 
(DC) e área foliar total (AFT), da mamoneira quando submetida aos fatores tipos de águas 
residuárias (A) e níveis de água disponível no solo (N) aos 15, 45, 60, 75, 120 e 135 dias após 
a semeadura (DAS). 
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Tabela 9. Valores médios dos dados de altura da planta (AP), diâmetro caulinar (DC) e área foliar 
total (AFT) da mamoneira, submetida aos diferentes tipos de águas residuárias e às testemunhas. 

Variáveis de crescimento Tipos de águas residuárias 
AP (cm) DC (cm) AFT (cm2) 

15 Dias Após Semeadura 

A1 = IPELSA 10,59 a 0,055 a 104,93 a 
A2 = COTEMINAS 11,43 a 0,055 a 277,83 b 
A3 = LEBOM 10,47 a 0,051 a 96,93 a 
A4 = ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO 

10,51 a 0,052 a 71,58 a 

45 Dias Após Semeadura 
A1 = IPELSA 15,02 a 0,70 a 654,78 a 
A2 = COTEMINAS 28,34 c 15,55 c 4.678,36 c 
A3 = LEBOM 19,96 b 8,96 b 2.055,54 b 
A4 = ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO 

12,25 a 0,59 a 162,62 a 

60 Dias Após Semeadura 
A1 = IPELSA 17,89 b 4,20 b 857,97 a 
A2 = COTEMINAS 37,78 d 19,33 d 4.886,57 c 
A3 = LEBOM 25,00 c 9,28 c 2.740,00 b 
A4 = ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO 

12,04 a 0,59 a 166,57 a 

75 Dias Após Semeadura 
A1 = IPELSA 18,66 b 5,21a 958,62a 
A2 = COTEMINAS 40,44 d 19,22 c 5.415,29 c 
A3 = LEBOM 28,22 c 11,89 b 3.073,92 b 
A4 = ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO 

13,44 a 0,60 a 146,21 a 

120 Dias Após Semeadura 
A1 = IPELSA 23,88 b 9,39 b 748,48 b 
A2 = COTEMINAS 49,77 d 20,89 d 6.824,75 d 
A3 = LEBOM 41,44 c 17,44 c 3.455,19 c 
A4 = ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO 

15,66 a 0,67 a 131,42 a 

135 Dias Após Semeadura 
A1 = IPELSA 23,94 a 7,38 a 756,03 a 
A2 = COTEMINAS 45,55 b 23,33 b 6.004,47c 
A3 = LEBOM 41,22 b 17,56 b 3.234,40 b 
A4 = ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO 

15,44 a 0,66 a 143,23 a 

Nota: As médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente ao nível de 1 e 5% de 
probabilidade no Teste de Tukey. 
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Tabela 10. Valores médios dos dados de altura da planta (AP), diâmetro caulinar (DC) e área foliar total 
(AFT) da mamoneira, submetida aos diferentes níveis de água disponível no solo. 

Variáveis de crescimento Níveis de água no solo AP (cm) DC (cm) AFT (cm2) 
15 Dias Após Semeadura 

N1 = 100% 11,42 a 0,053 a 121,29 a 
N2 = 80% 10,15 a 0,054 a 139,99 a 
N3 = 70% 10,67 a 0,053 a 152,16 a 

45 Dias Após Semeadura 
N1 = 100% 21,67 b 8,08 b 3,016,65 c 
N2 = 80% 19,07 b 6,98 b 1,796,18 b 
N3 = 70% 15,94 a 4,29 a 850,63 a 

60 Dias Após Semeadura 
N1 = 100% 28,50 c 12,23 c 3366,58 c 
N2 = 80% 22,95 b 8,93 b 21,74 b 
N3 = 70% 18,08 a 3,88 a 947,05 

75 Dias Após Semeadura 
N1 = 100% 30,58 c 11,86 b 3,649,07 c 
N2 = 80% 25,42 b 9,66 ab 2,406,18 b 
N3 = 70% 19,58 a 6,167 a 1,140,28 a 

120 Dias Após Semeadura 
N1 = 100% 39,96 c 14,85 c 3,746,77 c 
N2 = 80% 32,29 b 12,57 b 2,845,19 b 
N3 = 70% 25,83 a 8,87 a 1,777,92 a 

135 Dias Após Semeadura 
N1 = 100% 36,50 b 17,67 b 3,314,98 b 
N2 = 80% 32,08 ab 10,98 ab 2,473,77 a 
N3 = 70% 26,04 a 8,04 a 1,814,84 a 

Nota: As médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente ao nível de 1 e 5% de 
probabilidade no Teste de Tukey. 
 

Observa-se por meio da Tabela 9, que as variáveis AP, DC e AFT apresentaram melhores 
resultados quando submetidas à água residuária A2 (COTEMINAS); esse fato pode ser 
atribuído, provavelmente, ao conteúdo de nutrientes minerais, principalmente nitrogênio, 
fósforo e micronutrientes, existente neste tipo de água residuária, como também ao seu 
elevado teor de matéria orgânica (Tabelas 1 a 3). Com relação aos diferentes níveis de água 
disponível no solo os melhores resultados foram observados para todas as três variáveis de 
crescimento da mamoneira, quando submetida ao tratamento N1 = 100% (Tabela 10).  

Utilizou-se a regressão para analisar tendências e comportamento dos valores médios de 
AP, DC e AFT da mamoneira para o período de 135 DAS, na presença dos diferentes níveis 
de água disponível do solo. Conforme a Figura 2, verifica-se que todos os valores médios das 
variáveis relacionadas com o crescimento apresentaram altos coeficientes de determinação 
(R2) com ajuste da equação de forma polinomial de segundo grau para todas as variáveis de 
crescimento estudadas, apresentando tendência crescente e decrescente. 
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Figura 2. Valores médios dos dados altura da planta (AP), diâmetro caulinar (DC) e área foliar 
total (AFT) da mamoneira com indicação dos ajustes de regressão para cada nível de água 
disponível do solo (N). 

 
Na Tabela 11, ao comparar-se os tratamentos tipos de água (A) dentro de cada nível de 

água disponível do solo (N) na fase final do ciclo da cultura da mamona (135 DAS), 
observou-se que os melhores resultados ocorreram na interação A2 (COTEMINAS) x N1 
(100%) em todas as variáveis relacionadas com o crescimento da planta, altura de planta 
(AP), diâmetro do caulinar (DC) e área foliar total (AFT), e os menores valores médios de AP 
e DC ocorreram quando submetidos ao tratamento A4 (água de abastecimento) x N1(100%), 
com exceção da AFT foi observado no tratamento A4 (água de abastecimento) x N2(80%). 
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Verifica-se, na Figura 3, que os maiores valores médios das interações entre os níveis 

dos fatores analisados (A x N) e as testemunhas para as variáveis AP, DC e AFT em função 
dos dias após a semeadura (DAS), ocorreram entre 75 e 120 DAS. Observa-se na Figura 3A 
que as plantas que exibiram maiores valores médios de AP foram aquelas irrigadas com água 
do tipo A2 e com os níveis de água disponível do solo N1 (100%) e N2 (80%), ou seja, as 
interações A2(COTEMINAS) x N1 e A2(COTEMINAS) x N2(80%). Nota-se que em geral a 
mamoneira quando submetida às interações A4 x N1(100%), A4 x N2(80%) e A4 x N3(70%) os 
valores médios das características de crescimento da planta AP, foram menores quando se 
irrigou com água de abastecimento e fertilizante na fundação NPK (as três testemunhas). 
 
Tabela 11. Valores médios das interações significativas da análise de variância referente à altura da 
planta, diâmetro caulinar (DC) e área foliar total (AFT) da mamoneira, submetida a diferentes tipos de 
água (A) e níveis de água disponível do solo (N) ao final de 135 DAS. 

Tipos de águas (A) Níveis de água disponível no solo 

N1 = 100% N2 = 80% N3 = 70%  
Altura da planta (AP) – cm 

A1 = IPELSA 30,66 a A 13,50 a A 17,66 a A 
A2 = COTEMINAS 49,33 b A 48,00 b A 39,33 b A 
A3 = LEBOM 49.00 b B 43.33 b AB 31,33 ab A 
A4 = ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO 

17.00 a A 13,50 a A 15,83 a A 

 Diâmetro caulinar (DC) – mm 
A1 = IPELSA 13,00 ab A 8,30 ab A 0,83 a A 
A2 = COTEMINAS 25,66 c B 20,50 c A 16,33 b A 
A3 = LEBOM 20,33 b A 18,00 b A 14,33 ab A 
A4 = ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO 

0,70 a A 0,63 a A 0,66 a A 

 Área foliar total (AFT) – cm2 
A1 = IPELSA 1.189,16 a A 760,71 a A 318,24 a A 
A2 = COTEMINAS 8.787,12 c B 7.079,35 c B 4.446,93 c A 
A3 = LEBOM 4.135,64 a A 3.209,95 b AB 2.357,61 b A 
A4 = ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO 

148,02 a A 145,08 a A 136,61 a A 

Nota: Médias seguidas da mesma letra, minúscula na linha (dentro dos diferentes tipos de água) e maiúscula na 
coluna (dentro dos níveis de água no solo), não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 1 e 5% de 
probabilidade. 
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                                           A. 

 
 
                                            B. 

 
                                            C. 

 
 

Figura 3. Valores médios da altura da planta (A), do 
diâmetro caulinar (B) e da área foliar total (C) da 
mamoneira, para as interações entre os níveis dos 
fatores analisados (A x N) versus as testemunhas em 
função dos dias após a semeadora. 
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Observa-se que as plantas que exibiram maiores valores médios de DC (Figura 3B) e 
AFT (Figura 3C) foram aquelas irrigadas com água do tipo A2 (COTEMINAS) e com os 
níveis de água disponível do solo N1, e, em geral, observa-se que a mamoneira quando 
submetida às interações A4 x N1, A4 x N2 e A4 x N3 os valores médios das variáveis DC e 
AFT foram menores nas três testemunhas. 

No geral, constata-se que a mamoneira, cultivar BRS Nordestina, respondeu bem à 
irrigação com água residuária tratada, em especial da indústria COTEMINAS, principalmente 
quando associada ao nível de 100% da água disponível no solo, a mais rica e equilibrada em 
nutrientes minerais entre as testadas (IPELSA e LEBOM), mesmo considerando o tratamento 
com água de abastecimento sendo adubado com NPK. Com o uso de somente água de 
abastecimento, as plantas da mamoneira nem se quer iniciaram a floração, e ficaram 
raquíticas e desnutridas, com sintomas de deficiências de diversos nutrientes, em especial, 
nitrogênio e fósforo. 
 
4. CONCLUSÕES 

 
Para todas as variáveis de crescimento (altura de plantas, diâmetro caulinar e área foliar 

total em várias épocas), houve interações significativas entre os fatores estudados, denotando 
a interdependência entre eles, o que foi refletido no crescimento das plantas.  

A mamoneira, cultivar BRS Nordestina, respondeu bem à irrigação com água residuária 
tratada, em especial da indústria COTEMINAS, principalmente, quando associada ao nível de 
100% da água disponível no solo. 
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RESUMO 
A política pública de recursos hídricos está definida na esfera nacional pela Lei 9.433/97 

e, no Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Estadual 3.239/99. Ambas possuem como condão a 
descentralização, integração e participação dos usuários, comunidade e Poder Público, e 
instituem e definem as competências das entidades dos Sistemas de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos, responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento e aplicação das 
políticas, além de estabelecerem os instrumentos de gestão capazes de torná-las exequíveis. 
Este trabalho analisou a implementação das Políticas de Recursos Hídricos na Bacia da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, município do Rio de Janeiro, sob a ótica da implementação dos 
instrumentos de gestão e da atuação e articulação do Sistema de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos. A pesquisa permitiu identificar duas formas de atuação desses órgãos na bacia, uma 
ligada ao planejamento das atividades e a segunda relacionada à execução das ações, 
realizadas pelo Estado, Município e iniciativa privada, de forma desarticulada e sem incentivo 
à inclusão da comunidade e de usuários na gestão. Dos instrumentos de gestão propostos nas 
políticas, a outorga e a cobrança estão implementados na bacia; os demais não estão 
implementados ou necessitam de atualização. Há priorização à implementação dos 
instrumentos relacionados à obtenção de recursos financeiros, em detrimento do planejamento 
dessas ações. Conclui-se que a implementação das políticas de recursos hídricos nesta bacia é 
incipiente e há a clara necessidade de mobilização na direção do planejamento, do 
fortalecimento do Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, da participação e 
integração com outras ferramentas de gestão, inclusive municipais. 
 
Palavras-chave: gestão de recursos hídricos; políticas de recursos hídricos; Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 

The application of management instruments and the Water Resource 
Management System in Rodrigo de Freitas Lagoon, RJ, Brazil 

 

ABSTRACT 
Brazilian public policies for water resources are defined in a national level by Law 

9.433/97 and in the Rio de Janeiro State by Law 3.239/99. Decentralization, integration and 
public participation are pointed out by both policies as core strategies for water management. 
They define the Water Resource Management System and determine competences for all its 
members that are responsible for planning, developing and applying the instruments for water 
management. This study aims to analyze the application of water resources policies in 
Rodrigo de Freitas Lagoon basin, Rio de Janeiro, RJ. The results showed that no planning 
activities for this basin were carried out while several actions were implemented by the city 
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and state government agencies as well as private institutions. Water permits and charging for 
water use were the two only management instruments well implemented in the basin 
indicating that instruments financially attractive are prioritized. All others instruments were 
not implemented yet or need to be updated. This work concludes that the implementation of 
water resource policies in Rodrigo de Freitas lagoon basin is incipient and the strengthening 
of the Water Resource Management System, including planning and public participation, 
must be reinforced. 
 
Keywords: water resources management; policy for water resources; Rodrigo de Freitas lagoon.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A gestão dos recursos hídricos, em sentido lato, é a forma pela qual se pretende 
equacionar e resolver as questões de escassez relativa dos recursos hídricos, realizando-se 
mediante procedimentos integrados de planejamento e administração (Barth, 1999). O pleno 
funcionamento dos processos de gestão depende da implantação de três engrenagens: as 
políticas públicas, as leis regulamentadoras e as instituições. Há ainda a participação popular, 
também apontada como engrenagem para esse sistema, mas que deve ser encarada, sobretudo, 
como ferramenta de conciliação e mediação desses três elementos, isto é, o planejamento das 
políticas públicas, a formulação das leis regulamentadoras e o funcionamento das instituições 
devem ser submetidos a um intenso controle social (Pereira, 2009). 

Em 8 de janeiro de 1997 foi promulgada no Brasil a Lei nº 9.433 que instituiu Política 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (SINGREH), refletindo as recomendações da Conferência de Dublin, de 
1992 (referendadas na CNUMAD em 1992), e regulamentando o inciso XIX, art.21 da 
Constituição Federal, que determina como competência da União instituir o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso.  

A PNRH é, por seu processo de construção e conteúdo, uma das mais modernas e 
arrojadas propostas de gestão pública do país, tendo como condão a participação, integração e 
descentralização (ANA, 2008). O compartilhamento gerencial participativo e descentralizado 
se insere entre as mais significativas novidades da PNRH, o que efetivamente opera uma 
verdadeira mudança nos modelos tradicionais de gestão das águas ao romper conceitos e 
paradigmas arraigados na tradição brasileira nesse setor (CETEC, 1996). 

Outras mudanças significativas trazidas pela PNRH foram a determinação das bacias 
hidrográficas como unidades territoriais de planejamento e a descentralização do processo de 
gestão, incluindo nela a participação do Poder Público, usuários e comunidade. Ao 
estabelecer a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, a PNRH rompeu com o 
conceito de gestão aplicada à divisão administrativo-territorial (Magrini e Santos, 2001). O 
estímulo à participação pública de todos os usuários e interessados, por meio de mecanismos 
democráticos de construção de decisão e de processos de coordenação e resolução de 
conflitos, forma um novo paradigma (Victorino, 2003).  

A PNRH define o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH), responsável pela implantação da política, coordenação da gestão integrada das 
águas, por arbitrar os conflitos relacionados aos recursos hídricos, planejamento, regulação e 
controle do uso, preservação e recuperação dos recursos hídricos e pela promoção da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Compõe o SINGREH: o Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH); a Agência Nacional de Águas (ANA) (que substituiu a Secretaria 
Nacional de Recursos Hídricos pela Lei 9.984, de 2000); os Comitês de Bacias Hidrográficas 
(CBHs); os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais 
cujas competências se relacionem com a gestão dos recursos hídricos; as Agências de Água; e 
os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e Distrito Federal. 
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O caráter aglutinador e sistêmico do SINGREH produz uma inovação em relação à 
estrutura tradicional de formulação de políticas públicas, pressupondo formas compartilhadas 
e integradas de gestão da água, prevendo espaços políticos apropriados no âmbito Nacional, 
Estadual e local (IBAMA, 2006). Os Estados também devem legislar sobre as águas, criando 
suas próprias políticas, sem ferir, no entanto, a legislação federal. No Rio de Janeiro a Política 
Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SIEGREH) foram instituídos dois anos após a lei federal, pela Lei Estadual nº 
3.239, de 2 de agosto de 1999, e determina os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos a 
serem adotados no âmbito estadual considerando aspectos locais para a gestão dos recursos e 
com importante detalhamento no que concerne à recuperação e conservação da biodiversidade 
aquática.  

Conforme explicitada na PNRH, a participação efetiva dos municípios na gestão 
ambiental local, por meio de seus instrumentos (Planos Diretores, fiscalização, zoneamento e 
etc.) também deve ser destacada, assim como sua inegável relevância e indispensável 
interface no planejamento e gestão das águas (IBAMA, 2006). 

O Sistema criado pelas PNRH e PERH se sobrepõe, mas não se opõe, à estrutura 
administrativa existente no cenário político. Ele cria somente novos organismos (relacionados 
à gestão dos recursos hídricos) com base territorial diversa da divisão político-administrativa 
do País, necessários à execução das novas atividades (que não poderiam ser exercidas pelos 
organismos existentes, que têm base municipal, estadual ou federal), mas mantém as 
competências dos organismos existentes e potencializa sua atuação (Tucci et al., 2001). 

Os instrumentos aplicados no gerenciamento dos recursos naturais também estão 
definidos nas políticas de recursos hídricos. São eles: os Planos de Recursos Hídricos, o 
enquadramento dos corpos de água, a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a compensação a municípios e o Sistema de 
Informações sobre Recursos Hídricos. Acrescenta-se a esses o Programa Estadual de 
Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos (PROHIDRO) instituído pela PERH. 

O acelerado processo de urbanização, especialmente associado ao ambiente costeiro, sem 
a implementação de programas que visem à gestão ambiental integrada e participativa 
também tendem a aumentar a pressão e o comprometimento exercidos nas bacias 
hidrográficas e demais paisagens costeiras (Polette et al., 2000). A gestão desses ambientes 
aquáticos urbanos deve ter, portanto, uma abordagem holística e multidisciplinar, 
considerando tanto características naturais quanto características sociais e políticas, bem 
como a inserção dessas áreas na vida da comunidade local e identificação de sua importância. 
Soffiati (1998) argumenta que, diante de um cenário organicista, as lagoas, bem como os rios 
e os brejos, deixam de ser ecossistemas inertes e passam a ser atores da história, dotados de 
estrutura e dinâmica próprias que respondem às agressões humanas.  

O objetivo deste trabalho é analisar a implementação das Políticas de Recursos Hídricos 
na Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, município do Rio de Janeiro, sob a ótica da 
implementação dos instrumentos de gestão e da atuação e articulação dos componentes do 
SIEGREH (Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos).  
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

As pesquisas de análise e avaliação das políticas públicas dedicam-se, grosso modo, a 
coletar, analisar e interpretar informações sobre a formação, implementação e impacto das 
ações governamentais (Castro, 1989) e ao exame da engenharia institucional e dos traços 
constitutivos dos programas (Arretche, 1999 apud Tavares, 2005).  

Neste trabalho, a análise se fez no campo da implementação dessas políticas que, por 
serem relativamente recentes, ainda apresentam amplo caminho para obtenção de sucesso na 
gestão dos recursos se forem embasadas em análises sólidas. Essa análise configura-se como 
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um instrumento significativo para a verificação dos propósitos de programas e políticas 
públicas, ou seja, os produtos e impactos gerados por determinadas decisões governamentais 
(Tavares, 2005).  

Para execução deste trabalho foi realizado um levantamento de todas as informações 
concernentes à estrutura legal referente aos recursos hídricos nos âmbitos nacional, estadual e 
municipal. Também foram feitas buscas de dados, documentos, programas governamentais, 
planos de gestão, relatórios técnicos e projetos propostos e aplicados à bacia da Lagoa 
Rodrigo de Freitas junto aos órgãos responsáveis e envolvidos na sua gestão. Foram obtidos 
dados e informações junto ao INEA (Instituto Estadual do Ambiente), SMAC (Secretaria de 
Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro), Rio-Águas (Subsecretaria de Gestão de 
Bacia Hidrográfica, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Obras do Rio de Janeiro),  
CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro), Comitê de Bacia 
Hidrográfica da Baía de Guanabara e EBX (empresa da iniciativa privada com projetos de 
recuperação desta bacia).  

Para avaliação do Sistema de Gerenciamento foram identificados os âmbitos de cada uma 
das entidades presentes e definidos seus campos ou formas de atuação na bacia estudada. 
Posteriormente foi esquematizado um cenário com a presença de todos os agentes 
identificados e traçadas as linhas de articulação possíveis e as existentes, identificando de que 
formas o Sistema está estruturado hoje e quais os pontos que podem ser aprimorados para 
melhoria do processo de gestão.  

A fase inicial de avaliação da aplicação dos instrumentos de gestão foi realizada por 
meio da consulta e análise documental e de informações junto aos órgãos responsáveis. Para 
cada instrumento foram verificados os seguintes critérios: âmbito no qual foi formulado, os 
formuladores e/ou proponentes do instrumento, os executores de tais propostas e, por fim, seu 
status de implementação. De maneira similar à avaliação do Sistema de Gerenciamento, a 
avaliação dos instrumentos de gestão também apresentou propostas de melhoria e 
aprimoramento da aplicação da política.  

Os dados de usuários cobrados e outorgados foram obtidos junto ao INEA e suas 
coordenadas geográficas foram utilizadas para a geração de um mapa temático com os pontos 
georreferenciados, com o auxílio do software ArcGIS 9.2. Os pontos gerados foram plotados 
sobre a base cartográfica municipal do Rio de Janeiro (escala 1:10.000), compondo o mapa 
final. Esse mapa foi utilizado como ferramenta para observação das tendências e 
características gerais da aplicação desses instrumentos, fornecendo informações relevantes a 
respeito da qualidade dos corpos d’água da bacia e localização dos lançamentos. 

Tendo determinado e verificado o status de implementação dos instrumentos de gestão e 
definido o quadro institucional atuante, partiu-se para a identificação das fragilidades e 
sucessos da implementação das políticas de gestão dos recursos hídricos na bacia da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, sendo propostas melhorias e discutida formas de efetivar a gestão 
participativa na área, com integração das entidades municipais e estaduais e participação da 
sociedade nesse processo.  
 
2.1. Área de estudo 

O Estado do Rio de Janeiro possui uma área de 43.696,054 Km² dividida em 10 regiões 
hidrográficas, pela Resolução do CERH-RJ nº 18 de 8 de novembro de 2006. A divisão tem 
por objetivo facilitar a gestão dos recursos hídricos do estado e otimizar a aplicação dos 
recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água em cada região.  

A bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas equivale a Bacia Drenante da Vertente Sul da Serra 
da Carioca e está inserida na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Localiza-se na zona 
sul da Cidade do Rio de Janeiro/RJ na base da face sul da Serra da Carioca, que integra o 
Maciço da Tijuca. A área da bacia da Lagoa (Figura 1) é de aproximadamente 30 km² 
(FEEMA, 2006), incluída a Lagoa, que compulsoriamente funciona como uma bacia de 
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acumulação nas precipitações mais intensas, e os Rios Cabeça, Macacos e Rainha. Esses rios 
apresentam bacias relativamente pequenas e homogêneas com trecho superior com forte 
declividade e vegetação densa e parte inferior bastante plana e densamente urbanizada, sendo 
pontos de frequentes enchentes.  

Fazem parte da bacia os bairros de Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, Humaitá e 
Lagoa, que são as áreas com o maior IDH da cidade, grande densidade populacional e poder 
aquisitivo acima da média carioca (Rio de Janeiro, 2008a). O bairro da Lagoa obteve, em 
abril de 2008, o maior Índice de Desenvolvimento Social dentre as 32 regiões administrativas 
da Cidade do Rio (Rio de Janeiro, 2008a), o que ilustra o grande valor econômico e a 
representatividade política e social dessa região no cenário da cidade. 

A Lagoa é regulamentada como uma Área de Proteção Permanente pela Lei Orgânica do 
Município do Rio de Janeiro conforme artigo 463 (Lei Orgânica do município do Rio de 
Janeiro, 2008b) e tem seu espelho d’água tombado desde os anos 90, pelo Decreto Municipal 
nº 9.396, de 13 de junho, sendo também a mais urbanizada de todo o município (Alves et al., 
1998) possuindo imensurável valor social e turístico para a cidade.  

Historicamente a Lagoa Rodrigo de Freitas tem sido cenário de eventos de mortandade 
maciça de peixes e inundações, somado a um quadro de grande degradação da qualidade de 
suas águas. Rosso (2008) aponta a intensa ocupação urbana da bacia hidrográfica, associada à 
evolução das ações antrópicas sem observância de normas elementares de urbanismo, de 
regras básicas para o saneamento ambiental, notadamente dos sistemas de esgotamento 
sanitário e de drenagem urbana, como causadores dos problemas observados. Diversas 
administrações da cidade realizaram aterros na Lagoa, muitas vezes como medida de 
higienização e saneamento das áreas, alterando seu contorno, mas embora o espelho d’água 
tenha sido amplamente reduzido, a Lagoa foi a única que sobreviveu a esse processo de 
expansão urbana na região da zona sul da cidade (Loureiro, 2006).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Fonte: Pereira (2009).  
A área de estudo configura um espaço de grande expressão na estrutura urbana da cidade 

do Rio de Janeiro em termos econômicos e sociais, resultando em especial mobilização do 
poder público e da sociedade em debater as demandas e as soluções para garantia da sua boa 
qualidade ambiental. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. O Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos na bacia da Lagoa Rodrigo de 
Freitas 

A Lagoa Rodrigo de Freitas e os demais corpos de água do Estado do Rio de Janeiro 
contam com o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, criado pela PERH, 
e formado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI/RJ); Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (FUNDRHI); Instituto Estadual do Ambiente (INEA); Comitês de Bacia 
Hidrográfica; Agências de Águas e/ou delegatárias; e organismos federais, estaduais ou 
municipais, com competências relacionadas à gestão dos recursos hídricos. 

O CERH é o órgão central do sistema, que tem hoje uma atuação discreta, bastante 
atrelada ao INEA. Este último, criado recentemente pela Lei 5.101, de 4 de outubro de 2007, 
pela fusão de três órgãos ambientais do Estado (a Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente, a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas e o Instituto Estadual de Florestas), 
concentra as funções relativas à fiscalização, outorga e cobrança pelo uso da água no Estado, 
atuando ainda na função das Agências de Água, quando estas não estão instituídas, além do 
controle das fontes poluidoras/licenciamento ambiental, sendo o órgão gestor das águas no 
Estado.  

O FUNDRHI é o fundo único estadual que recebe os recursos relativos, dentre outros, à 
cobrança pelos recursos hídricos. Possui natureza e individualização contábeis, vigência 
ilimitada, e é destinado a desenvolver os programas governamentais de recursos hídricos. 

Em 2006 a Resolução do CERH-RJ nº 18 dividiu o território do Rio de Janeiro em 10 
Regiões Hidrográficas, que servem como base para a atuação dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas Estaduais. Os comitês já constituídos à época da resolução passaram a ter suas 
áreas de atuação alteradas para a área de abrangência da respectiva região hidrográfica, 
devendo empreender ações de mobilização nas novas áreas agregadas. 

Até a data desta resolução a área da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas não estava 
incluída em nenhum dos comitês então constituídos. A partir de então essa área, situada na 
Bacia Drenante da Vertente Sul da Serra da Carioca, foi incluída na área de abrangência da 
Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e, consequentemente, em seu Comitê (Comitê da 
Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá), instituído desde 16 
de setembro de 2005, pelo Decreto Estadual nº 38.260. 

Embora não possuísse Comitê, em 2004 foi criado o “Conselho Consultivo de Gestão da 
Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas” (instalado pelo Decreto 35.487, de 24 de 
maio de 2004) no âmbito da então Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano – SEMADUR, tendo como objetivo principal promover a 
recuperação ambiental e o gerenciamento do corpo hídrico, e possibilitando uma política 
eficaz para o controle do uso múltiplo sustentável da Lagoa Rodrigo de Freitas e para gestão 
dos princípios pertinentes à preservação ambiental (SERLA, 2008).  

Ele representou ainda um importante marco na atuação do Poder Público na gestão de 
corpos hídricos em áreas urbanas no Rio, tratando-se de um colegiado, composto por 
representantes das três esferas do governo – federal, estadual e municipal –, por usuários da 
Lagoa, pela sociedade civil e pelas instituições de ensino e pesquisa, buscando a articulação 
de todos os seus entes e privilegiando a gestão participativa, integrada e descentralizada. 
Apesar de representar uma importante ferramenta para a gestão da bacia da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, o Conselho permaneceu atuante por aproximadamente dois anos, não realizando 
reuniões desde outubro de 2005.  

Segundo os artigos 20 e 26 da Constituição Federal de 1988, incluem-se entre os bens 
dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, exceto 
àquelas em terrenos de seu domínio da União, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de 
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limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais, ou as decorrentes de obras da União. Por suas 
características geográficas, portanto, a dominialidade das águas da bacia da Lagoa é do 
Estado do Rio de Janeiro, cabendo a este a gestão dela. 

Em 8 de janeiro de 2007, porém, foi celebrado um Convênio de Cooperação entre o 
Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do município do Rio de Janeiro para delegação de 
competências do Estado para a Prefeitura, relativas aos corpos hídricos localizados 
integralmente no território do município (Publicado no Diário Oficial do Município do Rio de 
Janeiro, dia 9 de janeiro de 2007). A Prefeitura assumiu, por meio da Subsecretaria de Gestão 
de Bacia Hidrográfica (Rio-Águas), a competência de administrar, operar e manter os rios e 
a Lagoa Rodrigo de Freitas de domínio estadual, devendo tais competências serem 
desenvolvidas na perspectiva da gestão integrada dos recursos hídricos por bacia hidrográfica, 
com a participação dos usuários e da sociedade civil por foros institucionais.  

O Convênio não transferiu à Prefeitura a execução de atos de gestão de recursos hídricos 
indelegáveis, em especial a outorga e a cobrança pelo uso da água, configurando, portanto, 
um cenário de gestão cooperativa entre Estado e município. Tal instrumento, embora seja 
frágil do ponto de vista legal, é um marco inovador que, se bem implementado, garantiria 
grandes avanços à gestão de recursos hídricos em áreas urbanas uma vez que permite a 
articulação das políticas públicas municipais, que disciplinam a ocupação do território, e 
estaduais, que desempenham função gerencial.  

Na Lagoa, além da implementação dos instrumentos, o Estado também é responsável 
pelas medidas de saneamento da região, realizadas pela Companhia Estadual de Águas e 
Esgoto (CEDAE) e pelo monitoramento da qualidade de água, que, embora tenha sido 
transferido ao município pelo Convênio, ainda é realizado de forma bastante satisfatória pelo 
INEA, que divulga em seu site boletins semanais com os resultados das amostragens. 

Destaca-se que, desde a desmobilização do Conselho Consultivo em 2005, as 
intervenções e ações dos integrantes do Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos na 
bacia da Lagoa, sejam do poder municipal, estadual ou da iniciativa privada, têm ocorrido 
fundamentalmente pela realização de obras, monitoramento e manutenções para tentar 
garantir a boa qualidade ambiental e evitar a mortandade de peixes, sem avanços e iniciativas 
no campo do planejamento de longo prazo, que apontem para soluções mais duradouras.  

Os órgãos integrantes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com atuação 
na Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, citados anteriormente, podem ter suas ações divididas 
em dois grupos: um referente ao planejamento e outro à execução. O pleno funcionamento de 
tal Sistema dependerá tanto da delegação adequada de tais competências, quanto e, sobretudo, 
da boa articulação entre esses dois campos.  

As informações obtidas e analisadas durante a pesquisa permitiram a elaboração de um 
quadro esquemático (Figura 2), contendo as instituições e entidades atuantes na bacia da 
Lagoa Rodrigo de Freitas, no campo do planejamento e execução das ações referentes à sua 
gestão, contendo o cenário existente de vinculação entre essas entidades e propostos novos 
caminhos de articulação.  
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Figura 2. Esquema da atuação das entidades do Sistema de Gerenciamento de 
Recursos hídricos na Lagoa Rodrigo de Freitas. (-): vinculações existentes. (--): 
articulações propostas. Fonte: Pereira (2009). 

 
Esse resultado indica que, baseado nas políticas públicas de gestão dos recursos hídricos, 

o principal responsável pelo planejamento das ações deve ser o CBH – Baía de Guanabara, 
vinculado ao CERHI, uma vez que os comitês são considerados o centro de gravidade das 
políticas relativas aos recursos hídricos, e deverão, a partir de uma composição tripartite, 
instituir uma nova lógica de planejamento e gestão dos recursos hídricos (Consórcio 
Ecologus-Agrar, 2005). Segundo as informações da coordenação do CBH – BG, esse comitê 
está em funcionamento, porém a bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas ainda não está inserida de 
forma efetiva nesse grupo, que pretende, ainda em 2009, criar um grupo para esse fim. 

A retomada das ações do Conselho Consultivo da Lagoa Rodrigo de Freitas, que, embora 
instituído desde 2004, não realiza reuniões desde outubro de 2005, também contribuiria para a 
inclusão de outros atores na gestão, e pode ser especialmente importante pela sua capacidade 
de regionalizar as discussões a respeito desse ambiente. Tanto o Comitê de Bacia quanto o 
Conselho Consultivo constituem dois foros fundamentais na instalação dos instrumentos de 
planejamento, uma vez que têm em suas composições representantes dos usuários da bacia, 
das entidades civis, da comunidade e do Poder Público. Este último representado pelo INEA 
(órgão gestor dos recursos hídricos no Estado) e pela SMAC (órgão municipal responsável 
pela gestão do meio ambiente), uma vez que o poder municipal detém hoje grande 
responsabilidade nessa área.  

Conforme apresentado, no campo relativo à execução das ações há hoje a atuação da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, representada pela Rio-Águas (atual Subsecretaria de Gestão de 
Bacia Hidrográfica) que é responsável por manter, administrar e operar a Lagoa; do INEA, 
responsável por outorgar e cobrar pelo uso dos recursos da bacia e pelo monitoramento da 
qualidade de água; e a CEDAE, responsável pelo saneamento da bacia.  

No dia 5 de março de 2009 foi publicado no Diário Oficial do Município do Rio de 
Janeiro a criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), de um 
grupo de trabalho para “recuperação ambiental e melhoria da qualidade das águas da Lagoa 
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Rodrigo de Freitas” (Rio de Janeiro, 2009). Segundo o decreto, integram esse grupo 
representantes da SMAC, da Fundação Parques e Jardins, da Subsecretaria de Gestão de 
Bacia Hidrográfica (Rio-Águas) e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), 
além de representantes convidados da CEDAE e do INEA, e, eventualmente, outros órgãos da 
administração Municipal, Estadual e Federal, ou de universidade e centros de pesquisa e da 
iniciativa privada, de associações de defesa do meio ambiente e técnicos especializados na 
matéria.  

Devido ao forte caráter executivo desses grupos de trabalho e diante do importante papel 
desempenhado pelo município no caso da gestão da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, seria 
recomendável que esse grupo tivesse uma atuação articulada ao CBH-BG e ao Conselho 
Consultivo que já existem. Uma vez que contam com representantes de todos os órgãos do 
poder público que atuam na execução de ações na área, sendo também um articulador das 
estratégias de execução e planejamento (do CBH-BG e Conselho Consultivo), fortalecendo o 
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos nessa bacia. Isso diminuiria as chances das 
propostas de tais grupos de trabalho não serem implementadas, como tem sido observado ao 
longo do tempo. Parte desse problema é devido ao fato de as obras de transformação da 
fisionomia da Lagoa sempre sofrerem diversas críticas, em especial da população e da 
comunidade científica.  

A ausência da integração dos usuários, da comunidade, ou mesmo, com raras exceções, 
de membros da comunidade científica, na construção das propostas para a bacia da Lagoa 
Rodrigo de Freitas dificulta ainda mais sua implantação. O que ressalta a importância da 
inclusão de meios para a promoção dos preceitos básicos de participação e integração das 
políticas relativas aos recursos hídricos.  

Nesse sentido, Pereira e Formiga-Johnsson (2005) destacam como desafio, o papel e 
capacidade do Estado e de suas políticas públicas de gerar, implementar e manter mecanismos 
institucionais capazes de assegurar a governabilidade e a governança adequadas, 
incorporando o conjunto variado de entidades e atores no seio das instituições de gestão 
pública de maneira efetiva e com poderes específicos. A estratégia para a ação inclui desse 
modo, o entendimento e a cooperação, pela criação de ambientes adequados à resolução, 
negociação e superação dos conflitos, criando condições para a governança dos recursos 
hídricos, trata-se, portanto, da operacionalização e fortalecimento dos Comitês de Bacia.  

Historicamente, a Lagoa sofre efetivamente em decorrência da múltipla competência e da 
falta de articulação entre diversas entidades gestoras e intervenientes no processo de uso e 
ocupação do espaço físico, recursos naturais e proteção ambiental (Rosso, 2008). Destaca-se 
que, diferentemente do que se observou ao longo dos anos, o cenário político atual permite a 
comunicação entre os agentes dessas duas esferas – Estado e Município – ponto cerne para o 
bom funcionamento do novo quadro proposto. 

 
3.2. A Aplicação dos instrumentos de gestão na bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos destaca que a análise dos instrumentos de gestão 
instituídos nas políticas de recursos hídricos ilustra a sinergia necessária para o 
funcionamento do sistema criado e permite destacar a importância da implementação dos 
colegiados, uma vez que as diretrizes e os critérios dos instrumentos são analisados, 
discutidos e aprovados no âmbito dos colegiados do SINGREH e implementados pelas 
entidades executivas (IBAMA, 2006).  

A síntese da situação identificada para cada um dos instrumentos das políticas públicas 
relativas à gestão dos recursos hídricos na Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas é apresentada 
na Figura 3, com base nas determinações das PNRH e PERH.  
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Figura 3. Aplicação dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia da 
Lagoa Rodrigo de Freitas: instrumento, âmbito, formuladores/proponentes, 
executores e status. Fonte: Pereira (2009). 

 
Granziera (2006) divide esses instrumentos em dois grupos: um relativo ao planejamento 

e outro relativo ao controle administrativo do uso. Pertencem ao grupo de instrumentos de 
planejamento os Planos de Recursos Hídricos e de Bacia Hidrográfica, o enquadramento dos 
corpos de água e o Sistema de Informações sobre os Recursos Hídricos, enquanto a outorga e 
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos são instrumentos de controle administrativo. 

O planejamento é condição fundamental para o adequado gerenciamento de quaisquer 
recursos que se queira cuidar e são os Planos de Recursos Hídricos e de Bacia Hidrográfica os 
protagonistas das políticas a serem implantadas nas bacias hidrográficas.  

O Plano de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro ainda se encontra em 
elaboração, embora alguns dos demais instrumentos já estejam implementados. Eles contêm, 
dentre outros elementos, as características da bacia e as diretrizes para a aplicação dos demais 
instrumentos, como a outorga e cobrança pelo uso. A elaboração e aprovação desses planos 
deveriam ser metas prioritárias dos comitês de bacia e organismos gestores.  

A falta de percepção da importância do planejamento na consolidação da gestão dos 
recursos hídricos por parte dos Estados, apontada no Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(IBAMA, 2006), também é percebida no Estado do Rio de Janeiro. A dificuldade para 
obtenção de recursos financeiros produz a priorização da instituição de instrumentos que 
forneçam esses recursos. Verifica-se que em alguns Estados e/ou bacias hidrográficas os 
Planos de Recursos Hídricos não têm sido tomados como instrumentos prioritários ante a 
implementação dos demais, que são, portanto, implementados sem que haja o planejamento 
necessário, com determinação dos critérios e diretrizes. 

As peculiaridades envolvidas na bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, torna a identificação 
desse instrumento complexa. Isso porque, desde sua inserção na Região Hidrográfica da Baía 
de Guanabara, em 2005, deve vigorar para a Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas o Plano de 
Bacia dessa região hidrográfica. Esse Plano, intitulado Plano Diretor de Recursos Hídricos 
da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (Consórcio Ecologus-Agrar, 2005), começou 
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a ser elaborado em setembro de 2003 e foi publicado em outubro de 2005, não contemplando 
em sua área de abrangência a Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas. Além disso, ele foi 
elaborado fora do âmbito do Comitê de Bacia, sendo fruto da contratação de um Consórcio 
(Ecologus – Agrar). O Plano Diretor contém, além do diagnóstico e inventário da área e do 
prognóstico para os usos potenciais, importantes propostas e programas para sua 
consolidação, para o enquadramento, cobrança, outorga, modelo institucional e análise 
econômico financeira. 

Como já indicado, o Plano Diretor apresenta a proposta para o enquadramento dos 
corpos d’água da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, mas tal enquadramento não 
contempla a área da Lagoa. Esse enquadramento visa assegurar às águas qualidade 
compatível com os usos mais exigentes aos que forem destinadas, diminuindo os custos de 
combate à poluição. Há para a bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas duas diretrizes do órgão 
ambiental estadual: DZ 115 – Diretriz de Classificação da Lagoa Rodrigo de Freitas – e DZ 
116 – Diretriz de Classificação da Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas (Figura 4). 

 

Figura 4. DZ115 – Diretrizes de Classificação da Lagoa Rodrigo de Freitas; DZ116 – Diretrizes 
de Classificação da Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas. Fonte: FEEMA (2008). 

 
As diretrizes apontam que a qualidade das águas da Lagoa já era comprometida, tendo 

seus usos bastante restritos. A classificação dada para a Bacia da Lagoa apresenta grande 
restrição aos usos, destinando o baixo curso de todos os corpos hídricos desse sistema apenas 
a fins estéticos e conservação da flora e fauna naturais. Já as águas da Lagoa Rodrigo de 
Freitas são destinadas também ao contato secundário e ao fornecimento de espécies 
destinadas à alimentação humana.  

Desde 17 de março de 2005 os critérios sobre a classificação dos corpos de água, 
diretrizes para o enquadramento e condições e padrões de lançamento de efluentes estão 
determinados na Resolução CONAMA nº 357. Nessa Resolução encontram-se as classes nas 
quais devem ser enquadradas as águas doces, salobras e salinas, de acordo com os critérios 
definidos. Para cada uma dessas classes há os usos possíveis, havendo necessidade de revisão 
do atual enquadramento para adequá-lo às classes existentes na Resolução.  

Segundo o Plano Diretor da Baía de Guanabara (Consórcio Ecologus-Agrar, 2005), o 
enquadramento de um curso d’água em uma determinada classe de uso equivale a fixar seu 
futuro quanto ao nível de preservação ou conservação e a possibilidade de seu aproveitamento 
econômico e, portanto, traz consigo profundas consequências econômicas, políticas e sociais 
para a região. Conclui-se com isso que embora pareça tratar-se de um instrumento estático, 
seu dinamismo encontra-se na necessidade da atuação constante das entidades do Sistema de 
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Gerenciamento dos Recursos Hídricos com vistas a atingir padrões de qualidade mais 
elevados, viabilizando seus múltiplos usos.  

De forma objetiva quanto mais abrangente for o enquadramento do corpo d’água, maior 
será a necessidade de ações de melhoria da qualidade ambiental. A manutenção da qualidade 
das águas dos rios da bacia e da Lagoa, dentro das diretrizes estabelecidas, depende de uma 
forte atuação do Poder Público no monitoramento e acompanhamento dos parâmetros 
avaliados segundo os usos estabelecidos, seguindo as recomendações da Resolução 
CONAMA 357, de março de 2005.  

Embora a Lagoa Rodrigo de Freitas tenha sido intensamente modificada pelas ações 
antrópicas, não se pode ignorar o fato de ela ser também um ambiente concentrador da 
atenção do poder público e da sociedade e foco de diversas pesquisas nas últimas décadas. 
Esses fatores contribuem simultaneamente para o surgimento de inúmeros estudos e propostas 
para a melhoria da qualidade das águas dessa bacia, ações de controle da poluição e 
acompanhamento da qualidade de água, mas também, paradoxalmente, dificultam a realização 
de ações de grande porte, especialmente as que alteram a fisionomia da Lagoa. Isso resulta 
também da falta de articulação entre esses setores a fim de determinar metas e objetivos a 
longo prazo. 

Além do Plano de Bacia Hidrográfica e do enquadramento dos corpos d’água, o Sistema 
de Informações sobre Recursos Hídricos também é apontado como um importante 
instrumento de planejamento para a gestão dos recursos. No Estado do Rio de Janeiro esse 
Sistema ainda está em fase de elaboração pelo INEA sendo prevista sua implementação para o 
final do ano de 2009, estando em estreita ligação ao Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos, gerenciado pela ANA. 

Embora o Sistema Estadual ainda não esteja finalizado, desde 2006 os usuários de 
recursos hídricos do Estado são cadastrados junto ao Cadastro Nacional de Usuários de 
Recursos Hídricos (CNARH), que é a base de dados unificada para usuários de águas de 
domínio da União e dos Estados. Junto com o cadastro dos usuários o Sistema irá unificar 
ainda informações relativas à outorga e à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, sendo, 
portanto, um instrumento fundamental para planejamento e articulação das ações na bacia.  

Atualmente compete ao INEA conceder as outorgas para utilização da água em todo o 
território do Estado do Rio de Janeiro. Compete ao INEA ainda, operacionalizar a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos de domínio estadual, arrecadar e administrar esses recursos, 
que são recolhidos ao FUNDRHI, e aplicá-los de acordo com o estabelecido pelos respectivos 
Comitês de Bacia Hidrográfica. Dados de outorgas e cobranças dentro da bacia da Lagoa 
Rodrigo de Freitas obtidos junto ao INEA estão apresentados no Quadro 1.  

 
Quadro 1. Identificação dos usuários outorgados e cobrados na bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas segundo 
dados fornecidos pelo INEA. 

                  
  Outorga  Cobrança   
   Captação Lançamento   

  

Captação 
Corpo 
d'água 

Lançamento 
Corpo 
d'água 

Poço 
(Aquífero)  

Curso 
d'água ou 
Nascente 

Poço raso 
ou Poço 
fundo 

Curso d'água 
  

  1 1 3  7 44 2   
           
  Total de usuários outorgados = 5  Total de usuários cobrados = 53   
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Esses dados demonstram que o número de usuários cobrados é bem maior do que o 
número de usuários outorgados. Um dos motivos apontados para tal diferença é o fato da 
outorga e a cobrança não serem feitas de maneira unificada pelo órgão responsável, o que 
possibilita que muitos usuários sejam cobrados antes de terem seus pedidos de outorga 
terminados. Essa diferença vai de encontro ao exposto nas políticas de recursos hídricos, que 
determinam que estão sujeitos à cobrança os usos outorgados. Além disso, a outorga constitui 
um instrumento preventivo ou resolutivo de conflitos oriundos do uso dos recursos, devendo 
estar também condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos 
Hídricos ou Bacia Hidrográfica, respeitando a classe em que o corpo de água estiver 
enquadrado, preservando seus múltiplos usos. Portanto, sua implementação deve anteceder a 
cobrança pelos recursos, devendo ser concedida a outorga mediante amplo conhecimento da 
bacia e planejamento dos usos possíveis.  

A partir do mapeamento dos usuários cobrados para toda a Região Hidrográfica da Baía 
de Guanabara – obtidos junto ao INEA – foram identificados os usuários cobrados dentro da 
bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas. A Figura 5 apresenta a localização desses usuários e dos 
usuários outorgados na bacia. A observação do mapa (Figura 5) pode ajudar ainda na 
caracterização da qualidade dos corpos d’água, indicando pontos de concentração de 
lançamento e captação. O cruzamento dessas informações com o enquadramento dos corpos 
d’água da bacia da Lagoa pode dar suporte a ações de melhoria da qualidade da água, por 
exemplo. As informações fornecidas pelo INEA, referentes aos dados de cadastro, outorga e 
cobrança da bacia hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas, encontram-se desatualizados e 
há a necessidade de fiscalização por parte do poder outorgante para conferência, cruzamento e 
atualização das informações.  

Figura 5. Localização dos pontos de Outorga, Cobrança e Lançamento na Bacia 
Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Fonte: Pereira (2009). 

 
Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos devem ser 

aplicados na região ou na bacia hidrográfica em que foram gerados, utilizados, entre outros, 
para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos respectivos Planos 
de Bacia Hidrográfica, custeio de despesas de operação e expansão da rede 
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hidrometeorológica e de monitoramento da qualidade da água e apoio à instalação de Comitê 
de Bacia Hidrográfica. Informações fornecidas pelo CBH – BG, no entanto, indicam que há 
grande dificuldade de repasse das verbas obtidas na Região Hidrográfica – que obteve a 
terceira maior arrecadação do Estado entre 2004 e 2008 – para o Comitê, a fim de garantir a 
execução das propostas e para custeio dos comitês, o que impossibilita o fortalecimento de 
suas ações. Vale ressaltar que desse montante, cerca de 10% são aplicados no custeio do 
órgão gestor e 90% retornam para a Região Hidrográfica. Uma das dificuldades assinaladas 
foi a grande burocracia relativa ao repasse dos recursos, que são recolhidos por um fundo 
único, o FUNDRHI. Uma das alternativas para o fortalecimento dos comitês e agilização da 
destinação dos recursos seria o incentivo, por parte do CERH, à instalação das Agências de 
Água de cada comitê. 

O Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos 
(PROHIDRO) não está implementado na Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas e nem no Estado 
do Rio de Janeiro. Reforça-se que o PROHIDRO visa atingir metas estabelecidas no Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) e no Plano Plurianual, reforçando a importância 
desses instrumentos.  

Tendo como base a divisão proposta por Granziera (2006), de acordo com o apresentado 
pode-se verificar que os instrumentos referentes ao controle administrativo do uso estão 
implementados na Lagoa, mas necessitam estar melhor articulados, uma vez que se trata de 
instrumentos complementares. Àqueles relativos ao planejamento da gestão dos recursos 
hídricos encontram-se em fase de elaboração ou necessitam de atualização, tanto os de âmbito 
Estadual quanto os formulados para a bacia hidrográfica.  

Os resultados obtidos refletem um cenário bastante comum nos Estados brasileiros onde 
a implementação de instrumentos de arrecadação são tomadas pelo Poder Público de forma 
prioritária, em detrimento dos instrumentos de planejamento (IBAMA, 2006). Pereira e 
Formiga-Johnsson (2005) a partir da observação das experiências pioneiras de gestão de 
bacias nacionais – iniciadas nas bacias dos rios Paraíba do Sul, Piracicaba-Capivari-Jundiaí, 
São Francisco, Doce, Paranaíba e Verde Grande, desde 2001 pela ANA – apontam que, 
embora a estratégia de descentralização da gestão em bacias nacionais seja a mesma, as 
peculiaridades de cada bacia hidrográfica – geopolítica, econômica e social – têm grande 
influência sobre os modos de implementação da lei, fazendo com que a sequência de 
operacionalização dos instrumentos de gestão seja, por vezes, fortemente diferenciada de uma 
bacia a outra. Os processos estudados por eles permitiram identificar que a implantação dos 
instrumentos de gestão em uma bacia hidrográfica resulta de um ato de vontade dos atores 
institucionais, demandando tempo e exigindo flexibilidade na implementação da estratégia de 
gestão, com contínua avaliação e adequação das estratégias às características da bacia.  

A exemplo disso, esses autores citam a Bacia do rio Paraíba do Sul – bacia piloto da 
ANA para implementação dos instrumentos de gestão – onde o processo foi impulsionado de 
maneira significativa com a decisão de iniciar a implementação dos instrumentos pela 
cobrança pelo uso das águas. Devido à forte relação com a cobrança, foram 
concomitantemente implementados o plano de bacia e cadastramento/ regularização/outorga 
de direitos de uso, além da criação e instalação da Agência de Bacia. Essas decisões foram 
fruto de acordo entre todos os envolvidos no processo, gerando benefícios, uma vez que a 
aplicação da receita permitiu a implementação de todos os demais instrumentos, que se 
encontram hoje implantados e em funcionamento. Atualmente, a Bacia do Paraíba do Sul é 
um exemplo nacional na implantação do novo sistema de gestão de recursos hídricos no 
Brasil.  

O ponto que diferencia de forma mais marcante a experiência descrita e a bacia aqui 
estudada é a inobservância de estratégias para a aplicação dos instrumentos, que são 
implementados de forma desarticulada, agravada também pela ausência de ações do Comitê 
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de Bacia na bacia da Lagoa, responsável por viabilizar os acordos. A carência de instrumentos 
de planejamento consolidados e de uma estratégia acordada entre as partes envolvidas na 
gestão da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, dificulta ainda mais a implementação de ações e 
programas para melhoria da qualidade ambiental.  
 
3.3. Atuação do poder municipal na gestão da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas 

As questões relativas à gestão dos corpos de água em áreas densamente urbanizadas, 
como é o caso da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, constituem grandes desafios para a 
aplicação das políticas de recursos hídricos. Silva e Porto (2008) apontam como um desses 
desafios a integração territorial/jurisdicional com instâncias de planejamento e gestão urbana, 
tendo em vista a aplicação de medidas preventivas em relação ao processo de urbanização, 
evitando os agravamentos de solicitação sobre quantidades e qualidade dos recursos 
existentes, inclusive ocorrências de inundações. Isso porque se qualidade e quantidade são 
vistas como funções de uma mesma política de desenvolvimento e preservação, ações nas 
áreas de proteção de mananciais, esgotamento sanitário e drenagem urbana não podem mais 
ser tratadas como elementos setoriais estanques. 

Embora as PNRH e PERH não forneçam ao município legitimidade e competência legal 
para a gestão dos recursos hídricos, estes têm um papel vital, uma vez que cabe a eles, pelo 
disciplinamento do uso e ocupação do solo, estabelecer medidas de proteção de áreas naturais, 
em especial aos corpos de água, estabelecer políticas de habitação e transporte urbano, e 
controle das inundações. Há, contudo, grande dificuldade em adequar as políticas de gestão 
dos recursos hídricos para ambientes urbanos e de se atingir convergências reais entre os 
objetivos de gestão dos recursos hídricos, da gestão urbana e da operação das funções 
públicas de interesse comum.  

Pereira (2000) afirma que, em que pesem os princípios, fundamentos e instrumentos 
previstos na Lei 9.433, a política pública de recursos hídricos no Brasil carece ainda de um 
referencial que lhe garanta racionalidade e conduza ao entendimento consensual de que esta 
política é um processo complexo e que engloba ao mesmo tempo caráter racional, ambiental, 
ético e cívico. A racionalidade da política de recursos hídricos determina que a base de suas 
decisões deve estar assentada em estudos e pesquisas científicas, bem como em processos 
contínuos de monitoramento e avaliação, especialmente no que concerne às condições da 
disponibilidade do recurso hídrico e aos resultados e impactos dos programas, projetos e atos 
regulatórios oriundos da Política de Recursos Hídricos (Pereira e Formiga-Johnsson , 2005). 

Estudos realizados na Bacia do Alto Tietê (Silva e Porto, 2008; Silva, 2008) e na Bacia 
do rio Itabapoana (Barros e Barros, 2000) apontam a gestão integrada e articulação 
institucional como fatores centrais para a gestão dos recursos hídricos.  

Tomando como base as linhas de ação propostas por Silva e Porto (2008) para a bacia do 
Alto Tietê, está sendo proposta a ação do poder público municipal em três frentes distintas e 
complementares, articuladas, sobretudo, pelo grupo de trabalho:  

 
1. Fortalecimento da estrutura do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

especialmente do Conselho Consultivo, pois isso legitima a inclusão dos usuários e da 
comunidade no processo de gestão, criando ambientes para o estabelecimento de 
acordos – sob mediação do município – entre os diversos atores, fundamentais para a 
tomada de decisão na área. Esses acordos propiciam o estabelecimento de estratégias 
para a bacia, inclusive para a implementação dos instrumentos de gestão.  

2. Desenvolvimento e aplicação dos instrumentos de gestão a fim de direcionar e agilizar 
as decisões tomadas na bacia, incluindo planejamento a longo prazo, efetivação do 
controle público na bacia e transparência para execução de ações, o que tende a tornar 
o processo de gestão duradouro e democrático. 
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3. Promoção da integração setorial, que se faz incorporando os múltiplos usos dos 
recursos hídricos (industrial, abastecimento público, esgotamento, drenagem pluvial) e 
a articulação com setores não usuários dos recursos, como gestão municipal, habitação 
e transporte urbano.  
 

É a associação entre os instrumentos de gestão, o Sistema de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos e as políticas municipais que definirá a estratégia de gestão para a bacia 
hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Não havendo essa associação não há como definir 
programas e ações ambientalmente sustentáveis, socialmente justas e administrativamente 
viáveis para esse ambiente. No caso da Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas o 
município ganhou legitimidade e competências claras a partir do convênio firmado em 2007, 
tornando a gestão nessa área um marco de grande importância na gestão dos recursos 
hídricos. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A pesquisa das entidades do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
atuantes na gestão da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas permitiu identificar duas formas de 
atuação desses órgãos: uma ligada ao planejamento e outra relacionada à execução das ações. 
Àquelas envolvidas no planejamento das ações ou não são atuantes na bacia aqui estudada, ou 
estão com atividades suspensas. No caso da Lagoa os órgãos que efetivamente atuam na 
gestão são aqueles com competências relacionadas à execução de ações, como 
monitoramento, operação, manutenção, saneamento e outras. Não foram identificadas formas 
de articulação entre essas entidades, bem como estruturas para discussão e determinação das 
ações a serem tomadas na bacia, incentivando a participação da sociedade, usuários e Poder 
Público, como é pressuposto básico das políticas de gestão dos recursos hídricos.  

Dos instrumentos de gestão propostos nas PNRH e PERH apenas a outorga e a cobrança 
pelo uso dos recursos estão implementados na bacia. Há, porém, grande diferença entre o 
número de outorgas fornecidas pelo Estado e usuários cobrados. Verificou-se ausência de 
Plano de Recursos Hídricos para o Estado do Rio de Janeiro e do Sistema Estadual de 
Informações sobre os Recursos Hídricos. Ausência também da inclusão da bacia da Lagoa no 
Plano de Bacia Hidrográfica já existente (Plano Diretor da Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara), uma vez que esta bacia foi incluída nessa região hidrográfica depois da 
elaboração desse plano. Outro instrumento que necessita de revisão é o enquadramento dos 
corpos de água da bacia e da Lagoa Rodrigo de Freitas visando estabelecer metas para 
determinar o futuro da bacia hidrográfica. A implementação dos instrumentos de gestão na 
área procurou atender, prioritariamente, a obtenção de recursos financeiros, que são escassos 
e cruciais para a gestão dos recursos hídricos, em detrimento do necessário e adequado 
planejamento das ações. 

Diante do exposto conclui-se que a implementação das políticas de recursos hídricos na 
bacia Lagoa Rodrigo de Freitas ainda é incipiente, havendo a necessidade de mobilização na 
direção de desenvolver os instrumentos ligados ao planejamento, bem como incentivar o 
fortalecimento dos órgãos do Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, em especial 
aqueles ligados ao planejamento das ações, e o incremento da articulação entre os órgãos que 
já atuam na área. 

A estrutura criada por meio do convênio de cooperação entre Estado e município para 
gestão da Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas torna-se um marco de grande 
importância na gestão dos recursos hídricos, uma vez que inclui de forma vital a presença do 
poder municipal no cenário de gestão. Para efetivação dos pressupostos das políticas de 
recursos hídricos propõe-se a atuação do poder municipal em três frentes, objetivando o 
fortalecimento do Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – em especial do Comitê 



PEREIRA, R. M. V.; MEDEIROS, R. A Aplicação dos instrumentos de gestão e do Sistema de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 4, n. 3, p. 211-229, 
2009. (doi:10.4136/ambi-agua.113) 
 

 227

de Bacia Hidrográfica e Conselho Consultivo; a aplicação efetiva e articulada dos 
instrumentos de gestão dos recursos hídricos; e a integração da política de recursos hídricos 
aos setores do planejamento municipal, como saneamento e habitação.  
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