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Ambiente & Água in the context of impact indicators of scientific
Brazilian journals
(doi:10.4136/ambi-agua.131)
Nelson Wellausen Dias; Getulio Teixeira Batista
Professors of the Master Degree Program in Environmental Sciences of Taubaté University
Estrada Municipal Dr. José Luiz Cembranelli, 5.000; Bairro Itaim; 12.081-010 - Taubaté, SP
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For quite some time the international scientific community has criticized the use of impact
indicators based only on few journals registered at commercially subscribed databases such as
the ISI Web of Knowledge (producer of Journal Citation Reports - JCR). Several studies
focusing on different subject areas have demonstrated the advantages and disadvantages of
assessing the impact of an article, or journal, from commercial and open-access databases, such
as Google Scholar (Segen, 1997; Gisvold, 1999; DuBois and Reeb, 2000; Whitehouse, 2002;
Baumgartner and Pieters, 2003; Cameron, 2005; Ha et al., 2006; Mingers and Harzing, 2007).
Most of the studies found that there was a strong correlation between impact indicators
measured by a commercial databases (restricted) and open-access in certain field areas
(Science, Health, Biological and Applied Social), while areas usually with lesser coverage by
commercial databases (Environment, Humanities, among others) end up having lower impact
indicator values based on these commercial databases. Moreover, the number of publications in
these last areas has shown a significant expansion recently and, therefore, they end up
receiving greater impact scores when evaluated by open-access databases. In these cases the
correlation between impact indicators calculated by restricted versus open-access database is
significantly lower.
In order to assess the position of the journal Ambiente & Água, with respect to its
performance indicators in comparison with other Brazilian scientific journals, categorized by
QUALIS-CAPES Interdisciplinary strata A2, B1, B2 and B3, an analysis was developed based
on the values of three indicators calculated for the last five years of 58 Brazilian journals (with
publications in thematic areas that overlap with those of Ambiente & Água) subdivided into:
11 of stratum A2, 22 in stratum B1, 8 in stratum B2 and 17 in stratum B3. The first indicator
used was the h-index proposed by Hirsch (2005) and defined as: "a scientist has index h if h of
his/her Np papers have at least h citations each, and the other (Np-h) papers have no more than
h citations each". Thus, the h-index provides a value that is a mix of quantity and quality of
articles published by a researcher, if quality is measured by citations. According to Bornmann
and Daniel (2007) the h-index favors a researcher who publishes a series of articles over time
with an above average impact measurement. The same concept is applied to calculate the
impact of a scientific journal. The second indicator used was the g-index proposed by Egghead
(2006) which is defined as: " [Given a set of articles] ranked in decreasing order of the number
of citations that they received, the g-index is the (unique) largest number such that the top g
articles received (together) at least g2 citations”. The third indicator used was the AW-index
which was proposed based on a note published by Jin (2007) that gave origin to the AWCR
indicator that uses a weighted age factor and measures a bundle of articles adjusted for the age
of their publication. The AW-index corresponds to the square root of the AWCR that allows a
more direct comparison with the h-index (Spiroski and Gogusev, 2008).
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 5, n. 2, 2010.
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Figure 1 presents the results of the comparative values of the h-index and g-index for the
journal Ambiente & Água and 58 other Brazilian scientific journals that were analyzed. It is
evident from the figure that there is a high correlation between these indicators, which,
numerically, were expressed as 0.99 for stratum A2, 0.90 for stratum B1, 0.99 for stratum B2,
and 0.89 for stratum B3. The relative position of Ambiente & Água in all four strata is
remarkable. In the A2 graphic Ambiente & Água surpasses three other journals and positions
itself in the lower quarter of an imaginary regression line crossing all points. In the B1 stratum
this journal moves slightly toward higher impact indicators, but if an imaginary cluster was
drawn that surrounds most of the journals in this stratum (with values between 2 and 10 for
both indicators), it could be stated that the position of Ambiente & Água would be in the center
of this group. In the B2 stratum the relative position of this journal continues to progress
toward higher impact values compared to earlier graphics and, again, positions itself ahead of
three other journals in this category. In stratum B3 (which is the current rank of Ambiente &
Água), it should be noted the relative value of the g-index value of this journal, which is
surpassed by only one of the other journal while in the h-index only by three.
Based on the results presented in Figure 1 it is correct to state that Ambiente & Água has
shown outstanding performance, in these five years of its brief history, as a scientific
publication with significant impact when measured by indicators that use data from openaccessed databases.
Ambiente & Água

Ambiente & Água

30

35

25

30

Interdisciplinar B1

25

20

G-Index

G-Index

Interdisciplinar A2

15
10

20
15
10

5

5

0

0

0

5

10

15

0

20

5

10

Ambiente & Água

15

20

H-Index

H-Index

Interdisciplinar B3

Interdisciplinar B2

Ambiente & Água

12

20
18

10

16

8

G-Index

G-Index

14
12
10
8

6
4

6
4

2

2
0

0

0

5

10

15

H-Index

0

2

4

6

8

10

12

H-Index

Figure 1. Comparison between h-index and g-index values of the journal Ambiente & Água and 58
Brazilian scientific journals subdivided in the strata A2, B1, B2, and B3 of the Interdisciplinary area of
QUALIS-CAPES ranking.

Figure 2 shows the comparative results between the h-index and AW-index of the same
journals. The distribution patterns among the four strata are clearly related to the patterns of

5

DIAS, N. W.; BATISTA, G. T. Ambiente & Água in the context of impact indicators of scientific Brazilian
journals. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 4-8, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.131)

Figure 1. If on the one hand it shows little innovation in terms of new information, on the other
it confirms the relative position of the journal Ambiente & Água in relation to the other
Brazilian journals analyzed. It is worth emphasizing one aspect observed in stratum B3, where
the AW-index value of the journal was passed only by two others, while the h-index shows the
same pattern.
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Figura 2. Comparison between h-index and AW-index values of the journal Ambiente & Água and 58
Brazilian scientific journals subdivided in the strata A2, B1, B2, and B3 of the Interdisciplinary area of
QUALIS-CAPES ranking.

Figure 3 complements the comparative analysis between the three impact indicators and
presents the comparison values between g-index and AW-index. The distribution patterns of
values in the charts, although similar to previous ones, show some significant differences. The
pattern of stratum B1, for example, is more clearly divided into two clouds (or clusters) of
points, one denser with values below 12 in both indicators and other with a more scatter pattern
above value 15. But once again the position of Ambiente & Água is toward the center of the
denser cloud. In stratum B2, although quite similar to the previous ones, it should be noted that
the journal is positioned ahead of four other journals. In the group B3 the relative position of
Ambiente & Água is still higher compared with the previous ones, being surpassed by only two
other journals in the comparison of these indicators.
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Figure 3. Comparison between g-index and AW-index values of the journal Ambiente & Água and
58 Brazilian scientific journals subdivided in the strata A2, B1, B2, and B3 of the Interdisciplinary
area of QUALIS-CAPES ranking.

In this exercise, developed to obtain impact values of various Brazilian scientific journals
in international open-access databases, not only it could be demonstrated the role that the
journal Ambiente & Água withholds in the national scientific community (and even
international if considered the information published in previous editorials), but also witnesses
the degree of efficiency, transparency, and simplicity of the indicators used.
The Editorial Board of the journal Ambiente & Água stands in favor of using indicators
that are transparent, simple, and free of charge in the process of assessing the impact of
published articles and scientific Brazilian journals.
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ABSTRACT
The kinetics of the atrazine oxidation in aqueous solution by ozone was studied under
different initial pH conditions and in the presence of a hydroxyl radical scavenger at pH 2.8.
It was verified that the process took place mainly through radical reaction, even in acid
medium. Therefore, a relatively high value of 26.4 L/(mol.s) for the rate constant of the direct
reaction between molecular ozone and atrazine was found. After 10 minutes of oxidation, the
degradation of the herbicide was more effective for pH 10.30 than for pHs 6.25 and 2.80. The
mass transfer of ozone from the gas phase to the liquid phase was strongly affected by the
oxygen flowrate and to a lesser extent by the stirring speed.
Keywords: atrazine; ozonation; kinetics; mass transfer.

Cinética e transferência de massa da ozonização da atrazina
RESUMO
A cinética da oxidação da atrazina em solução aquosa por ozônio foi estudada sob
diferentes condições de pH inicial e na presença de um sequestrador do radical hidroxila em
pH 2,8. Verificou-se que o processo ocorreu principalmente através da reação com o radical,
mesmo em meio ácido. Portanto, um valor relativamente elevado de 26,4 L/(mol.s) para a
constante cinética da reação direta entre o ozônio molecular e atrazina foi encontrado. Após
10 minutos de oxidação, a degradação do herbicida foi mais efetiva para pH 10,30 do que
para pHs 6,25 e 2,80. A transferência de massa do ozônio da fase gasosa para a fase líquida
foi fortemente afetada pela vazão de oxigênio e, em menor medida, pela velocidade de
agitação.
Palavras-chave: atrazina; ozonização; cinética; transferência de massa.

1. INTRODUCTION
The growing demand for agricultural products has driven the use of large amounts of
pesticides to prevent or combat pests and ensure higher productivity (Sanches et al., 2003).
Due to their indiscriminate use, pesticides have been detected in surface and groundwaters
throughout the world. Thus, it is necessary to develop technologies that promote the
degradation of these pollutants. A promising alternative is the application of an oxidative
process using ozone as the oxidizing agent (ozonation).
Among the pesticides systematically monitored in the water bodies, atrazine (2-chloro-4ethylamino-6-isopropylamine-s-triazine) emerges as the most frequent and abundant (Sousa,
2002). Atrazine is a selective herbicide used in the control of weeds, especially in crops of
maize, sugar cane and sorghum (Sanches et al., 2003). Studies have indicated that atrazine is
resistant to biological degradation (Adams and Randtke, 1992). Therefore, several authors
have studied different methods for degradation of this herbicide. The processes for water
treatment include: i) physical processes such as adsorption and extraction; ii) biological
processes; iii) chemical processes such as chlorination and advanced oxidation. In general,
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 5, n. 2, 2010.
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adsorption and extraction are cost effective and easy to perform. However, they only allow
the transfer of the pollutant to another phase, not promoting its degradation to a less harmful
species (Belhateche, 1995).
A promising way to enable degradation of an undesired chemical species is to apply
oxidative treatments employing various agents such as ozone (O3), hydrogen peroxide (H2O2),
UV (Meunier et al., 2006), combinations of oxidizing agents such as O3/H2O2, O3/UV, or the
use of Fenton reagent and photo-Fenton system (Huston and Pignatello, 1999).
Ozone is an excellent oxidizing agent and has become attractive for the treatment of
drinking water and wastewater, due to its low generation cost and high oxidizing potential (E0
= 2.07 V). It can promote the degradation of various organic pollutants in a short time (Kunz
et al., 1999). The use of ozonation as a technique for wastewater treatment is still very limited
in emerging countries like Brazil, because it requires a large amount of investments.
However, in several developed countries the ozonation technology is widely used in water
purification, especially for the production of drinking water.
The ozonation of atrazine in water has been studied by different authors (Adams et al.,
1990; Yao and Haag, 1991; Adams and Randtke, 1992; Xiong and Graham, 1992; Beltrán et
al., 1994, Acero et al., 2000) to identify the main by-products formed and determine the
kinetic rate constant of the overall reaction between ozone and this herbicide. However, the
reported results show a great discrepancy in the values found for this parameter.
In this work, the kinetics of the ozonation of soluble atrazine was studied at different pHs
and in the presence of a hydroxyl radicals scavenger. A kinetic equation is proposed
representing the oxidation of atrazine by molecular ozone. The mass transfer of ozone from
the gas phase to the liquid phase was also investigated by evaluating the influence of several
experimental parameters such as the inlet gas flow and the solution stirring speed.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Chemicals
Oxygen gas (99.5%) was used for ozone generation. Atrazine degradation tests were
performed using commercial atrazine (Gesaprim 500) purchased from Sigma Aldrich
Química Brasil Ltda. Mixtures of methanol (HPLC grade) and water (distilled-deionized)
were used as the mobile phase in HPLC experiments. Solutions of sodium hydroxide (0.01
mol/L) and sulfuric acid (0.06 mol/L), purchased from Vetec Química Fina Ltda., were used
to adjust the initial pHs. All stock solutions were prepared with distilled-deionized water. All
chemicals were used as received without further purification.
2.2. Equipments
All experiments were performed in a cylindrical glass reactor (32 cm high and 4 cm
internal diameter). The ozone was produced by an Ozontechik generator with a throughput of
80 mg/h. The experimental setup is shown in Figure 1. Atrazine concentration was measured
by HPLC (Perkin Elmer Series 200, USA) equipped with an UV/VIS absorption detector.
Quantification of ozone in solution was performed in a model Spec 20MV spectrophotometer.
The efficiency of atrazine ozonation was evaluated by determining the total organic carbon in
a TOC analyzer (Shimadzu, Japan).
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Figure 1. Atrazine ozonation setup.

2.3. Procedures
To prevent loss of material due to the agitation of the system during the injection of gas
and to ensure better efficiency of the system, only 75% of the total reactor volume was used.
The ozone was fed at the base of the reactor which was fitted with a porous bubble diffuser to
improve mass transfer from the gas to the liquid phase. The excess of ozone was collected and
washed in a KI solution to be quantified by iodometry.
For each of the experiments, a pre-determined volume of distilled and deionized water was
saturated with a continuous ozone flow for 20 minutes. Solutions of sulfuric acid (0.06 mol/L) or
sodium hydroxide (0.01 mol/L) were added to the ozone solution to adjust the pH. The
reaction was set off by adding 10 mL of a 0.3 mg/mL atrazine solution (Gesaprim 500) to the
saturated ozone solution resulting in a final volume of 300 mL.
Ozonation tests were conducted with the objective of determining the effect of pH and
contact time on the rate of atrazine degradation. The values of pH utilized were 2.8, 6.3 and
10.3. To obtain the rate constant of the reaction between ozone and atrazine, 0.01 mol/L of tbutanol was added in the aqueous medium at pH 2.8 in order to slow the reaction rate.
Samples with approximately 4 mL were collected at different times and residual atrazine
was immediately analyzed in a Perkin Elmer Series 200 HPLC equipped with a UV/VIS detector. A
Microsolb C18 column (150 mm length x 4.6 mm internal diameter, particle size 5 nm) was
used and an isocratic elution with mobile phase composed by a 65% in volume methanol
solution at a flowrate of 0.5 mL/min was performed for the separation of atrazine. The
solvents were previously filtered in Millipore membrane filters and degassed offline in an
ultrasound bath. The samples were filtered through 0.2 μm pore membranes before the
analysis. The volume injected was 20 µL. The wavelength used was 222 nm selected from the
absorption spectrum of a standard atrazine solution with a concentration of 10 mg/L.
The identification of atrazine in the samples was done by comparing its retention time
with that of the standard solution. The calibration curve used for determining the atrazine
concentrations was constructed using five concentrations of an atrazine standard with a purity
of 95.4%: 1.0; 2.5; 5.0; 7.5 and 10.0 mg/L. For each standard concentration, three injections
were made. Atrazine concentration was determined by interpolation in the calibration curve
using simple linear regression.
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Atrazine degradation was evaluated by measuring the concentration of total organic
carbon (TOC) according to the method described by Eaton et al. (1998). 20 mL samples were
collected at the end of each ozonation test and analyzed.
Experiments for determining the mass transfer capacity coefficient were performed at pH
2.8. Aliquots of approximately 6 mL were taken throughout ozonation for the purpose of
quantifying the ozone in solution using a colorimetric method with indigo as described by
Eaton et al. (1998). Table 1 summarizes the conditions adopted in each of the tests.
Table 1. Test conditions for calculation of the mass
transfer capacity coefficient.

O2 flowrate (L/h)
12

21

Stirrer rotational speed
0
100
155
0
100
155

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Effect of Initial pH
The effect of pH on the concentration of dissolved ozone is presented in Figure 2. The
concentration increases in the first minutes until it reaches a stationary value. As in Sotelo et
al. (1989), it is observed that the concentration of dissolved ozone decreases with increasing
pH due to the higher concentration of OH- ions in basic medium, since these ions promote the
decomposition of ozone. Higher concentrations of ozone are obtained in acid medium due to
the lower concentrations of OH- ions available to decompose the ozone molecule.
The effect of initial pH on the efficiency of atrazine ozonation is shown in Figure 3.
When the initial pH of the solution increased from 2.8 to 6.3, there was a 24% increase in the
degradation of atrazine after 10 minutes of ozonation. In this same time of treatment, 97%
degradation was obtained when the initial pH of the solution was increased to 10.3, which
corresponded to an increase of approximately 47% when compared to the results obtained in
acid medium. In acid medium, the ozone tends to react by the direct mechanism (oxidation by
O3). At such condition, the degradation is usually less efficient. In basic medium, the ozone
reacts with hydroxyl ions leading to formation of radical species, particularly hydroxyl
radicals (.OH). Due to the non-selective nature of hydroxyl radicals, the indirect mechanism
(oxidation by .OH) is generally more efficient to degrade organic compounds.
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Figure 2. Effect of pH on dissolved ozone concentration (O2 flowrate: 12 L/h;
stirrer rotational speed: 100 rpm).

Figure 3. Effect of pH on atrazine degradation.

3.2. Atrazine Mineralization
Examining the total organic carbon content (TOC), there were mineralization rates of
approximately 20% (pH = 2.8 and pH = 6.3) and 60% (pH = 10.3) in 10 minutes of ozonation.
Despite the greater efficiency in the degradation of atrazine at pH 6.3 (80%) than at pH 2.8
(65%), removal of TOC is the same in both cases. This result can be explained by the
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generation of by-products of atrazine ozonation. The by-products generated by exposure of
atrazine to ozone for 10 minutes are illustrated in Figures 4 to 6 for a wavelength of 222 nm.

Figure 4. Chromatogram for atrazine ozonation at pH 2.8 after 10 minutes.

Figure 5. Chromatogram for atrazine ozonation at pH 6.3 after 10 minutes.
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Figure 6. Chromatogram for atrazine ozonation at pH 10.3 after 10 minutes.

3.3. Atrazine Ozonation Kinetics
The degradation of atrazine by direct ozonation is a complex process where both the
oxidation of atrazine and the decomposition of dissolved ozone may take place due to its
instability in aqueous media containing OH- anions. Atrazine is degraded through reaction
with molecular ozone and .OH radicals due to decomposition of dissolved ozone, according to
Equations 1 and 2.
O3
⎯⎯→

k

Atrazine + O3

Atrazine + .OH

Products 1

[1]

OH
⎯k.⎯→
⎯
Products 2

[2]
Thus, the rate of degradation in the ozonation process may be described by Equation 3.
dC A
= k O3 C A C O3 + k.OH C A C.OH
[3]
dt
where CA is the atrazine concentration, t is the reaction time, kO3 is the rate constant for
−

reaction 1, k .OH is the rate constant for Equation 2 and C .OH is the concentration of hydroxyl
radicals and CO3 is the concentration of dissolved ozone.
However, the rate of ozone decomposition depends on the pH value. In acid media, the
rate of decomposition is very small and the contribution of Equation 2 can be neglected.
Based on this fact, this work considers only the degradation of atrazine by direct ozonation,
Equation 1, since the experiments were performed at pH 2.8 and in the presence of t-butanol.
The t-butanol decreases the action of hydroxyl radicals reacting rapidly with it. The rate
constant for this reaction is 7.3 x108 L/(mol.s) (Hoigné and Bader, 1983).
Neglecting the reactions of intermediate products or by-products of ozonation, the
atrazine degradation rate is simplified to:
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dC A
= k O3 C A C O3
[4]
dt
According to Beltrán et al. (1994), the concentration of ozone reaches a maximum and
stationary value in the ozonation process. If Equation 4 is applied for a reaction time equal to
or greater than that required for the ozone concentration reach its saturation value, COsat3 , then
−

the ozonation of atrazine follows a pseudo-first order kinetics:

−

dC A
= k'O3 C A
dt

[5]

where: k'O3 = kO3 COsat3

[6]

The solution of Equation 5 is given by:
−k '

C A = C Ao e O3
where: CAo is the initial concentration of atrazine.
t

[7]

The variation of atrazine concentration with time for the experimental conditions
indicated is presented in Figure 7. As seen in this figure, a good fit was obtained between the
experimental concentrations and the concentrations predicted by Equation 7 (correlation
coefficient 0.987).
The rate constant for the degradation of atrazine by molecular ozone was evaluated as
26.4 L/(mol.s). Different values for the rate constant of the direct ozonation reaction were
determined by other authors. Some results are listed in Table 2.
The difference between the rate constant obtained in this work and the values found in
the literature may be imputed to the different experimental conditions used, especially the pH
which is directly related to the concentration of hydroxyl radicals generated by the
decomposition of ozone.

Figure 7. Variation of atrazine concentration with time (O2 flowrate: 12 L/h; stirrer
rotational speed: 100 rpm; temperature: 25ºC; pH: 2.8; 0.01 mol/L t-butanol).
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Table 2. Rate constants for the direct reaction between ozone and atrazine presented in the
literature.
pH

Rate constant,

7.5a
2a
4.1 b
7
2
5b
7b
9b
7d
2.8

kO3

(L/(mol.s))

12.24
2.25
6
6
4.5
73c
146c
617c
125c
26.4

OH sequestrant
concentration
cabonate, 10-4 mol/L
t-butanol, 0.01 mol/L
t-butanol, 0.01 mol/L
t-butanol, 0.02 mol/L
t-butanol, 0.05 mol/L
----t-butanol, 0.01 mol/L

Reference
Xiong and Graham (1992)
Xiong and Graham (1992)
Yao and Haag (1991)
Acero et al. (2000)
Beltrán et al. (1994)
Adams et al. (1990)
Adams et al. (1990)
Adams et al. (1990)
Adams and Randtke (1992)
this study

a

batch competitive ozonation with MCPA (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) as reference. bbatch
ozonation. creported as total rate constant. dContinuous ozonation.

3.4. Mass Transfer of Ozone
The kinetics of the ozonation process is usually controlled by mass transfer of ozone
from the gas phase to the liquid phase. Several models have been proposed to describe this
transfer. Generally these models postulate that the concentration of ozone in both phases is
homogeneous except in a thin layer around the gas-liquid interface.
The mass transfer capacity coefficient, kLa, is determined from the mass balance in the
liquid phase given by the following equation:

dC O3
dt

(

)

= k L a C Osat3 − C O3 − k O3 C O3

[8]

The experimental runs were conducted at room temperature and pH 2.8 with the purpose
of minimizing ozone decomposition and thus eliminate kO3 in Equation 8. Under these
conditions this equation can be integrated to:
CO3 = COsat3 [1 − exp(− k L a t )]

[9]

The variation of the dissolved ozone concentration with time for three stirring speeds (0
rpm, 100 rpm and 155 rpm) is presented in Figure 8 for an O2 flowrate of 12 L/h and in
Figure 9 for an O2 flowrate of 21 L/h. It may be observed in these figures that with increasing
stirring speed the dissolved ozone concentration reaches its maximum value in a shorter time.
The values of COsat3 , kLa and R2 for different O2 flowrates and stirring speeds presented in
Table 3 were obtained by fitting the data shown in Figure 8 and 9 with Equation 9. They are
similar to those reported by Kunz et al. (1999) and Beltrán et al. (2000) and suggest a high
mass transfer rate in the reactor. They also indicate that the gas flowrate and especially the
stirring speed affect the mass transfer of ozone from the gas phase to the liquid phase.
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Figure 8. Variation of dissolved ozone concentration with time for an O2 flowrate
of 12 L/h, pH = 2.8.
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Figure 9. Variation of dissolved ozone concentration with time for an O2 flowrate
of 21 L/h, pH = 2.8.
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Table 3. Mass transfer capacity coefficients, kLa (min-1), for different stirring speed and oxygen
flow rates.
O2 flowrate (12 L/h)
O2 flowrate (21 L/h)
0 rpm
100 rpm
155 rpm
0 rpm
100 rpm
155 rpm
sat
2.722
3.023
3.016
1.589
1.607
1.650
C
O3

kL a

0.1477

0.1662

0.2810

0.3512

0.4571

0.6472

2

0.9728

0.9887

0.9481

0.9076

0.8206

0.8961

R

4. CONCLUSIONS
The pH had a pronounced effect on the concentration of dissolved ozone and determines
the predominant oxidant (O3 or .OH) for the reaction with atrazine. The process is carried out
mainly through radical reaction, even in acid medium.
The rate constant of the direct reaction between molecular ozone and atrazine was 26.4
L/(mol.s).
The degradation of atrazine was more effective at pH 10.3 than at pHs 6.3 and 2.8.
The rate constant for the atrazine ozonation reaction determined in this work was
relatively high when compared to the values found in the literature. This may have been
caused by the different experimental conditions used, especially the pH which is directly
related to the concentration of hydroxyl radicals generated by the decomposition of ozone set
off by the OH- anions.
The transfer of ozone from the gas phase to the liquid phase was strongly affected by the
oxygen flowrate and to a lesser extent by the stirring speed.
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ABSTRACT
Toxicity of oil refinery effluent on four bacteria strains isolated from refinery effluent
impacted river water sample was assessed via dehydrogenase assay. Pure cultures of the
bacterial strains were exposed to various effluent concentrations [12.5 – 100% (v/v)] in a
nutrient broth amended with glucose and TTC. The response of the bacterial strains to
refinery effluent is concentration-dependent. At 12.5% (v/v), the effluent stimulated
dehydrogenase activity in Streptococcus sp. RW3 and Pseudomonas sp. RW4. In all strains,
dehydrogenase activity was progressively inhibited at concentrations greater than
12.5% (v/v). The IC50 ranges from 25.46 ± 4.75 to 31.30 ± 2.63% (v/v). The result of the in
vitro study indicated that the bacterial strains are sensitive to oil refinery raw wastewater
stress. Therefore, the improperly treated effluent when discharged would pose serious threat
to the metabolism of the bacterial strains in natural environments.
Keywords: Refinery effluent; toxicity; marine bacteria; dehydrogenase.

Efeitos in vitro de efluentes de refinaria de petróleo em atividade de
desidrogenase de cepas de bactérias marinhas
RESUMO
A toxicidade de efluentes de refinaria de petróleo em quatro linhagens de bactérias
isoladas de amostras de água que sofreram influência de efluente de rio refinaria foi avaliada
por meio de ensaio de desidrogenase. Culturas puras das estirpes bacterianas foram expostas a
diferentes concentrações de efluentes [12,5-100% (v/v) em uma amostra de nutrientes
alterada com glicose e TTC. A resposta das cepas bacterianas a efluentes de refinaria é
dependente da concentração. A atividade de desidrogenase de efluentes com concentração de
12,5% (v/v) foi estimulada em culturas de Streptococcus sp. RW3 e Pseudomonas sp. RW4.
Em todas as estirpes, a atividade de desidrogenase foi progressivamente inibida em
concentrações superiores a 12,5% (v/v). O IC50 variou de 25,46 ± 4,75-31,30 ± 2,63% (v/v).
O resultado do estudo in vitro indicou que as bactérias são sensíveis ao stress de efluente
bruto de refinaria de petróleo. Portanto, a descarga de efluentes com tratamento inadequado
representa uma ameaça grave para o metabolismo das bactérias em ambientes naturais.
Palavras-chave: Toxicidade de efluente de refinaria; bactérias marinhas; desidrogenase.

1. INTRODUCTION
Water as resource for life on earth, has several unique properties that help make it such a
necessary part of the environment. For example, the entire essential functions within living
cells are maintained by water. Water ecosystems are as varied as their individual sites because
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 5, n. 2, 2010.
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they are influenced not only by characteristic local climate, soil, resident communities but
also by the surrounding terrestrial ecosystem. As man advances in technology and industry,
large amounts of water are used for industrial activities and consequently significant volumes
of wastewaters are generated. Based on the type of industry, various levels of pollutants are
deliberately released and discharged into the environment directly. Among these industries
that discharge their effluents into the aquatic environments are the petroleum oil refineries. As
not all refineries have the same processes, the effluents that are produced will have different
chemical compositions depending on the type of treatment they received (Wake, 2005;
Hernandez et al., 1998; Lehtinen, 1986). Wastewaters released by oil refineries contain large
amounts of toxic derivatives such as oil and grease, phenols, sulphides, cyanides, suspended
solids, nitrogen compounds as well as heavy metals such as iron, nickel, copper, selenium,
zinc, molybdenum, etc. (Burks, 1982). Due to the ineffectiveness of purification systems,
wastewaters from the refineries may become seriously dangerous, leading to the accumulation
of toxic products in the receiving water bodies with potentially serious consequences on the
ecosystem (Otokunefor and Obiukwu, 2005). Thus the discharge of these effluents containing
persistent chemicals into a receiving waterbody may result in the long term effects to aquatic
biota (Tisler et al., 1999). The toxicity of oil refinery effluents to aquatic organisms has being
reported in many literatures. Toxicity of petroleum refinery depends on a number of factors
which include quantity, volume and variability of discharge. The different components of the
effluents may have varying effects and toxicity (Saha and Konar, 1985). Aruldoss and
Viraraghavan (1998) reported the toxicity of refinery wastewater to luminescent bacteria
(Photobacterium phosphoreum) using microtox in the bioassay. This is based on monitoring
changes in natural light emissions from the organism. Toxicity and end point was measured as
the effective concentration of a test sample that can cause 50% decrease in light out (IC50)
after 30min of contact time.
Microorganisms are vital for the efficient functioning of any ecosystem; hence factors
that affect their metabolism, composition and abundance are of great concern. Monitoring
microbial responses has been recommended as an early warning indicator of ecosystem stress
as microbes respond promptly to environmental perturbations (Nweke et al., 2007; Griffiths,
1983). Measurement of microbial enzyme activity is used in the assessment of
ecotoxicological impacts of environmental substrates. In this regard, dehydrogenase activity
has been widely used. The dehydrogenase assay is an effective primary test for assessing the
potential toxicity of chemicals to microbial activities (Ghaly and Mahmoud, 2006; Griebe et
al., 1997). In this assessment, dehydrogenase activity (DHA) is measured using the reduction
of 2, 3, 5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) to triphenylformazan (TPF). Determination of
their ability to reduce TTC to the formazan product after exposure to test compounds,
compared to the control situation, enables the relative toxicity of the chemicals to be assessed.
This study was aimed at assessing the in vitro effects of petroleum refinery wastewater
on the dehydrogenase activity in bacterial species isolated from refinery effluent impacted
Okrika River water in Port Harcourt, Nigeria.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Characterization of petroleum oil refinery wastewater
Composite mechanically (gravity separation that include API separators and tank
separation) and physicochemically (addition of additives, flocculation, sedimentation and
filtration) pretreated petroleum oil refinery wastewater was collected at the inlet to the
biological treatment unit (Rotary biodisk) at the Port Harcourt oil refinery complex using 5
litres polyethylene containers. The containers were rinsed several times with the effluent
sample at the point of collection. The samples were taken to the laboratory in icebox within
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6h of collection. Phenol concentration, pH, COD, BOD, THC, cations (Pb3+ and Cu2+) and
anions (PO42+ and Cl-) in wastewater samples were determined according to standard methods
(APHA, 1998).
2.2. Bacterial strains and culture conditions
The bacterial strains used in these studies were isolated from water samples collected
from oil refinery effluent-impacted Okrika river water samples located in Port Harcourt,
Nigeria.
The isolates - Citrobacter sp. RW1, Staphylococcus sp. RW2, Streptococcus sp. RW3,
Pseudomonas sp. RW4 were purified on nutrient agar (Fluka) plates and characterizations
were done using standard microbiological methods. Identifications to the genus level
followed the schemes of Holt et al. (1994). The isolates were maintained and sub-cultured
once in every month in a basal minimal medium containing (per liter): ammonium chloride 10
g, ammonium nitrate 4.0 g, K2HPO4 0.2 g, KH2PO4 0.8 g, MgSO4 0.1 g; phenol as the sole
carbon and energy source. The pH was adjusted to 8.0 using phosphate buffers.
The bacterial strains were grown to mid exponential phase in nutrient broth (Lab M) on a
rotary incubator (Stuart, ST150SA, UK, 150 rpm) at room temperature (28 ± 2oC). The cells
were harvested by centrifugation at 8000 rpm for 10 min. Harvested cells were washed twice
in deionised distilled water and re-suspended in the same deionized distilled water. The resuspended cells were standardized in a spectrophotometer to an optical density of 0.90 at
540 nm. The dry weight of the standardized cells was determined by drying 15 ml of the cell
suspension to constant weight in an oven (Gallenkamp, England) at 110oC. The standardized
cell suspensions were used as inoculum in the dehydrogenase activity assay.
2.3. Dehydrogenase activity assay
Dehydrogenase assay method as described by Nweke et al. (2007) was employed with
little modification. Briefly, dehydrogenase activity was determined using TTC (BDH
England) as the artificial electron acceptor, which was reduced to the red-coloured triphenyl
formazan (TPF). The assay was done in 3.5 ml volumes of nutrient broth-glucose-TTC
medium supplemented with varying concentrations [0 – 100 % (v/v)] of oil refinery
wastewater in separate 20 ml screw-capped test tubes. Aliquots (0.2 ml) of the bacterial
suspensions were inoculated into triplicate glass tubes containing 2.5 ml of nutrient brothglucose medium amended with graded concentrations of oil refinery wastewater that was
diluted with 0.7ml deionized distilled water and preincubated on a rotary incubator (150 rpm)
at room temperature (28 ± 2oC) for 60 min. Thereafter, 0.1 ml of 0.1 % (v/v) TTC in
deionised distilled water were added to each tube to obtain final effluent concentrations of 0,
12.5, 25, 50, 75, 100% (v/v) in different test tubes. The final concentrations of nutrient broth,
glucose and TTC in the medium were 2, 2 and 0.267 mg/ml, respectively. The controls
consisted of the isolates and the media without wastewater. The reaction mixtures were
further incubated statically at room temperature (28 ± 2oC) for 6h. The TPF produced was
extracted in 4 ml of amyl alcohol and determined spectrophotometrically at 445 nm (λmax).
The amount of formazan produced was determined from a standard dose-response curve [0 20 μg/ml TPF (Sigma) in amyl alcohol; y = 0.0484x; R2 = 0.9958]. Dehydrogenase activity
was expressed as milligrams of TPF formed per mg dry weight of cell biomass per hour.
Inhibition of dehydrogenase activity in the isolates by wastewater was calculated relative to
the control. The percentage inhibitions for bacterial strains were linearized against the
concentrations of the refinery wastewater using gamma parameter (Ґ) [Ґ = % Inhibition / (100
- %Inhibition)] (Tarkpea et al., 1986). The toxicity threshold concentrations (IC50) which is an
inhibitory concentration of toxicant required to reduce 50% of the dehydrogenase activity
were then determined from the linear regression plots.
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2.4. Statistical analysis
Data obtained from the study were analyzed by the use of two-way analysis of variance
(ANOVA) and values for P < 0.05 were considered statistically significant.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The results of the chemical characterization of the oil refinery wastewater sample are
shown in Table 1. The Wastewater sample had elevated levels of organic compounds as
indicated by the concentrations of COD BOD, THC and phenol as all measured values exceed
the FEPA permissible limit values (Table 1). The bacterial strains were able to reduce TTC to
its formazan and so were used to assess toxicity of refinery wastewater through the
dehydrogenase assay.
The dehydrogenase activity (DHA) varied among the bacterial strains (Table 2). The
Gram-negative strains of Pseudomonas sp. and Citrobacter sp. have higher rate of dehydrogenase
Table 1. Characteristics of petroleum oil refinery wastewater.
FEPA wastewater
Refinery
Parameter/unit
limitations Guideline
wastewater
(1991)
pH
7.64
6.0 – 9.0
THC (mg/l)
17.5
10.0
TDS (mg/l)
950
2000.0
BOD (mg/l)
32.0
10.0
COD (mg/l)
112
40.0
Phenol (mg/l)
71.2
0.05
Phosphate (mg/l)
0.22
5.0
Chloride (mg/l)
44.0
600.0
Lead (mg/l)
<0.01
0.5
Copper (mg/l)
<0.01
1.0
Table 2. Uninhibited dehydrogenase activities in the isolates.
Dehydrogenase activity
Bacterial Strain
(µg Formazan/mg cell dry weight/h)
Citrobacter sp. RW1
0.452 ± 0.011
Staphylococcus sp. RW2
0.433 ± 0.012
Streptococcus sp. RW3
0.448 ± 0.012
Pseudomonas sp. RW4
0.467 ± 0.011

activity than the Gram-positive strains of Staphylococcus sp. and Streptococcus sp. This is in
agreement with Nweke et al. (2007) and Nwogu et al. (2007) in which the Gram-negative
organisms (Pseudomonas species isolated from the environment and human sources
respectively) had higher dehydrogenase activity than gram-positive organisms. Earlier report
(Alisi et al., 2008) is however at variance with this observation. These variations may be due
to differences in bacterial physiology, including cell wall components or dehydrogenase
systems, since different microorganisms have been reported to have different dehydrogenase
systems (Praveen-Kumar, 2003).
The effects of the different concentrations of the effluent on the bacterial isolates with
respect to inhibition and dehydrogenase activity are shown in Figures 1 and 2. The responses
of the bacterial dehydrogenase activities to the refinery effluent are concentration-dependent
and vary among the organisms. For Citrobacter sp. RW1 and Staphylococcus sp. RW2,
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Figure 1. Effluent inhibition of dehydrogenase activity in Citrobacter sp.
RW1 (A), Staphylococcus sp. RW2 (B), Streptococcus sp. RW3(C),
Pseudomonas sp.RW4 (D).
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RW4 (D) in response to refinery effluent [0 – 100%(v/v)].

dehydrogenase activity reduced with increasing concentrations of effluent (Figure 2). On the
contrary, for Streptococcus sp. RW3 and Pseudomonas sp. RW4, dehydrogenase activities
were stimulated at 12.5% (v/v) and thereafter progressive inhibition was also observed at
concentrations above 12.5% (v/v). The stimulation of Streptococcus sp. RW3 and
Pseudomonas sp. RW4 observed at lower concentration of effluent is attributable to the use of
phenols and other inorganic pollutants within the effluents by these bacteria. The inhibition of
dehydrogenase activities observed in this study is consistent with the reported toxic effects of
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industrial effluents at high concentrations (Tisler et al., 1999; Fountoulakis et al., 2002).
Results presented in Figure 1 showed that at lower effluent concentrations [≤ 25.0% (v/v)],
Streptococcus sp. RW3 had higher percentage inhibition than other organisms. This implies
that Streptococcus sp. RW3 was more sensitive to refinery effluent stress than the other
bacterial strains studied. Comparatively, at higher concentrations [≥ 50.0%( v/v)],
Pseudomonas sp. RW4 was more tolerant to the refinery effluent than the other bacteria.
Different sensitivities of microbes to refinery effluent toxicity could be related to the longterm exposure to toxic components of the effluent by the organism.
Table 3. Threshold inhibitory concentrations of petroleum refinery
wastewater against the bacterial strains.
Inhibitory concentration (IC50)
Bacterial strain
% (v/v)
Citrobacter sp. RW1
29.25 ± 1.13
Staphylococcus sp. RW2
25.46 ± 4.75
Streptococcus sp. RW3
31.30 ± 2.63
Pseudomonas sp. RW4
31.30 ± 1.71

Table 4. R2 values of linear regression plots of transformation data of dehydrogenase activity
of the bacterial strains.

Regression plot
Citrobacter sp. RW1
Staphylococcus sp. RW2
Streptococcus sp. RW3
Pseudomonas sp. RW4

Log
dehydrogenase
0.9748
0.9933
0.9445
0.9678

R2 - values
Inhibition
(%)
0.955
0.940
0.8025
0.9630

Ґ - parameter
0.9948
0.7079
0.9622
0.9498

The gram-negative Pseudomonas sp. RW4 seems to tolerate the toxicity of the effluent
more than the gram-positive Staphylococcus sp. RW2. The evidence is seen from the
threshold inhibitory concentration data (Table 3). Dehydrogenase activity correlates with
effluent concentration as shown in Figure 3. The higher R2 values (0.9445 ≤ R2 ≤ 0.9933)
indicate that the concentration was a strong determinant of dehydrogenase activity in the
isolates. Thus, the effluent at high concentration exerted serious stress on the organisms. The
logarithmic plot of the dehydrogenase activity (Figure 3) and the gamma parameter model
(Figure 4) gave good linearization of the dose response data for the bacterial isolates. The
high R2 values for the linear regression plots of Log DHA and gamma parameter (Table 4)
lays credence to the linear relationship. Gamma parameter models had higher R2 values than
the % inhibition plots (Table 4) and hence the linear regression models were used to assess
the threshold inhibitory concentration of the effluent on the organism.
The 2-way analysis of variance shows that the dehydrogenase activity and its percentage
inhibition varied significantly (P < 0.05) with bacteria strain and effluent concentration. The
result of this in vitro study indicated that oil refinery effluent exerts toxic effect against the
tested organisms and Gram-positive Staphylococcus sp. was more responsive than the Gramnegative Pseudomonas sp.
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4. CONCLUSIONS
In all strains, dehydrogenase activity was progressively inhibited at concentrations
greater than 12.5% (v/v). The IC50 ranges from 25.46 ± 4.75 to 31.30 ± 2.63% (v/v). The
result of the in vitro study indicated that the bacterial strains are sensitive to oil refinery raw
wastewater stress. Therefore, the improperly treated effluent when discharged would pose
serious threat to the metabolism of the bacterial strains in natural environments.
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ABSTRACT
In the present study, a goldfish (Carassius auratus Linn.) recirculating aquaculture
system (GRAS) has been developed. The GRAS consisted of a culture tank, a screen filter
and a foam fractionator for removal of particulate and dissolved solids and a trickling filter
for conversion of ammonium- and nitrite-nitrogen to relatively harmless nitrate-nitrogen. The
culture of goldfish at a stocking density of 1.08 kg/m3 was continued for a period of two and
half months. Based on mass balance analysis of ammonium- and nitrate-nitrogen and
assuming the trickling filter to be a plug flow reactor, a model was formulated to determine
the necessary recirculation flow rate at different times of culture for maintaining the major
nutrients, viz., ammonium- and nitrate-nitrogen below their permissible limits. The model
was calibrated and validated using the real time data obtained from the experimental run. The
high values of coefficient of determination and low values of root mean square error show the
effectiveness of the model.
Keywords: Goldfish; recirculating aquaculture system; plug flow reactor.

Modelagem matemática do balanço de nutrientes de um sistema de
aquicultura de circulação para o “Goldfish” (Carassius auratus Linn.)
RESUMO
No presente estudo, um sistema (GRAS) de recirculação para a aquicultura do “goldfish”
(Carassius auratus Linn.) foi desenvolvido. O GRAS foi composto por um tanque de cultura,
um filtro de tela com um fracionador de espuma para a remoção de partículas e de sólidos
dissolvidos e um filtro biológico para a conversão do nitrogênio na forma de amônio e nitrito
para nitrogênio relativamente inofensivo na forma de nitrato. A cultura do “goldfish” em uma
densidade de 1,08 kg/m3 foi mantida por um período de dois meses e meio. Com base na
análise do balanço de massa do nitrogênio na forma de amônio e nitrato e assumindo que o
filtro biológico funciona como um reator de interrupção de fluxo, um modelo foi formulado
para determinar a vazão de recirculação necessária nas diferentes fases da cultura para a
manutenção dos principais nutrientes, especialmente, observando-se se o nitrogênio na forma
de amônio e de nitrato são mantidos abaixo dos seus limites admissíveis. O modelo foi
calibrado e validado com os dados obtidos em tempo real da execução do experimento. Os
altos valores do coeficiente de determinação e os baixos valores do erro quadrático médio
mostram a eficácia do modelo.
Palavras-chave: Goldfish; sistema de recirculação em aquicultura; reator de fluxo em pistão.
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1. INTRODUCTION
Goldfish (Carassius auratus Linn.), a type of coldwater fish, is one of the most common
egg layers ornamental species in the world. Due to ever growing demand of goldfish, there is
an urgent need to intensify its culture. Like most carps, goldfish excretes a large amount of
waste, because it does not have a stomach and only has an intestinal tract, and thus cannot
digest an excess of proteins, unlike most tropical fish. Accumulation of this waste to toxic
levels can occur in a relatively short period of time leading to fish mortality. Thus, high
intensification of goldfish culture necessitates high water exchange, which also leads to
pollution of the water bodies due to effluent discharge. Moreover, goldfish culture system
requires a constant freshwater source which is generally not available in most of the places
and especially in water scarce areas. At present goldfish are being cultured mainly in open or
flow-through systems. The introduction of a recirculating aquaculture system (RAS) for
intensive culture of goldfish will solve the above mentioned problems. RAS is a production
system in which mechanical as well as biological treatment facilitates recycling of the culture
water. Recirculating systems have been identified as one of the main research areas in
aquaculture. This system of culture reduces water demands and discharges after
reconditioning the water (Goldburg and Naylor, 2005). Mostly recirculating systems are
designed to replace 5-10% of the system volume daily with new water so as to prevent the
build up of nitrate-nitrogen concentration in the culture tank (Masser et al., 1999). Modelling
water quality parameters in RAS gives the real time information about various limiting
parameters and their responses at different times. Weatherley (1982) applied a simple
dynamic response analysis to a recirculating aquaculture system and concluded that unsteady
state predictive methods have significant potential application in the context of aquaculture,
subject to further refinement in the modelling of biochemical kinetics and liquid mixing.
Further, Weatherly et al. (1993) described the application of process modelling concepts to an
intensive recirculating aquaculture system using ACSL. Watten and Sibrell (2006) provided a
spreadsheet program for simulating RAS water chemistry using the reactor theory. Wik et al.
(2009) developed a model for integrated dynamic aquaculture and wastewater treatment for
RAS.
Only few research works have been conducted on goldfish RAS. Ng et al. (1992)
evaluated water quality within a recirculating system for tropical ornamental fish culture
which included goldfish as one of their species. Further, Ng et al. (1993) provided an
approximate estimation for determining metabolic production rates for tropical ornamental
fish. Watson and Hill (2006) presented design criteria for recirculating, marine ornamental
production systems. The available literatures on goldfish RAS in particular, failed to
comment about the carrying capacity of the system, prediction of water quality parameters,
sizing of mechanical and biological treatment units and also about the economics of the
system.
The objective of the present study is to develop a goldfish recirculating aquaculture
system and thereby formulate a mathematical model to determine the necessary recirculating
flow rate at different times of culture for maintaining the major nutrients, viz., total ammonia
nitrogen and nitrate-nitrogen below their permissible limits.

2. MATERIALS AND METHODS
A goldfish RAS was developed consisting of three components: i) culture unit, ii) solid
removal unit and iii) nitrogen removal unit. A typical schematic diagram showing all the
components as mentioned above is shown in Figure 1. In this section, the details of the
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individual components are described in brief and the corresponding methodology is listed
below.
(i) Culture unit: Culture unit consisted of a 2.5 × 2 ×1.4 m3 concrete tank. The water
depth was maintained at 1.0 m making the effective water volume to be 5 m3. Total 1800 Nos.
goldfish were stocked in the culture tank with a stocking density of 1.08 kg/m3 and fed with
zooplankton. Diffuser air stones were used for aeration to maintain minimum dissolved
oxygen of 6 mg/L throughout the culture period. Alkalinity was maintained at 50 – 75 ppm
using sodium bicarbonate (Lawson, 1994).
(ii) Solid removal unit: To remove the settleable as well as the suspended solids (size
greater than 60-80 µm), a mechanical screen filter of size 70 × 50 × 45 cm3 was used in the
present study. The main advantage of using screen filter technologies is their small size and
relatively low water loss during backwashing. To remove dissolve organic carbon and
particulate organic carbon from fish culture water, foam fractionator of acrylic column having
length 1.2 m, diameter 9 cm was adopted based on Chen et al. (1994a, 1994b). It consisted of
a cylindrical column on which the wastewater is passed in downward direction and air is
injected from the bottom of the chamber which moves in the upward direction. Surface-active
particles become attached to these bubbles making the density of the bubble–solid aggregates
lower than that of the water. As a result, they rise to the surface in the form of foams which
finally with the help of a vacuum pump can be separated from the main stream.
(iii) Nitrogen removal unit: To remove the nitrogenous waste three cylindrical acrylic
columns of diameter 90 mm and height 1800 mm were fabricated to act as trickling filter. The
filter columns were also covered with black paper to prevent the algal growth. A provision for
aeration was made at the bottom of the column and a water spraying mechanism was also
connected for uniform distribution of effluent over the top surface of the columns. These
columns were filled up with nylon pot scrubber media and inoculated with a synthetic
substrate containing ammonium chloride, sodium bicarbonate and other necessary nutrients
(Zhu and Chen, 2002) for optimum growth of nitrifiers as well as removal of the entire
ammonium- and nitrite -nitrogen from the solution.

Solid Removal Unit

Figure 1. Recirculating aquaculture system showing
individual components.

2.1. Fish growth parameters
Various fish growth parameters like weight, length, breadth etc were measured
periodically and indices like specific growth rate (SGR) and condition factor (K) were found
out using the following formulae:
Specific growth rate,
SGR (day-1) = (lnW2-ln W1)/ (t2-t1)

[1]
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where,
W1, average weight of the fish at time t1 (days)
W2, average weight of the fish at time t2 (days)
Condition factor,
K = W × 100/L3

[2]

where,
W, weight of fish (g), and L, length of fish (cm).
2.2. Water quality monitoring
Water samples were collected from the outlets of the different units of the system for
measurement of ammonium-, nitrite- and nitrate-nitrogen concentrations using a HACH
spectrophotometer (Model R2500) following Standard Methods (APHA et al., 1995).
Dissolved oxygen was measured daily by using YSI 55 DO meter.
2.3. Modeling of temporal variation of flow rates in goldfish recirculating aquaculture
system (GRAS)
A material flow diagram of the GRAS is presented in Figure 2. The symbol C(i)
represents the concentration of any water quality parameters (like NH4-N, NO2-N, NO3-N and
dissolved oxygen) in the rearing system at any instant ‘i’. The water quality parameters are
generally dependent on amount of feed fed to the fish. The amount of feed depends on the
biomass size, which generally varies with time. Thus the concentration of various water
quality parameters varies with time. To maintain the values of the water quality parameters at
their desirable limits, recirculating flow rate (Q ) and make-up flow rate (Q) should be varied
r

with time. In the present study a mathematical model was developed to determine the required
temporal variation of Qr and Q for maintaining the concentration of various water quality
parameters at their desired values. Qr mainly depends on NH4-N concentration in the culture
tank as other parameters are less toxic and can also be maintained by introducing proper solid
removal unit and aeration system. On the other hand, Q solely depends on nitrate-N
concentration. Thus, in this study a model was developed based on the mass balances of TAN
and nitrate-N only.
Feed
Q(i), Cout(i)

C(i) ≤ C(i)des
Culture Unit

Screen
Filter

Qr(i), Cout’’’(i)
Trickling
Filter

Qr(i),Cout’’(i)

Foam
Fractionator

Figure 2. Material flow diagram of the GRAS.

2.3.1. Modeling of trickling filter using reactor theory
Assuming the trickling filters perform as a plug flow reactor, the reaction rate constants
(i.e., K1 and K2) were evaluated using the following equations (Watten and Sibrell, 2006):
CNH4-Nout = CNH4-Nin e-K1t

[3]
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CNO2-Nout = [K1 [CNH4-Nin] (e-K1t – e-K2t)/(K2– K1)] + CNO2-Nin e-K2t

[4]

CNO3-Nout = CNH4-Nin [1+{(K1e-K2t–K2 e-K1t)/(K2– K1)}]+CNO2-Nin{1 - e-K2t} + CNO3-Nin

[5]

where,
K1 and K2 are the empirically derived first-order reaction rates (T-1) that represent the product
of a substrate utilization rate constant and the active microbial mass per unit volume of the
reactor; t, reactor retention time; CNH4-Nin, inlet ammonium nitrogen concentration; CNH4-Nout,
outlet ammonium nitrogen concentration; CNO2-Nin, inlet nitrite nitrogen concentration; CNO2Nout, outlet nitrite concentration; CNO3-Nin, inlet nitrate nitrogen concentration and CNO3-Nout ,
outlet nitrate nitrogen concentration.
2.3.2. Ammonium nitrogen mass balance for culture tank
The culture tank was assumed to be a complete mix reactor. Thus, the concentration of
all water quality parameters inside and at the outlet of the culture tank was assumed to remain
unchanged. Considering the NH4-N mass balance and assuming that 10% of the produced
NH4-N undergoes nitrification in the culture unit, the following equation can be written under
steady state condition.
Q(i).CNH4-Nin–Q(i).CNH4-Nout +0.9PRNH4-N (i)+Qr(i).CNH4-Nf(i)–Qr(i).CNH4-Nout(i)=0

[6]

where,
CNH4-Nin, TAN concentration in makeup water
CNH4-Nout, NH4-N concentration inside the culture unit and also at the outlet of culture unit
assuming culture unit as the mixed flow reactor
CNH4-Nf, NH4-N concentration at the outlet of the trickling filter
PRNH4-N, NH4-N production rate = Biomass (kg) × percentage body weight × KNH4-N
KNH4-N represents the amount of production of NH4-N per unit weight of feed applied. It
varies with biomass size which in turn depends on time. Thus KNH4-N is a function of time.
The value of CNH4-Nf can be determined by using Equation [3].
2.3.3. Nitrate nitrogen mass balance
It is depicted from Equation [7] that 1 mole of NH4-N produces 1 mole of NO3-N.
NH4+ +2O2

NO2- + 2H2O

[7]

Thus, the nitrate-nitrogen mass balance equation at steady state condition can be
expressed as follows:
Q(i).CNO3-Nin(i)–Q(i).CNO3-Nout(i)+0.1PRNH4-N(i)+Qr(i){CNO3-Nf–CNO3-Nout(i)}=0

[8]

where,
CNO3-Nf, nitrate nitrogen concentration at the trickling filter outlet. The value of CNO3-Nf can be
found out using Equation [5].
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2.3.4. Model expression for determination of necessary recirculation flow rate (Qr)
Rearranging Equation [6] and [8], Q(i) can be expressed as a function of Qr(i) and other
variables as follows:
Q(i)=0.9PRNH4-N(i)/{CNH4-Nout−CNH4-Nin}+Qr(i){CNH4-Nf(i)−Nout(i)}/{CNH4-Nout(i)−CNH4-Nin(i)} [9]
Substituting the value of Q(i) from Equation [9] in Equation [6], we get
Qr(i)=[{0.9PRNH4-N(i)/CNH4-Nout−CNH4-Nin}−{0.1PRNH4−N(i)/CNO3−Nout(i)−CNO3-in}]/[{CNO3-Nf(i)
−CNO3-Nout(i)}/CNO3-Nout(i)−CNO3-Nin(i)]−[{CNH4-Nf(i)−CNH4-Nout(i)}/CNH4-Nout(i) −CNH4-Nin(i)] [10]
where,
CNH4-Nin, TAN concentration in makeup water; CNH4-Nout, NH4-N concentration inside the
culture unit and also at the outlet of culture unit assuming culture unit as the mixed flow
reactor and CNH4-Nf, NH4-N concentration at the outlet of the trickling filter.
2.3.5. Model Calibration and Validation
For calibration of the model, the GRAS was run at different values of Qr (3 to 9 L/min)
and subsequently the concentrations of various water quality parameters, viz., NH4-N, NO2N, and NO3-N were measured. Expressions for KNH4-N, K1 and K2 were developed in such a
way that the square of the differences between the observed and predicted values of Qr are
minimized.
The validation of the model was tested using two criteria: coefficient of determination
2
(R ) and root mean square error (RMSE). The coefficient of determination (R2) describes the
properties of the total variance in the observed data that could be explained by the model.
R2 = [Σ (Oi – Oavg)(Si – Savg)]/[{ Σ (Oi – Oavg)2}0.5 {Σ (Si – Savg)2}0.5]

[11]

where,
Oi , ith observed value; Oavg, mean of the observed values; Si, ith simulated value;
Savg, mean of the model simulated values and N, total no of events
Root Mean Square Error (RMSE) of the model can be expressed as follows:
RMSE = [(1/N) Σ (Oi – Si)2] 0.5

[12]

3. RESULTS AND DISCUSSION
The Experimental run was conducted for duration of two and half months (01 October to
15 December, 2008). The temperature of water during the investigation period fluctuated
between 18.8 and 24.3oC, pH values between 7.0 and 8.1 and dissolved oxygen concentrations
between 5.7 and 7.1 mg/L.
3.1. Fish growth parameters
The specific growth rate (SGR) and condition factor (K) of the fish were determined
using Equation [1] and [2] and are presented in Table 1. Further, their variation with time is
presented in Figure 3. It can be seen from Table 1 and Figure 3 that both SGR and K
decreased with time. This may be attributed to the fact that growth of fish decreases with
decrease in temperature. At the starting point of culture (1 October, 2008) the temperature of
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water was around 24.3oC, however it decreased up to 18.8oC at the end of the culture (15
December, 2008). The values of K were found to be always greater than 1.0, implying that the
fish were fed adequately.
3.5
3
100xSGR (day -1), K

SGR
2.5

K

2
1.5
1
0.5
0
15

25

35

45

55

65

75

Culture period (days)

Figure 3. Variation of specific growth rate (SGR) and condition factor (K) of
goldfish with time.

Table 1. Fish growth parameters.
Time
(days)

0
15
30
45
60
75

Average
Weight
(g)
3
3.9
4.9
5.7
6.6
7.5

Average
Length
(cm)

Temperature
(oC)

4.3
5.0
5.7
6.6
7.3
8.0

24.3
23.8
22.0
21.0
19.6
18.8

100 × Specific
growth rate
(SGR)
(day-1)
-1.75
1.64
1.43
1.31
1.22

Condition factor
(K)

-3.12
2.65
1.98
1.70
1.46

3.2. Development of Mathematical Model for GRAS
3.2.1. Calibration of the model
Based on the ammonium- and nitrate-nitrogen mass balance, a mathematical model was
developed (Equations 3 – 10). The model was calibrated by operating the GRAS at different
flow rates ranging from 3 L/min to 6.5 L/min. The observed concentrations of NH4-N, NO2-N
and NO3-N at various points are presented in Table 2. The abbreviations for foam fractionator
and trickling filter are denoted as FF and TF respectively as can be seen in the above table.
Based on the above data and using Equations 3 – 10, the expressions for K1 and KNH4-N were
deduced. K1 was found to be a function of inlet NH4-N and Qr.
K1 = -2.69 × inlet NH4-N - [0.17E-12/(inlet NH4-N)3] +16.64× Qr -0.34E-05× ln(Qr)3
(R2 = 0.98)

[13]

On the other hand, KNH4-N values were found to have a linear correlation with culture
time in days. The equation representing the variation of KNH4-N with time is as follows:
KNH4-N = 0.3206 × (time in days) - 16.465

(R2 = 0.97)

36

[14]

TANVEER, M.; NAIR, S. P. S.; MOULICK, S.; MUKHERJEE, C. K. Mathematical modelling of nutrient
balance of a goldfish (Carassius auratus Linn.) recirculating aquaculture system (GRAS). Ambi-Agua,
Taubaté, v. 5, n. 2, p. 30-39, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.134)

In all the cases, the parameter K2 was found to be an insensitive one. It was assigned a
value of 0.3 s-1 based on the values obtained during performance evaluation of trickling
filters.
Equation [13] and [14] are valid subject to 63≤ time of culture (days) ≤70.
Table 2. Observed values of NH4-N, NO2-N and NO3-N concentrations at different sampling points.
Flow rate
(Qr(i)) (L/min)
3.00

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

Sampling point
Culture tank
*FF outlet
**TF outlet
Culture tank
FF outlet
TF outlet
Culture tank
FF outlet
TF outlet
Culture tank
FF outlet
TF outlet
Culture tank
FF outlet
TF outlet
Culture tank
FF outlet
TF outlet
Culture tank
FF outlet
TF outlet
Culture tank
FF outlet
TF outlet

NH4-N
(mg/L)
0.55
0.36
0.20
0.58
0.41
0.24
0.60
0.43
0.25
0.60
0.54
0.29
0.62
0.63
0.32
0.65
0.64
0.33
0.68
0.65
0.37
0.72
0.78
0.41

NO2-N
(mg/L)
0.029
0.029
0.021
0.028
0.027
0.02
0.035
0.035
0.022
0.039
0.04
0.028
0.043
0.043
0.031
0.046
0.047
0.034
0.038
0.034
0.019
0.059
0.057
0.039

NO3-N
(mg/L)
7.7
7.7
7.9
8.3
8.2
8.5
8.9
8.8
9.1
11.2
11.3
11.5
13.5
13.3
13.7
14.5
14.6
14.8
14.5
14.6
14.9
16.1
16.2
16.5

*FF = foam fractionator and ** TF= trickling filter

3.2.2. Validation of the model
After the calibration, the model was validated with data obtained from the experiments
conducted from the 71st day to 75th day at different flow rates varying from 7.0 to 9.0 L/min
and using the parameters K1, K2 and KNH4-N as obtained in Section 3.2.1. The observed and
predicted values of Qr, NH4-Nf and NO3-Nf are presented in Table 3. The values of coefficient
of determination (R2) and root mean square error (RMSE) for Qr, NH4-Nf and NO3-Nf are
presented in Table 4. The high values of R2 and low values of RMSE show the effectiveness
of the model.
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Table 3. Observed and predicted values of Qr, NH4-Nf and NO3-Nf.
Time
(days)

Qr(i)
Observed
(L/min)

Qr(i)
Predicted
(L/min)

K1
(s-1)
×103

K2
(s-1)

CNH4-Nf
Observed
(mg/L)

CNH4-Nf
Predicted
(mg/L)

CNO3-Nf
Observed
(mg/L)

CNO3-Nf
Predicted
(mg/L)

71

7.0

6.78

2.08

0.3

0.43

0.42

17.5

17.4

72

7.5

7.14

2.14

0.46

0.45

17.7

17.7

73

8.0

7.44

2.19

0.49

0.47

17.9

18.0

74

8.5

7.98

2.29

0.49

0.47

18.1

18.1

75

9.0

8.4

2.37

0.56

0.48

18.5

18.6

Table 4. Values of coefficient of determination (R2) and root mean square error
(RMSE) for Qr, NH4-Nf and NO3-Nf.

Variables
Qr
NH4-Nf
NO3-Nf

R2
0.995
0.881
0.992

RMSE
0.22 L/min
0.02 mg/L
0.04 mg/L

4. CONCLUSION
Based on mass balance analysis of total ammonia nitrogen (TAN) and nitrate-nitrogen
(NO3-N), a mathematical model for goldfish recirculating aquaculture system (GRAS) was
developed for determination of the necessary flow rates at different times to maintain the
various pollutants below their desired level. Subsequently the model could predict the
concentration of major water quality parameters like NH4-N and NO3-N in the GRAS. The
model was calibrated by operating the GRAS at different flow rates ranging from 3.0 to 6.5
L/min. Expressions for determination of K1 and KNH4-N were developed. After the
calibration, the model was validated with data obtained from the experiments conducted from
the 71st day to 75th day at different flow rates varying from 7.0 to 9.0 L/min and using the
parameters K1, K2 and KNH4-N. The model was found to be effective for determination of
necessary recirculating flow rate and the inorganic nitrogenous compounds in the culture
water specifically for GRAS.
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ABSTRACT
A close relation exists between the land cover situation and the environmental conditions
of local wildlife species. This paper aimed to analyze the alterations of the land cover in two
periods (1988 / 1995 and 1995 / 2003) regarding changes or persistence of the each land
cover class and habitat assessment (establishment of categories of habitat quality) for a place
in Brazilian Southeastern region. The study was carried out using digital land cover maps of
the study area. Using a routine of GIS software, data were analyzed and the thematic maps
generated. The data indicates that the region presented a dynamic land cover change, where
almost a half of the study area presented changing in the land cover during the studied period.
Major portion of the study area (~80%) was considered unsuitable for wildlife species
establishment. It is urgent the necessity for a territorial reorganization in some regions aiming
the construction of a biodiversity corridor to avoid a total isolation of the patches classified as
primary habitat. The recovery of riparian forests along the rivers could accomplish it.
Keywords: land cover change; habitat quality assessment; biodiversity; landscape ecology.

Alterações na cobertura do solo e avaliação da qualidade ambiental
usando técnicas de SIG – um estudo de caso na região sudeste
brasileira no período de 1988 a 2003
RESUMO
Sabe-se que existe uma relação estreita entre a situação da cobertura do solo e as
condições ambientais para as espécies silvestres. Este trabalho objetivou analisar as alterações
da cobertura do solo em dois períodos (1988/1995 e 1995/2003) relacionando situações de
alterações ou persistências de cada categoria de cobertura do solo e avaliação de qualidade de
habitat (estabelecimento de categorias de habitat) para uma localidade na região sudeste
brasileira. O estudo foi desenvolvido usando mapas digitais de cobertura do solo da área de
estudo. Por meio de um módulo associado a uma plataforma de sistema de informação
geográfica, os dados foram analisados e os mapas temáticos elaborados. Os dados indicam
que a região apresentou uma alteração na cobertura do solo, onde quase a metade da área de
estudo apresentou alteração na cobertura do solo durante o período de estudo. A maior parte
da área de estudo (~80%) foi considerada inapropriada para estabelecimento da vida silvestre.
É urgente a necessidade de uma reorganização territorial em algumas regiões com o objetivo
de se construir um corredor de biodiversidade para evitar o total isolamento the fragmentos
classificadas como habitats de qualidade primária. A recuperação de florestas ciliares ao
longo de cursos d’água poderia ser uma opção com êxito.
Palavras-chave: mudança na cobertura do solo; avaliação de qualidade de habitat; biodiversidade;
ecologia de paisagem.
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1. INTRODUCTION
Current condition of the land cover normally constitutes the result of historical process of
land use and land cover alteration since preterit periods (Lambin et al., 2003). Such process
encompasses many of economic, social and environmental causes (Silva, 2004b). On the
other hand, the situation of the land cover, especially in a remnant vegetation area
(fragmented in major or minor degree), directly implicates on the habitat quality for wildlife
species (Castro and Fernandez, 2004; Ferraz et al., 2007; Jorge and Garcia, 1997).
Aiming to establish guidelines for an adequate and sustainable management of the
remnant vegetation and wildlife species, many studies employing GIS technology have been
developed, where the maps are the key products (Becker et al., 2004; Korman, 2003). These
products might indicate suitable and unsuitable areas for biological conservation and
establishment of corridors for biological conservation (Gontier et al., 2006). They also
constitute crucial database for planning, sometimes elaborated from preexistent land cover
maps.
The Southeastern Brazilian region, in special the São Paulo State, constitutes an example
of advanced degradation level (Brannstrom and Oliveira, 2000; Durigan et al., 2003). Many
researchers located in São Paulo State have elaborated some procedures of investigation
aiming to inspect the level of degradation, level of species extinction or danger and the
identification of potential unities for biological conservation, among others (Metzger and
Casatti, 2006).
On this context, and despite Sorocaba city (Figure 1) constituting an important ecological
region due to proximity of two important biomes in Brazil (Mata Atlântica and Cerrado ecotone region), few studies concerning biodiversity were carried out for this region.
Examples are Sussman and Rodrigues (2004), which investigated the use of a fluvial gallery
located in a highway as corridor by mammal species; Calocci (1998) that studied the diversity
of birds’ species in an urban garden; and Smith and Barrella (2000) that studied the
biodiversity of fish species in some marginal lagoons of Sorocaba River.
In this paper we analyzed the land cover change in two intervals (1988 / 1995 and 1995 /
2003) regarding the change or persistence of the each land cover class and habitat assessment
(establishment of categories of habitat quality).

2. METHODS
2.1. Environmental characterization of the study area
The study area is Sorocaba (São Paulo State), a city located in the Southeastern of Brazil
(Figure 1), with area of 456 km2 and 532,000 inhabitants (98% of them living in urban
settlements). It is considered as an important socio-economic center of the region,
encompassing 1,078 industries (SEADE, 2006) and showing an advanced urban expansion. It
is surrounded by others industrial cities, like Votorantim, Itu and Porto Feliz.
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Figure 1. Left: Location of Sorocaba city in São Paulo State. Right: Sorocaba City, the main water
courses and urban settlements.

The annual average temperature is 21.4oC and annual average rainfall height is 1,285 mm.
The topography is highly changeable. In the western portion, where the land is intensively
used for agriculture, the relief is plane or smoothly waved. In the eastern portion, where the
relief is waved to strongly waved, the remnant vegetation is more conserved. The topographic
map of the city reveals that the elevation ranges from 500 to 1033 m above the sea level.
There are two main soil classes: Yellow-red Alfisols and Red Oxisols, both dystrophic
(Oliveira et al., 1999).
Sorocaba River is the main superficial water body of the region and it is highly impacted
due to the launching of an untreated industrial and domestic wastewater; this condition
generally cause a high impact of the riparian forest, especially in the urban perimeter of
Sorocaba city (Smith and Barrella, 2000). In Sorocaba occurs the biome called “Mata
Atlântica”, but it is a transition area (ecotone) between the biomes “Mata Atlântica” and
“Cerrado” (www.ibge.gov.br). It encompasses an area largely converted for agriculture,
pasture (Sano et al., 2008) and urban expansion.
According to the newest land cover map of this city (Silva, 2005), the main land cover
category is pasture, occupying 36.2% of the study area. The category urban settlement
occupies 18.7%, follow by the remnant vegetation and Reforestation categories (together),
with 22.1%.
2.2. Procedures
The land cover changes and habitat quality assessment for the study area were analyzed
by using of a digital land cover map for three years: 1988, 1995 and 2003. These maps are
presented in Silva (2005) already, including detailed methodology of classification. The land
cover categories existing in these maps are: Pasture, Remnant Vegetation and Eucalyptus sp
/Pinus sp areas (Reforestation), that were classified together as one single land cover class
(NRV / Ref), Urban settlements, Bare soil, Water bodies, Cultures and Others. The class
“Others” means all pixels not included in none land cover class. The class of principal interest
for this study (NRV / Ref) is constituted by patches of natural remnant vegetation and some
plantations of Pinus sp. and Eucalyptus sp. However, the area destined for Pinus sp. and
Eucalyptus sp are small, and due to this the class “reforestation” was jointed with natural
remnant vegetation (Silva, 2005).
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Using the module of raster-based GIS software (Eastman, 2006), the gain and losses of
each land cover class between the intervals 1988-1995 and 1995-2003 were evaluated.
Also using the same GIS module, it was assessed the quality of habitat for wildlife. The
module is oriented to the pressing problem of accelerated land conversion and the very
specific analytical needs of biodiversity conservation. For this part, the module requires that
you insert two files corresponding to two land cover maps of different years. After, the
module provides information, graphically or cartographically, contemplating five categories:
primary habitat, secondary habitat, primary potential corridor, secondary potential corridor
and unsuitable (Clark Labs, 2007). These categories are indicated below with a brief
interpretation.
Primary Habitat. Areas of greatest conservation value. This is a habitat that presents all
the necessary life needs in terms of size, access to forage, water, food, etc. In this case, the
issue is specified by a minimum suitability (or habitat suitability map).
Secondary Habitat. Areas in which the designated habitat exists, but where one or more
requirements are missing (such as minimum area or minimum suitability level) to serve as
primary habitat. Secondary habitat areas provide forage and protection for dispersing animals
as they are moving to new areas of primary habitat.
Primary Potential Corridor. Safety area indicating to animal species for traversing in any
time, such as at night.
Secondary Potential Corridor. Areas that are known to be traversed by the species in
question, but which constitute much riskier to the vegetal cover types.
Unsuitable. Areas that are not suited for habitat or corridors.
The module requires information regarding six parameters, whose numerical values were
adopted according to information available in Valente (2001), who stated that the majority of
species of mammals require a minimum area of 100 hectares to live, while for birds the minimum
area is near of 10 ha and for insects the minimum area is 1 ha.
1) Minimum core area for primary habitat patches: 100 hectares;
2) Minimum edge buffer for primary habitat patches: 50 meters;
3) Minimum core area for secondary habitat patches: 50 hectares;
4) Minimal edge buffer for secondary habitat patches: 30 meters;
5) Minimum edge buffer for primary potential corridors: 30 meters;
6) Minimal edge buffer for secondary potential corridors: 10 meters.
About the corridors, the adopted values are similar to smaller value required for width of
riparian vegetation for small streams, according to current Brazilian Forest Code. It is particularly
difficult to establish accurate values for corridors because it is a very discussible concept by
landscape ecologists and conservation biologists regarding the ideal strip width of the corridor in
order to execute the functions for maintenance of biodiversity (Chetkiewicz et al., 2006).

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Land cover change
The Figure 2 shows the land cover change for the intervals 1988 – 1995 and 1995 – 2003
(net change values for such intervals). For 1988 - 1995, the bare soil category presented the
major loss during this period, while the major gain was noted for the urban settlement
category. For 1995 - 2003, the pasture category presented the largest loss, while the
agriculture category presented the largest gain, followed by category urban settlement.

43

SILVA, A. M. Land cover change and environmental quality assessment using GIS techniques - a case study in
Brazilian Southeastern region for the period 1988 - 2003. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 40-50, 2010.
(doi:10.4136/ambi-agua.135)

Figure 2. Net change between 1988 and 1995, and
between 1995 and 2003 (values in % of the total area).

Parallel to it, after the early 1980s, the population increased abundantly in Sorocaba
(especially the urban population), explaining the increasing of the category “urban
settlements”. On the other hand, it is well known that the urban area can increase the effects
of the land in rural areas through the ecological footprints (Lambin et al., 2003), that includes
a large dependency of resources generated in rural and/or conservation areas, with the
production of a large amount of wastes (atmospheric, solid and liquid), characterizing an
expressive disturbed biogeochemical budget. For example, Martinelli et al. (2002) estimated
that in Sorocaba there was the daily generation of 83,224 m3 of sewage and only 5% of this
total was treated, classifying Sorocaba as one of the most polluting city of the São Paulo
State. Smith and Barrella (2000) noticed an important relation between the diminution of fish
species diversity in the marginal lagoons of Sorocaba River and the level of river pollution of
that one. Silva and Leite (2004) estimated that yearly approximately 690,000 tons of CO2 are
emitted by the vehicles in Sorocaba and daily 350 tons of domestic solid waste are produced
(www.sorocaba.sp.gov.br).
The Figures 3 and 4 present the “persistence maps”. These maps indicate spatial
distribution of the land cover categories (patches with modifications and not modification). In
38.1% of the study area the land cover was the same during all studied period (or the
equivalent to 2,636.6 ha of the class NRV / Ref did not changed). According to the Table 1,
for the two investigated intervals, the percentage of area that the land cover has persisted was
higher than the areas that experienced some kind of disturbance (or change). The values were
similar between the two periods (comparing the data between the fields “persisted and
persisted” and between “altered and altered”).
In relation to the causes of land-use change, Lambin et al. (2003) mention five
fundamental causes (each cause was subdivided into “fast” or “slow”): a) resource scarcity
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causing pressure of production on natural resources; b) changing opportunities created by
markets; c) outside policy intervention; d) loss of adaptive capability and increased
vulnerability; e) changes in social organization, resource access and attitudes. The authors
also mention that land-use change is driven by a combination of these causes. Considering
these fundamental causes, it can be noticed that in Sorocaba the land cover transition is not a
fixed pattern, nor deterministic.

Figure 3. Persistence map for 1988 – 1995 period. All land cover
classes indicate no land cover changing, exception to “altered areas”,
where changes occurred.

Figure 4. Persistence map for 1995 – 2003 period. All land cover
classes indicate no land cover changing, exception to “altered areas”,
where changes occurred.
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Table 1. Persistence values (%) for 1988 - 1995 and 1995 - 2003.

Category
Persisted
Altered

1988 - 1995
59.5
40.5

1995 - 2003
56.4
43.6

3.2. Habitat assessment
The Table 2 and Figures 5, 6 and 7 present the database regarding habitat assessment of
the study area for the years 1988, 1995 and 2003. Each habitat status category has presented
similar percentage of occurrence among the studied years and the category “unsuitable” was
largely predominant. The class “primary habitat” occupied approximately 9% of the study
area for the three studied periods.
For the map presented in the Figure 7 (2003 - the most recent map) 16 isolated patches of
“primary habitat” were computed, with area varying from 106 to 1,068 hectares (most of them
with 100 to 200 hectares). Ferraz et al. (2007) found that the parameter area has a dominant
effect over the persistence of birds; Castro and Fernandez (2004) verified similar effect for
mammals. The level of isolation of others forest patches is also extremely important for the
maintenance of the species. Once these patches are dispersed along the study area, a
connection among such patches should be executed in order to facilitate the transition of the
fauna.
The establishment of corridors using the riparian forest is an excellent option of patches
connection (Hilty and Merenlender, 2004; Johnson et al., 1999). According to Naiman and
Décamps (1997), riparian vegetation plays an important role for species like big mammals
(e.g. carnivores, primates and edentates) and birds, once commonly more individuals and
species are found in riparian habitats than in adjacent ones (Johnson et al., 1999). Silveira et
al. (2009) verified that, for Sorocaba city, the 30 m width riparian corridors for all river
network of the Sorocaba City encompass 20% of the total area due the high richness of rivers
and streams that occur in the study site.

Figure 5. Habitat assessment map for 1988.
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Figure 6. Habitat assessment map for 1995.

Figure 7. Habitat assessment map for 2003.
Table 2. Percentages of the five categories of habitat status for each period considered.

Habitat status category
Primary habitat
Secondary habitat
Primary potential corridor
Secondary potential corridor
Unsuitable

1988
9.4
7.6
2.6
0.0
80.5

1995
9.5
6.1
2.5
0.3
81.6

2003
9.3
8.5
4.3
0.0
77.9

Overlapping the two maps (habitat assessment for 2003 and buffer strip map) was
possible to verify that all primary habitat patches are connected if the riparian vegetation were
preserved. Illustrating the necessity of connection, it was already verified that in this region
the species of wild mammals use fluvial galleries to go from one patch to other (Sussman and
Rodrigues, 2004). These authors have noticed that species as Mazama gouazoubira (deer),
Hidrochaeris hidrochaeris (capybara), Myocastor coypus (coypu) were the main users of the
gallery forest.
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It was perceived that the GIS technology favors the analysis and search for suitable
habitats for biological conservation along the study area. Metzger and Casatti (2006) mention
the selection of areas for biological conservation was traditionally based in opportunities,
according to some criteria like level of conversion (natural environments = intact forest
landscapes), with a desirable idea of no human interference. This fact has resulted in a vicious
distribution of the areas for conservation (remote areas, located normally in steep areas and/or
with infertile soils).
The results for some ecosystems were poorly represented. Only recently the criteria for
choosing areas for conservation were altered and currently biological parameters were
incorporated in this process (Metzger and Casatti, 2006) and new approaches and
technologies, as GIS, were implemented (Silva, 2004a). Hence an important research line is
encouraging purposes whose aims are experimental diagnostic and restoration of degraded
ecosystems. The results will help us rethink the current and future land cover situation in
order to guarantee enough representative and suitable areas for wildlife conservation.

4. CONCLUSIONS
This study concludes that the Sorocaba city presented an intensive dynamic of land cover
change during the investigated period. Only 9% of the study area meets all conditions for
wildlife establishment in terms of resources for survivor and reproduction. The establishment
of strategic areas for conservation and connecting patches, mainly through the establishment
of corridors using the riparian forest, is an excellent option of patches connection is highly
necessary and urgent.
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ABSTRACT
In this work, it was studied the optimization of the photochemical process using
H2O2/UV in order to reduce the concentration of ammonia in leachate. It was used landfills
leachate previously treated in the development of studies. A photochemical reactor with the
capacity of 1.7 liters equipped with refrigeration system and recirculation of leachate was
employed in the research. The influence of temperature, the light bulb power, the
concentration of H2O2 and treatment time were tested during the study. A removal of 97% of
ammonia was observed at 90 min.
Keywords: landfill leachate; photochemical oxidation; solid waste.

Remoção de nitrogênio amoniacal de percolado de aterro por processo
fotoquímico utilizando H2O2
RESUMO
Neste trabalho foi estudada a otimização do processo fotoquímico utilizando H2O2 /UV
com o propósito de reduzir a concentração de nitrogênio amoniacal. A matriz poluente em
estudo foi o percolado de aterro previamente tratado. No tratamento fotoquímico utilizou-se
um reator com capacidade para 1,7 litros equipado com sistema de refrigeração e recirculação
do percolado. Durante o estudo foram otimizados a influência da temperatura, da potência da
lâmpada, a concentração de H2O2 e o tempo de tratamento. Foi possível observar uma alta
remoção de nitrogênio amoniacal na ordem de 97%.
Palavras-chave: percolado de aterro; oxidação fotoquímica; resíduo sólido.

1. INTRODUCTION
The leachate is generated in landfills, resulting from the water passage through the solid
waste originating from household and industrial waste in the process of decomposition (Lin
and Chang, 2000). Leachate may contain high levels of organic compounds, heavy metals,
ammonia, chlorine and many other soluble compounds (Cabeza et al., 2007). The physicochemical composition varies greatly depending on factors ranging from rainfall conditions,
time of disposition, age of the landfill, environmental conditions and characteristics of the
dump (Bertazzoli and Pelegrini, 2002; Jeong-Honn et al., 2001; Marnie et al., 2005).
Among the classes of pollutants found in leachate, ammonia has caused particular
concern due to its high toxicity. Considerable concentrations of nitrogen, in ammoniacal
form, can become toxic to organisms especially when present in aquatic environments. The
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most toxic form of ammonia is the one non-ionized (NH3), because it interacts with the
nervous system of vertebrate organisms such as fish.
Excessive nitrogen in water, in the form of nutrient, can result in eutrophication. This
effect is usually characterized by the increase of aquatic plants to determined levels which
may be considered the cause of interference so that, compromising the use of the water body
(Kim et al., 2005).
Several biological processes of nitrification can decompose ammonia by techniques of
aerobic and anaerobic treatment, however these methods have not been satisfactory (Kim et
al., 2006). The photochemical technique using ultraviolet radiation and hydrogen peroxide
has been portrayed in the oxidation of organic matter, and in the efficiency to reduce color in
effluent, however, it has been reported that this method is inefficient to remove ammonia
(Cabeza et al., 2007).
In this study, we have researched several methods of photochemical oxidation using
hydrogen peroxide and UV radiation for the degradation of ammonia found in the leachate.
1.1. Photochemical Mechanisms
One way to employ the Homogeneous Photochemica is based on the generation of the
hydroxyl radical (OH.) from hydrogen peroxide. The use of hydrogen peroxide combined
with UV radiation generates the hydroxyl radical, which is a chemical agent with great power
of oxidation. Radiation below 400 nm is capable of photolize H2O2 causing the split of the
molecule into two hydroxyl radicals (Equation 1).
H2O2

+

hv → 2 OH.

[1]

The reaction of the hydroxyl radical is very efficient because its oxidation potential (Eo= +2.8 V)

is much higher than that of the molecular hydrogen peroxide (Eo= +1.78 V), and it can cause a
stronger oxidation. Furthermore, the hydroxyl radicals react with almost any type of
substance, subtracting from it hydrogen atoms or electrons or even being added to the
substrate (Dominguez et al., 2005; Xu et al., 2005).
When ferrous ions are present, the photolysis with hydrogen peroxide can be catalyzed to
the hydroxyl radical formation (Photo-Fenton process). In this case, the Fe2+ ions decompose
the H2O2 into a redox reaction that leads to the generation of hydroxyl radicals (Equation 2)
(Walling, 1975).
H2O2

+ Fe2+ → Fe3+ + .OH + OH-

[2]

The Fe3+ ion, formed during the process, can be regenerated to Fe2+ with the generation
of more hydroxyl radical (Equation 3). This shows the catalytic character of ferrous ions,
which can be regenerated in the Photo-Fenton process (Gozzo, 2001).
Fe3+ + H2O + (UV or Vis) →

Fe2+ + H+ + .OH

[3]

1.2. The Chemical Oxidation of Ammonia by the Hydroxyl Radical
Kim and collaborators (2005), studied the chemical oxidation of ammonia by the
hydroxyl radical in its several complicated steps. The decomposition of ammonia can occur
through direct oxidation with the hydroxyl radical so that, forming various compounds of
nitrogen, among them, the nitrogen gas, nitrogen oxides (NOX) and ionic compounds such as
nitrite and nitrate (Equations 4 and5).
NH4+ ↔ NH3 + .OH → NH2OH → NOH → NO → NO2- ↔ NO3NO → N2O → N2
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The oxidation of ammonia can also be enhanced by increasing the concentration of
hypochlorous acid or hypochlorite ions in solution (Equations 6 and 7) (Kim et al., 2006;
Cabeza et al., 2007).
2NH3 + 3HClO → N2 + 3HCl + 3H2O

[6]

→ N2 + 3Cl- + 3H2O

2NH3 + 3OCl-

[7]

Hypochlorous acid can be generated through the reaction of chloride with the hydroxyl
radical (Equations 8 and 9), and the oxidation of ammonia may happen via indirect reaction
with the hydroxyl radical (Brito, 2008).
Cl- + .OH → Cl. + OH-

[8]

Cl. + .OH → HClO

[9]

2. MATERIALS AND METHODS
The photochemical experiments were performed in a Pyrex glass reactor with the volume
capacity of 1.7 L (100 mm internal diameter, 145 mm external diameter and total height of
300 mm) equipped with cooling water system in order to control temperature. The source of
ultraviolet radiation was provided by a high pressure mercury light bulb (Philips HPL-N, 250
W and 400 W) by the removal of the outer medulla and it was placed in the center of reactor.
The shake of the process was continuously maintained by the recirculation of the leachate
through a hydraulic pump (Invensys BAV 1115-02U, 220 V 60 Hz 34 W). The oxygen supply
to the photochemical process was held by bubbling air through a sintered glass at the bottom
of the reactor using a compressor with a flow control valve (Sniff Compact) (Figure 1).
The leachate used in this study was collected in the city landfill located in the city of
Limeira (São Paulo, Brazil). The experiments were performed with pre-treated leachate by
slow land filtration. Some physicochemical characteristics of the leachate are shown in Table 1.
Table 1. Landfill leachates characterization.

Parameters
+

-1

Nitrogen NH4 (mg L )
Nitrite NO2- (mg L-1)
Nitrate NO3- (mg L-1)
Chloride (mg L-1)
Fe (mg L-1)
pH

In nature leachate

Pretreated leachate

446,67
0,22
2,66
1825
54,16
8,01

432,01
0,15
2,30
1770
17,87
8,14

Source: Brito (2008).

In this study, for verify the efficiency of the photochemical treatment of leachate the
following parameters were used: ammonia nitrogen, nitrite, nitrate, pH, residual hydrogen
peroxide.
The analysis of ammoniacal nitrogen, nitrite and nitrate were performed according to the
colorimetric method, according to Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 20th Edition (APHA, 1998).
The determination of leachate pH values was carried out according to potentiometric
method, according to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th
Edition (APHA, 1998).
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The study of residual hydrogen peroxide was a colorimetric process measured in
wavelengths of 446 nm, based on the reaction between hydrogen peroxide and vanadate ion
(VO3-) in acidic medium (Oliveira et al., 2001).

G
L
A: Pyrex chamber for photocatalytic
reaction
B: Quartz Tube to cover the UV lamp
C: Water cooling chamber
D: Sinterized glass for forming micro-air
bubbles
E: Hydraulic pump for leach ate
recirculation
F: Tap to collect samples
G: Container to collect foam
H: Outing for the leach ate recirculation
I: Entering for the leach ate
J: Entry for the cooling water
K: Outing for the cooling water
L: Thermometer
M: Air Pump

K

I

C A B
D
J

H

M

F
E
Figure 1. Schematic experimental apparatus.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. The optimization of the photochemical process
To initiate the studies of degradation of ammonia in the leachate, a 23 factorial design
(Barros Neto et al., 1995) was developed to optimize some parameters of the treatment
(Table 2). In all tests performed, it was added a volume of 50 mL H2O2 10% (2.93 g L-1) and
it was maintained with an air flow of 15 L min-1. The influence of two levels in the factorial
design was evaluated, one lower and one higher, for each parameter in order to reduce the
ammonia concentration in leachate. It was studied: light bulb power (250 and 400W),
temperature (35 and 45°C) and time of treatment (90 and 180 min). After each test the
concentration of the hydrogen peroxide residual was evaluated.
For a better interpretation about the effects of the combination in the parameters of
reducing the concentration of ammonia, a geometric diagram was built (Figure 2), where it
could be observed that the increase in temperature had a significant influence on
photochemical yield showing an improvement of around 8% when the temperature increases
from 35oC to 45oC in both the lower level (with 250W lamp) and the upper level (with 400W
lamp).
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Table 2. 23 Factorial Design. Optimization of the photochemical treatment for reduction of ammonia
concentration in the leachate. Conditions: Volume of H2O2 10% 50 mL; air flow 15 L min-1.
Tests

Lamp

Temperature

Time

1
2
3
4
5
6
7
8

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Ammonia
Reduction (%)
54,55
65,82
62,33
78,63
75,10
78,41
84,12
86,45

H2O2 residual
(mg.L-1)
0,143
0,057
0,094
0,026
0,045
0,003
0,028
0,000

Parameters: Level (-) 250 W, 350C, 90 min./ Level (+) 400 W, 450C, 180 min.

With the increase of the light bulb power to 400W the efficiency of the process made an
improvement from 21 to 22% at temperatures of 35°C and 45ºC respectively, at the 90 min
mark of the treatment. The same efficiency was not observed at the 180 min mark of the
treatment, which remained between 8 and 12%. Observing the terms of the lower level
(temperature 35oC, time 90 min and 250W light bulb) and the highest level of efficiency (time
180 min temperature 45°C and 400W lamp) the yield was above 32%.
8

78%

400W

86%

9

75%

84%
8%

12%
32%
Lamp
Power

22%

21
12%

66%

78%

180
Time (min)

250W

54%

35 oC

8

62%

Temperature

90

45 oC

Figure 2. Diagram for geometric interpretation of the effects of lamp power,
temperature and time of photochemical treatment to reduce ammonia concentration in
the leachate.

By taking into account these optimized conditions, a new 32 factorial design was
developed aiming to study three concentration levels of H2O2 and air flow (Table 3),
considering that the efficiency of the process has always been assessed by reducing the
concentration of ammonia in the leachate.
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Table 3. 32 Factorial Design. Optimization of photochemical treatment for reduction of ammonia
concentration in the leachate. Conditions: Lamp 400 W, temperature 45°C, treatment time 180
min.
Air Flow
Ammonia Reduction (%)
Tests
Volume H2O2
76,53
1
+
73,47
2
Ө
75,48
3
+
89,01
4
+
+
86,42
5
+
Ө
88,14
6
7
Ө
91,08
Ө
+
87,36
8
Ө
Ө
88,64
9
Parameters:

Level (-) 20 mL, 1.17 g.L-1 H2O2 e 0,0 L.min-1 vazão de ar;
Level (Ө) 35 mL, 2.05 g.L-1 H2O2 e 5.0 L.min-1 vazão de ar;
Level (+) 50 mL, 2.93 g.L-1 H2O2 e 15.0 L.min-1 vazão de ar.

For best visual results of the study, a geometric diagram was built, as shown in Figure 3.
Comparing the results of photochemical treatment in each level, it was observed that when a
volume of 35 mL with a 10% solution of H2O2 (concentration 2.05 g L-1) without the addition
of air was used, the process showed a 91% reduction of ammonia concentration.
Following the work, the volumes of about 35 mL and addition of several aliquots at
different times were studied. The four best methods are shown in Table 4.

15,0

73%

87%

86%

Air Flow 5,0
(L.min-1)

75%

88%

88%

0,0

76%

91%

89%

20
35
50
Volume of H2O2 10% (mL)
Figure 3. Diagram for the geometric interpretation on the effects
of air flow and volume of H2O2 10% in the photochemical
treatment to reduce ammonia concentration in the leachate.
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Table 4. Results of the % reduction of ammonia concentration in leachate and sequential evaluation of
residual H2O2. Photochemical conditions: 400 W light bulb, temperature 45°C, air flow 0.00.

Treatment
Time

Test A
(% Ammonia
Reduction)
0
75,53
93,26
97,89
97,92
97,90
40 mL: 20; 10; 10
[2,35 g.L-1 H2O2]
H2O2 residual
(mg.L-1)

Test B
(% Ammonia
Reduction)
0
73,30
92,59
(96,91)
97,36
98,10
35 mL: 15; 10; 10
[2,05 g.L-1 H2O2]
H2O2 residual
(mg.L-1)

Test C
(% Ammonia
Reduction)
0
74,25
87,35
(95,56)
96,00
96,42
35 mL: 20; 10; 5
[2,05 g.L-1 H2O2]
H2O2 residual
(mg.L-1)

Test D
(% Ammonia
Reduction)
0
75,59
86,80
89,28
90,71
91,82
30 mL: 20; 10
[1,75 g.L-1 H2O2]
H2O2 residual
(mg.L-1)

90 min
180 min

0,053
0,000

0,008
0,000

0,012
0,000

0,000
0,000

Time (min)
0
30
60
90
120
180
Methodology

Note:

Methodology and volumes:
Test A (40 mL: 20 mL at 0 min, 10 mL at 30 min and 10 mL at 60 min);
Test B (35 mL: 15 mL at 0 min, 10 mL at 30 min and 10 mL at 60 min);
Test C (35 mL: 20 mL at 0 min, 10 mL at 30 min and 5 mL at 60 min);
Test D (30 mL: 20 mL at 0 min, 10 mL at 30 min).

For better interpretation of this study a new geometric diagram was built, prioritizing the
results of reduction on ammonia concentration at times of 90 and 180 min (Figure 4). This
figure shows that the tests A, B and C presented very similar results. However, no significant
differences were found in reducing the ammonia concentration when the time of treatment
increased from 90 min to 180 min. By observing the concentration of residual H2O2 at the 90
min mark, it was observed that "Test B" shows the lowest concentration (0.008 mg L-1). In
this study, the methodology developed in "Test B" in time of 90 min was chosen, as
optimized conditions for the photochemical treatment of ammonia in the leachate. Figure 5
shows a curve of the trend of ammonia degradation. Other results of environmental
importance were also obtained using this method of treatment (Table 5).
0,000

180

98%

0,000

0,000

98%

0,000

92%

96%

H2O2 residual
(mg.L-1)

Treatment
Time
(min)

0,053

90

98%

Test A

0,008

0,012

97%

95%

Test B
Test C
Methodologies

0,000

89%

Test D

Figure 4. Diagram for the geometric interpretation of the effects of photochemical treatment time versus
Methodologies of Addition to the H2O2 and evaluation of residual H2O2 to reduce the ammonia concentration
in the leachate.
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100

80

Photochemical Reduction of Ammonia
o
in the Leachate Lamp 400W; Temperature 45 C;
Volume H2O2: 35mL
(15 mL 0'; 10 mL 30' and 10mL 60')

60

40

20

0
0

30

60

90

120

150

180

Treatment Time (min)

Figure 5. Evolution of the percentage of degradation of
the ammonia concentration in the leachate treated by
photochemical processes using H2O2.
Table 5. Landfill leachates characterization after the photochemical process.
Parameter
Nitrogen NH4+ (mg L-1)
Nitrite NO2- (mg L-1)
Nitrate NO3- (mg L-1)
pH

Pretreated
leachate

Photochemical
post-treatment

% Reduction

432,01
0,15
2,30
8,14

13,3
0,05
0,73
8,54

97,0
66,7
68,3
-

3.2. Ammonia Oxidation in Leachate
Considering the equation 1, it is observed the generation of hydroxyl radical from
homolytic cleavage of H2O2 caused by UV radiation. The degradation of ammonia may have
followed this photochemical path. However, in the leachate studied there is a concentration of
Fe+2 around 18 mg L-1 (Table 1), leading to the production of hydroxyl radicals via
mechanisms provided by equations 2 and 3, and the process would be via photo-Fenton. The
leachate also presented high concentrations of chloride (1770 mg L-1) which can react with
hydroxyl radical generating HClO and ClO-( Equations 7 and 8). These species can cause the
degradation of ammonia (Equations 5 and 6).
Considering the high efficiency of the degradation of ammonia in the leachate, certainly
part of the remediation was via direct mechanism of H2O2 cleavage through the redox reaction
of Fe2+ and Fe3+ ions and also through the formation of species-HClO and ClO, which would
be a significant contribution in the treatment of leachate.

4. CONCLUSIONS
The technique of photochemical proved to be an excellent alternative in the treatment of
complex wastewaters such as leachate. The optimization of the process made it possible to
treat high concentrations of ammonia. It was observed that the parameters of light bulb power
(400 W) and temperature (450C) are decisive factors in the efficiency in the photochemical
process. Allied to this, the method of adding the H2O2 solution, at rates, favored the results of
this study significantly.
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It was also observed through by photochemical process H2O2/UV and Photo Fenton
process a decrease in the ammonia concentration in the order of 97%, but was also observed
reductions in the concentration of nitrite (66%) and nitrate (68%). Thus concludes that
oxidation of ammonia occurs via direct oxidation (Equation 4) or can also be enhanced by
increasing the concentration of hypochlorous acid or hypochlorite ions in solution with
gaseous nitrogen production (Equations 5 e 6).
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RESUMO
O conceito de área hidrologicamente sensível (AHS) é discutido e aplicado à bacia do rio
Barigui (58,5 km²), localizada no município de Almirante Tamandaré, Paraná, Brasil.
Compreendem-se como AHS aquelas áreas da bacia hidrográfica que possuem uma maior
probabilidade de atingirem o estado de saturação do solo. Foram definidas como AHS as
áreas que permanecem saturadas mais de 30% do tempo. O modelo Topmodel foi utilizado
para simular a dinâmica das zonas saturadas na bacia. O modelo pressupõe que a dinâmica da
zona saturada pode ser obtida por similaridade hidrológica, dada pela distribuição espacial do
índice topográfico, embasando a construção da probabilidade de saturação do solo ao longo
da bacia. O Topmodel apresentou uma boa resposta em relação à vazão observada,
confirmando bom desempenho em bacias de mesoescala, com clima úmido e relevo suave. As
AHS’s da bacia do rio Barigui totalizam 17,1 km² ou 27% da área total. Considerando-se as
AHS’s como de interesse à preservação ambiental, obteve-se um acréscimo de 13,2 km² nas
áreas de preservação permanente da bacia hidrográfica, obtidas de acordo com o Código
Florestal (Lei n° 4.771 / 69), delimitando assim um total de 44% da área da bacia como área
de importância ambiental.
Palavras-chave: áreas hidrologicamente sensíveis; área variável de afluência; Topmodel.

Hydrologically sensitive areas: theory and application to Barigui river
watershed, PR, Brazil
ABSTRACT
The concept of hydrologically sensitive area (HSA) is discussed and applied to Barigui
river watershed (58.5 km²), located in Almirante Tamandaré city, Parana State, Brazil. The
HSA is considered as the area of the watershed with a higher probability of reaching a soil
saturation condition, and is, therefore, defined as the area that remains saturated for more than
30% of the time. The Topmodel was used to simulate the saturated zone dynamics in the
watershed. The model assumes that the saturated zone dynamics can be obtained by
hydrological similarity given by the spatial distribution of topographic index, based on the
construction of the soil saturation probability in the watershed. The Topmodel showed good
results in observed flow data, confirming a high performance in the meso-scale watersheds,
with humid climate and smooth relief. The HSA's in the watershed totaling 17.1 km² or 27%
of the total area. Considering the HSAs as those of interest for environmental preservation, an
increase of 13.2 km² of the permanent preservation areas in the watershed was found
according to the Forest Code (Law n° 4.771 / 69). It makes a total of 44% of the whole
watershed environmentally important.
Keywords: hydrologically sensitive areas; variable source area; Topmodel.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente a preocupação com a conservação e manutenção de padrões de qualidade
mínimos nos recursos hídricos ultrapassa as esferas de cada ciência, fazendo com que o tema
seja tratado a partir de uma ótica multidisciplinar. A disponibilidade de água em quantidade e
qualidade adequadas pode ser citada como fator limitante ao desenvolvimento da sociedade
contemporânea em sua totalidade. A partir da necessidade de se preservar os recursos
hídricos, desenvolvem-se meios para quantificar e delimitar possíveis áreas de risco que,
identificadas em um processo de planejamento ambiental, devem receber um manejo
diferenciado.
As diversas formas de interação da bacia hidrográfica e o ciclo hidrológico
possibilitaram o surgimento de múltiplos conceitos explicando os processos e subprocessos
decorrentes dessas ações recíprocas. Sendo assim, surge a noção de área variável de afluência
(AVA) (Hewlett e Hibbert, 1967), processo observado frequentemente em áreas onde o
escoamento superficial por saturação é dominante, tratando o escoamento de retorno e a
precipitação incidente nas áreas saturadas como elementos chaves na geração de escoamento.
Considerando que as AVA’s possuem uma clara importância no planejamento ambiental,
não somente na conservação dos recursos hídricos, mas também por comportarem uma
microfauna e uma flora adaptada às variações das condições de saturação dessas áreas, surge
a possibilidade de uma intervenção pontual, por meio de práticas de manejo restritivas a usos
do solo que comprometam a qualidade dos recursos hídricos. Nesse contexto, surge o
conceito de área hidrologicamente sensível (AHS) (Walter et al., 2000), definido como sendo
as áreas de uma bacia hidrográfica mais propensas a atingirem o estado de saturação do solo,
possibilitando a delimitação das zonas críticas de manejo.
Com o objetivo de simular a dinâmica espacial e temporal das áreas saturadas de uma
bacia hidrográfica, o modelo Topmodel (Beven e Kirkby, 1979) considera que o relevo é o
elemento da paisagem que controla a dinâmica da água na superfície, exercendo um controle
dominante sobre o escoamento superficial e incorporando o conceito de AVA’s na sua
formulação. Salienta-se ainda que diversos estudos indicam a predominância do escoamento
superficial por saturação na região Sul e Sudeste do Brasil, utilizando a modelagem
hidrológica para a simulação do processo chuva-vazão a partir do modelo Topmodel (Santos,
2001; Ferreira, 2004; Santos e Kobiyama, 2008; Santos, 2009).
Nesse sentido, destaca-se a utilização de modelos hidrológicos de simulação do processo
precipitação vazão, mais precisamente do Topmodel, como importante ferramenta na
compreensão da dinâmica das AVA’s em bacias hidrográficas e, posteriormente, na definição
das AHS’s e zonas críticas de manejo.
Dessa forma, propõe-se a utilização do Topmodel como forma de simular os processos
de escoamento superficial por saturação na bacia hidrográfica do rio Barigui, possibilitando a
delimitação das AHS’s.
A bacia hidrográfica do rio Barigui, área de estudo deste trabalho, está localizada
integralmente no município de Almirante Tamandaré, Paraná, Brasil. Considera-se que a
bacia apresenta uma situação singular dentro da perspectivas de compreensão dos impactos
ambientais causados por significativos processos de uso e ocupação do solo devido a suas
características rurais e de proximidade à zona de expansão urbana, tornando-se
imprescindíveis os estudos que visem identificar as possíveis áreas críticas.
Dentro do exposto, o presente artigo tem como objetivo principal discutir e aplicar o
conceito de AHS’s para a bacia hidrográfica do rio Barigui e, citam-se ainda como objetivos
específicos: determinar a dinâmica das áreas saturadas da bacia, pela simulação do processo
chuva-vazão no Topmodel e realizar o mapeamento da bacia, considerando a probabilidade de
saturação solo.
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1.1. Área Variável de Afluência (AVA) e sensibilidade hidrológica
O conceito de AVA pressupõe que em uma bacia hidrográfica hipotética com uma densa
cobertura vegetal, os processos geradores de escoamento superficial não seriam produzidos
em toda a extensão da bacia. Salienta-se que o entendimento desse conceito enquanto
mecanismo de geração de escoamento por saturação é resultante de distintas pesquisas em
bacias experimentais, que ocorreram de forma independente e simultânea na França (Cappus,
1960), Japão (Tsukamoto, 1963) e Estados Unidos (Hewlett e Hibbert, 1967). Diversos
trabalhos posteriores consolidaram o conhecimento de que o escoamento superficial seria
produzido em uma pequena parte da bacia hidrográfica, cujas dimensões são variáveis no
espaço-tempo (Hewlett e Hibbert, 1967; Kirkby, 1969; Dunne, 1970; Dunne e Black, 1970;
Dunne et al., 1975). De acordo com essa teoria, essas áreas mais propensas à geração de
escoamento superficial por saturação, tendem a expandir-se e contrair-se de forma sazonal,
configurando uma parcela de área da bacia variável entre 1% e 50% da área total (Dickinson e
Whiteley, 1970), dependendo da quantidade e da intensidade de precipitação. Como forma de
compreensão desse processo dinâmico, a Figura 1 mostra a variação das áreas saturadas em
relação aos diferentes tempos do hidrograma.

Figura 1. Dinâmica das AVA’s no processo de geração
de escoamento.
Fonte: Chorley, 1978.

Em bacias de clima úmido e com uma densa cobertura vegetal, o processo de escoamento
superficial hortoniano fica restrito a pequenas áreas isoladas na extensão da bacia, onde
situações específicas, envolvendo a topografia e condições de baixa permeabilidade do solo
permitirão o seu aparecimento. Em um evento de precipitação contínua, na maior parte da
área da bacia hidrográfica a capacidade de infiltração será superior a intensidade da chuva,
não gerando o processo de escoamento hortoniano. Essa parcela de água infiltrada formará os
fluxos subsuperficial e subterrâneo, alimentando os canais e cursos da água. A partir do
momento em que a taxa de fluxo subsuperficial exceder a capacidade do solo em transportá-lo
ocorre o processo de elevação do nível de água no solo, emergindo a superfície como
escoamento de retorno, de importância direta nos processos de escoamento direto,
provocando a expansão das AVA’s. Sendo assim, o processo de expansão das AVA’s está
intrinsecamente ligado à extensão das áreas saturadas próximas aos canais perenes em direção
aos canais intermitentes, resultantes dos processos desencadeados a partir do evento de
precipitação (Hewlett e Hibbert, 1967).
Dessa forma, considera-se que o conceito de AVA está ligado às características físicas da
paisagem, enquanto o conceito de AHS (Walter et al., 2000) trata de uma forma de avaliação
63

SIEFERT, C. A. C.; DOS SANTOS, I. Áreas hidrologicamente sensíveis: teoria e aplicação para a bacia do rio
Barigui, PR, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 61-76, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.137)

e prevenção de impactos na qualidade da água a partir dos riscos de contaminação dos corpos
de água, considerando a probabilidade de geração de escoamento superficial em uma
determinada área de uma bacia hidrográfica (Agnew et al., 2006). A importância da
compreensão das AHS’s é evidente ao tratarmos da gestão dos recursos hídricos, pois essas
áreas surgem como um elemento de ligação entre as vertentes e os corpos de água,
propiciando o rápido transporte de poluentes através dos processos de escoamento (Walter et
al., 2000). Destaca-se ainda a possibilidade de uma intervenção pontual nessas áreas de risco,
servindo também como uma maneira de prever possíveis desastres ambientais a partir do
mapeamento das zonas críticas de manejo. Assim a noção de AHS’s está intimamente
relacionada ao funcionamento das AVA’s de uma bacia hidrográfica e ao uso do solo nesses
locais, podendo servir de subsídio ao planejamento ambiental.
A partir da ideia de que formas de poluição difusa são causas de alteração e degradação
na qualidade dos corpos de água e de que as práticas conhecidas de manejo e conservação de
solo e recursos hídricos, definidas na Lei Federal 4.771/69 que institui o Código Florestal
Brasileiro e suas posteriores modificações, não levam explicitamente em consideração os
processos hidrológicos, a proposta do conceito de AHS’s é uma forma de buscar
cientificamente a compreensão dos processos geradores de escoamento superficial como
medida preventiva a ser adotada na conservação de solos e manutenção da qualidade dos
corpos de água. Walter et al. (2000) afirmam que uma quantificação hidrológica fornece o
método mais apropriado para avaliar o risco de contaminação dos corpos de água. Assim, o
conceito de AHS’s aliado à noção de AVA’s tem implicações diretas na conservação dos
recursos hídricos, contribuindo para uma gestão sustentável e diminuindo riscos de
contaminação dos mananciais por poluição difusa provenientes, principalmente, de práticas
agrícolas e/ou de pecuária inadequadas.
Em bacias hidrográficas onde o processo de AVA é o dominante na geração de
escoamento superficial, as áreas com uma maior probabilidade de gerar escoamento podem
ser consideradas como sendo AHS’s. Nesse caso, observa-se o limite de sensibilidade
hidrológica (LAHS) ao longo da bacia hidrográfica, analisada a partir da probabilidade de
saturação (Psat), para delimitação espacial das AHS’s. Devido à alta capacidade de geração de
escoamento superficial, aliada a uma potencial característica de transporte de poluentes, a
poluição incidente nessas áreas tende a escoar diretamente os corpos de água, estabelecendo
zonas críticas de manejo (Figura 2). Considera-se uma AHS da bacia hidrográfica como sendo
uma zona crítica de manejo quando as práticas de uso do solo diretamente sobre elas possam
vir a degradar a qualidade dos corpos hídricos.

Figura 2. Representação das zonas
críticas de manejo.
Fonte: adaptado de Walter et al. (2001).

Em trabalhos recentes (Tabela 1), os conceitos de AHS’s e zonas críticas de manejo
foram adotados com o objetivo de orientar práticas agrícolas e de pecuária no sentido de
diminuir substancialmente o nível de contaminação dos corpos hídricos por poluição difusa
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causada pelo manejo inadequado de fertilizantes (Walter et al., 2000; Walter et al., 2001;
Gburek et al., 2002; Agnew et al., 2006; Gorsevski et al., 2008).
Tabela 1. Exemplos da utilização dos conceitos de AHS’s e zonas críticas de manejo.
Localização
2 Sub-bacias - Catskill
Mountains, New York
- EUA.
Arredores de Catskill
Mountains, New York
- EUA

Área
(km²)

Uso do Solo

Descrição

Referências

40,1 e
93,8

Destinado à criação
de gado leiteiro.

Determinar limite de sensibilidade
hidrológica, Psat > 30%.

Walter et al.
(2000)

1,43

Teste de cenário, considerando a época
do ano para determinar a relação Psat e
AHS's
Metodologia que inclui o “índice de
Misto (pastagens,
fósforo” ao conceito de AVA’s, com o
milho, soja, feijão e
objetivo de determinar zonas críticas de
florestas).
manejo.
Destinado à criação
de gado leiteiro.

Walter et al.
(2001)

Bacia piloto FD-36,
Pennsylvania - EUA

0,395

3 bacias-piloto, New
York - EUA

1,6 a
37

Pastagens e
florestas.

Teste comparativo da variação das
AHS’s a partir do valor de Psat > 5%,
obtidas por dois parâmetros distintos.

Agnew et al.
(2006)

Bacia hidrográfica de
Pete King, Idaho EUA
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Florestas

Proposta de buffers de conservação
dinâmicos, a partir do conceito de
AHS’s e zonas prioritárias de manejo

Gorsevski et
al. (2008)

Gburek et al.
(2002)

Assim, torna-se importante a incorporação de conhecimento de processos hidrológicos
nas práticas de manejo do solo ou por meio de restrições de uso em determinadas épocas do
ano e em determinadas áreas da bacia, uma vez que a dinâmica das AVA’s faz com que as
AHS’s também sejam variáveis no espaço-tempo. Uma das formas eficazes de determinação
das AHS’s é a utilização de modelos hidrológicos que possam determinar as áreas com maior
probabilidade na geração de escoamento superficial por saturação em uma bacia hidrográfica,
visando a ações preventivas diretamente nas zonas críticas de manejo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo compreende a bacia de drenagem do rio Barigui, a montante da estação
hidroambiental Almirante Tamandaré, com área de drenagem de 58,5 km², situada entre as
coordenadas 25°23’ e 25°32’ de latitude sul e 49°29’ e 49°33’ de longitude oeste. A bacia
hidrográfica está totalmente inserida no município de Almirante Tamandaré, situado na
Região Metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná.
As AHS’s da bacia do rio Barigui foram determinadas a partir da simulação do processo
chuva-vazão com o modelo hidrológico Topmodel (Beven e Kirkby, 1979). Um maior
detalhamento sobre o funcionamento e equacionamento do modelo pode ser encontrado em
Beven et al. (1995); Mine e Clark (1996); Varella e Campana (2000); Santos (2001); Silva e
Kobiyama (2007) e Santos (2009).
O Topmodel é um modelo de transformação de chuva em vazão do tipo conceitual
determinístico, semidistribuído e de base física, que considera o conceito de AVA na
formação de escoamento superficial (Varella e Campana, 2000).
Os dados hidrológicos de entrada necessários para a simulação do Topmodel são:
precipitação, evapotranspiração potencial e vazão observada. No presente trabalho, optou-se
pela utilização de dados horários, conforme recomendado em Agnew et al. (2006). O modelo
ainda utiliza dados relativos às condições geomorfológicas da bacia hidrográfica distribuídos
espacialmente, sendo: a distribuição do índice topográfico (IT) e a relação entre a área
drenada e o comprimento do canal principal. A versão do Topmodel utilizada (97.01) possui
65

SIEFERT, C. A. C.; DOS SANTOS, I. Áreas hidrologicamente sensíveis: teoria e aplicação para a bacia do rio
Barigui, PR, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 61-76, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.137)

cinco parâmetros de entrada que exigem a calibração com valores médios para toda a área da
bacia hidrográfica simulada. A Tabela 2 apresenta a descrição dos parâmetros do Topmodel.
Tabela 2. Descrição dos parâmetros de entrada do Topmodel.
Parâmetro
m
In(To)
SRMax
SRInit
ChVel

Descrição
Função da transmissividade exponencial
Logaritmo natural de transmissividade do solo saturado
Armazenamento de água na zona das raízes
Déficit de armazenamento inicial na zona das raízes
Velocidade de propagação do escoamento no canal

Unidade
m
m²/h
m
m
m/h

Para o Topmodel a probabilidade de saturação de um pixel qualquer da bacia é
determinada pelo índice topográfico. O índice topográfico representa a propensão de um
ponto qualquer da bacia atingir o estado de saturação (Schuler et al., 2000), e sua distribuição
espacial indicará as áreas com maior potencial para gerar escoamento superficial por
saturação. Outra questão interessante sobre o índice topográfico é o princípio da similaridade
hidrológica, ou seja, todas as áreas que possuem o mesmo valor de índice topográfico
apresentam um comportamento hidrológico similar, quanto maior o valor do índice
topográfico maior a probabilidade de atingir o estado de saturação. O IT é dado pela relação
entre a área específica de contribuição até o pixel por unidade de largura do contorno - a (m)
pela tangente da declividade do terreno no pixel - tgβ (m/m).
IT = ln (a/tgβ)

[1]

O mapa da distribuição espacial do IT foi obtido a partir do modelo digital do terreno
hidrologicamente consistido (Lopes e Santos, 2009), com resolução espacial de 5 m,
construído a partir de cartas topográficas obtidas do levantamento altimétrico realizado para a
área de estudo na escala 1:10.000 (SUDERHSA-PR, 2000).
Os valores de índice topográfico estão coerentes com as características físicas da bacia,
uma vez que áreas com elevadas declividades e/ou pequena área de contribuição apresentam
um baixo valor de índice topográfico. Nota-se que, aproximadamente, 85% dos pixels da
bacia hidrográfica apresentam um valor de IT < 8,0.
A Figura 3 mostra a distribuição do índice topográfico em relação à porcentagem da área
da bacia do rio Barigui e a Figura 4 mostra a distribuição espacial do IT, e as áreas com maior
valor do índice são mais propensas a atingirem o estado de saturação.
As AHS’s foram definidas a partir da estimativa da probabilidade de geração de
escoamento superficial por saturação, ou seja, a probabilidade de essa área atingir o estado de
saturação durante um evento de precipitação. Para expressar esse conceito, AHS’s são
quaisquer áreas (A) em que a probabilidade (P) de serem consideradas sensíveis é maior que o
Limite de Sensibilidade Hidrológica (LAHS), conforme definido por Walter et al., (2000),
expresso na relação:
A¹ = AHS’s se P (A¹ = sensível) > (LAHS)

[2]
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Figura 3. Distribuição do IT para a bacia do rio Barigui em
relação a % da área total.

Figura 4. Distribuição espacial do IT para a bacia do rio Barigui.

De uma maneira simplificada, a delimitação das AHS’s necessita do cruzamento das
seguintes informações: [1] distribuição espacial do índice topográfico da área de estudo; e [2]
probabilidade de saturação (Psat) de cada pixel da área considerada.
O índice Psat foi estimado a partir da distribuição espacial da dinâmica das áreas
saturadas no tempo considerado para a simulação, geradas pelo Topmodel. Com a compilação
desses dados, pode-se construir um gráfico correlacionando a porcentagem da área da bacia
que atinge o estado de saturação pelo tempo, ou seja, uma curva de permanência das áreas
saturadas da bacia hidrográfica.
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Essa curva de permanência foi utilizada juntamente com o IT em ambiente SIG, com o
objetivo de mapear a probabilidade de saturação da bacia considerada. Utilizando-se o
software ArcView 3.2, realizou-se o cruzamento do mapa da distribuição do IT com as
informações da porcentagem de área saturada da bacia no tempo, possibilitando a construção
de um mapa que representasse a probabilidade de cada pixel da bacia hidrográfica atingir o
estado de saturação durante o período de tempo simulado.
Obteve-se dessa forma, um mapa indicativo da Psat por pixel da bacia, que subsidiou a
determinação das AHS’s. Ou seja, para o mapeamento das AHS’s, deve-se efetuar o
cruzamento da Psat de cada pixel com a distribuição espacial do IT, visando mapear as AHS’s
na bacia hidrográfica, conforme metodologia esquematizada na Figura 5.

Figura 5. Metodologia para delimitação das AHS’s.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A simulação hidrológica foi realizada para o período compreendido entre 17/09/2002 a
16/12/2002, totalizando 2.184 horas. A calibração do Topmodel foi realizada diretamente no
modelo, de maneira semiautomática visando maximizar o coeficiente E proposto por Nash e
Sutcliffe (1970). Valores mais próximos de 1 indicam um melhor ajuste dos valores
observados e simulados. Mine e Clarke (1996) citam que para uma simulação aceitável, o
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valor de E deve ser igual ou superior a 0,7. O valor de E obtido na simulação, assim como os
parâmetros utilizados são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3. Valores dos parâmetros calibrados no Topmodel para a bacia do rio Barigui.
Período

M

In(To)

SRmax

SRInit

ChVel

E

17/09/2002 - 16/12/2002

0,007

-2,20

0,005

0,0018

1230

0,781

As vazões simuladas mostraram-se coerentes aos dados de vazões observadas na estação
hidroambiental Almirante Tamandaré em relação aos picos do hidrograma simulado.
Entretanto, destaca-se que, nas recessões, o modelo apresentou limitação para reproduzir os
dados observados (Figura 6). Essa dificuldade em simular adequadamente as recessões pode
estar relacionada à ocorrência na bacia de processos hidrológicos não contemplados nas
hipóteses simplificadoras do modelo (Beven, 2002), como, por exemplo, a existência de
escoamento subsuperficial por caminhos preferenciais ou ausência de conectividade entre as
áreas saturadas (Santos, 2009).

Figura 6. Hidrograma das vazões simuladas e observadas para a bacia do rio
Barigui.
Da simulação do Topmodel resultou ainda a dinâmica das áreas saturadas na bacia
hidrográfica durante o período considerado. Dessa forma, obtiveram-se 2.184 mapas que
reproduzem a variação espaço-temporal das áreas saturadas. Durante o período de 17/09/2002
a 16/12/2002, observou-se uma variação da porcentagem de área saturada na bacia entre 6,1%
a 46,1%. A dinâmica das áreas saturadas no tempo é mostrada na Figura 7. A distribuição
espacial das áreas saturadas mínimas e máximas pode ser observada na Figura 8.
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Figura 7. Dinâmica das áreas saturadas para a bacia do rio Barigui.

Figura 8. Áreas saturadas máximas e mínimas para a bacia do rio Barigui.
Devido à ausência de sazonalidade hidrológica na bacia hidrográfica do rio Barigui (Fill
et al., 2005), a dinâmica da probabilidade de saturação da bacia manteve um comportamento
similar entre os meses simulados, resultando em pequena variação no comportamento da Psat.
A Figura 9 mostra a relação entre Psat e IT, a área preenchida indica os valores de IT que
permaneceram saturados durante o período simulado.
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Figura 9. Psat em relação à distribuição do IT para a bacia do rio
Barigui.

Nota-se que a variação da Psat para o período simulado compreende o intervalo de IT
entre 6,638 e 8,143; ou seja, durante o período simulado as áreas da bacia que apresentam um
valor de IT > 8,143 encontraram-se permanentemente saturadas, o que corresponde a uma
área mínima saturada de 6,1% da bacia. No evento de maior precipitação, as áreas que
apresentam um valor de IT > 6,638 atingiram o estado de saturação, contabilizando o valor de
46,1% de área saturada máxima.
Com base no exposto acima sobre a variação da Psat durante as 2.184 horas simuladas,
pôde-se realizar o cruzamento da Psat total com os valores de índice topográfico, de modo que
possibilite obter a distribuição espacial das AHS’s. Realizou-se a compilação da Psat,
resultando em um mapa que indica, em relação ao tempo total, a porcentagem de tempo que
cada pixel permanece saturado, conforme mostrado na Figura 10.

Figura 10. Mapa da Psat da bacia do rio Barigui.
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Para a delimitação das AHS’s da bacia hidrográfica do rio Barigui adotou-se como LAHS
o valor de Psat > 30%, de acordo com o recomendado por Walter et al. (2000). Dessa forma
considerou-se como AHS’s toda a área da bacia que permaneça saturada mais de 30% do
tempo.
A Figura 11 mostra a curva de permanência de Psat em relação à porcentagem da área da
bacia que atinge o estado de saturação, com indicação do LAHS adotado. A Figura 12 mostra a
distribuição espacial das AHS’s da bacia do rio Barigui.

L AHS

Figura 11. Psat em relação à porcentagem de área saturada para a
bacia do rio Barigui.

Figura 12. Localização das AHS’s da bacia do rio Barigui.
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Segundo o critério utilizado, as AHS’s da bacia hidrográfica do rio Barigui totalizam
17,1 km², correspondendo a 27,2% da área total da bacia. O mapeamento das AHS’s
possibilita realizar uma análise das condições ambientais da área, unindo-se essa informação
aos resultados do mapeamento das áreas de preservação da mata ciliar de acordo com o
Código Florestal.
As áreas de preservação permanente (APP’s) ao longo dos cursos de água da bacia
hidrográfica do rio Barigui, obtidas de acordo com a Lei Federal 4.771 / 65, correspondem a
21,4% da área total da bacia, contemplando 12,5 km². Com a comparação dos mapas de
AHS’s e APP’s, observada na Figura 13, nota-se que, na maior parte, ambas não coincidem
espacialmente. Isso se torna relevante, considerando que as APP’s visam proteger as áreas
mais sensíveis da bacia hidrográfica ao longo dos cursos de água. Salienta-se, ainda, que
AHS’s surgem como elementos de ligação entre os corpos hídricos e as vertentes, destacandose que a não preservação dessas áreas possibilita o surgimento das zonas críticas de manejo,
provocando o carreamento de contaminantes potencialmente existentes nessas áreas
diretamente para os rios.

Figura 13. Comparativo entre as AHS’s e as APP’s da bacia do Rio Barigui.

Considerando a importância da preservação ambiental e a não-coincidência espacial das
APP’s e AHS’s, da área inicial de 12,5 km² (21,4%), equivalente às áreas de preservação
permanente de mata ciliar, somam-se ainda 13,2 km² (22,6%) referentes às áreas em que as
AHS’s não coincidem com as áreas de preservação permanente. Assim, têm-se 25,7 km² a
serem considerados como áreas de importância ambiental na bacia hidrográfica do rio
Barigui, totalizando 44% da sua área total.
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A necessidade da preservação das AHS’s deriva da alta probabilidade de saturação,
atuando como elemento de conectividade hidrológica entre a paisagem e os corpos de água.
Evidentemente que toda prática de manejo inadequada nessas áreas acarretará alterações
significativas no equilíbrio dinâmico estabelecido entre os elementos naturais, considerando a
existência de condições específicas de biodiversidade nessas áreas, uma vez que essa
dinâmica das águas faz com que ocorra uma adaptação necessária a essa condição ambiental.
Portanto, destaca-se a importância das AHS’s no sistema bacia hidrográfica, devendo ser
considerada a necessidade de preservação dessas áreas.

4. CONCLUSÕES
Aplicando o conceito de AHS’s para a bacia hidrográfica do rio Barigui obteve-se um
acréscimo significativo à área de preservação permanente, considerando 44% da área total da
bacia hidrográfica como sendo áreas de sensibilidade ambiental, justificando a necessidade de
preservação e restrição quanto ao uso do solo.
O Topmodel respondeu de forma satisfatória às características da bacia hidrográfica do
rio Barigui. Isso confirma a potencialidade de utilização do modelo na simulação das AHS’s
principalmente em bacias de média-escala com clima úmido e relevo suavemente ondulado.
Neste trabalho o conceito de AHS’s, pioneiramente aplicado em condições brasileiras,
demonstra um grande potencial de utilização no gerenciamento de bacias hidrográficas a
partir do entendimento da dinâmica hidrológica local.
A título de recomendação destaca-se que o LAHS utilizado de Psat > 30%, adotado a partir
da literatura, seja objeto de investigação futura visando construir um maior embasamento
científico a partir de pesquisas em condições brasileiras.
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RESUMO
Considerando-se a possibilidade da utilização de resíduos da construção civil, (RCC)
como “barreira química” para poluentes em aterros sanitários, objetivou-se estudar a
influência do RCC nos parâmetros de transporte dos metais pesados contidos no percolado
(chorume + águas pluviais infiltradas) produzido por RSU_Fresco. Para isso, foram utilizados
RCC em três frações granulométricas (0,5 a 1; 2 a 4 e 4 a 7,5 mm) e percolado nas concentrações
média de 0,146 mg L-1 de Cu, 0,046 mg L-1 de Cd, 17,2 mg L-1 de Zn e 0,135 mg L-1 de Pb.
Os resultados mostraram que os fatores de retardamento dos metais pesados no RCC
seguiram a seguinte sequência de magnitude Pb>Cu>Zn>Cd; o aumento na fração
granulométrica do RCC resultou em menores valores do fator de retardamento.
Palavras-chave: chorume; metais pesados; mobilidade de miscíveis.

Retardation factors and dispersion-diffusion coefficients of heavy
metals in construction and demolition waste
ABSTRACT
Considering the possibility of using the construction and demolition waste (CD) as
"chemical barrier" to pollutants in landfill, the influence of the CD in the parameters of the
transport of heavy metals in the leachate (leached + rainwater infiltrated) produced by urban
solid waste newly collected was investigated. For this, three size fractions of CD (0.5 to 1; 2
to 4 and 4 to 7.5 mm) were used and leachate in the average concentrations of 0.146 mg L-1
for Cu, 0.046 mg L-1 of Cd, 17.2 mg L-1 Zn and 0.135 mg L-1 Pb. The results enabled to
conclude that the magnitude of the retardation factors for the metals followed the sequence:
Pb>Cu>Zn>Cd; the increase in granulation fractions in BD resulted in smaller retention
factor.
Keywords: landfill leachate; heavy metals; miscible displacement.

1. INTRODUÇÃO
A presença de camada de resíduo da construção civil (RCC) na base das pilhas de
resíduos sólidos urbanos (RSU), em aterros sanitários, pode funcionar como barreira química
para metais pesados presentes no percolado (Sousa et al., 2002; Carvalho et al., 2006). Por
essa razão, pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de conhecer a capacidade do RSU
estabilizado e RCC em remover metais pesados do percolado de aterro sanitário (Carvalho,
2005 e Gutierrez, 2006).
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 5, n. 2, 2010.

MOREIRA, D. A.; MARTINEZ, M. A.; SOUZA, J. A. R.; MATOS, A. T.; REIS, C.; BARROS, F. M. Fatores
de retardamento e coeficientes de dispersão-difusão de metais pesados em resíduos da construção civil e
demolição. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 77-86, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.138)

Os resíduos da construção civil são constituídos, segundo Angulo et al. (2003), em cerca
de 90% (massa/massa) por frações de natureza mineral (concreto, argamassa, rocha, solo e
cerâmicas). Lima (1999), ao analisar a constituição química do RCC, concluiu que os
compostos de maior abundância são SiO2, Fe2O3, Al2O3, Ca(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH,
TiO2, P2O5 e CaCO3. Sabe-se que o produto que contém como “princípio ativo” óxido,
hidróxido, carbonato ou silicato de cálcio e/ou magnésio pode ser utilizado na correção de
acidez (Amaral e Anghinoni, 2001), sendo, portanto, útil na neutralização da acidez de solo
ou de líquidos.
Em amostras de solo coletadas abaixo das células-base do Aterro Sanitário de Belo
Horizonte, onde o RSU foi depositado sobre uma camada de RCC, Sousa (1998) encontrou
menores concentrações de metais pesados do que nas amostras de solo coletadas em áreas que
não receberam esse resíduo. Esse fato foi atribuído ao alto pH (9,0) ocorrente no RCC, o que
torna esse resíduo capaz de reter grande quantidade de metais, por precipitação ou adsorção.
O autor recomendou, então, o uso do RCC como material a constituir a base de pilhas de
RSU, podendo, inclusive, substituir a calagem, prática recomendável na criação de barreira
química para contaminantes em aterro sanitário.
A mobilidade dos íons no meio poroso pode ser avaliada por meio de técnicas baseadas
em deslocamento de fluidos miscíveis e recursos computacionais. A determinação do fator de
retardamento (R) pode ser feita, indiretamente, por meio de realização de ensaios de adsorção
“em lote”, obtendo-se as isotermas de adsorção, ou, diretamente, a partir de análise da curva
de efluente, obtidas em colunas de lixiviação (Matos, 1995). Para Valocchi (1984), o fator de
retardamento representa a defasagem entre a velocidade de avanço do soluto e a velocidade
de avanço da frente de molhamento da solução percolante, sendo, por essa razão, uma
variável de grande importância na estimativa do deslocamento de íons no solo.
Como existe pouca informação a respeito do comportamento de metais pesados ao
percolarem em camada de RCC, objetivou-se, com a realização deste trabalho, determinar os
fatores de retardamento e o coeficiente dispersivo-difusivo dos metais Cu, Cd, Pb e Zn em
resíduos da construção civil.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Laboratório de Solo e Resíduos Sólidos, do
Departamento de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG.
O resíduo da construção civil (RCC) foi coletado em área de disposição de entulhos, da obra
de construção do Departamento de Engenharia de Produção, da Universidade Federal de
Viçosa, em Viçosa, MG.
A composição do RCC utilizado era uma mistura de brita, areia, concreto, argamassa, tijolos
cerâmicos e blocos de concreto, restos de madeira, caixas de papelão, ferro e plástico. O material foi
triturado, peneirado e separado em três frações granulométricas (0,5 a 1 mm, 2 a 4 mm e 4 a 7,5 mm).
A caracterização física e química do RCC foi constituída das seguintes análises: massa
especifica do resíduo e da partícula (EMBRAPA, 1997), pH em água (1:2,5), concentração
dos metais (Zn, Cd, Cu, Pb, Ni, Mg, Mn, Fe e Cr) e determinação do poder de neutralização.
O percolado de resíduo sólido urbano recém-coletado (RSU-Fresco) foi produzido,
utilizando-se uma caixa de fibra de vidro, com capacidade de 10.000 L, a qual foi preenchida
com RSU, coletado na cidade de Viçosa, MG. Os resíduos foram despejados no interior do
reservatório e compactados, manualmente, com a ajuda de soquete de madeira. No fundo do
reservatório foram instalados tubos de drenagem, cobertos por telas plásticas de 1,0 cm² de
malha, os quais eram conectados a tubulações de PVC, que conduziam o percolado para um
reservatório de 1.000 L. Para garantir disponibilidade de percolado em períodos não
chuvosos, periodicamente era aplicado água na parte superior da caixa.
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Para avaliação da capacidade do resíduo da construção civil em reter os metais contidos
no percolado gerado por RSU_Fresco, foi adotada a metodologia de ensaios de mobilidade
em colunas de lixiviação, apresentada por Matos (1995).
Na confecção das colunas de lixiviação foram utilizados tubos de PVC com 4,7 cm de
diâmetro e 20,0 cm de comprimento, cujas paredes internas foram cobertas com uma mistura
de cola e areia, a fim de impedir o escoamento preferencial, nesse local. Na extremidade
inferior das colunas, foram dispostos um disco de lã de vidro e uma tela plástica, para impedir
a perda de material sólido.
Cada coluna foi preenchida com um único tipo de resíduo avaliado. Esse preenchimento
foi realizado, com auxílio de um funil de haste longa, formando-se camadas de dois
centímetros de espessura, que foram compactadas, utilizando-se um êmbolo de menor
diâmetro, e colocadas de forma sucessiva até a coluna de material atingir 15 cm de altura.
Dessa forma, procurou-se proporcionar a mesma massa específica quantificada, utilizando-se
o método da proveta (EMBRAPA, 1997), obtendo-se uma coluna homogênea e evitando a
ocorrência de fluxo preferencial dentro da coluna de resíduo. Sobre a coluna de resíduos, foi
disposto um disco de lã de vidro, de modo a evitar turbilhonamento do percolado e formação
de selamento da superfície deste.
As colunas de resíduos foram saturadas com água deionizada, promovendo-se, assim, a expulsão
de bolhas de ar que pudessem obstruir o fluxo da solução nos poros. Essa saturação foi feita
por capilaridade, colocando-se as colunas dentro de um recipiente contendo água, cujo nível
era de, no mínimo, dois terços da altura da coluna de resíduos, por um período de 72 horas.
Após a saturação, as colunas foram acondicionadas em estruturas de madeira, para sua
sustentação, iniciando-se, então, a aplicação de água deionizada, com o auxílio de frascos de
Mariotte. Após a infiltração de toda a água deionizada, que se encontrava sobre a coluna de
resíduos, iniciou-se a aplicação de percolado.
O sistema foi montado de modo a aplicar, simultaneamente em todas colunas
preenchidas como a mesma granulometria do resíduo, a água deionizada (testemunha) e as
diferentes soluções percolantes. O percolado foi aplicado em sua condição normal, ou seja,
nas concentrações de 0,146 mg L-1 de Cu, 0,046 mg L-1 de Cd, 17,2 mg L-1 de Zn e 0,135 mg
L-1 de Pb e em concentrações de 5 e 25 vezes à da concentração normal. Os percolados
“sintéticos” foram aplicados para que se pudesse avaliar o comportamento dos metais no RCC
quando presente em diferentes concentrações no percolado.
Para obtenção das curvas de eluição, os efluentes foram coletados em frascos de
numeração sequenciada e volumes conhecidos, para que se pudesse acompanhar a variação na
concentração dos metais e do volume do efluente, até a obtenção de, no mínimo, 15 volumes
de poros (VP) (Matos et al., 1999).
O volume de poros foi calculado empregando a Equação 1.
⎛
ρ ⎞
Vp = α V = π r 2 h ⎜1 − s ⎟
⎜
ρ p ⎟⎠
⎝
em que,
Vp - volume de poros, cm3;
V - volume da coluna de resíduo, cm3;
α - porosidade, cm3.cm-3;
r - raio interno da coluna, cm;
h - espessura da coluna de resíduo, cm;
ρs - massa específica do resíduo, g.cm-3; e
ρp - massa específica das partículas do resíduo, g.cm-3.
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Nos efluentes, foram determinadas as concentrações de Cu, Cd, Zn e Pb, por
espectrofotometria de absorção atômica, e os valores das concentrações médias foram
relacionados ao do volume total de efluente drenado. De posse da correlação entre os dados
de concentração relativa C/C0 (relação entre a concentração do metal no efluente e a
concentração no percolado aplicado) e o volume de poros, além do fluxo, massa específica do
resíduo, teor de água e comprimento da coluna, foram obtidos os fatores de retardamento (R)
e o coeficiente dispersivo-difusivo (D), utilizando-se o programa computacional DISP 1.1
(Borges Júnior e Ferreira, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As características físicas e químicas do RCC estão apresentadas na Tabela 1. O RCC
apresentou o valor de pH alto, devido aos compostos químicos presentes na amostra,
principalmente Ca(OH)2 e CaCO3. O poder de neutralização (PN) foi 28,5 dag kg-1 CaCO3.
Dessa forma, 100 kg do RCC apresenta o mesmo potencial reativo que 28,5 kg de CaCO3. Na
amostra de RCC estão presentes elementos não essenciais, essenciais e alguns metais pesados.
Tabela 1. Características físicas e químicas do RCC.
Características
Massa especifica (g cm-3)
Massa especifica da partícula (g cm-3)
pH
Poder de neutralização (dag kg-1 CaCO3)
Massa especifica (g cm-3)
Massa especifica da partícula (g cm-3)
Cd (mg kg-1)
Cu (mg kg-1)
Cr (mg kg-1)
Fe (mg kg-1)
Mg (mg kg-1)
Mn (mg kg-1)
Ni (mg kg-1)
Pb (mg kg-1)
Zn (mg kg-1)

Valores
1,17
2,60
9,1
28,5
1,17
2,60
2,68
14,80
41,80
10.053,11
18,37
392,63
18,30
12,62
0,00

As curvas de efluente do cádmio, chumbo, cobre e zinco, nas três frações
granulométricas do RCC (0,5 a 1 mm, 1 a 2 mm e 4 a 7,5 mm), quando o material foi
submetido à aplicação de percolado na sua concentração normal (valores médios) desses
metais no percolado de aterro sanitário, é 5 e 25 vezes mais concentrados. Aos resultados
obtidos foram ajustados modelos teóricos, utilizando-se, para isso, o programa computacional
DISP 1.1 (2006) e estão apresentadas nas Figuras 1 a 9.
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Figura 1. Curvas de efluente de chumbo, cobre, zinco e cádmio obtidas com a aplicação de
percolado na sua concentração normal em RCC na fração granulométrica de 0,5 a 1 mm.

Figura 2. Curvas de efluente de chumbo, cobre, zinco e cádmio obtidas com a aplicação de
percolado sintético, 5 vezes mais concentrado, em RCC na fração granulométrica de 0,5 a 1
mm.

Figura 3. Curvas de efluente de chumbo, cobre, zinco e cádmio obtidas com a aplicação de
percolado sintético, 25 vezes mais concentrado, em RCC na fração granulométrica de 0,5 a
1 mm.
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Figura 4. Curvas de efluente de chumbo, cobre, zinco e cádmio obtidas com a aplicação de
percolado na sua concentração normal em RCC na fração granulométrica de 2 a 4 mm.

Figura 5. Curvas de efluente de chumbo, cobre, zinco e cádmio obtidas com a aplicação de
percolado sintético, 5 vezes mais concentrado, em RCC na fração granulométrica de 2 a 4
mm.

Figura 6. Curvas de efluente de chumbo, cobre, zinco e cádmio obtidas com a aplicação de
percolado sintético, 25 vezes mais concentrado, em RCC na fração granulométrica de 2 a 4
mm.
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Figura 7. Curvas de efluente de chumbo, cobre, zinco e cádmio obtidas com a aplicação de
percolado na sua concentração normal em RCC, na fração granulométrica de 4 a 7,5 mm.

Figura 8. Curvas de efluente de chumbo, cobre, zinco e cádmio obtidas com a aplicação
de percolado sintético, 5 vezes mais concentrado, em RCC na fração granulométrica de 4
a 7,5 mm.

Figura 9. Curvas de efluente de chumbo, cobre, zinco e cádmio obtidas com a aplicação de
percolado sintético, 25 vezes mais concentrado, em RCC na fração granulométrica de 4 a
7,5 mm.
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Na Tabela 2 estão apresentados os valores do número de Peclet, do fator de retardamento
e dos coeficientes de dispersão-difusão do cádmio, chumbo, cobre e zinco nas três frações
granulométricas de RCC estudadas.
Lima (1999), analisando a constituição química do RCC, concluiu que os compostos de
maior abundância são SiO2, Fe2O3, Al2O3, Ca(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH, TiO2, P2O5 e
CaCO3. Considerando-se que esses compostos químicos podem se dissociar em meio aquoso,
proporcionando, além de aumento no pH do meio, a formação de hidróxidos com os metais,
acredita-se que as remoções dos metais, ocorreram devido à presença deles no RCC. Segundo
Dal Bosco et al. (2004), a remoção de metais de efluentes aquosos tem sido feita, na maior
parte das vezes, pela precipitação com CaO, composto que está presente em grandes
concentrações no RCC. A reação desses compostos, com os metais em solução pode
proporcionar a precipitação deles como hidróxidos, sendo, dessa forma, removidos do
percolado, o que pode ser verificado pelo alto valor obtido para o fator de retardamento
(Tabela 2).
Tabela 2. Valores médios do número de Peclet, fator de retardamento (R) e coeficiente dipersão - difusão (D, cm2 h-1)
do cádmio, chumbo, cobre e zinco para o RCC nas três frações granulométricas.
Metais

Fração
granulométrica
do RCC

Percolado*

0,5 a 1 mm

Pb

Cu

Zn

Peclet

R

D

Peclet

R

D

1
2
3

20,34
23,64
23,62

7,48
5,51
4,09

38,89
38,62
30,20

20,91
48,33
49,47

6,40
4,41
3,20

37,64
23,55
14,42

2 a 4 mm

1
2
3

30,53
38,50
78,08

6,52
5,31
3,16

34,07
25,72
20,93

29,30
65,75
69,94

5,55
3,60
2,73

4 a 7,5 mm

1
2
3

21,35
55,52
88,49

5,37
4,04
2,93

40,19
20,61
12,67

39,01
68,83
77,84

4,81
3,44
2,32

Peclet

Cd

R

D

32,62
33,60
34,02

5,97
2,82
2,07

26,34
27,17
20,97

35,50
17,40
23,37

39,48
62,71
97,84

4,89
2,72
1,51

22,00
14,25
14,68

82,08
55,55
51,16

4,06
2,16
1,02

Peclet

R

D

27,95
31,14
69,11

3,49
1,86
0,96

32,92
19,22
10,32

26,34
27,17
20,92

164,27
47,41
92,52

3,00
1,73
0,90

18,33
22,26
17,76

10,46
17,66
22,36

53,25
52,81
60,17

2,97
1,78
0,67

16,11
18,57
19,01

*Percolado com concentração médias dos metais (1), 5 vezes a concentração média desses metais no percolado (2) e 25 vezes a
concentração média desses metais no percolado (3).

Na Tabela 2, verifica-se que a diminuição do tamanho das partículas do RCC (menor
granulometria) proporcionou aumento no fator de retardamento, fazendo com que as curvas
de eluição, para um mesmo metal, se deslocassem para a direita. Como o fator de
retardamento (R) depende das interações entre as fases líquida e sólida que ocorreram durante
a percolação da solução na coluna contendo RCC, maiores valores de R são esperados para
menores granulometrias, em virtude da ocorrência da maior interação íon-coloide e menor
velocidade de avanço.
Menores valores de R no RCC foram obtidos com aumento da concentração dos metais
no percolado. Aumentando-se a concentração dos metais no fluido deslocador, mais
rapidamente os sítios de adsorção serão saturados e, consequentemente, menores valores de R
são obtidos. A sequência de interação entre os metais presentes no percolado e o RCC
(Pb>Cu>Zn>Cd), nas três frações granulométricas, foi a mesma obtida para os RSUs, sendo o
chumbo o metal com maior valor de R.
Também, na Tabela 2, pode-se observar que o Cd, na maior concentração, apresentou
valores de R inferiores aos da unidade. Segundo Ferreira (2003), isso indica que apenas uma
fração da fase liquida participa do processo de transporte de soluto, ocorrendo exclusão
catiônica.
A sequência de valores de D dos metais, nas três frações granulométricas do RCC, foram
as mesmas obtidas para o fator de retardamento, ou seja, Pb>Cu>Zn>Cd.
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Em relação ao número de Peclet (P), observam-se, em todas as frações granulométricas
do RCC foram obtidos valores superiores a 10 e inferiores a 100, o que indica, segundo
Gonçalves (2007) e Sun (1995), ter ocorrido transporte de soluto predominantemente por
dispersão mecânica.

4. CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos neste experimento, conclui-se que:
- Os fatores de retardamento dos metais, quando percolado nas três frações
granulométricas do RCC, seguiram a seguinte sequência: Pb>Cu>Zn>Cd;
- O aumento na granulometria proporcionou menores valores do fator de retardamento de
Pb, Cu, Zn e Cd no RCC.
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RESUMO
Pouco se sabe sobre a capacidade do material orgânico estabilizado (RSU velho) e do
resíduo de construção civil (RCC) em reter metais pesados contidos em percolados gerados
em aterros sanitários. Objetivou-se avaliar a capacidade do RSU velho em remover metais
pesados presentes em percolado produzido por RSU recém coletado, além do efeito do RCC
na concentração de metais pesados no efluente de colunas de RSU velho. Em três colunas
(CR), colocou-se uma camada de RCC e, em seguida, RSU velho e em três (SR), apenas RSU
velho. Analisaram-se, no percolado e no efluente, pH, CE, DBO e os metais Zn, Cd, Cu e Pb.
Houve eficiente e semelhante remoção de DBO e metais pesados em ambos os tratamentos. A
presença da camada de RCC mostrou-se importante para a melhoria geral na qualidade do
efluente, porém não influenciou a concentração de metais nele. A ordem de retenção dos
metais nas colunas foi: Cu ~ Pb > Cd > Zn. À exceção do Cd e do Zn, todas as outras
variáveis avaliadas nos efluentes estiveram abaixo dos padrões máximos estabelecidos na DN
01/08 COPAM/CERH para lançamento de efluente em corpo hídrico.
Palavras-chave: capacidade de retenção; chorume; elementos traço.

Influence of the civil construction debris layer in heavy metals removal
of the leachate submitted to recirculation in landfill
ABSTRACT
Little is known about the ability of stabilized organic matter (old MSW) and construction
waste (RCC) to retain heavy metals from leachate generated in landfills. The objective of this
study was to assess the potential of MSW to remove old heavy metals in MSW leachate
produced by freshly collected, and the effect of RCC in the concentration of heavy metals in
effluents from MSW old. In three columns (CR), put a layer of RCC and then MSW old and,
on the other three (SR), only MSW old. Analyzed in the leachate and effluent pH, EC, BOD
and metals Zn, Cd, Cu and Pb. There were similar and efficient removal of BOD and heavy
metals in both treatments. The presence of the layer of RCC was considered important to the
overall improvement in effluent quality, but did not influence the concentration of metals in
the effluent. The order of retention of metals in the columns was: Cu ~ Pb> Cd> Zn. With the
exception of Cd and Zn, all other variables assessed in the effluent were below the maximum
standards set in DN 01.08 COPAM / CERH for release effluent into water bodies.
Keywords: retention capacity; landfill leachate; trace elements.
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1. INTRODUÇÃO
Dentre as alternativas tecnológicas para disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU), o
aterro sanitário ainda é a técnica mais utilizada (Leahy e Shreve, 2000), pois apresenta menor
custo (D’Almeida e Vilhena, 2000) e, comparativamente a outras técnicas, menores impactos
(Junkes, 2002).
Com a degradação do material orgânico presente no RSU, há a geração do chorume, um
líquido escuro, de alta carga orgânica e inorgânica e de elevado impacto ambiental. Em razão
da infiltração de água de chuva no material acondicionado no aterro há a mistura dessas águas
com o chorume produzido, gerando o que se denomina “percolado”. O tratamento e a
disposição final desse percolado é, ainda hoje, um dos principais problemas ambientais
gerados nessa atividade.
O tratamento do percolado coletado é atividade complexa que requer a instalação de
sistemas que proporcionem redução da carga orgânica e de outros poluentes presentes neste.
Entre os componentes inorgânicos presentes no percolado de aterro sanitário estão os metais
pesados, tais como cobre, chumbo e zinco que, considerando-se os riscos que proporcionam
ao meio físico e biótico, devem ser monitorados com atenção (Silva, 2002).
A recirculação do percolado em células de lixo tem sido apontada como técnica de
grande viabilidade no tratamento desses resíduos, por possibilitar o prolongamento da vida
útil dos aterros sanitários, tornar desnecessária a construção de uma unidade de tratamento
para este líquido e, principalmente, por reduzir significativamente os componentes orgânicos
e inorgânicos presentes – em razão da ocorrência de processos de adsorção, precipitação,
quelação/complexação, que ocorrem quando há contato do líquido com o material aterrado.
A solubilidade dos metais no percolado depende do pH, do potencial redox e da
solubilidade das espécies iônicas dos metais presentes neste, da concentração de agentes
complexantes (ácidos húmicos) e da força iônica da solução (Erses e Onay, 2003). Segundo
os mesmos autores, a solubilidade dos metais no percolado aumenta com o decréscimo do pH,
observando-se ampliação na concentração de metais no percolado quando os valores de pH
estão mais baixos. Em vista disso, a recirculação do percolado em meio básico pode reduzir a
concentração de metais pesados no líquido filtrado. Uma forma de possibilitar a passagem do
percolado em meio básico é a disposição de uma camada de resíduos de construção civil
(RCC) junto à base das células de disposição do RSU (Sousa et al., 2002). O uso do RCC com
essa finalidade, além de reduzir as concentrações de metais pesados no percolado, tem
reduzido o problema gerado pelo elevado volume de entulhos gerados na construção civil.
A interação de metais pesados e diferentes componentes da fração sólida do solo têm
sido bastante estudadas, porém, pouco se sabe sobre a capacidade do material orgânico do
RSU estabilizado e do RCC em reter metais pesados presentes em percolados gerados em
aterros sanitários, conhecimento indispensável quando se faz a recirculação do percolado
(Matos et al., 2009).
Neste sentido, os objetivos deste trabalho foram avaliar a capacidade do material
orgânico estabilizado (RSU velho - aterrado por 20 anos), em remover metais pesados
presentes no percolado produzido por material orgânico novo (RSU novo – recém- coletado),
além de avaliar o efeito da presença da camada de resíduo de construção civil (RCC) sobre a
concentração de metais pesados no efluente de células experimentais preenchidas com RSU
velho.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Área Experimental de Tratamento de Resíduos Urbanos
do Departamento de Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG. Para
o desenvolvimento das atividades de pesquisa, foram construídas seis colunas para
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representar células de um aterro sanitário. Cada coluna foi constituída por três manilhas de
concreto armado, com 1,00 m de diâmetro interno e 1,00 m de altura, sobrepostas e seladas na
junção com argamassa de cimento, formando um cilindro rígido de 3,00 m de altura (Figura
1).

Figura 1. Vista geral das colunas experimentais.

O resíduo de construção civil (RCC), colocado na base de três colunas, foi coletado em
demolição localizada próxima ao Departamento de Engenharia Agrícola, sendo constituído,
predominantemente, por material resultante da derrubada de paredes.
A camada de drenagem posicionada na base de cada uma das colunas experimentais, de
0,10 m de espessura, foi composta por 0,07 m de brita nº 1 e 0,03 m de areia grossa. Sobre a
camada de drenagem, três colunas experimentais receberam uma camada de 0,30 m de
espessura de RCC, composto por material de tamanho variando entre 0,5 cm e 3,0 cm. Acima
da camada de drenagem, no caso das colunas que não receberam a camada de RCC (colunas
SR), e da camada de RCC, nas colunas que a receberam (colunas CR), foram acondicionadas,
sequencialmente, camadas de RSU velho, com cerca de 20 anos de idade de aterramento,
coletado no lixão do Município de Visconde do Rio Branco, MG. Ao fim do enchimento das
colunas experimentais, os pesos específicos encontrados foram de 14 kN m-3 nas colunas SR e
de 13,19 kN m-3 nas colunas CR. No topo das colunas experimentais, sobre a camada de
resíduos sólidos, foi colocada uma camada de 0,15 m de brita nº. 1 e sobreposta uma camada
de 0,20 m de areia grossa para possibilitar melhor distribuição do percolado no processo de
recirculação.
Para produção do percolado a ser recirculado nas células de aterro sanitário, foi utilizado
um reservatório de fibra de vidro com capacidade para 10.000 litros. O preenchimento do
reservatório produtor de percolado deu-se de forma que, aproximadamente, 2/3 do seu volume
foi preenchido com o RSU recém-coletado na cidade de Viçosa, estabelecendo um peso
específico de 7 kN m-3. Para proteger os tubos de drenagem de possíveis entupimentos, estes
foram cobertos com telas plásticas de malha de 1,0 cm x 1,0 cm. Logo após o
acondicionamento de todo o RSU, foi sobreposta uma camada de cobertura composta de 0,15
m de brita nº. 1, seguida por uma camada de 0,20 m de areia grossa, a fim de facilitar a
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distribuição das precipitações natural e artificial, evitando transbordamentos. Tanto as células
experimentais quanto o reservatório produtor de percolado contendo RSU recém- coletado
foram construídos de forma a ficarem parcialmente enterrados.
A composição gravimétrica do RSU utilizado no preenchimento da célula produtora de
percolado está apresentada na Tabela 1. Não foi possível fazer a caracterização física e a
composição gravimétrica do RSU velho, devido ao seu avançado estado de decomposição.
Tabela 1. Composição gravimétrica do resíduo sólido urbano da cidade de Viçosa – MG utilizado
no experimento.

Componentes
Papel
Papelão
Plástico duro
Plástico filme
PET
Vidro
Alumínio
Metais
Tecidos
Resíduo orgânico
Outros
TOTAL

Massa (kg)
25,7
15,0
9,2
56,8
3,2
13,2
1,0
2,5
6,7
223,3
3,5
360,1

Percentual
7,14
4,17
2,55
15,77
0,89
3,67
0,28
0,69
1,86
62,01
0,97
100,00

Nas semanas em que não ocorreram chuvas, foram aplicadas lâminas médias de 5 mm de
água, por vez, sobre o reservatório contendo RSU novo. As aplicações foram realizadas com
o uso de um regador de jardim, de forma a se obter produção regular de percolado durante
todo o período experimental, possibilitando, assim, a recirculação nas unidades
experimentais.
O percolado, antes de sua recirculação, foi enriquecido com cádmio, zinco, cobre e
chumbo. Essa solução foi preparada utilizando-se sais de nitrato desses elementos químicos,
dissolvidos em água deionizada. As concentrações foram escolhidas com base nas
concentrações médias de metais pesados encontradas na literatura para aterros sanitários. A
solução contaminante foi preparada de tal maneira que cada mililitro adicionado em um litro
de percolado aumentava a concentração natural desses metais no percolado em
aproximadamente 10 vezes. Após o enriquecimento com metais pesados, o percolado foi
aplicado semanalmente, de forma uniforme, sobre as colunas experimentais. As aplicações
ocorreram durante um período de 17 semanas.
As análises físicas, químicas e bioquímicas do percolado e do efluente das colunas
experimentais foram realizadas em intervalos de 21 dias, para avaliar o comportamento de
algumas variáveis (pH, CE, DBO e os metais Zn, Cd, Cu e Pb), ao longo do período de
experimentação. Para realização das análises, seguiu-se metodologia apresentada no Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (AWWA/APHA/WEF, 2005), para a
quantificação da concentração total de metais pesados, realizou-se prévia digestão nítricoperclórica das amostras.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das análises físicas, químicas e bioquímicas do percolado e do efluente das
colunas experimentais, contendo ou não a camada de RCC, encontram-se apresentados na
Tabela 2.
Tabela 2. Propriedades físicas, químicas e bioquímicas do percolado e do efluente das colunas
experimentais.
pH*

CE*
dS m-1

DBO5*

Pb*

Cu*

Cd*

Zn*

----------------------------------- mg L-1 ---------------------

Afluente1

5,60

10,98

17.139,29

1,52

14,80

0,45

172,73

Efluente CR2

7,66

3,32

93,09

0,03

0,57

0,29

246,59

Efluente SR3

7,70

4,32

75,94

0,02

0,53

0,27

139,23

*

valores médios;
percolado produzido pelo RSU novo no reservatório produtor;
2
percolado das colunas experimentais preenchidas com RSU velho com camada de RCC;
3
percolado das colunas experimentais preenchidas com RSU velho sem camada de RCC.
1

O baixo valor de pH obtido no percolado do reservatório produtor (Tabela 2) se deve ao
caráter ácido desses efluentes, formado em decorrência do RSU novo estar em estádio inicial
de degradação do material orgânico, ou seja, na fase acidogênica, em que ocorre a
solubilização de muitos íons. Carvalho (2005), ao trabalhar com RSU com características
bastante semelhantes aos do RSU novo – recém- coletado utilizados neste trabalho, encontrou
valores iniciais de pH muito próximos aos encontrados no reservatório produtor e mudando
da condição neutra a alcalina somente a partir do 266° dia de “aterramento” do RSU novo,
fase não observada neste estudo devido ao menor período experimental.
A média dos valores de pH dos efluentes coletados nas colunas de RSU submetidas aos
dois tipos de tratamento permaneceu próximo à neutralidade (Tabela 2), indicando condição
de bioestabilização do material orgânico em degradação e da capacidade do sistema em elevar
o pH do líquido recirculado. A capacidade tampão do sistema, proporcionado pela matéria
orgânica, frente à acidez inicial, se deve aos cátions Ca2+, Mg2+, K+ e Na+ que são
solubilizados com a mineralização ou que se encontram fracamente retidos no material
orgânico (Kiehl, 1985).
Contrariando as expectativas, não foi verificado maior pH no efluente das colunas CR,
em decorrência da presença de carbonatos e hidróxidos (presentes no cimento e na cal).
Acredita-se que isso se deu devido à granulometria do RCC, que impediu maior reatividade
do material com o percolado, visto que partículas maiores têm reduzido contato com o
ambiente em que se encontram em função da sua pequena superfície específica.
A condutividade elétrica média no percolado bruto (afluente) foi bastante elevada (11,0
dS m-1), tendo sido verificados picos de 22,0 dS m-1 no início das coletas e valores entre 6,0 e
8,0 dS m-1 ao final do período experimental (Tabela 1). Valores próximos a 9,0 dS m-1 são
descritos para os percolados de aterros sanitários em seu primeiro ano de implantação (Qasim
e Chiang,1994; Carvalho, 2005). Os elevados valores iniciais de CE podem ser decorrentes da
solubilização de íons NH4+, NO3-, Ca2+, Na+, K+, SO42- e Mg2+, provenientes da degradação da
matéria orgânica do RSU novo.
Em média, a CE no percolado produzido nas colunas de RSU submetidas ao tratamento
CR foi de 3,32 dS m-1 e de 4,32 dS m-1 naquelas de tratamento SR (Tabela 1). Colunas de
RSU com a camada de RCC possibilitaram a produção de percolado com CE 23% menor que
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a obtida no percolado de colunas de RSU sem a camada de RCC. Acredita-se que esse
resultado é fruto da camada de RCC que proporcionou a precipitação de íons em solução.
Efeitos semelhantes foram obtidos por Carvalho (2005), que encontrou para o tratamento SR
um valor médio de condutividade elétrica de 5,2 dS m-1 e de 4,7 dS m-1 no tratamento CR.
A DBO5 média no afluente foi de 17.139 mg L-1, tendo sido iniciamente de 30.556 mg L-1
e, no final do período experimental, de 6.560 mg L-1. A faixa de variação encontrada está
coerente com a reportada por Qasim e Chiang (1994), que apresentaram valores entre 7.500 e
28.000 mg L-1 para DBO no primeiro ano de funcionamento de aterros sanitários. Os elevados
valores de DBO5 e baixos de pH encontrados no afluente são, tal como já comentado,
característicos da fase acidogênica de degradação do material orgânico.
A recirculação do percolado proporcionou remocão significativa da DBO5, em ambos os
tratamentos. O efluente das colunas CR apresentou DBO5 média de 93 mg L-1 e o tratamento
SR média de 76 mg L-1, sendo o comportamento de ambos bastante uniforme durante o
experimento. A maior remoção de carga orgânica no tratamento CR pode ser atribuída à
maior capacidade do material de preenchimento (material orgânico estabilizado) colocado no
lugar da camada de RCC (no tratamento SR), já que, aparentemente, houve pequena
contribuição do RCC na remoção de DBO.
O percentual retido de metais após o balanço de massas, com o qual se relacionou a
quantidade de metal afluente em uma semana com a efluente na semana subsequente está
apresentado na Tabela 3.
Tabela 3. Percentual de metais pesados retido nas colunas de RSU velho contendo camada de RCC (CR)
e sem a camada de RCC (SR).

1

Metal

N1

Valor p2

Média CR (dp3)

Média SR (dp3)

Pb

3

0,27

94,36 (4,71)

97,01 (1,96)

Cu

3

0,45

98,65 (1,17)

99,30 (0,65)

Cd

3

0,51

78,23 (18,70)

87,44 (11,86)

Zn

3

0,42

61,71 (32,06)

86,34 (9,87)

número de observações para cada tratamento; 2resultado do teste de significância; 3desvio padrão.

No balanço de massas, a diferença entre os percentuais de metais retidos nas colunas de
RSU não diferiu entre os tratamentos (colunas com camada de RCC e sem camada de RCC).
Em termos numéricos, a retenção nesse estudo respeitou a seguinte ordem: Pb ~ Cu > Cd >
Zn para os tratamento sem a camada de resíduos de construção civil e para o tratamento
contendo a camada de RCC.
Entre os metais, o zinco foi o elemento que teve maior concentração no afluente
enriquecido com coquetel multiespécie (Tabela 2), representando o que ocorre normalmente
em situações reais, em que o elemento apresenta concentrações bem maiores que a dos
demais metais estudados neste experimento. O zinco merece especial atenção não só por
apresentar elevada concentração nos RSU, mas, principalmente, por sua expressiva
mobilidade, quando comparada à dos outros metais.
Estudos de mobilidade têm demonstrado, no geral, que os metais Pb, Cr e Cu, quando
dispostos sobre a superfície do solo, apresentam baixa mobilidade, enquanto Mn, Zn, Ni e Cd
são relativamente mais móveis (Fontes e Gomes, 1993; Matos et al., 1996; Nascentes, 2003).
A concentração de zinco no efluente das colunas de RSU, submetidas aos dois
tratamentos, ficou bastante estável até o 70º dia de experimento, ponto onde se iniciou
acentuada mobilidade desse metal. O pico de concentração afluente ocorrido no dia 42,
possivelmente, refletiu nos efluentes apenas a partir do 70º dia. Enquanto que o pico ocorrido
por volta do dia 98 foi instantaneamente refletido. Tal comportamento pode ser indicativo de
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que a partir do 70º dia o Zn que estava retido no afluente (pH 5,6) entrou em contato direto
com o RSU velho (pH 7,9) e também com RCC (pH 9,3) e, ou, começou a haver substituição
do Zn retido nos sítios de adsorção por elementos com maior energia de ligação. Segundo
Lamim et al. (2001), a força de ligação relativa ao Zn depende da natureza da matéria
orgânica, em função do pH.
O zinco, sob pH próximo a 7,7, apresentou porcentagens de retenção nas colunas CR e
SR de 61,71% e 86,34%, respectivamente (Tabela 3). Os resultados encontrados foram
satisfatórios quando comparados aos descritos por Lamim et al. (1998), que observou que o
zinco, isoladamente, apresentou 61,2% de retenção em vermicomposto sob pH 7,5, enquanto
que em competição com Pb, Cd e Cu, sob esse mesmo pH, a retenção foi apenas de 26,9%.
A menor retenção de zinco, comparado à dos demais metais (Tabela 3), pode ser
explicada também pela interferência do cobre. De acordo com estudos realizados por Matos et
al. (2003) e Moreira (2004), a adsorção do Zn diminui na presença do Cu, haja vista que o Zn
adsorvido à fração orgânica pode ser deslocado para a solução por cátions de maior afinidade
ao material orgânico, como o Cu e o Pb. Outra hipótese para a dessorção de Zn e também de
Cd, segundo metal menos retido nas colunas experimentais (Tabela 3), é dada por Ladonin e
Margolina (1997, apud Bertoncini, 1997), que estudando interações entre ácidos húmicos e
metais pesados demonstraram que a presença de cálcio, mesmo em concentração menor que
0,5 mg L-1, reduziu a adsorção de Zn e Cd. A explicação para esse fato é que o cálcio ocupa as
posições de troca não específicas, diminuindo o acesso desses cátions ao complexo de troca.
No caso específico do Cádmio, a menor adsorção nas colunas CR pode ter sido
influenciada pela concentração de Na2O, óxido de maior abundância no RCC (Ângulo et al.,
2003), uma vez que o aumento na concentração de Na no meio pode reduzir a adsorção desse
metal (Omae, 1984). Essa melhor eficiência do tratamento sem a camada de RCC na retenção
do metal cádmio pode ser observada nas Tabelas 2 e 3, sendo o tratamento CR 10,29% menos
eficiente em comparação ao SR. Além da diferença entre as eficiências das colunas CR e SR,
o comportamento da última apresentou menor variação no percentual de lixiviação ao longo
do período experimental.
Os valores de retenção encontrados para o Cd (Tabela 3) não diferiram muito dos
reportados por Siqueira (1988), que encontrou em seu trabalho um percentual de retenção de
73,1% de Cd em ácidos húmicos, sob pH 6,5. Esse autor observou, também, que a adsorção
de Cd foi diferente da adsorção de Cu, Pb e Zn nas mesmas condições experimentais. O Cd,
quando estudado isoladamente, teve sua adsorção marcadamente aumentada quando o pH foi
elevado de 4,5 a 6,0, por outro lado, a sua adsorção foi drasticamente reduzida na presença de
Cu e Zn. Ainda segundo Siqueira (1988), complexos de ácidos fúlvicos e ácidos húmicos com
Cu e Pb são bastante estáveis, enquanto o Cd e o Zn associam-se mais fracamente com essas
substâncias.
Pelo balanço de massas, as maiores médias de remoção de metais foram relacionadas ao
cobre, como apresentado na Tabela 3. A baixa dessorção do metal cobre, também verificada
neste trabalho, já foi creditada e discutida por diversos autores. Harter (1979, apud Matos,
1995) considerou que o fator de maior importância para a retenção do cobre no solo seja a
hidrólise de cátions, formando CuOH+, sob valores de pH do solo acima de 6,0, já que isto
possibilitaria, em vista de menor carga iônica, adsorção de maior quantidade dessas espécies
no complexo de troca. Egreja Filho (1993) creditou a diminuição da mobilidade do Cu à
formação de humatos metálicos (quelatos) de alta estabilidade. Oliveira e Mattiazzo (2001)
atribuem a adsorção do elemento à formação de complexos organometálicos, enquanto Matos
et al. (1996) consideram ser a adsorção possível até mesmo em componentes do solo
considerados inertes (físico-quimicamente). Para Alves (1998), os processos de adsorção de
Cu por componentes do solo (ácidos húmicos e óxidos de Fe e Mn) são irreversíveis ou
fracamente reversíveis e requerem alta energia de ativação para dessorção, entretanto, a
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elevada adsorção de íons Cu2+ pode ser apenas uma adsorção aparente, pois se acredita que
altas adsorções, em valores de pH entre 7 e 9, podem estar relacionadas tanto com o processo
de adsorção propriamente dito, como também com a precipitação do cobre, sobre a forma de
Cu(OH)2. Embora processos químicos possam ter tido participação na remoção do Cu,
acredita-se que a remoção física do material orgânico contido no percolado tenha sido a
principal razão para que se obtivessem esses resultados. Como é eficiente a remoção de
material orgânico nas colunas de RSU e como o Cu é o metal pesado mais fortemente
associado ao material orgânico, a remoção física passa a ter grande importância na remoção
desse metal.
A concentração média de Cu no afluente foi de 14,80 mg L-1 e os valores médios de
-1
-1
concentração efluente das colunas de RSU foram de 0,57 mg L para CR e 0,53 mg L para SR
(Tabela 2). A pequena diferença encontrada entre as concentrações efluentes indica que a
camada de RCC não proporcionou aumento na remoção de Cu do percolado. Comportamento
semelhante, de baixa mobilidade do elemento Cu, foi verificado por Matos et al. (1996) em
latossolos com tratamentos com e sem calagem.
Apesar da pequena diferença encontrada entre as concentrações efluentes das colunas CR
e SR (Tabela 2), os percentuais lixiviados, ao longo do período de experimentação,
apresentaram comportamentos diferentes. Nas colunas SR, o percentual de dessorção
apresentou comportamento uniforme, com os valores de cobre lixiviado em torno de 0,77%
desde o inicio do experimento. Entretanto, nas colunas CR, a porcentagem de lixiviação
iniciou-se em valores menores que 0,15% seguida de picos com maiores lixivições,
aproximadamente 1,60%, permanecendo com valores próximos a este até o final do
experimento.
No que se refere ao chumbo, os percentuais retidos no material de preenchimento das
colunas CR e SR foram, respectivamente, 94,36 e 97,01% (Tabela 3). Siqueira (1988)
encontrou percentual de retenção de chumbo em ácidos húmicos, sob pH 6,5, de 99,8%.
Lamim (1995), variando o pH de 4,25 a 10,00, obteve percentual de Pb adsorvido sempre
acima de 88,7% em vermicomposto de esterco bovino. O mesmo autor constatou que a
presença de íons competidores do Pb não afetou em mais que 13% a adsorção desse elemento.
Os dados apresentados na Tabela 2 mostram que não houve diferença na adsorção de Pb,
no que se refere à presença ou não de RCC, e que em ambos os tratamentos a dessorção foi
insignificante. Corroborando a baixíssima dessorção do Pb, obtida neste trabalho, Pierangelli
(1999) observou que, do total de Pb adsorvido por 17 solos estudados, após reações repetidas
num período de 33 dias, em média, menos de 1% foi dessorvido, após 72 horas de reação com
Ca(NO3)2, nessas condições experimentais.
Matos et al. (1996) e Pierangeli et al. (2001) não encontraram variações nas quantidades
de Pb adsorvidas nas amostras de latossolos que receberam ou não calagem ou em mudanças
na força iônica da solução de equilíbrio. Segundo os autores, isso indica que o Pb é adsorvido
predominantemente como complexos de esfera interna e, pelo menos em curto prazo, oferece
menor risco potencial de contaminação ambiental quando comparado a outros metais.
Acredita-se que a alta afinidade do Pb com o RSU velho tenha se dado, como também
verificado por Calace et al. (2001), pela diversidade de composição do material, que apresenta
não uma particular fração para retenção e, sim, a presença de várias frações simultâneas. A
adsorção desse metal no material de preenchimento das colunas foi praticamente constante em
quase todo o período experimental, nos dois tratamentos.
Alguns fatos evidenciados neste estudo foram também reportados na literatura. Costa
(1991), estudando a competição entre metais por ácidos húmicos, comprovou que, em geral, o
Cu e o Pb foram mais retidos pelas moléculas de ácidos húmicos do que o Zn e o Cd, tendo
sido o Cu o elemento mais retido (95,89%, sob pH 8,5). A elevada correlação entre as
adsorções de Cu e Pb também foi verificada em estudo analisando solos de estados
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americanos, onde solos que adsorviam grande quantidade de Pb também adsorviam grande
quantidade de Cu (Harter, 1979 apud Sousa et al., 2002). Siqueira (1988), estudando a
capacidade de retenção dos metais Cd, Pb, Cu e Zn por ácidos húmicos, verificou que o pH,
tipo de metal, quantidade de metal adicionado e presença de outros cátions metálicos
influenciaram significativamente essa reação. O autor constatou ainda que a adsorção de
chumbo foi semelhante à adsorção de cobre e não sofreu interferência na presença de cádmio
e zinco, em concordância com os resultados encontrados neste estudo.
A Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 46 de 2008, válida para o Estado de Minas
Gerais, determina que o percolado tratado deva possuir DBO menor ou igual a 60 mg L-1, ou
que o sistema de tratamento utilizado tenha eficiência média anual igual ou superior a 70% na
remoção dessa variável, desde que não venha a prejudicar a qualidade da água de tal forma a
suplantar padrões para a sua classe de enquadramento. Na mesma deliberação ficou
estabelecido que para o lançamento do efluente em corpos d’água o pH deve estar em um
intervalo de 5 a 9. Neste estudo, tanto a DBO quanto o pH atenderam a referida legislação,
tendo a DBO apresentado redução global próxima a 99,5% e pH próximo a 7,7 para os
efluentes de ambos os tratamentos.
No que diz respeito à concentração de metais pesados, na Tabela 4 estão apresentados os
padrões referenciais, estabelecidos pela Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 46 de
2008. De acordo com o observado, o sistema de tratamento por recirculação do percolado foi
eficiente na remoção de chumbo e cobre, mas não na remoção de cádmio e zinco (Tabela 4).
Dessa forma, os efluentes obtidos por recirculação do percolado nas colunas, independente de
possuir ou não camada de RCC, não estavam em condições de lançamento em corpos d’água.
Tabela 4. Padrões para lançamento de efluentes em corpos hídricos, segundo a Deliberação Normativa
COPAM/CERH nº.01/2008 e concentração efluente nas colunas de tratamento de percolado.
Metal

COPAM/CERH nº. 01/2008

Efluente CR1

Efluente SR2

-------------------------------------------- mg L-1 -----------------------------------------Pb total

< 0,1

0,024*

0,022*

Cu dissolvido

< 1,0

0,57*

0,53*

Cd total

< 0,1

0,29*

0,27*

Zn total

< 5,0

246,59*

139,23*

*

valores médios;
percolado das colunas experimentais preenchidas com RSU velho com camada de RCC;
2
percolado das colunas experimentais preenchidas com RSU velho sem camada de RCC.
1

4. CONCLUSÕES
À exceção do Cd e do Zn, todas as outras variáveis avaliadas nos efluentes estiveram
abaixo dos padrões estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM/CERH, no que se refere
ao lançamento de percolados tratados em corpos hídricos. Apesar disso, o sistema de
tratamento com a recirculação de percolado de RSU novo em colunas de RSU velho mostrouse eficiente na remoção de poluentes, já que as concentrações afluentes de metais pesados
foram 10 vezes maiores do que as encontradas no percolado produzido em aterros sanitários,
e sendo as colunas de RSU avaliadas de apenas 2,1 m de altura, inferior ao que é
normalmente encontrado em situações práticas. Além disso, a camada de RCC mostrou-se
importante para a melhoria geral da qualidade do percolado recirculado em colunas de RSU.
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RESUMO
Pouco se sabe a respeito da dinâmica da mineralização do nitrogênio orgânico contido
nos dejetos de suínos, tornando-se necessário a adequação de modelos para sua predição. O
objetivo do presente trabalho foi parametrizar e avaliar modelos de mineralização do
nitrogênio orgânico em solo tratado com água residuária da suinocultura (ARS), sob
diferentes temperaturas e conteúdos de água. Amostras de 57,3 cm3 de Latossolo VermelhoAmarelo distrófico foram misturadas com ARS, numa dose de aplicação de 400 kg ha-1 de
nitrogênio, colocadas em recipientes plásticos e incubadas sob quatro diferentes temperaturas
(15, 20, 25, 35ºC) e conteúdos de água correspondentes às tensões de 10, 30, 200 e 1500 kPa.
Aos 3, 6, 12, 24, 48, 96 dias de incubação, foram retiradas amostras do solo incubado para
quantificação das concentrações de amônio e nitrato. A partir dos valores de nitrogênio
orgânico mineralizado, obtidos ao longo de diferentes tempos de incubação, foram
determinados os parâmetros dos modelos de mineralização do nitrogênio no solo. O valor da
concentração de nitrogênio potencialmente mineralizável (N0) em solo com aplicação de ARS
foi 2,5 vezes superior em relação à concentração obtida em solo sem aplicação de ARS. A
constante de mineralização (k) em solo com ARS foi sempre maior em relação ao solo sem
ARS. Houve tendência do modelo exponencial simples subestimar os valores da concentração
de nitrogênio mineralizado. Na maioria das situações, o modelo potencial foi mais eficiente
que o modelo exponencial simples para predizer a mineralização do nitrogênio orgânico.
Palavras-chave: dejeto de suínos; disposição de residuos; nitrato; amônio.

Parametrization of organic nitrogen mineralization models in soil
treated with swine raising wastewater
ABSTRACT
Little is known about the mineralization dynamic of organic nitrogen contained in swine
manure, so models need to be adjusted for its prediction. The objective of the present study
was to parameterize and assess models of organic nitrogen mineralization in soil treated with
swine raising wastewater (SRW) at different temperatures and water contents. Samples of
57.3 cm3 of dystrophic Red-Yellow Latosol were mixed with SRW at the application dose of
400 kg ha-1 nitrogen, placed in plastic cups and incubated at four different temperatures (15,
20, 25 and 35°C) and water contents corresponding to tensions of 10, 30, 200 and 1500 kPa.
Samples were removed from the incubated soil after 3, 6, 12, 24, 48 and 96 days to quantify
the ammonium and nitrate concentrations. The parameters of the soil organic nitrogen
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mineralization models were determined from the organic nitrogen mineralization values
obtained over the different incubation periods. The value of the potentially mineralizable
nitrogen (N0) in soil with application of SRW was superior that of the soil without application
of SRW. The mineralization constant (k) in soil with application of SRW was always superior
that of the soil without application of SRW. There was a tendency for the simple exponential
model to underestimate the values of the mineralized nitrogen concentration. In most of the
situations the potential model was more efficient than the simple exponential model to predict
the mineralization of the organic nitrogen.
Keywords: swine dejects; residue disposal; nitrate; ammonium.

1. INTRODUÇÃO
O nitrogênio ocupa posição de destaque entre os elementos essenciais ao crescimento e
desenvolvimento das plantas, sendo um dos macronutrientes mais caros e instáveis no solo e,
por isso, é considerado, juntamente com o fósforo, o principal fator limitante à produção
agrícola em solos de regiões de clima tropical (Matos, 2007).
Nos países tropicais, a limitada disponibilidade de nitrogênio nos solos e os altos custos
dos fertilizantes nitrogenados têm levado à utilização de resíduos animais, tais como dejeto de
suínos, como fonte de nutrientes (Vanlauwe et al., 1997). Dessa maneira, a utilização
adequada desses dejetos, além de contribuir para o aumento da fertilidade do solo, também
pode ser uma solução para diminuição da degradação ambiental causada pelo lançamento
destes diretamente nos cursos de água (Souza et al., 2009).
Os critérios que predizem a liberação de nitrogênio dos resíduos com base em suas
características químicas podem facilitar a seleção e o manejo desses materiais.
A baixa eficiência do uso de nitrogênio proveniente dos resíduos orgânicos é atribuída à
falta de sincronismo entre a sua liberação e a demanda pelas plantas, associada às perdas por
lixiviação (Myers et al., 1994). A sincronia não necessariamente aumenta os rendimentos das
plantas em curto prazo, mas pode reduzir as perdas de nitrogênio e melhorar a fertilidade do
solo em longo prazo.
O conhecimento das características do dejeto de suínos relacionados à degradação
microbiológica do nitrogênio orgânico pode contribuir para a previsão de seu comportamento
no solo, permitindo definir parâmetros úteis ao estabelecimento das doses máximas a serem
aplicadas aos solos, em função do nitrogênio disponibilizado às plantas.
A concentração de nitrogênio mineralizado em função do tempo pode ser estimada com a
utilização de modelos matemáticos. Diversos modelos foram elaborados para estimar a
mineralização do nitrogênio orgânico nos solos, tais como, o modelo exponencial simples
proposto por Stanford e Smith (1972), o modelo potencial proposto por Broadbent e
Nakashima (1968) e o modelo proposto por Marion et al. (1981).
Avaliando o potencial de mineralização de nitrogênio orgânico, Stanford e Smith (1972)
verificaram que as constantes de mineralização estimadas por meio do modelo exponencial
simples foram semelhantes para diferentes solos dos Estados Unidos.
Em estudos realizados por Camargo et al. (2002), avaliando vários modelos empíricos
para a predição da mineralização do nitrogênio orgânico em solos do Rio Grande do Sul, o
melhor ajuste foi obtido com o modelo exponencial simples, proposto por Stanford e Smith
(1972).
Em razão dos inúmeros fatores que interferem na mineralização do nitrogênio, tem sido
difícil encontrar características do solo que indiretamente possibilitem as estimativas dos
parâmetros dos modelos de mineralização do nitrogênio. Dentre os vários fatores que
interferem nessa mineralização, a temperatura e o conteúdo de água do solo são os que
necessitam ser mais estudados do ponto de vista da modelagem do processo.
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Nesse contexto, objetivou-se, com este trabalho, parametrizar e avaliar os modelos de
mineralização do nitrogênio orgânico propostos por Broadbent e Nakashima (1968) e
Stanford e Smith (1972) em solo tratado com água residuária da suinocultura (ARS), sob
diferentes condições de temperatura e conteúdo de água.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido nos Laboratórios de Água e Solo e de Qualidade da Água do
Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (UFV), no período
de maio a agosto de 2004.
Amostras deformadas de 57,3 cm3 de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico de textura
muito argilosa foram misturadas com uma quantidade de ARS correspondente à aplicação de
400 kg ha-1 de nitrogênio, considerando uma camada de solo de 20 cm de profundidade
(Westerman et al., 1987). Essas foram, então, colocadas em recipientes plásticos com volume
de 60 cm3 e incubadas sob quatro diferentes temperaturas (15, 20, 25 e 35ºC), em câmera
BOD com variação de ± 1ºC e quatro conteúdos de água distintos (correspondentes às tensões
de 10, 30, 200 e 1500 kPa). O conteúdo de água no solo incubado foi monitorado por
pesagem, sendo ajustado diariamente com a adição de água deionizada.
As amostras de solo tratado com a ARS foram retiradas aos 3, 6, 12, 24, 48 e 96 dias de
incubação, para a quantificação das concentrações de amônio e de nitrato. Para a
determinação da forma amônio, foi utilizado o método descrito por Kempers e Zweers (1986).
As análises de nitrato foram realizadas segundo o método descrito por Yang et al. (1998),
fundamentadas no método colorimétrico. O amônio e o nitrato das amostras de solo foram
extraídos utilizando-se a solução de cloreto de potássio 1 mol L-1. O nitrogênio mineralizado
foi obtido por meio da soma do nitrato com o amônio. As mesmas análises descritas
anteriormente foram também realizadas em solo que não recebeu ARS.
Com base nos valores de nitrogênio mineralizado, obtidos ao longo de diferentes tempos
de incubação, foram determinados os parâmetros do modelo proposto por Broadbent e
Nakashima (1968) (Equação 1) para cada combinação de temperatura e conteúdo de água no
solo. Com relação aos parâmetros da equação proposta por Stanford e Smith (1972) (Equação
2), o N0 foi ajustado para a combinação ótima entre temperatura e conteúdo de água, e os
valores da constante de mineralização foram estimados para cada combinação de temperatura
e conteúdo de água. As regressões não lineares foram ajustadas pelo método quasi-Newton do
programa STATISTICA, versão 6.0 (Statsoft, 1996), em nível de observação.

N m = At b

[1]

N m = N 0 (1 − e − kt )

[2]

em que:
Nm = concentração de nitrogênio orgânico mineralizado em determinado tempo (t)
(mg kg-1);
A = Taxa de mineralização (mg kg-1 dia-b);
b = constante;
t = tempo decorrido após o início da incubação (dia).
N0 = concentração de nitrogênio potencialmente mineralizável no solo (mg kg-1);
k = constante de mineralização (dia-1).
O delineamento experimental constituiu-se de blocos casualizados com quatro
repetições, nos quais foi utilizado esquema fatorial 4 x 4 (4 conteúdos de água e 4
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temperaturas) em parcelas subdivididas, as quais foram avaliadas ao longo do tempo de
incubação.
Para cada modelo ajustado, calculou-se o coeficiente residual de massa (CRM) e a
eficiência do modelo (EF), que foram utilizados para avaliar a precisão do modelo (Equações
3 e 4, respectivamente).
n
⎡n
⎤
CRM = ⎢∑ Pi − ∑ Oi ⎥
i =1
⎣ i =1
⎦
2
2
n
n
⎡
⎤
EF = ⎢∑ Oi − O − ∑ (Pi − Oi ) ⎥
i =1
⎢⎣ i =1
⎥⎦

(

)

n

∑O
i =1

[3]

i

∑ (O − O )

2

n

i =1

i

[4]

em que:
Pi = Valores estimados pelo modelo;
Oi = Valores observados experimentalmente;
O = Média dos valores observados;
n = número de observações.
O CRM representa uma medida da tendência do modelo em superestimar ou subestimar
os valores observados, sendo o valor zero indicativo de condição ótima (Loague e Green,
1991; Xevi et al., 1996). Valores positivos indicam tendência de superestimação do modelo
enquanto valores negativos indicam tendência de subestimação do modelo (Loague e Green,
1991; Xevi et al., 1996).
A eficiência do modelo (EF) apresenta valores menores ou iguais a 1, com o valor 1
representando ajuste perfeito (Loague e Green, 1991; Xevi, 1996).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Modelo exponencial simples
Nas Tabelas 1 e 2 estão apresentados os valores dos parâmetros N0 e k do modelo
exponencial simples proposto por Stanford e Smith (1972), em solo sem e com a aplicação de
ARS, respectivamente.
O valor do N0 em solo com aplicação de ARS (207,16 mg kg-1) foi superior ao do solo
sem aplicação de ARS (81,76 mg kg-1). O aumento do nitrogênio está associado à matéria
orgânica aportada ao solo pela ARS.
O valor médio de N0 encontrado por Parentoni et al. (1988), para diferentes tipos de solos
do Rio Grande do Sul, incubados a 24ºC, por 210 dias foi de 31 mg kg-1, sendo este valor
menor que o valor encontrado no presente experimento para solo sem aplicação de ARS
(81,76 mg kg-1). Esse fato pode ter ocorrido devido ao menor tempo de incubação deste
estudo quando comparado ao estudo realizado por Parentoni et al. (1988) e/ou devido às
diferenças nas características de cada tipo de solo.
Em trabalho realizado por Boeira et al. (2002), com o objetivo de quantificar, em
laboratório, o potencial de mineralização do nitrogênio orgânico em Latossolo tratado com
diferentes doses e tipos de lodo de esgoto, incubados durante 105 dias, sob temperatura de
24ºC e conteúdo de água mantido na capacidade de campo do solo, foi verificada uma
variação do N0 de 43,9 a 131,0 mg kg-1, para o lodo da Estação de Tratamento de Franca e de
44,6 a 264,6 mg kg-1 para o lodo da Estação de Tratamento de Barueri, dependendo da dose
aplicada. A dose aplicada de 429 mg kg-1 de nitrogênio ao solo (lodo da Estação de
Tratamento de Esgoto de Barueri) foi a que conduziu a valores de N0 (174,8 mg kg-1) mais
próximos aos obtidos no presente trabalho quando da aplicação de ARS. Deve-se ressaltar,
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porém, que a ARS e o lodo de esgoto apresentam características diferentes, tais como
quantidade de nitrogênio e matéria orgânica, entre outros.
Tabela 1. Valores dos parâmetros do modelo exponencial simples proposto por Stanford e
Smith (1972) ajustados ao nitrogênio mineralizado, em solo sem ARS incubado sob diferentes
temperaturas e conteúdos de água.
Tratamentos
Temperatura
(ºC)

Conteúdo de água
(kg kg-1)

15

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

20

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500kPa)

25

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500kPa)

35

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

Nm= N0(1-e-kt)
N0(1)
(mg kg-1)

k(2)
(dia-1)

R2 (6)

CRM(3)

EF(4)

81,76

0,0109**
0,0098*
0,0096º
0,0079º

0,01
0,01
0,01
0,22

-0,268
-0,275
-0,228
-0,228

NE(5)
NE
NE
0,212

81,76

0,0100**
0,0104**
0,0094*
0,0077ns

0,06
0,30
0,01
0,01

-0,225
-0,217
-0,212
-0,256

0,057
0,277
NE
NE

81,76

0,0201**
0,0183**
0,0157**
0,0094**

0,91
0,93
0,92
0,92

-0,123
-0,125
-0,137
-0,204

0,908
0,922
0,917
0,918

81,76

0,0282*
0,0269*
0,0221**
0,0170º

0,85
0,85
0,80
0,82

-0,108
-0,112
-0,141
-0,138

0,840
0,847
0,782
0,823

ns, 0,

*, **, não significativo, significativo a 10%, 5% e 1% respectivamente, pelo teste t; (1) Concentração
de nitrogênio orgânico potencialmente mineralizável; (2) Constante de mineralização; (3) Coeficiente
Residual de Massa; (4) Eficiência do modelo; (5) Eficiência menor que 0,01; (6) Porcentagem de variância
explicada.

Na Figura 1 está apresentado o comportamento do nitrogênio mineralizado em função do
tempo para solos com e sem ARS nas temperaturas de 15 e 35ºC e conteúdo de água de
0,300 kg kg-1.
Conforme pode-se observar na Figura 1 e nas Tabelas 1 e 2, o modelo proposto por
Stanford e Smith (1972) foi, em geral, mais eficiente para predição do nitrogênio
mineralizado em temperaturas mais altas. Isso pode ser devido ao fato de que, em
temperaturas mais altas (até determinada faixa de valores), a mineralização do nitrogênio se
processa de forma mais rápida, e o contrário ocorre em temperaturas mais baixas. Dessa
forma, as estimativas dessa variável são mais precisas quando a mineralização se processa de
forma mais rápida, já que o período de incubação foi de 96 dias. Já em temperaturas mais
baixas, deve haver um maior tempo de incubação para se obter estimativas mais precisas do
nitrogênio mineralizado.
Parentoni et al. (1988) observaram que o aumento do tempo de incubação melhora as
estimativas do N0. Para Litossolos e Cambissolos, três semanas de incubação foram
suficientes para estimar N0. Para os Podzólicos, foram necessários 42 dias de incubação. Já
para os Hidromórficos, 70 dias de incubação foram suficientes. Os Latossolos, dentre os
grupos estudados, foram os que exigiram mais tempo, com cerca de 210 dias de incubação,
tempo este superior ao utilizado no presente trabalho.
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Tabela 2. Valores dos parâmetros do modelo exponencial simples proposto por Stanford e Smith (1972)
ajustados ao nitrogênio mineralizado, em solo com ARS incubado sob diferentes temperaturas e conteúdos
de água.
Tratamentos
Temperatura
(ºC)

Conteúdo de água
(kg kg-1)

15

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

20

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

25

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

35

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

Nm= N0(1-e-kt)
k(2)
(dia-1)

R2 (6)

CRM(3)

EF(4)

207,16

0,0312**
0,0261**
0,0145*
0,0107*

0,14
0,18
0,01
0,01

-0,0652
-0,0949
-0,2332
-0,3140

0,137
0,174
NE(5)
NE

207,16

0,0508**
0,0348**
0,0289**
0,0086**

0,81
0,59
0,04
0,01

-0,0270
0,1067
-0,0441
-0,3300

0,805
0,584
0,037
NE

207,16

0,0679**
0,0611**
0,0347**
0,0118**

0,77
0,75
0,37
0,01

0,0032
-0,4943
-0,0409
-0,2789

0,771
0,749
0,367
NE

207,16

0,0956**
0,0742**
0,0545**
0,0367**

0,95
0,84
0,69
0,71

-0,0030
0,0365
0,0346
-0,0129

0,945
0,840
0,689
0,708

N0(1)
(mg kg-1)

*, **, significativo a 5% e 1% respectivamente, pelo teste t; (1) Concentração de nitrogênio orgânico potencialmente
mineralizável; (2) Constante de mineralização; (3) Coeficiente Residual de Massa; (4) Eficiência do modelo; (5) Eficiência
menor que 0,01; (6) Porcentagem de variância explicada.

Quanto mais intemperizado o solo, maior o tempo de incubação que ele necessita para
melhores estimativas do N0, o que pode ser devido a maior quantidade de óxidos de ferro e
alumínio e maior grau de recalcitrância nesses solos, enquanto que em solos menos
intemperizados há maior quantidade de nutrientes disponíveis.
Os valores da constante de mineralização (k) variaram no solo sem ARS de 0,0077 a
0,0282 dia-1 (Tabela 1), e em solo com ARS, de 0,0086 a 0,0956 dia-1 (Tabela 2), indicando,
assim, grande diversidade no valor desse parâmetro, assim como relatado por Parentoni et al.
(1988).
Nota-se que, em geral, houve aumento da constante de mineralização (Tabelas 1 e 2 )
com o aumento da temperatura e do conteúdo de água, tanto em solo com aplicação de ARS
quanto em solo sem aplicação de ARS, demonstrando que maiores temperaturas e conteúdos
de água (dentro de determinada faixa de valores) favorecem o processo de mineralização do
nitrogênio.
Pode-se observar graficamente (Figura 1) que, quanto maior a constante de
mineralização maior foi o nitrogênio mineralizado nos primeiros dias de incubação e mais
rápido ocorreu a estabilização dessas concentrações.
Em solo sem ARS, a correlação entre a constante de mineralização foi muito mais alta
em relação à temperatura (r=0,85; p<0,01) que em relação ao conteúdo de água (r=0,38;
p<0,01). Já em solo com ARS, a correlação entre a constate de mineralização e a temperatura
(r=0,68; p<0,01) e entre a constante e o conteúdo de água (r=0,687; p<0,01) foram próximas.
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Figura 1. Nitrogênio mineralizado (Nm) em função do tempo incubação (t), sob temperatura de 15ºC
e conteúdo de água de 0,300 kg kg-1, em solo sem ARS (a) e em solo com ARS (c) e sob temperatura
de 35ºC e conteúdo de água de 0,300 kg kg-1, em solo sem ARS (b) e em solo com ARS (d).

Na condição do presente trabalho, que mais se assemelha à do experimento realizado por
Boeira et al. (2002) (no qual foi utilizado solo tratado com lodo de esgoto), isto é, solo sob
temperatura de 25ºC e conteúdo de água de 0,281 kg kg-1, o valor de k foi de 0,0611 dia-1 para
solo com ARS, sendo esse valor superior ao encontrado por Boeira et al. (2002), que foi de
0,0075 dia-1. O maior valor de k no presente trabalho indica mais rápido fornecimento de
nitrogênio mineral à solução do solo pela ARS quando comparado ao solo em que foi
aplicado lodo de esgoto. Isso pode ser devido à maior recalcitrância do material orgânico
contido no lodo de esgoto em comparação com a ARS.
Os valores encontrados para a constante k em diferentes tipos de solo do Rio Grande do
Sul, incubados a 24ºC, durante 210 dias, variaram entre 0,0005 e 0,0172 dia-1 (Parentoni et
al.,1988). Salcedo et al. (1985), trabalhando com um Podzólico Vermelho Amarelolatossólico arenoso, representativo dos tabuleiros costeiros de Pernambuco, obtiveram um
valor de k de 0,011 dia-1, com solo incubado a 35ºC, enquanto Alves et al. (1999)
encontraram valores de k entre 0,0185 e 0,0757 dia-1 para solos da região de Pernambuco, nas
mesmas condições experimentais, sendo os valores encontrados superiores aos obtidos no
presente experimento.

105

BARROS, F. M.; MARTINEZ, M. A.; MATOS, A. T.; NEVES, J. C. L.; SILVA, D. D. Parametrização de
modelos de mineralização do nitrogênio orgânico em solo tratado com água residuária da suinocultura. AmbiAgua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 99-111, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.140)

Santos (2001) verificou que as constantes de mineralização para solos brasileiros
variaram de 0,0035 a 0,0276 dia-1, sendo superiores às constantes obtidas para solos dos
Estados Unidos, observando uma variação que sugere maior labilidade da matéria orgânica ou
maior atividade microbiana nos solos tropicais. Os valores da constante k encontrados por
Santos (2001) foram próximos aos valores encontrados no presente trabalho em solo sem
aplicação de ARS (0,0077 a 0,0282 dia-1).
Camargo et al. (2002) relataram em seu trabalho, realizado com 30 solos do Rio Grande
do Sul, que as taxas de mineralização encontradas foram mais altas que as citadas por
Stanford e Smith (1972) em solos dos Estados Unidos, o que, segundo o mesmo autor, pode
ser devido à natureza do processo, ocorrendo mais rápida mineralização nas primeiras
semanas, seguidas por período relativamente longo de estabilização, corroborando com os
resultados obtidos no presente trabalho. A ocorrência dessas altas taxas pode estar associada
ao aumento da atividade microbiana, induzida pela manipulação e preparo das amostras
(Stanford e Smith, 1972; Camargo et al., 2002).
Kliemann (1973), trabalhando com vinte solos do Rio Grande do Sul, verificou que a
maior parte do nitrogênio total presente estava na forma de aminoácidos (42,4%) e que essa
fração foi a que mais contribuiu para o fornecimento de nitrogênio às plantas.
Tanto em solo sem ARS como em solo com ARS, o Coeficiente Residual de Massa
(CRM) foi negativo em todos os tratamentos (Tabelas 1 e 2), exceto para a temperatura de
20ºC e conteúdo de água de 0,218 kg kg-1, temperatura de 25ºC e conteúdo de água de
0,300 kg kg-1 e temperatura de 35ºC e conteúdos de água de 0,281 e 0,241 kg kg-1 , todos em
solo com presença de ARS. Isso indica a tendência do modelo exponencial simples, na
maioria dos casos, subestimar os valores de nitrogênio mineralizado.
Segundo Cardoso et al. (1992), o solo se constitui de inúmeros microssítios,
caracterizados não apenas pelas condições edafoclimáticas, mas ainda por características
peculiares, e tais características podem variar muito dentro de um mesmo local, pois se lida
com grande número de micro-habitats microbianos que diferem entre si. Logo, a grande
variação que ocorreu na mineralização do nitrogênio orgânico pode estar ligada a outros
fatores, além da temperatura e do conteúdo de água no meio como, por exemplo, às
características do solo, à qualidade da ARS adicionada ao solo, à variação na população de
micro-organismos, entre outros.
3.2. Modelo potencial
Nas Tabelas 3 e 4 estão apresentados os parâmetros referentes ao modelo potencial, em
solo sem aplicação de ARS e em solo com aplicação de ARS, respectivamente. Pode-se notar
que os valores da taxa de mineralização (A) são sempre maiores em solo com aplicação de
ARS em relação ao solo sem aplicação da ARS.
A taxa de mineralização em solo sem aplicação de ARS não se correlacionou com a
temperatura, porém, correlacionou-se positivamente com o conteúdo de água do solo (r =0,70;
p<0,01). Já em solo com aplicação de ARS, a taxa de mineralização não se correlacionou nem
com a temperatura nem com o conteúdo de água no solo.
O parâmetro b do modelo potencial, em solo sem ARS, correlacionou-se positivamente
com a temperatura (r = 0,78; p<0,01), enquanto que em solo com ARS, o parâmetro
correlacionou-se positivamente tanto com a temperatura (r = 0,35; p<0,1) quanto com o
conteúdo de água (r = 0,60; p<0,01).
Em solos sem aplicação de ARS (Tabela 3), houve tendência do modelo em superestimar
a concentração de nitrogênio mineralizado nos tratamentos submetidos à temperatura de 15ºC
e conteúdos de água de 0,300 e 0,281 kg kg-1 e, também, sob a temperatura de 20ºC e
conteúdo de água de 0,300 kg kg-1 (CRM positivo). Nos outros tratamentos, os valores de
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CRM foram negativos, indicando tendência do modelo em subestimar os valores da
concentração de nitrogênio mineralizado.
Tabela 3. Valores dos parâmetros do modelo potencial proposto por Broadbent e Nakashima (1968)
ajustado ao nitrogênio mineralizado, em solo sem ARS incubado sob diferentes temperaturas e conteúdos
de água.
Nm= Atb

Tratamentos
Temperatur
a
(ºC)

Conteúdo de
água
(kg kg-1)

A(1)
(mg kg dia-b)

b(2)

15

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

15,13**
13,37**
8,67**
6,49**

20

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

“R2” (3)

CRM(4)

EF(5)

0,2069**
0,2243**
0,3321**
0,3726**

0,77
0,63
0,78
0,80

0,006
0,013
-0,007
-0,001

0,790
0,704
0,835
0,806

9,25**
8,90**
7,28**
8,14**

0,3225**
0,3384**
0,3744**
0,3123**

0,89
0,86
0,87
0,74

0,004
-0,007
-0,010
-0,009

0,913
0,862
0,872
0,750

25

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

9,85**
7,75**
5,67*
5,64**

0,4040**
0,4567**
0,5201**
0,4411**

0,94
0,92
0,86
0,69

-0,009
-0,015
-0,026
-0,025

0,937
0,920
0,860
0,698

35

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

9,91**
10,40**
6,00**
7,08**

0,4487**
0,4293**
0,5596**
0,4732**

0,84
0,84
0,74
0,66

-0,015
-0,014
-0,038
-0,020

0,841
0,847
0,750
0,670

*, **, significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste t; (1) Taxa de mineralização (2) Expoente do tempo;(3)
Porcentagem da variância explicada; (4) Coeficiente Residual de Massa; (5) Eficiência do modelo.

Em solo com aplicação de ARS (Tabela 4), foi observada tendência do modelo em
subestimar a concentração do nitrogênio mineralizado sob a temperatura de 15ºC, exceto para
o conteúdo de água de 0,218 kg kg-1, em que os resultados estimados pelo modelo ficaram
mais próximos dos dados observados, com valor de CRM zero, situação que também ocorreu
para os tratamentos com temperatura de 20ºC e conteúdos de água de 0,300, 0,241 e
0,218 kg kg-1 e temperatura de 25º e conteúdo de água de 0,218 kg kg-1. Nos outros
tratamentos, como o CRM foi positivo, houve tendência do modelo em superestimar os dados.
A magnitude do CRM foi menor em solo com ARS comparado ao solo sem ARS.
Na Figura 2 está apresentado o comportamento do nitrogênio mineralizado em função do
tempo para solos com e sem ARS nas temperaturas de 15 e 35ºC e conteúdo de água de
0,300 kg kg-1.
De acordo com a Figura 2, pode-se notar que o modelo potencial descreveu mais
precisamente o comportamento do nitrogênio mineralizado em solos com e sem aplicação de
ARS na temperatura de 15ºC quando comparado ao modelo exponencial simples.
3.3. Eficiência dos modelos estudados
Considerando os valores da eficiência do modelo, verifica-se que tanto no solo sem
(Tabela 3) quanto no solo com aplicação de ARS (Tabela 4), o modelo proposto por
Broadbent e Nakashima (1968), em geral, mostrou-se mais eficiente que o modelo proposto
por Stanford e Smith (1972) (Tabelas 1 e 2). Exceção deve ser feita ao solo sem ARS na
temperatura de 25ºC e conteúdos de água de 0,281; 0,241 e 0,218 e temperatura de 35ºC e
conteúdos de água de 0,241 e 0,218 e para o solo com ARS na temperatura de 35ºC e
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conteúdos de água de 0,300 e 0,281kg kg-1 35ºC. Alcântra et al. (2007) observaram, em
experimento com lodo de curtume, que o modelo de Stanford e Smith não se ajustou
adequadamente (lodo do decantador primário), devido às diferentes frações com variados
graus de recalcitrância
Pode-se notar que, no modelo potencial, houve tendência da diminuição da eficiência do
modelo com a diminuição do conteúdo de água sob temperaturas de 15, 20 e 25ºC, em solo
com ARS, enquanto que na temperatura de 35ºC, essa tendência foi contrária. O mesmo
ocorreu para solos sem ARS nas temperaturas de 20, 25 e 35ºC, com tendência contrária na
temperatura de 15ºC.
Tabela 4. Valores dos parâmetros do modelo potencial proposto por Broadbent e Nakashima (1968)
ajustado ao nitrogênio mineralizado, em solo com ARS incubado sob diferentes temperaturas e conteúdos
de água.
Tratamentos

Nm= Atb

Temperatur
a
(ºC)

Conteúdo de
água
(kg kg-1)

A(1)
(mg kg dia-b)

b(2)

15

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500kPa)

44,84**
39,90**
48,66**
56,36**

0,2792**
0,2975**
0,1787**
0,0983**

20

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

42,72**
39,61**
43,65**
48,44**

25

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

35

0,300 (10 kPa)
0,281 (30 kPa)
0,241 (200 kPa)
0,218 (1500 kPa)

“R2” (3)

CRM(4)

EF(5)

0,92
0,93
0,86
0,60

-0,001
-0,002
-0,001
0,000

0,924
0,937
0,870
0,628

0,3452**
0,3292**
0,2696**
0,1072**

0,88
0,78
0,67
0,28

0,000
0,001
0,000
0,000

0,886
0,791
0,673
0,284

48,32**
45,29**
42,68**
50,65**

0,3298**
0,3382**
0,3028**
0,1410**

0,82
0,85
0,76
0,435

0,002
0,002
0,002
0,000

0,823
0,853
0,764
0,441

65,21**
58,80**
48,41**
35,64**

0,2727**
0,2694**
0,2972**
0,3569**

0,73
0,69
0,86
0,90

0,007
0,007
0,004
0,003

0,730
0,692
0,860
0,899

ns,

*, **, não significativo, significativo a 5% e 1% respectivamente, pelo teste t; (1) Taxa de mineralização; (2)
Expoente do tempo; (3) Porcentagem da variância explicada; (4) Coeficiente Residual de Massa; (5) Eficiência do
modelo.

Como se pode verificar nas Tabelas 1 e 2, em geral, o modelo proposto por Stanford e
Smith (1972), em relação aos diferentes tratamentos, foi mais eficiente para predizer a
mineralização do nitrogênio orgânico nas maiores temperaturas (25 e 35ºC).
O modelo proposto por Stanford e Smith (1972), sendo um modelo de cinética de
primeira ordem, é uma função exponencial negativa, isto é, os valores da concentração de
nitrogênio mineralizado aumentam exponencialmente no período de tempo inicial e depois
tendem a ficar constantes com o passar do tempo. Já no modelo proposto por Broadbent e
Nakashima (1968), os valores da concentração de nitrogênio mineralizado não aumentam
tanto no início do processo, ficando mais próximos da realidade dos dados observados neste
experimento, em temperaturas menores (15 e 20ºC).
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Figura 2. Nitrogênio mineralizado (Nm) em função do tempo incubação (t), sob temperatura de 15ºC
e conteúdo de água de 0,300 kg kg-1, em solo sem ARS (a) e em solo com ARS (c) e sob temperatura
de 35ºC e conteúdo de água de 0,300 kg kg-1, em solo sem ARS (b) e em solo com ARS (d).

Stanford e Smith (1972), trabalhando com mineralização do nitrogênio orgânico,
observaram que o modelo proposto por Broadbent e Nakashima (1968) se ajustou bem a
maioria dos resultados experimentais. Todavia, eles não deram muita atenção a esse modelo,
usando-o apenas para pré-estimar o valor de N0 no modelo exponencial simples (Broadbent,
1986). De fato, o modelo proposto por Broadbent e Nakashima (1968) ajusta-se melhor aos
dados que o modelo exponencial simples para alguns solos, não para todos (Broadbent, 1986).
Pereira (2003) também verificou bons ajustes aos dados, utilizando o modelo proposto por
Broadbent e Nakashima (1968).

4. CONCLUSÕES
Tendo por base os resultados obtidos e considerando-se as condições em que o estudo foi
realizado, conclui-se que:
- O valor da concentração de nitrogênio potencialmente mineralizável (N0) em solo com
aplicação de ARS foi 2,5 vezes superior em relação à concentração obtida em solo
sem aplicação de ARS;
- A constante de mineralização (k) em solo com ARS foi sempre maior em relação ao
solo sem ARS;
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- Houve tendência do modelo exponencial simples em subestimar os valores da
concentração de nitrogênio mineralizado, tanto em solo com aplicação de ARS quanto
em solo sem aplicação de ARS;
- O modelo exponencial simples foi mais eficiente para predição do nitrogênio
mineralizado em maiores temperaturas (25 e 35ºC) em comparação com as menores
temperaturas;
- Na maioria das situações, a eficiência do modelo potencial foi maior que o modelo
exponencial simples em relação à predição da mineralização do nitrogênio orgânico.
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RESUMO
A alta toxicidade e o caráter cumulativo dos metais pesados têm sido motivos de grande
preocupação mundial, proporcionando aumento significativo de trabalhos que objetivem o
desenvolvimento de tecnologias para remoção dessas substâncias potencialmente nocivas ao
meio ambiente. Com o objetivo de estudar a capacidade de remoção de metais pesados do
percolado de resíduo sólido urbano recém-coletado (RSU_Fresco) pelo resíduo da construção
civil (RCC), realizaram-se ensaios de adsorção de metais. Foram utilizados RCC em três
frações granulométricas (0,5 a 1; 2 a 4 e 4 a 7,5 mm) e de percolado contendo Cu, Cd, Pb e
Zn em concentrações que variaram de 0,046 a 150; 0,146 a 200; 0,135 a 200 e
17,2 a 9000 mg L-1, respectivamente. De acordo como os resultados, concluiu-se que a
capacidade máxima de adsorção de metais no RCC apresentou, nas frações granulométricas
de 2 a 4 mm e 4 a 7,5 mm, a sequência Zn> Pb>Cu>Cd e, na fração granulométrica de 0,5 a 1
mm, a Zn>Cu>Pb>Cd.
Palavras-chave: metais pesados; isoterma de Langmuir; chorume.

Maximum adsorption capacity of Cd, Cu, Pb and Zn of the percolated
of landfill in build demolition residue
ABSTRACT
The high toxicity and the cumulative character of heavy metals have been of great
concern worldwide, providing a significant increase in the number of studies that aim to
develop technologies to remove these potentially noxious substances in the environment.
Aiming to study the capacity of the building demolition residue (BDR) in removing heavy
metals from leached of newly collected solid residue, analyses of metals adsorption were
carried out. BDR was used in three granulation fractions (0.5 to 1; 2 to 4 and 4 to 7.5 mm)
and leachate containing Cu, Cd, Pb and Zn in concentrations ranging from 0.046 to 150, from
0.146 to 200, from 0.135 to 200 and from 17.2 to 9000 mg L-1, respectively. The results
allowed to conclude that BDR in the 2 - 4 mm and 4 - 7.5 mm granulation fractions presented
the following sequence for the maximum retention capacity: Zn>Pb>Cu>Cd; but for BDR in
the 0.5 - 1 mm granulation the sequence was Zn>Cu>Pb>Cd.
Keywords: heavy metals; Langmuir isotherm; landfill leachate.
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1. INTRODUÇÃO
Dentre as alternativas tecnológicas para disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU), o
aterro sanitário ainda é a técnica mais utilizada, pois, apresenta menor custo para
comunidades com poucos recursos financeiros e humanos (D’Almeida e Vilhena, 2000).
Entretanto, a disposição final do percolado apresenta-se como um dos principais problemas
ambientais dos aterros, em virtude das altas concentrações de matéria orgânica e de metais
pesados nele contidos, podendo resultar na contaminação do solo e da água.
A recirculação em células de RSU tem sido apontada como técnica de grande viabilidade
no tratamento de percolado, ocorrendo, nesse caso, rápido declínio no potencial poluidor do
líquido, além de acelerar a estabilização do resíduo sólido urbano aterrado. É uma técnica que
se adapta às condições ambientais do Brasil, com temperatura, ventos e irradiação solar que
favorecem a evaporação da água contida no percolado.
Esse tipo de tratamento está associado ao retorno do percolado para o interior do aterro,
feito, em geral, por meio de processo de aplicação por aspersão (Silva, 2002). No processo,
ocorre distribuição da água, matéria orgânica e micro-organismos ao longo das células de
aterro, o que acelera a decomposição dos resíduos ali depositados (San e Onay, 2001; Swati e
Joseph, 2008). O volume de percolado também é reduzido, principalmente devido às perdas
por evaporação durante o processo de recirculação (Morais et al., 2006).
A redução dos componentes orgânicos e inorgânicos (como metais pesados) presentes no
percolado durante o processo de recirculação se dá em razão da ocorrência de processos de
adsorção, precipitação e quelação/complexação, que ocorrem quando há contato do líquido
com o material aterrado (Carvalho, 2005; Chan et al., 2002). Todavia, segundo Jucá (2002), a
recirculação de percolado só deve ser aplicada quando se monitora o conteúdo de água ou o
grau de saturação do lixo, pois, além de elevar seu peso específico, pode provocar inibição do
processo de biodegradação.
A presença de camada de resíduo da construção civil (RCC) na base das pilhas de RSU,
em aterros sanitários, pode funcionar como barreira química para metais pesados presentes no
percolado (Sousa et al. 2002; Carvalho et al., 2006). Por essa razão, pesquisas têm sido
realizadas com o objetivo de conhecer a capacidade do RSU estabilizado e RCC em remover
metais pesados do percolado de aterro sanitário (Carvalho, 2005 e Gutierrez, 2006).
Os resíduos RCC são constituídos, segundo Angulo et al. (2003), em cerca de 90%
(massa/massa) por frações de natureza mineral (concreto, argamassa, rocha, solo e
cerâmicas). Lima (1999), ao analisar a constituição química do RCC, concluiu que os
compostos de maior abundância são SiO2, Fe2O3, Al2O3, Ca(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH,
TiO2, P2O5 e CaCO3. Sabe-se que o produto que contém como “princípio ativo” óxidos,
hidróxidos, carbonatos ou silicatos de cálcio e/ou magnésio pode ser utilizado na correção de
acidez (Amaral e Anghinoni, 2001), sendo, portanto, útil na correção da acidez de solo ou de
líquidos.
Em amostras de solo coletadas abaixo das células-base do Aterro Sanitário de Belo
Horizonte, onde o RSU foi depositado sobre uma camada de RCC, Souza (1998) encontrou
menores concentrações de metais pesados do que nas amostras de solo coletadas em áreas que
não receberam esse resíduo. Esse fato foi atribuído ao pH (9,0) do RCC o que o torna capaz
de reter grande quantidade de metais. O autor recomendou o uso do RCC como base de pilhas
de RSU, podendo, inclusive, substituir a calagem, prática recomendável na criação de barreira
química para contaminantes em aterro sanitário.
A interação entre os diferentes componentes da fração sólida dos aterros sanitários e os
metais pesados tem sido bastante estudada, porém, a capacidade de retenção dessas
substâncias contidas no percolado gerado em aterros sanitários e o RCC são pouco
conhecidas. Assim, objetivou-se, com a realização deste trabalho, avaliar a capacidade do
resíduo da construção civil em remover metais pesados no percolado produzido em RSU
recém-coletado.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Laboratório de Solo e Resíduos Sólidos, do
Departamento de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG.
O RCC foi coletado em área de disposição de entulhos, da obra de construção do
Departamento de Engenharia de Produção, da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa,
MG.
O RCC é composto por uma mistura de brita, areia, concreto, argamassa, tijolos
cerâmicos e blocos de concreto, restos de madeira, caixas de papelão, ferro e plástico. O
material foi triturado, peneirado e separado em três frações granulométricas (0,5 a 1, 2 a 4 e 4
a 7,5 mm).
O percolado de resíduo sólido urbano recém coletado (RSU-Fresco) foi produzido,
utilizando-se uma caixa de fibra de vidro, com capacidade de 10.000 L, a qual foi preenchida
com RSU, coletado na cidade de Viçosa, MG. Os resíduos foram despejados no interior do
reservatório e compactados, manualmente, com a ajuda de soquete de madeira. No fundo do
reservatório foram instalados tubos de drenagem, cobertos por telas plásticas de 1,0 cm² de
malha, os quais eram conectados a tubulações de PVC, que conduzia o percolado para um
reservatório de 1.000 L. Para garantir disponibilidade de percolado em períodos não
chuvosos, periodicamente era aplicado água na parte superior da caixa.
Ensaios de adsorção foram realizados para analisar o comportamento adsortivo dos
metais (Cu, Cd, Zn e Pb) nas diferentes frações granulométricas avaliadas. Em tubos de
centrífuga de 50 mL, foram pesadas 5 g de amostras, adicionando-se a cada um dos tubos, 40
mL de percolado contendo Cd, Cu, Pb e Zn, em concentrações que variaram de 0,046 a 150;
0,146 a 200; 0,135 a 200 e 17,2 a 9000 mg L-1 para o Cu, Cd, Pb e Zn, respectivamente. A
mistura material sólido-solução foi agitada por 18 h sob temperatura ambiente, em agitador
horizontal, procedendo-se, posteriormente, a separação do sobrenadante por centrifugação, a
3500 rpm, por 5 minutos. No sobrenadante filtrado, foram determinadas as concentrações de
Cu, Cd, Zn e Pb, por espectrofotometria de absorção atômica. A quantidade dos metais
adsorvida pelo material orgânico foi considerada como sendo a diferença entre as
concentrações iniciais e finais do mesmo metal na solução de equilíbrio (Gutierrez, 2006).
Para calcular a capacidade máxima de adsorção de cada metal, foi utilizada a equação de
Langmuir (Equação 1).

S=

S m .K.C eq .

(1 + K.C )

[1]

eq.

em que:
Ceq. = concentração do íon na solução (mg L-1);
S = quantidade adsorvida (mg g-1);
Sm = adsorção máxima (mg g-1); e
K = coeficiente relacionado à energia de ligação (L mg-1).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As Isotermas de Langmuir (Equação 1) ajustadas aos dados experimentais de adsorção
dos metais Cd, Cu, Pb e Zn, estão apresentadas nas Figuras 1A, 1B, 1C, e seus parâmetros e
coeficiente de determinação (R2) estão apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Parâmetros da equação de Langmuir para adsorção de Cu, Pb, Cd e Zn no RCC, nas três
frações granulométricas avaliadas e respectivos coeficientes de determinação (R2).
Frações granulométricas
Metais
0,5 a 1 mm
2 a 4 mm
4 a 7,5 mm
R2
K
Sm
R2
K
Sm
R2
K
Sm
Cu
0,027
0,322 0,97
0,068
0,158 0,97
0,036
0,159 0,97
Pb
0,108
0,264 0,99
0,082
0,183 0,98
0,080
0,174 0,97
Cd
0,138
0,027 0,98
0,34
0,008 0,98
0,350
0,008 0,98
Zn
1,96 x 10-3 8,718 0,98
2,39 x 10-3
6,285 0,96
2,36 x 10-3 6,271 0,95
K= coeficiente relacionado com a energia de ligação (L mg-1) e Sm = capacidade máxima de adsorção (mg g-1).

Os coeficientes de determinação (R2), obtidos nos ajustes das equações de Langmuir,
variaram de 0,95 a 0,98, indicando excelente ajustamento aos dados e descrevendo bem o
fenômeno de sorção do Cd, Cu, Pb e Zn no RCC. A sorção apresentou relação direta com a
superfície de contato, ocorrendo maior sorção nas menores frações granulométricas, as quais
apresentam maiores superfícies de contato (Figura 1). A sorção, por ser um fenômeno de
superfície, é dependente da área superficial do adsorvente. O processo de pulverização da
amostra fez com que aumentasse a superfície específica do material, o que proporcionou
maior exposição dos sítios ativos, facilitando a reação.
Moreira (2004), avaliando remoção de Cu2+, Ni2+ e Zn2+ de efluentes da galvanoplastia
por vermicomposto de esterco bovino, observou acréscimos de 18, 26 e 13% na adsorção
desses metais, respectivamente, quando o tamanho da partícula mudou de 2 para 0,21 mm.
Matos e Arruda (2003) também obtiveram acréscimo de 37, 36, 32 e 5% na adsorção de Zn2+,
Cu2+, Cd2+ e Pb2+, respectivamente, quando o tamanho da partícula de vermicomposto mudou
de 600 para 150 μm.
Pode-se observar, na Tabela 1, que a capacidade máxima de adsorção (Sm), para a fração
granulométrica de 0,5 a 1 mm, apresentou a sequência Zn>Cu>Pb>Cd. Já, nas frações 2 a 4
mm e 4 a 7,5 mm, ocorreu inversão entre as posições do Pb e Cu. Em relação aos valores do
coeficiente relacionado com a energia de ligação (K), nas três frações granulométricas, a
sequência foi Cd>Pb>Cu>Zn.
Carvalho (2005) verificou que a presença de RCC em sistema com recirculação de
percolado de RSU diminui o potencial poluidor, reduzindo concentrações de metais e matéria
orgânica. Os estudos efetuados por Gutierrez (2006) confirmaram que a camada de RCC foi
importante para a melhoria geral da qualidade do percolado recirculado em colunas de RSU.
Souza (1998) encontrou menores concentrações de metais pesados em amostras de solo
coletadas abaixo das células-base do Aterro Sanitário de Belo Horizonte, onde o RSU foi
depositado sobre uma camada de RCC, do que nas amostras de solo coletadas em áreas que
não receberam esse resíduo.
Os resultados obtidos neste trabalho corroboram os apresentados na literatura (Gutierrez,
2006; Carvalho, 2005; Souza, 1998) de que o RCC proporciona eficiente remoção de metais
dos percolados, podendo ser utilizado na base de aterro sanitário, sendo esta técnica
importante, principalmente quando do início de sua operação, ocasião em que ainda não há
resíduo orgânico suficientemente estabilizado para receber o percolado de RSU Fresco. A
presença de camada de RCC na base dos aterros sanitários pode funcionar como barreira
“química” para metais pesados presentes no percolado.
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B

C

Figura 1. Adsorção de íons Cu2+(A), Cd+ (B) e Zn2+ (C) no RCC, nas frações granulométricas 0,5 a
1; 2 a 4 e 4 a 7,5 mm.

4. CONCLUSÕES
Para as condições do experimento e de acordo com os resultados, concluiu-se que:
- A capacidade máxima de adsorção de metais no resíduo da construção civil (RCC)
apresentou, nas frações granulométricas de 2 a 4 mm e 4 a 7,5 mm, a sequência Zn>
Pb>Cu>Cd e, na fração granulométrica de 0,5 a 1 mm, a sequência Zn>Cu>Pb>Cd;
- O coeficiente relacionado com a energia de ligação (K), apresentou nas três frações
granulométricas, a sequência Cd>Pb>Cu>Zn.
- O aumento da granulometria do RCC proporcionou obtenção de menores valores de
capacidade máxima de adsorção dos metais Zn, Pb, Cu e Cd.
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RESUMO
Objetivou-se, com a realização deste trabalho, avaliar a eficiência de sistemas alagados
construídos (SAC(s)) na remoção de poluentes em sistemas com monocultivo e multicultivo
não consorciado, com três diferentes espécies de plantas, no tratamento de água residuária da
suinocultura (ARS). Para isso, foram construídos 5 SAC(s) de 24,0 m x 1,1 m x 0,7 m,
impermeabilizados com geomembrana de policloreto de vinila (PVC) e preenchidos com 0,4
m de brita zero. Nos SAC1, SAC2 e SAC3 cultivou-se a taboa (Typha latifolia L.), a
alternantera (Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.) e o capim tifton-85 (Cynodon
dactylon Pers.), respectivamente. No SAC4, foi plantada a Alternanthera no 1º terço, a taboa
no 2º terço e o capim tifton-85 no 3º terço do leito. O SAC5 não foi cultivado e serviu como
testemunha sem plantas. Após passar por um filtro orgânico preenchido com bagaço de canade-açúcar picado, a ARS foi aplicada nos SAC(s) numa vazão de 0,8 m3 d-1, o que
correspondeu a um tempo de detenção hidráulica de 4,8 dias. De acordo com os resultados
obtidos, pôde-se concluir que os cinco SAC(s) tiveram eficiências de remoção de poluentes
estatisticamente iguais entre si, tais sistemas foram mais eficientes na remoção de SST, DQO,
DBOtotal e Zn, apresentando valores médios de 91, 89, 86 e 94%, respectivamente. Remoções
relativamente altas também foram obtidas de ST, N-total, NH4+ e P-total, tendo sido obtidos
valores médios de 62, 59, 52 e 50%, respectivamente. As plantas se equivaleram entre si, em
termos de conferir eficiência ao sistema e o SAC não cultivado apresentou capacidade
semelhante aos SAC(s) cultivados na remoção de poluentes da ARS.
Palavras-chave: tratamento de resíduos; dejeto de suínos; sistemas wetlands; leitos cultivados.

Performance of the constructed wetland systems in pollutants removal
from hog wastewater
ABSTRACT
The main objective of this work was to evaluate the efficiency of a constructed wetland
systems (CWS) for pollutants removal, in mono crop and multi crop with three different
species of plants, originated from hog wastewater treatment (HW). Therefore, 5 CWS of
24.0 m x 1.1 m x 0.7 m were constructed, sealed with a membrane of polyvinyl chloride
(PVC) and filled with 0.4 m of small gravel. In CWS1, CWS2 and CWS3 grown to cattail
(Typha latifolia L.), Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. and Tifton 85 grass
(Cynodon dactylon Pers.), respectively. In the bed of CWS4 was planted at 1st third
Alternanthera, cattail, in the 2nd third and tifton-85 grass and in the 3rd third of. The CWS5
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was not planted and it was used as control. After passing through a filter filled with crushed
bagasse of sugar cane, the HW was applied to the CWS in a flow of 0.8 m3 d-1, which
corresponded to a hydraulic detention time of 4.8 days. According to the results it was shown
that the five CWS(s) had statistically nearly the same removal of pollutants, and the average
removal efficiency of TSS, COD, BOD and Zn, were 91, 89, 86 and 94%, respectively. Also
high removals were obtained concerning the ST, N-total, NH4+ and P-total, with average
values of 62, 59, 52 and 50%, respectively. The plants in all planted CWS worked in a similar
way maintaining the system efficiency and the non cultivated CWS presented analogous
capacity of pollutants removal when compared to the cultivated CWS(s).
Keywords: waste management; pig waste; wetlands systems; cultivated beds.

1. INTRODUÇÃO
A suinocultura é, no Brasil, uma atividade socioeconômica importante, por gerar grande
quantidade de empregos diretos e indiretos e por produzir alimentos altamente protéicos e de
boa qualidade para o consumo humano. Nos últimos anos, a atividade da suinocultura se
expandiu intensamente, o que pode ser atribuído ao pequeno espaço que os suínos necessitam
para seu crescimento e desenvolvimento e por constituírem, após o abate, fonte de proteína
barata e saborosa (Tobias, 2002). No entanto, o desenvolvimento da suinocultura tem
apresentado, como maior empecilho, o alto potencial poluidor da atividade, decorrente da
produção concentrada de dejetos dos animais.
Além da poluição das águas superficiais e subterrâneas, outros riscos potenciais para o
ambiente, pela aplicação de doses inadequadas de resíduos orgânicos, são a salinização e a
poluição do solo e a contaminação de plantas com metais pesados e outros compostos
orgânicos, efeitos prejudiciais à estrutura e macroporosidade do solo e a contaminação de
homens e animais com agentes patogênicos (Matos e Sediyama, 1995).
Dentre as diversas soluções propostas para tratamento de águas residuárias ricas em
material orgânico, distingue-se a sua disposição em SAC(s), por ser uma forma viável e
barata para seu tratamento.
Dentre os componentes fundamentais dos SAC(s) estão as macrófitas aquáticas, o
substrato e o biofilme de bactérias formado no meio, responsáveis, direta ou indiretamente,
pela ocorrência dos mecanismos de remoção de poluentes associados a esses sistemas
(Marques, 1999).
Estudos em escala real e experimental têm mostrado que os SAC(s) possuem grande
capacidade na redução de poluentes. Em geral, essa redução é decorrente de mecanismos
físicos, químicos e biológicos, incluindo-se processos de sedimentação, filtração, absorção,
precipitação e adsorção química, interações microbianas, extração pelas plantas, volatilização
e complexação (Marques, 1999; Wood, 1995).
Os principais mecanismos para remoção de SST e DBOtotal são a floculação, a
sedimentação e a filtração de sólidos suspensos e das partículas coloidais de maior tamanho.
Os SAC(s) agem como filtro horizontal, de modo a favorecer a separação de SST por
sedimentação (discreta e floculenta), ocorrendo o aprisionamento físico e adsorção por meio
de biofilmes aderidos ao meio suporte e raízes desenvolvidas nesse meio. Os SAC(s) são
eficientes em função da baixa velocidade de escoamento e da grande área específica do meio
suporte (U.S. EPA, 2000). Resultados obtidos na República Tcheca evidenciaram eficiência
de remoção de 81%, 89% e 91% com respeito a DQO, DBOtotal e SST, respectivamente em
SAC utilizado no tratamento de esgoto doméstico (Vymazal, 2004). No Brasil, foram obtidas
remoções de 48% a 77% e 40% a 81% na DQO e nos SST, respectivamente (Valentim, 2003),
utilizando tempos de detenção hidráulica de 1 a 6 dias, e de 76% a 84% na DQO, utilizando 3
a 6 horas de tempo de detenção (Sousa et al., 2000). Ainda no Brasil, Brasil et al. (2007),
utilizando SAC(s) cultivados com taboa com tempo de detenção hidráulica de 1,9 e 3,8 dias,
obtiveram, respectivamente, remoções de 86 e 90% na DQO, 91% nos SST (em ambos os
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tempos de detenção hidráulica) e de 80 e 86% na turbidez. Todos esses resultados foram
obtidos no tratamento de esgoto doméstico.
Em SAC(s), a remoção do nitrogênio ocorre por meio da ação de micro-organismos,
absorção e síntese vegetal. Nesses sistemas, a remoção de N-Total ocorre por meio da
colheita da vegetação e por perdas para a atmosfera. Para Reed et al. (1995), a maior parte do
nitrogênio removido ocorre por processos de nitrificação e desnitrificação, o que foi ratificado
por Mander et al. (2004). A U.S. EPA (2000) considera baixa a remoção de nitrogênio via
nitrificação e absorção pelas plantas, em comparação às cargas típicas aportadas em SAC(s),
reportando taxas de remoção de 0,03 a 0,3 g m-2 d-1. Juwarkar (1995) obteve em SAC(s) de
escoamento subsuperficial vertical, cultivados com Typha latifolia e Phragmites carca,
remoções de N-total entre 65 e 73%, enquanto que no SAC não cultivado tal remoção esteve
entre 20 e 27%. Maiores remoções de N-total e N-amônio em SAC(s) cultivados (Typha
augustifolia) também foram verificados por Lim et al. (2001), com taxas de extração de
4,5±0,6 kg ha-1 dia-1 , correspondendo a 26±8% do total de nitrogênio aplicado. Segundo
Lautenschlager (2001), a eficiência na remoção de nitrato total em SAC(s) está entre 1 e 34%.
No SAC, a separação físico-química de fósforo pode iniciar com a deposição de
sedimento, via sedimentação particulada, precipitação química e pela constrição de raízes das
plantas (U.S. EPA, 2000). O fosfato solúvel pode ser adsorvido ao biofilme, que se
desenvolve aderido ao meio suporte e às raízes de plantas, ou nos sedimentos (Sousa et al.,
2001). As trocas de fosfato solúvel e adsorvido ocorrem por difusão e por sorção/dessorção,
constituindo a principal forma de mobilidade do fosfato solúvel em SAC(s). Entretanto, os
fosfatos podem ser precipitados como sais fosfato de ferro, de alumínio ou de cálcio, que são
de baixa solubilidade, podendo ser adsorvido às partículas de argila, turfa ou óxidos e
hidróxidos de ferro ou de alumínio, vindo a incorporar-se nos sedimentos (Reed et al., 1995;
Arias e Brix, 2004). Juwarkar (1995) obteve remoções de 28 a 41% na concentração de
fósforo total em SAC(s) vegetados com Typha latifolia e Phragmites carca,, enquanto que no
SAC não vegetado a redução foi de apenas 12 a 17%. Brasil et al. (2007) obtiveram remoções
de 35% e 48% de P em SAC(s) cultivados com Typha, no tratamento de esgoto doméstico.
Nelson et al. (2002) obtiveram grande eficiência na remoção de Cu em SAC(s)
cultivados com Scirpus californicus e tempo de detenção hidráulica de 2 dias. A remoção de
Hg aumentou com o tempo de maturação dos SAC(s). Lim et al. (2001) obtiveram remoções
menores que 0,5% em SAC(s) de escoamento superficial cultivados com taboa (Typha
augustifolia). No tratamento com escoamento subsuperficial, tais remoções foram de 52-62%
e 59-67%, respectivamente para o sistema cultivado e não cultivado. Shutes (2001) verificou,
no primeiro ano de operação de um SAC, utilizado no tratamento de esgoto doméstico, na
Inglaterra, eficiências de 10 a 99%, 94 a 97%, 89 a 97% e 10 a 99%, respectivamente, na
remoção de Cd, Cu, Pb e Zn.
Objetivou-se neste trabalho avaliar a eficiência de SAC(s) na remoção de poluentes
oriundos de ARS em sistemas com monocultivo e multicultivo não consorciado, com três
diferentes espécies de plantas.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi implantado na área experimental de hidráulica, irrigação e drenagem
do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa - DEA/UFV,
em Viçosa, Minas Gerais.
A água residuária da suinocultura (ARS) usada no experimento foi captada, por
bombeamento, de um tanque de alvenaria de dimensões de (4 x 5 x 2) metros, utilizado para
seu armazenamento, localizado próximo à referida área experimental. Antes de bombeá-la
para a área experimental, fazia-se a mistura da ARS por meio de recirculação da ARS, a fim
de homogeneizá-la no tanque.
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Avaliaram-se cinco SAC(s) de escoamento horizontal subsuperficial, constituídos por
valas escavadas no solo, com dimensões de 0,7 m de altura (sendo 0,40 m de meio suporte),
1,1 m de largura e 24,0 m de comprimento, impermeabilizadas com geomembrana de PVC,
com espessura de 0,5 mm. Como meio de suporte, utilizou-se brita 0, a qual apresentou
volume de vazios de 48,4% e condutividade hidráulica do meio saturada (Ks) igual a 7.970 m
d-1. Todos os SAC(s) tinham declividade do fundo de 0,005 m m-1 e o nível da água foi
mantido rente ao meio suporte do final dos SAC(s).
A fim de proceder ao tratamento primário, a água residuária, antes de ser aplicada nos
SAC(s), passou por filtro orgânico constituído por leito de bagaço de cana-de-açúcar picado,
seguindo-se recomendações de Magalhães et al. (2006).
A distribuição dos tratamentos foi feita da seguinte forma: SAC1: totalmente cultivado
com taboa (Typha latifolia L.); SAC2 cultivado com Alternanthera (Alternanthera
philoxeroides (Mart Griseb); SAC3: cultivado com capim Tifton 85 (Cynodon dactylon (L.)
Pers.); SAC4: cultivado no primeiro terço com Alternanthera, no segundo terço com taboa e
no terço final com capim Tifton-85; e SAC5: sem cultivo. Na Figura 1 está apresentado o
perfil esquemático da Estação Experimental de Tratamento.

MB - conjunto moto-bomba;
FO - filtro orgânico (bagaço de cana-de-açúcar);
CC - caixa de controle da vazão aplicada.

Figura 1. Perfil esquemático da Estação Experimental de Tratamento.

Em cada SAC foram aplicados 0,8 m3 d-1 de ARS filtrada, distribuindo-se a aplicação,
em igual vazão, ao longo do dia, correspondendo a um tempo de detenção hidráulica
aproximado de 4,8 dias. Baseado nas análises do efluente dos filtros orgânicos, feitas ao longo
do período de experimentação, o volume aplicado nos SAC(s) correspondeu a uma taxa de
aplicação média de 154,8 kg ha-1 d-1 de DBOtotal, conforme pode ser visto na Tabela 1.
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Tabela 1. Carga de nutrientes aplicada nas onze amostragens e média dessas amostragens (kg ha-1 d-1)*.
Variável
DQO
DBOtotal
N-total
Amônio
Nitrato
P-total
K
Na
Cu
Zn

a

1
17/02
233,2
72,7
95,2
0,49
10,5
17,3
5,91
0,04
0,03

a

a

a

2
3
4
14/03 29/03 05/05
561,5 649,6 135,2
175,2 159,0
38,7
50,1 89,5
65,2
21,4 12,6
66,2
0,24 1,02
2,56
13,4 24,2
15,2
18,5 25,9
27,6
6,12 7,21
9,33
0,16 0,28
0,10
2,22 3,16
0,02

Carga de nutrientes (kg ha-1 d-1)**
5a
6a
7a
8a
9a
18/05 01/06 16/06 04/07 18/07
808,1 1008,1 1331,1 350,6 544,6
169,1 167,9 354,2
86,5 183,8
113,7 124,4 113,9 101,5 109,0
76,7
76,0
85,2
87,9 65,5
0,09
0,16
0,11
0,14 0,10
26,3
33,8
28,9
21,4 26,7
38,7
41,7
56,2
42,3 50,2
13,4
14,4
15,3
12,5 14,7
0,16
0,56
0,22
0,03 0,35
2,49
2,61
2,22
0,63 2,04

10a
16/08
473,3
128,8
85,4
55,9
0,13
21,4
37,1
12,1
0,50
1,01

11a
01/09
404,4
84,4
101,1
94,7
0,12
21,7
43,6
13,9
0,32
0,94

média
590,9
154,8
93,3
67,0
0,47
22,1
36,3
11,3
0,25
1,58

*Valores baseados na média das amostras coletadas nos pontos efluentes ao filtro-orgânico (afluente aos
SAC(s)).
** Calculada com base no que foi obtido analisando-se 11 amostras de ARS.

As amostras de água foram coletadas antes dos SAC(s) (efluente dos filtros orgânicos),
dentro de cada uma das cinco caixas de controle, e na saída do efluente de cada SAC.
Durante as coletas, que se realizaram em média a cada 15 dias, as amostras foram
acondicionadas em caixas térmicas e, em seguida, conduzidas ao Laboratório de Qualidade da
Água do DEA/UFV, para análise em conformidade com recomendações contidas no Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).
As variáveis avaliadas e os respectivos métodos estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Variáveis avaliadas e os respectivos métodos utilizados nas análises.
Variáveis

Metodologia

Condutividade elétrica (CE)
Demanda bioquímica de oxigênio
(DBOtotal)
Demanda química de oxigênio (DQO)
Sólidos totais (ST)
Sólidos suspensos totais (SST)
Sólidos dissolvidos totais (SDT)
Nitrogênio total (NTotal)
Nitrato (NO3-)
Fósforo total (P)
Sódio (Na)
Potássio (K)
Cobre (Cu)
Zinco (Zn)

Condutivímetro de bancada
Quantificação do oxigênio dissolvido pelo
método iodométrico (Processo Winkler)
Método de oxidação química em refluxo aberto
Método gravimétrico
Método gravimétrico
Diferença entre os ST e os SST
Processo semimicro Kjeldahl
Uso do reagente NitraVer5 (Hach)
Espectrofotometria
Fotometria de chama
Fotometria de chama
Espectrofotometria por absorção atômica.
Espectrofotometria por absorção atômica.

A fim de verificar se os valores efluentes dos cinco SAC(s) atendiam às pressuposições
da casualidade, aplicaram-se os testes de Bartlett e Lillierfors, para verificar a homogeneidade
e a normalidade, respectivamente, tomando-se as 11 coletas como repetições. Quando os
dados apresentavam homogeneidade de variâncias e normalidade, procedeu-se a análise de
variância, seguida do teste Tukey, a 5% de probabilidade, quando havia diferença
significativa entre as médias. Nos casos em que os requisitos de homogeneidade ou de
normalidade não foram atendidos, utilizou-se o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, para
comparar se havia ou não diferença significativa entre os dados (Ribeiro Júnior, 2001).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 3 estão apresentadas as eficiências de remoção de sólidos totais (ST), sólidos
suspensos totais (SST) e sólidos dissolvidos totais (SDT) e condutividade elétrica (CE) da
ARS, no período de monitoramento dos 5 SAC(s).
Tabela 3. Eficiência na redução da condutividade elétrica (CE), sólidos totais (ST), sólidos suspensos
totais (SST) e sólidos dissolvidos totais (SDT) obtida com base na análise de 11 amostras coletadas
durante o período de monitoramento dos 5 SAC(s).
Eficiência (%)*
Variável

CE

ST

SST

SDT

Tratamento
SAC1 (Taboa)
SAC2 (Alternanthera)
SAC3 (Tifton 85)
SAC4 (Misto)
SAC 5 (Testemunha)
SAC1 (Taboa)
SAC2 (Alternanthera)
SAC3 (Tifton 85)
SAC4 (Misto)
SAC 5 (Testemunha)
SAC1 (Taboa)
SAC2 (Alternanthera)
SAC3 (Tifton 85)
SAC4 (Misto)
SAC 5 (Testemunha)
SAC1 (Taboa)
SAC2 (Alternanthera)
SAC3 (Tifton 85)
SAC4 (Misto)
SAC 5 (Testemunha)

1

2

3

4

31
64
58
55
65

39
52
36
36
38

39
52
36
36
38

42
29
40
41
37

15
13
16
15
23

24
21
6
23
34

26
32
47
41
25

31
48
46
49
28

21
22
28
28
25

33
53
35
33
37

23
20
22
27
19

19
30
29
26
48

48
91
96
89
78

73
84
94
78
91

43
23
51
56
48

63
72
75
79
60

72
82
82
83
74

72
79
86
81
87

43
61
52
68
44

35
60
62
54
59

58
63
66
56
70

36
44
49
61
40

44
83
46
37
95

95
97
98
98
94

95
98
99
90
96

84
68
80
93
91

92 98 94 77 84
99 100 98 94 94
98 99 95 91 95
99 99 95 97 90
97 98 98 92 94

89
94
97
80
93

96
96
90
98
96

Média ±
(desvio-padrão)
30±9
37±17
34±15
35±12
33±13
51±18
63±22
67±21
66±18
63±18
86±15
93± 9
90±16
89±18
95± 2

21
18
25
23
56

0
81
86
56
70

40
49
84
54
80

33 34
13 19
42 21
47 38
38 -29

34
23
42
27
51

-34
-15
40
21
25

21±24
33±25
48±24
42±15
40±32

a

a

a

a

a

5

a

6

7a

8a

9a

10a

11a

18
44
48
47
37

53
57
81
70
73

33
38
29
43
9

-1
31
29
32
31

*Baseada nos valores obtidos em amostras coletadas no afluente (0 m) e efluente (24 m).

Analisando-se os dados apresentados na Tabela 3, nota-se que as eficiências na remoção
de ST apresentaram grandes oscilações, decorrentes da grande variação nas concentrações
afluentes. Apesar de não haver diferença estatística (p>0,05) entre as eficiências médias
obtidas nos 5 SAC(s), o pior desempenho observado no SAC1, cultivado com taboa, pode
estar associado à forma de propagação e desenvolvimento vegetativo da planta abaixo da
superfície do substrato. Acredita-se que o desenvolvimento de rizomas possa ter aumentado a
macroporosidade do substrato, uma vez que estes, por serem volumosos, podem ter
suspendido a massa de brita em vários pontos do SAC. Além disso, o corte da taboa implicava
morte de parte de caules e rizomas, ocorrendo decomposição destes, o que pode ter
concorrido para a ocorrência da liberação de partículas sólidas na suspensão.
Os valores das eficiências médias de SST obtidos nos SAC(s) foram estatisticamente
iguais entre si pelo teste de Kruskal-Wallis e pouco abaixo dos citados por Lee et al. (2004),
que obtiveram eficiências de 96 a 99% de SST no tratamento de ARS, em Taiwan. No
entanto, em 45 das 55 medidas (82% das medidas) as eficiências foram superiores a 90%, o
que pode estar associado à baixa velocidade de escoamento da água residuária e a grande área
específica do meio suporte (US EPA, 2000). As eficiências obtidas neste trabalho estão
próximas às obtidas por Brasil et al. (2007), que obtiveram eficiência média de 91%, e
superiores às obtidas por Valentim (2003) e Souza (2003), em cujos trabalhos foram obtidas
remoções médias de SST de, respectivamente, 70 e 52%, em SAC(s) cultivados com taboa, no
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tratamento de esgoto doméstico. Hench et al. (2003), no tratamento de esgoto doméstico em
SAC(s), em pequena escala, obtiveram remoções de SST de 73 e 84%, no 1º ano, e de 83 e
79%, no 2º ano de operação do sistema, em SAC(s) cultivados (consórcio de taboa, Scirpus e
junco) e não cultivados, respectivamente, não verificando também diferenças entre os SAC(s)
e, tampouco, influência do tempo de operação do sistema.
Quanto aos sólidos dissolvidos totais (SDT), verificou-se que as eficiências na remoção
destes variaram, em média, entre 21% e 48%, não havendo diferença significativa entre estas
(p>0,05). Tais eficiências foram inferiores às obtidas por Souza (2003), em SAC(s) cultivados
com taboa, que obteve eficiência média de 52%. Embora as eficiências tenham sido
estatisticamente iguais entre si, as maiores eficiências no SAC3 podem ser um indicativo de
que a presença do capim tifton 85 seja importante para aumentar a remoção de nutrientes em
solução na água residuária, o que pode ser decorrente da sua reconhecida capacidade em
remover nutrientes do meio (Queiroz et al., 2004).
Na Tabela 4, estão apresentadas as eficiências de remoção dos atributos químicos, como
demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBOtotal), nitrogênio
total (N-total), íon amônio (NH4+), íon nitrato (NO3-), fósforo (P-total), potássio (K), sódio
(Na), cobre (Cu) e zinco (Zn), ao longo do período de monitoramento dos 5 SAC(s).
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que as eficiências na
remoção de DQO variaram entre 68 e 98%, não havendo diferença significativa (p>0,05)
entre os valores médios, que variaram entre 87% e 92%. Tais eficiências foram próximas às
obtidas por Brasil et al. (2007) e superiores às obtidas por Valentim (2003), que obtiveram
eficiências de 86% a 90% e 70%, respectivamente. Lee et al. (2004), no tratamento de ARS,
em Taiwan, encontraram remoções entre 77 e 84% na DQO, valores inferiores aos obtidos
neste trabalho.
Em relação à DBOtotal, verificou-se que as eficiências obtidas em todas as amostras
coletadas foram sempre superiores a 50%, com médias, estatisticamente iguais entre si
(p>0,05), variando entre 84 e 88%. Esses resultados estão próximos aos encontrados por
Roston (1994), que obteve, no tratamento de esgoto nos EUA, em SAC cultivado com taboa,
reduções de 165 para 13 mg L-1 na concentração de DBOtotal (eficiência de 92%), e superiores
aos obtidos em SAC não cultivado, onde foi obtida redução de 165 para 62 mg L-1 (eficiência
de 62%). Já Gersberg et al. (1985, apud Reed, 1995), em SAC(s) pilotos para tratamento de
esgoto doméstico, com concentração afluente de 118 mg L-1, encontraram nos SAC(s)
cultivados com Phragmites, Scirpus, Typha e não cultivado, efluentes iguais a 5, 22, 30 e 36
mg L-1, respectivamente, concluindo haver, diferentemente dos resultados obtidos neste
trabalho, maiores eficiências em SAC(s) cultivados e naqueles que tinham maior
profundidade radicular.
No que se refere ao atendimento aos padrões de lançamento de efluentes estabelecidos na
legislação vigente no Estado de Minas Gerais, Deliberação Normativa COPAM/CERH N0
01/2008 de que o sistema de tratamento deva apresentar eficiência mínima de 70% na
remoção de DQO e 75% na remoção da DBOtotal, os resultados apresentados na Tabela 3 só
não foram atendidos uma única vez para DQO e sete vezes para DBOtotal. No que se refere aos
valores médios de DQO, o efluente apresentou condições de lançamento em corpos hídricos
em todos os SAC(s), enquanto que apenas no SAC2, ainda que se encontrassem muito
próximos dos 85% exigidos, o valor de DBOtotal não seria atendido.
Maiores eficiências de remoção da DQO, quando comparadas à de DBOtotal, se devem ao
fato de que remoções consideráveis da carga orgânica nos SAC(s) se deram, principalmente,
por mecanismos físicos. Tal constatação pode ser confirmada na Figura 2 em que a tendência
de redução dos valores da relação DQO/DBOtotal ao longo dos SAC(s) indica que estes foram
mais eficientes na remoção de material inerte (não biodegradável). Além disso, segundo Von
Sperling (2005), por terem os afluentes valores da relação DQO/DBOtotal superiores a 3,5, a
fração inerte da ARS pode ser considerada elevada.
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Tabela 4. Eficiência na remoção de DQO, DBOtotal, N-total, N-NH4+, N-NO3-, P, K Na, Cu e Zn, obtida
com base na análise de 11 amostras coletadas ao longo do período de monitoramento dos 5 SAC(s).
Eficiência (%)*
Variável

DQO

DBOtotal

N-Total

N-NH4+

N-NO3-

P

K

Na

Cu

Tratamento

2

a

3

a

4

a

5

a

6a

7a

8a

9a

10a

11a

Média ±
(dp)*

SAC1 (Taboa)

76

90

95

71

94

96

96

79

87

90

89

88±9

SAC2 (Alternanthera)

93

91

97

68

91

97

98

80

85

74

87

87±10

SAC3 (Tifton 85)

90

92

98

70

94

98

98

79

89

93

88

90±9

SAC4 (Misto)

97

86

93

87

97

98

97

89

89

92

91

92±4

SAC5 (Testemunha)

94

78

98

73

93

95

99

83

88

93

91

89±8

SAC1 (Taboa)

92

86

50

89

96

91

83

89

93

89

86±13

SAC2 (Alternanthera)

92

87

66

85

95

93

80

92

64

89

84±11

SAC3 (Tifton 85)

86

96

63

91

97

94

84

91

92

88

88±10

SAC4 (Misto)

90

96

66

94

98

98

84

87

92

74

88±11

SAC 5 (Testemunha)

84

94

66

85

95

95

80

89

91

81

86±9

SAC1 (Taboa)

57

69

60

54

41

54

36

42

41

61

41

51±11

SAC2 (Alternanthera)

83

87

73

51

48

57

54

60

46

71

36

61±16

SAC3 (Tifton 85)

73

92

86

53

59

67

63

66

53

55

35

64±16

SAC4 (Misto)

79

81

65

61

61

66

60

66

51

62

54

64±9

SAC 5 (Testemunha)

79

74

73

55

52

53

58

41

41

63

32

57±15

SAC1 (Taboa)

90

62

21

60

23

32

27

35

59

44

55

46±21

SAC2 (Alternanthera)

98

75

46

61

16

32

26

66

42

66

39

52±24

SAC3 (Tifton 85)

97

93

18

67

11

58

64

61

57

39

45

56±27

SAC4 (Misto)

96

69

12

73

37

44

52

67

36

43

50

53±23

SAC 5 (Testemunha)

98

76

29

65

35

45

37

38

61

64

43

54±21

SAC1 (Taboa)

-381

32

-55

6

96

-4485

-271

-184

-109

14

-94

-494

SAC2 (Alternanthera)

-52

58

-2868

9

97

-892

-135

-108

-63

13

-66

-364

SAC3 (Tifton 85)

52

82

-398

-110

-375

-47100

-1717

-948

-16

-20

-600

-4650

SAC4 (Misto)

-3

0

19

7

44

-143

-84

-72

-127

7

-70

-38

SAC5 (Testemunha)

-51

64

-67

22

79

-304

-475

-214

-90

16

-258

SAC1 (Taboa)

10

41

56

35

42

57

38

25

15

11

33

33±16 A

SAC2 (Alternanthera)

54

77

72

57

49

70

62

51

40

34

37

55±14 B

SAC3 (Tifton 85)

7

71

87

50

53

80

58

43

62

51

47

SAC4 (Misto)

56

78

62

33

63

69

58

52

28

38

50

55±21 B
53±15
AB

SAC 5 (Testemunha)

61

69

80

39

39

74

75

35

58

42

37

55±17 B

-116

SAC1 (Taboa)

42

73

59

42

17

13

28

8

11

19

6

29±22

SAC2 (Alternanthera)

75

85

70

25

13

31

48

54

26

66

17

46±25

SAC3 (Tifton 85)

21

87

53

30

16

29

53

37

6

33

6

34±24

SAC4 (Misto)

44

40

48

25

20

23

53

50

37

19

21

34±13

SAC 5 (Testemunha)

67

71

48

32

9

15

37

27

23

28

12

34±21

SAC1 (Taboa)

33

48

41

26

-4

2

8

0

19

30

0

18±18

SAC2 (Alternanthera)

69

29

57

5

7

2

22

28

-4

60

-2

25±27

SAC3 (Tifton 85)

-23

63

35

11

-7

17

30

25

4

33

6

18±23

SAC4 (Misto)

13

65

39

27

9

15

10

41

14

28

9

24±18

SAC 5 (Testemunha)

44

65

30

26

9

17

30

16

24

43

2

28±18

SAC1 (Taboa)

17

92

100

99

100

27

100

100

-

100

73

81±32

SAC2 (Alternanthera)

17

93

100

-17

100

100

-18

79

18

100

99

61±50

SAC3 (Tifton 85)

-

94

100

-

98

100

85

100

50

100

87

90±16

SAC4 (Misto)

-3

-538

100

33

100

100

58

100

60

100

94

19±188

-121

-20

100

44

100

-386

100

100

72

100

100

17±151

SAC 5 (Testemunha)

Zn

1

a

SAC1 (Taboa)

47

100

100

-

100

99

100

95

100

98

95

93±16

SAC2 (Alternanthera)

100

100

100

100

100

100

100

98

52

97

100

95±14

SAC3 (Tifton 85)

24

100

100

-

100

99

100

100

59

98

100

88±26

SAC4 (Misto)

100

98

100

100

100

100

96

100

85

98

100

98±5

SAC 5 (Testemunha)

100

100

100

-

100

99

100

100

82

96

95

97±6

*Baseada nos valores obtidos em amostras coletadas no afluente (0 m) e efluente (24 m). *dq: desvio padrão.
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As eficiências na remoção de N-total foram estatisticamente iguais entre os SAC(s)
(p>0,05) e superiores às encontradas por Hussar (2001), em SAC(s) cultivados com taboa
DBOtotal para tratamento de ARS, que encontrou eficiências variando entre 9 e 71% e média
de 35%. Comparando-se com trabalhos que utilizaram esgoto doméstico, cujos níveis de Ntotal são inferiores aos valores encontrados na ARS, tais eficiências foram semelhantes às
obtidas por Souza e Bernardes (1996, apud Valentim,2003), Mansor (1998), Valentim (1999)
e Brasil et al. (2007), que obtiveram eficiências de 53%, 55%, 48% e 57% (tempo de
detenção hidráulica de 3,8 dias), respectivamente; e superiores às obtidas por Tunçsiper et al.
(2004), Brix (1994), Börner (1992, apud Kuschk et al., 2003) e Brasil et al. (2007), que
obtiveram eficiências de 45% (tempo de detenção hidráulica de 0,75 a 2,93 dias), 39,6%, 40%
(em 268 SAC(s) avaliados na Europa) e 33% (tempo de detenção hidráulica de 2 dias).
4,5
4,0

Relação DQO/DBO5

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Antes Filtro

SAC1

0m

SAC2

SAC3

12 m

SAC4

SAC5

24 m

Figura 2. Valores médios da variação DQO/DBOtotal nos
pontos antes do filtro, a 0, 12 e 24 metros dos cinco SAC(s).

Hench et al. (2003), no tratamento de esgoto doméstico em SAC(s) em pequena escala,
obtiveram remoções de 74 e 29%, no 1º ano, e de 31 e 5%, no 2º ano de monitoramento, no
N-total, em SAC(s) cultivados (consórcio de taboa, Scirpus e junco) e não cultivados,
respectivamente, concluindo ocorrerem maiores eficiências em SAC(s) cultivados. Além
disso, esses autores concluíram haver redução significativa nas eficiências de remoção de Ntotal com o tempo de operação do sistema.
As eficiências médias na remoção de amônio dos cinco SAC(s) foram estatisticamente
iguais entre si (p>0,05) e superiores à média de 30%, obtida em 268 SAC(s) avaliados na
Europa por Börner (1992, apud Kuschk et al., 2003) e também às obtidas por Stone et al.
(2004), que encontrou eficiência média de 33% tratando ARS em SAC(s) cultivados com
misto de Scirpus e taboa nos EUA.
Embora tenha havido muita oscilação nos valores obtidos, a concentração média efluente
de nitrato, quando comparadas ao afluente médio de todos os SAC(s), aumentou, já que
passou de 1,5 mg L-1 para 2,5 mg L-1, proporcionando eficiências médias negativas, que
variaram de -38 a -4.650%, porém, estatisticamente iguais entre si (p>0,05) pelo teste de
Kruskall-Walliss. O aumento na concentração de nitrato pode ter ocorrido devido à oxidação
de formas amoniacais, o que possivelmente proporcionou concentrações efluentes superiores
às efluentes.
De acordo com os dados apresentados na Tabela 4, a eficiência média de remoção de Ptotal nos SAC2, SAC3, SAC4 e SAC5 foram estatisticamente iguais entre si (p>0,05), com
valores superiores aos obtidos por Valentim (2003), Tunçsiper et al. (2004) e Brasil et al.
(2007), que obtiveram eficiência média de remoção de P-total de 23% (TDH entre 2 e 4 dias),
38% (TDH de 0,75 a 2,9 dias) e de 31 a 48% (TDH de 1,9 a 3,8 dias), respectivamente, em
SAC(s) cultivados com taboa para o tratamento de esgoto doméstico. Tobias (2002), no
Brasil, e Stone et al. (2004), nos EUA, trabalhando em SAC(s) cultivados com taboa para
tratamento de ARS, encontraram eficiências muito baixas para P, sendo que o primeiro
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encontrou, em algumas amostras, aumento na concentração efluente em relação à afluente. O
fato de não terem sido encontradas diferenças significativas entre SAC(s) plantados e não
plantado sugere que grande parte do P-total foi removido por acúmulo de fósforo orgânico no
meio-suporte e devido à sua imobilização pelos micro-organismos, tal como observado por
Lee et al. (2004), ao utilizarem SAC(s) no tratamento de ARS, em Taiwan, que concluíram
que 97,3% da remoção do P-total ocorreu por mecanismos puramente físicos, 2,1% por
mecanismos microbiológicos e, apenas, 0,3% por extração pelas plantas (Eichhornia
crassipes). Entretanto, torna-se importante lembrar que a maior perda de água, por
evapotranspiração, nos SAC(s) cultivados causou concentração de solutos, o que pode ter
subestimado a maior eficiência obtida em sistemas cultivados.
Não existe muita informação sobre o comportamento de metais alcalinos em SAC(s)
utilizados no tratamento de águas residuárias, uma vez que esse elemento químico não está,
normalmente, associado à qualidade do efluente de sistema de tratamento. Todavia, o potássio
e o sódio estão incluídos entre os nutrientes absorvidos pelos vegetais e que podem causar
problemas quando presentes em altas concentrações no solo (Matos e Sediyama, 1995),
prejudicando um possível aproveitamento agrícola do efluente dos SAC(s). Por essa razão,
suas concentrações devem ser, necessariamente, mensuradas. Analisando os resultados
apresentados na Tabela 4, nota-se grande variação nas eficiências de remoção de K ao longo
do período de tempo de coletas de amostras do afluente e efluente dos SAC(s), entretanto, não
houve diferença significativa (p>0,05) entre os valores médios, que variaram de 29%, no
SAC1, a 46%, no SAC2, cultivado com Alternanthera, maior extratora de K dentre as
espécies vegetais avaliadas. Esses resultados de remoção estão próximos aos reportados por
Brasil et al. (2007), que relataram terem obtido, em SAC(s) cultivados com taboa, no
tratamento de esgoto doméstico, valores de eficiência média de 35% (tempo de detenção
hidráulica de 1,9 dias) e 52% (tempo de detenção hidráulica de 3,9 dias).
Não foi observada diferença significativa (p>0,05) entre as médias das eficiências nos
cinco SAC(s). O fato de não se ter obtido maiores remoções em SAC(s) cultivados é
justificado pela maior concentração de nutrientes em seus efluentes, decorrente da maior
evapotranspiração de água, ocorrente nos SAC(s) cultivados, quando comparados ao SAC5,
que não ficou submetido ao efeito conjunto da transpiração pelas plantas com a evaporação
direta nos leitos. A alta evapotranspiração em SACs foi reportada por Brasil e Matos (2008),
que obtiveram evapotranspiração média de 9,3 mm d-1, resultando num coeficiente da cultura
(Kc) da taboa com variação de 2,22 a 4,58.
Entre os nutrientes avaliados neste trabalho, o Na+ foi o que apresentou menores
eficiências médias de remoção, tendo sido obtidos valores entre 28% (SAC5) e 18% (SAC1).
Ainda assim, tais remoções foram superiores às obtidas por Brasil et al. (2007), que relatou
ter obtido, em SAC(s) cultivados com taboa, no tratamento de esgoto doméstico, valores de
eficiência média de 5% (TDH de 1,9 dias) e 7% (tempo de detenção hidráulica de 3,9 dias) na
remoção de Na+, justificando o insucesso da remoção de Na+ à sua relativamente alta
concentração na água residuária (entre 25 e 50 mg L-1), à grande solubilidade, à baixa
absorção pelas plantas e à pequena associação do cátion com o material orgânico.
Não foi observada diferença significativa (p>0,05), pelo teste de Kruskal-Wallis, entre os
valores médios de eficiência de remoção de Cu, no entanto, analisando-se os dados, nota-se
grande variação nas eficiências de remoção de Cu entre os períodos de coletas de amostras do
afluente e efluente e entre os SAC(s), sendo que em algumas coletas houve, inclusive,
aumento na concentração efluente em relação à afluente, ocasionando valores negativos de
eficiência. Em outras ocasiões, a concentração afluente foi igual a zero, já que os filtros
orgânicos são reconhecidamente (Matos et al., 2003; Lo Monaco et al., 2004) eficientes na
remoção de metais pesados, não possibilitando o cálculo da eficiência de remoção do metal.
Observou-se, ainda, que parte dos valores de remoção de Cu, estão superiores (SAC1 e
SAC3) e parte estão inferiores (SAC4 e SAC 5) aos 52-62% e 59-67%, encontrados por Lim
et al. (2001), em SAC(s) cultivados (taboa) e não cultivados, respectivamente, e aos valores
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de eficiência entre 33 e 66 % (estimados), encontrados por Tobias (2002), no tratamento de
ARS em SAC(s) de 3 m x 1,4 m, cultivados com taboa.
As eficiências de remoção de Zn variaram entre 24 e 100%, em 46 das 52 amostragens
válidas, esses valores foram superiores a 95%, demonstrando ser o sistema bastante eficiente
na remoção de Zn. Esses resultados de eficiência estão superiores aos valores médios obtidos
por Tobias (2002), no tratamento de efluentes de ARS de reatores anaeróbios em SAC(s) de 3
m x 1,4 m, cultivados com taboa, que encontrou eficiências entre 40 e 80% (estimado).
Atribui-se à sedimentação, junto com a biomassa produzida, e à absorção pelas plantas, a
remoção do Zn da água residuária.

4. CONCLUSÕES
Pôde-se concluir que os cinco SAC(s) tiveram eficiências de remoção de poluentes
estatisticamente iguais entre si, sendo que tais sistemas foram mais eficientes na remoção de
SST, DQO, DBOtotal e Zn, com valores médios, considerando-se os cinco SAC(s) de 91, 89,
86 e 94%, respectivamente. No entanto, foram obtidas remoções consideráveis também nas
concentrações de ST, N-total, NH4+ e P-total com valores médios de 62, 59, 52 e 50%,
respectivamente.
As plantas se equivaleram entre si, em termos de conferir eficiência ao sistema. O SAC
não cultivado apresentou capacidade semelhante na remoção de poluentes da ARS que os
SAC(s) cultivados, entretanto, ainda que não tenham sido obtidas diferenças significativas, há
de se considerar que tenha sido obtida tendência de maior remoção de macro e
micronutrientes nos SACs cultivados com capim tifton, alternathera e sistema misto.
Ainda que não tenha sido objeto de avaliação, verificou-se menor entupimento dos poros
do meio nos SACs cultivados que no não cultivado, o que pode ser considerado aspecto de
muita importância operacional dos SACs.
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RESUMO
O uso agrícola de lodos de curtume, que contêm, normalmente, elevados teores de
cromo, e consideráveis teores de matéria orgânica, macronutrientes e micronutrientes, pode
contribuir para a melhoria da fertilidade dos solos e nutrição das plantas, além de representar
uma forma de descarte do resíduo no ambiente. Objetivou-se, com esta pesquisa, determinar as
isotermas de sorção do metal cromo trivalente (Cr+3) em Argissolo Vermelho Eutrófico
(PVef), Latossolo Vermelho Acriférrico (LVwf), Neossolo Quartzarênico (RQ) e Nitossolo
Vermelho Eutroférrico (NVef); verificar, dentre essas classes de solos, qual proporciona maior
mobilidade ao cromo, e caracterizar o potencial dos solos agricultáveis do Estado de Goiás
quanto ao risco de contaminação de águas subterrâneas por esse metal potencialmente tóxico.
Para o estabelecimento de isotermas de sorção foram colocados 5,0 cm3 de amostras de terra
fina seca ao ar (TFSA) de cada classe de solo, em triplicata, em béqueres de 250,0 cm3. Foram
adicionados, com o auxílio de uma proveta, 50,0 cm3 da solução contendo o metal
potencialmente tóxico. As soluções foram preparadas em CaCl2.(2H2O) (0,01 mol.L-1) como
eletrólito-suporte e empregando o sulfato básico de cromo como fonte do metal. Foram
efetuados ajustes de regressão polinomial entre as concentrações dos teores do metal
potencialmente tóxico na solução contaminante em função da concentração do metal na solução
filtrada após o equilíbrio. O Neossolo Quartzarênico apresentou uma menor retenção em
comparação com as demais classes de solos sendo, portanto, mais vulnerável à contaminação
das águas subterrâneas, caso resíduos industriais contendo Cr+3 sejam aplicados como
fertilizantes nessa classe de solo.
Palavras-chave: retenção; curtume; Latossolo; Neossolo Quartzarênico.

Sorption of chromium in soils of the Cerrado Goias, Brazil
ABSTRACT
Land application of tannery sludge, which usually contain high levels of chromium, and
considerable amounts of organic matter, macronutrients and micronutrients may contribute to
the improvement of soil fertility and plant nutrition, and constitutes a form of disposal residue
in the environment. The objective of this work was to determine the sorption isotherms of
metal chromium (Cr+3) in a Ultisol, Oxisol Typic Acrustox, Quartzipsamment and Kandic
Oxisol, identify soil classes that are prone to chromium mobility, and characterize the potential
of agricultural soils of Goiás that are subject to groundwater contamination by the potentially
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toxic metal. For the establishment of sorption isotherms, solutions were prepared at 1:10 in
volume. Air dried samples of 5.0 cm3 of each class of soil were placed in triplicates in beakers
of 250.0 cm3. A solution containing 50.0 cm3 of the potentially toxic metal was added to
solution. The solutions were prepared in CaCl2.(2H2O) (0.01 mol.L-1) as electrolyte support
and employing the basic chromium sulphate as a source of metal. Adjustments were made to
the polynomial regression between the concentrations of potentially toxic levels of metal
contaminants in the solution depending on the concentration of metal in the filtered solution
after equilibrium. The Quartzipsamment showed lower retention compared to other classes of
soils. Therefore it is more vulnerable to groundwater contamination if industrial wastes
containing trivalent chromium are used as fertilizer.
Keywords: retention; tanning; Oxisol Typic Acrustox; Quartzipsamment.

1. INTRODUÇÃO
A maioria dos metais tóxicos ocorre naturalmente no solo em baixas concentrações e em
formas pouco disponíveis para as plantas e organismos vivos (Resende et al., 1997).
Entretanto, com a intensificação dos processos de produção agrícola e a utilização maciça de
insumos industrializados e, mais recentemente, com a utilização dos resíduos e subprodutos de
processos industriais na agricultura, tem-se observado o enriquecimento de metais tóxicos nos
diversos compartimentos ambientais (Alcântara, 1999; Borges, 2003; Conceição e Bonotto,
2005).
A utilização de resíduos industriais no solo, em alguns casos, pode ser recomendada pelo
valor corretivo e fertilizante que estes apresentam, bem como pela capacidade da macro e
microbiota do solo decompor os materiais orgânicos. É necessário, entretanto, estudar as alterações
nas propriedades do solo e a resposta das plantas para avaliar o potencial fertilizante de alguns
resíduos e a possível contaminação do ambiente por metais tóxicos (Ferreira et al., 2003).
Os curtumes geram vários resíduos no decorrer do processo produtivo e no
tratamento de efluentes. O maior volume de resíduos Classe I (perigosos) constitui-se pela
serragem da rebaixadeira de couros “wet blue” e pelo lodo do tratamento primário sem
segregação do cromo (Claas e Maia, 1994; Hoinacki, 1989). Cada pele processada gera, em
média, 12 kg de lodo (Claas e Maia, 1994), sendo o lodo do caleiro e o lodo primário da estação
de tratamento de efluentes (ETE) gerados em maior quantidade.
Esses resíduos tornam-se altamente poluidores à medida que concentram elevadas cargas
orgânica e inorgânica, como fenóis, sulfetos, sódio e cromo. O teor de cromo no lodo de
curtume é bastante variável, pois depende do processamento utilizado e da reciclagem ou não
dos banhos de curtimento, mas verificam-se valores desde 15,00 mg.dm3 provindos de
efluentes com reciclagem (Claas e Maia, 1994), até 5.050,00 mg.dm3 para efluentes de
curtume de “wet blue” sem reciclagem de banhos (Borges, 2003). De acordo com a Resolução
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 420/09 o valor de orientação de
investigação industrial para cromo é de 400 mg.kg-1 de peso seco de solo e de 50 μg.L-1 de
cromo nas águas subterrâneas (Brasil, 2009).
O uso agrícola de lodos de curtume pode contribuir para a melhoria da fertilidade dos solos
e nutrição das plantas (Konrad e Castilhos, 2002; Ferreira et al., 2003), além de representar
uma forma de descarte do resíduo no ambiente (Borges, 2003). Quanto a esse último aspecto,
deve-se destacar a necessidade de critérios técnicos para a aplicação desse tipo de resíduo na
agricultura, uma vez que essa prática, quando utilizada de forma inadequada, pode conduzir a
elevados valores de pH (Selbach et al., 1991), sais solúveis (Aquino Neto e Camargo, 2000;
Konrad e Castilhos, 2002) e cromo nos solos tratados (Aquino Neto e Camargo, 2000), o que
pode comprometer a sustentabilidade agrícola e o uso futuro dessas áreas (Borges, 2003).
Philippi Júnior e Aguiar (2005) destacam a necessidade de controles rigorosos na
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implantação de áreas para disposição final de resíduos sólidos industriais, observando tipo de
solo, relevo, clima, entre outras variáveis.
Objetivou-se, na presente pesquisa, determinar as isotermas de sorção do metal cromo
+3
(Cr ) em Argissolo Vermelho Eutrófico (PVef), Latossolo Vermelho Acriférrico (LVwf),
Neossolo Quartzarênico (RQ) e Nitossolo Vermelho Eutroférrico (NVef); verificar, dentre
essas classes de solos, qual oferece maior mobilidade ao cromo, e caracterizar o potencial dos
solos agricultáveis do Estado de Goiás quanto ao risco de contaminação de águas subterrâneas
por esse metal potencialmente tóxico.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Amostragem dos solos
Foram coletadas amostras de solos com características contrastantes em quatro perfis,
classificados conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) (Embrapa,
2006). A localização geográfica dos pontos de coleta, dentro do Estado de Goiás, está
detalhada na Figura 1. Observa-se que as coletas foram realizadas da porção central à porção
sudoeste do território goiano, em uma área tipicamente de domínio cerrado. Foram
selecionados para o estudo os seguintes solos: Argissolo Vermelho Eutrófico (PVef) (P.1),
Latossolo Vermelho Acriférrico (LVwf) (P.2), Neossolo Quartzarênico (RQ) (P.3) e
Nitossolo Vermelho Eutroférrico (NVef) (P.4). Os perfis foram selecionados em função da
predominância das áreas agricultáveis do Estado de Goiás.

Figura 1. Localização das diferentes classes de solo, no Estado de Goiás. P.1 Argissolo Vermelho Eutrófico (PVef) (Goiânia), P.2 - Latossolo Vermelho Acriférrico
(LVwf) (Jataí), P.3 - Neossolo Quartzarênico (RQ) (Caçú) e P.4 - Nitossolo Vermelho
Eutroférrico (NVef) (Ouro Verde).
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Para cada classe de solo foram realizadas as caracterizações dos perfis abertos para essa
finalidade. As caracterizações físicas e químicas dos solos estudados foram realizadas
segundo as metodologias preconizadas por Santos et al. (2005) e Embrapa (1997 e 1999).
Foram coletadas amostras deformadas e indeformadas, com três repetições, no horizonte
diagnóstico subsuperficial, para evitar ou reduzir os efeitos de sorção produzidos pela matéria
orgânica presente, geralmente em maior quantidade na superfície do solo.
Os pontos de coletas foram previamente selecionados em áreas com desenvolvimento de
atividades agrícolas e com base na ocorrência das classes de solo já estudadas por outros
pesquisadores, e com características comprovadamente contrastantes (Calil, 2003; Embrapa,
2004; Oliveira, 2007; Rodrigues, 2008). Para as análises químicas, granulométrica e de massa
específica de partículas foram obtidas as amostras deformadas, as quais foram retiradas com
auxílio de um trado do tipo “holandês”. Utilizando-se um amostrador de Uhland foram retiradas
as amostras indeformadas de solo, com a finalidade de se determinar a massa específica do
solo.
2.2. Caracterizações físicas, químicas e mineralógicas
Foram realizadas as análises mineralógicas da fração argila, como complemento, para se
avaliar o tipo de argilomineral que estava presente nas classes de solos estudadas, segundo
Rodrigues (2008). As amostras de solo foram submetidas à moagem prévia em moinho orbital
até a sua total fragmentação (100% passante na peneira 325 mesh), com o objetivo de obter
material representativo de granulação bem fina. Concluída essa etapa, parte do material foi
analisada no difratômetro de raios-X (Difração de Raios-X), no Laboratório de Mecânica das
Rochas da Divisão de Geotecnia de FURNAS - Centrais Elétricas, S/A, localizado no
município de Aparecida de Goiânia, Goiás.
As caracterizações físicas e químicas desses solos foram realizadas no Laboratório de
Análise de Solo e Foliar da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade
Federal de Goiás, e as concentrações de metais das soluções foram determinadas no Solocria
Laboratório Agropecuário Ltda., de acordo com as metodologias preconizadas pela Embrapa
(1997 e 1999). A caracterização química do solo foi obtida pela determinação dos teores de
cátions do complexo sortivo, pH em água e em KCl, fósforo disponível e óxidos (SiO2, Al2O3,
Fe2O3, TiO2 e P2O5) extraídos através da metodologia do ataque sulfúrico, segundo Embrapa
(1997). Ele decompõe somente os minerais secundários (argilominerais e óxidos de ferro e
alumínio) que permitiram a obtenção dos índices de intemperismo Ki e Kr. Esses índices
correlacionam com a composição química presente no solo, contribuindo para caracterizar o
grau de intemperização. Esses índices estão diretamente relacionados com o grau de alteração
do solo, quanto maiores seus valores, menores serão os graus de intemperismo.
2.3. Isotermas de sorção
Para o estabelecimento de isotermas de sorção, as amostras deformadas dos solos,
inicialmente, foram destorroadas e secas à sombra por um período suficiente para ocorrer a
perda de umidade necessária para, posteriormente, serem passadas em uma peneira com
malha de 2,0 mm, obtendo, assim, as amostras de terra fina seca ao ar (TFSA). Foram
preparadas soluções de solo diluídas em soluções de concentração variada contendo o metal,
na proporção de 1:10, em volume, de acordo com Alcântara (1999), Dias et al. (2003), Falone
e Vieira (2004) e Ferri et al. (2005). Foram colocados 5,0 cm3 de amostras de cada classe de
solo, em triplicata, em béqueres de 250 cm3. Adicionou-se, com o auxílio de uma proveta,
50,0 cm3 da solução contendo o metal potencialmente tóxico nas seguintes concentrações:
solução A [0,02 mg.L-1]; solução B [60,00 mg.L-1]; solução C [285,00 mg.L-1]; solução D
[600,00 mg.L-1] e solução E [1.700,00 mg.L-1]. As soluções foram preparadas em
CaCl2.(2H2O) (0,01 mol.L-1) como eletrólito-suporte, conforme descrito por Falone e Vieira
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(2004), Lima (2004) e Ferri et al. (2005), e empregando-se o sulfato básico de cromo como
fonte do metal, respeitando-se as concentrações máximas aceitáveis em diferentes países
(Arantes et al., 2006; Chaves et al., 2008; Lemke-de-Castro, 2009).
Com a finalidade de aumentar o contato da solução com o solo, os béqueres contendo as
amostras foram agitados manualmente, conforme metodologia adaptada de Mellis e Rodella
(2008). Após a agitação, as amostras foram acondicionadas em uma caixa de isopor, e
mantidas nesta por um período de 48 horas a uma temperatura de 25ºC + 2ºC, para se obter a
concentração de equilíbrio, conforme descrito por Jordão et al. (2000), Arantes et al. (2006)
e Alves (2008). A temperatura no interior da caixa foi monitorada com o auxílio de um
termômetro com cabo (termômetro de vacina), com visualização na parte externa da caixa.
Após o equilíbrio, fez-se a filtragem do sobrenadante, e as alíquotas foram transferidas para
frascos de vidro âmbar e armazenadas sob refrigeração até o momento da determinação da
concentração do metal em solução, pela técnica da espectrometria de absorção atômica. As
concentrações de metais das soluções foram determinadas de acordo com as metodologias
preconizadas pela Embrapa (1997 e 1999). A concentração do metal adsorvido ao solo foi
obtida pelo emprego da Equação 1, de acordo com Lemke-de-Castro (2009) e Oliveira et al.
(2010a; 2010b).
Cs = (Ci – Cf) Vol
m

[1]

em que:
Cs = concentração do metal adsorvido ao solo (mg.kg-1);
Ci e Cf = concentração inicial e final da solução (mg.L-1);
m = massa da TFSA adicionada ao Becker (kg);
Vol = volume da solução adicionada ao Becker (L).
Obtiveram-se as concentrações adsorvidas para cada valor de Ci. para as diferentes
classes de solo. De posse dessas informações, ajustaram-se as isotermas de sorção de
Freundlich no modelo potencial (Equação 2) e linear de acordo com Lemke-de-Castro (2009)
e Oliveira et al. (2010a; 2010b).
Cs = Kf CNw

[2]

em que:
Cw = concentração do soluto em solução (mg.L-1);
Kf e N = coeficiente e expoente da isoterma de Freundlich.
Quando o expoente N for unitário, tem-se uma isoterma linear que corresponde a um
caso especial da isoterma de Freundlich (Freeze e Cherry, 1979). Nesse caso, segundo Correia
et al. (2007) e Arantes et al. (2006), o coeficiente de proporcionalidade da isoterma de
Freundlich é chamado de coeficiente de partição (Kd). Os valores de Kd têm importância
fundamental do ponto de vista ambiental, pois refletem a afinidade de alguns elementos,
como os metais pesados, pelos constituintes da fase sólida do solo (Alleoni et al., 2009).
De acordo com Lemke-de-Castro (2009) e Oliveira et al. (2010a; 2010b), de posse do
coeficiente angular da isoterma de sorção linear (Kd) determinou-se o respectivo fator de
retardamento pelo emprego da Equação 3.
R = 1 + Ds Kd
P

[3]
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em que:
Kd = coeficiente de partição (m3 kg-1);
P = porosidade total do solo (m3m-3);
Ds = massa específica do solo (kg m-3).
2.4. Análise estatística
Foram efetuados ajustes de regressão polinomial entre as concentrações dos teores de
cromo na solução contaminante (variável independente) pela sua concentração na solução
filtrada após o equilíbrio (variável dependente). O modelo adotado foi o que apresentou o
maior coeficiente de determinação (R2). De acordo com Alleoni et al. (2009), o ajuste dos
resultados de adsorção à isoterma de Freundlich pode ser avaliado pelo R2.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Análises físicas, químicas e mineralógicas
O solo das classes Argissolo Vermelho Eutrófico (76,1%), Latossolo Vermelho
Acriférrico (70,4%) e Nitossolo Vermelho Eutroférrico (78,9%) apresentou uma alta
porcentagem da fração argila, acima de 70%, diferente do valor analisado na classe Neossolo
Quartzarênico que apresentou uma grande porcentagem da fração areia (79,0%).
Os resultados das análises químicas sugerem que o Argissolo Vermelho Eutrófico
(11,43 cmolc.dm-3) e o Nitossolo Vermelho Eutroférrico (9,27 cmolc.dm-3) são cauliníticos
com boa retenção de cátions (8,61 < T < 15), enquanto que o Latossolo Vermelho
Acriférrico (3,65 cmolc.dm-3) e o Neossolo Quartzarênico (3,43 cmolc.dm-3) são solos
gibbsíticos/oxídicos que possuem baixa capacidade de retenção de cátions (1,61 < T < 4,3) e
que os valores do pH, tanto em água quanto em KCl, indicam uma acidez fraca a neutra
nos solos das classes Argissolo Vermelho Eutrófico (pHH2O 6,60 e pHKCl 5,00), Neossolo
Quartzarênico (pHH2O 6,54 e pHKCl 4,67) e Nitossolo Vermelho Eutroférrico (pHH2O 6,00 e pHKCl
5,70), e uma acidez elevada, com predominância de cargas positivas (ΔpH positivo 1,20), no
solo da classe Latossolo Vermelho Acriférrico (pHH2O 3,80 e pHKCl 5,00). Esse conjunto
de fatores (T, pH e ΔpH) sugerem que o Latossolo Vermelho Acriférrico deveria
apresentar as menores retenções, porém os resultados encontrados foram exatamente o
inverso, sugerindo que a mineralogia desse solo possui fatores que permitem uma adsorção
específica, conforme descrito por Cunha et al. (1994) e Muniz et al. (1996).
A mineralogia das argilas do Argissolo Vermelho Eutrófico (Ki 1,5 e Kr 1,02) e do
Nitossolo Vermelho Eutroférrico (Ki 1,73 e Kr 1,17) demonstram que tem como principal
mineral secundário a caulinita, seguido de gibbsita, e hematita no caso do Nitossolo Vermelho
Eutroférrico e de ilita e magnetita no Argissolo Vermelho Eutrófico, estando esta mineralogia de
acordo com o previsto pela análise do Ki e do Kr.
Observou-se a predominância mineralógica oxídica, para o Latossolo Vermelho
Acriférrico (Ki 0,68 e Kr 0,40), concordando com os resultados das análises do Ki e do Kr.
Não foi realizado o difratograma do Neossolo Quartzarênico (Ki 0,74 e Kr 0,45), devido à
baixa porcentagem da fração argila encontrada nesse solo e, por apresentar valores de Ki e Kr
≤ 0,75, afere-se que haja uma predominância oxídica.
3.2. Ensaios de sorção do metal potencialmente tóxico nos solos
A análise de variância (ANOVA) dos valores médios do teor de sorção indicou uma
variação muito grande entre as classes de solos, entre as variações de concentração das
soluções e na interação solo versus solução (Pr > F), o que já era esperado, pois foram
utilizadas soluções de concentrações crescentes em cada tratamento e classes de solos com
características contrastantes. No geral, essas variações foram superiores a 99%.
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A diferença entre as repetições dos tratamentos demonstraram pouca variação, sendo
consideradas estatisticamente iguais, ao nível de 5% de significância, utilizando o teste de
Tukey. O Latossolo Vermelho Acriférrico apresentou maior capacidade de retenção para o
metal potencialmente tóxico avaliado, sendo que a solução E (de maior concentração)
apresentou o maior poder sortivo. O metal potencialmente tóxico avaliado apresentou
correlação positiva com a fração argila (0,80) e com o teor de carbono orgânico (0,59).
Constatou-se que o teor de sorção do cromo trivalente, entre os solos avaliados, ao nível
de significância de 5%, pelo teste de Tukey, em ordem decrescente, foi: Latossolo
Vermelho Acriférrico > Nitossolo Vermelho Eutroférrico = Argissolo Vermelho Eutrófico
> Neossolo Quartzarênico.
Vários autores demonstram que há correlação positiva entre sorção de íons no solo e
óxidos, oxihidróxidos e hidróxidos componentes da fração argila, principalmente óxidos de
ferro e alumínio (Cunha et al., 1994; Muniz et al., 1996; Ladeira et al., 2002; Eberhardt et al.,
2008). Em solos altamente intemperizados, esses óxidos possuem forma bem cristalizada e
podem apresentar maior superfície específica (2,9 vezes) e, por isso, gerar maior poder de
sorção (Eberhardt et al., 2008). O maior poder de sorção do Latossolo Vermelho Acriférrico
pode ser justificado pelo maior teor de óxido de ferro (25,5%) e alumínio (22,5%) e
elevada fração argila (70,4%), associados ao maior teor de carbono orgânico (7,00 g.kg-1).
Essa constatação confirma as observações de Freeze e Cherry (1979), que verificaram que
as quantidades de matéria orgânica e argilominerais aumentam a capacidade de adsorção dos
solos. Cunha et al. (1994) observaram correlação positiva entre óxidos de ferro e de alumínio
com a sorção de zinco, enquanto que Eberhardt et al. (2008), em pesquisas com Latossolos de
cerrados, verificaram que os óxidos de ferro e de alumínio livres e amorfos e a mineralogia
gibbsítica mostraram-se relacionadas com a sorção de fósforo nos solos.
O Neossolo Quartzarênico (RQ) possui uma menor capacidade de retenção para o metal
potencialmente tóxico avaliado e, quando associado à movimentação de água nessa classe de
solo, há um maior risco de contaminação das águas subterrâneas. A baixa retenção de metais
nesse solo está associada à baixa porcentagem da fração argila (15,0%), responsável pelos
sítios de troca (baixa CTC 3,43 cmolc.dm-3) e pelo tipo de argilomineral encontrado (predomínio
de óxidos), concordando com Sodré et al. (2001); Dias et al. (2003) e Souza et al. (2006). No
entanto, nos solos com maiores concentrações de argila (Argissolo Vermelho Eutrófico PVef, Latossolo Vermelho Acriférrico - LVwf e Nitossolo Vermelho Eutroférrico - NVef),
observa-se uma maior propensão no que se refere à sorção do metal potencialmente tóxico no
solo.
O comportamento das isotermas ajustadas para o cromo trivalente (Cr+3) pode ser
visualizado na Figura 2, que representa as respectivas isotermas, para as diferentes classes de
solo analisadas. Verifica-se que as isotermas potenciais apresentam um melhor ajuste quando
comparadas com a linear, com coeficientes de determinação (R²) acima de 0,99. Entretanto, a
forma linearizada do modelo de Freundlich tem sido usada em diversos estudos,
principalmente com metais pesados (Alleoni et al., 2009).
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Figura 2. Isotermas de sorção potencial e linear do cromo trivalente (Cr+3), a 25ºC + 2ºC, em
diferentes classes de solos agricultáveis, no Cerrado do Estado de Goiás. A - Argissolo Vermelho
Eutrófico (PVef); B -Latossolo Vermelho Acriférrico (LVwf); C - Neossolo Quartzarênico (RQ) e D Nitossolo Vermelho Eutroférrico (NVef).

4. CONCLUSÕES
As isotermas de sorção ajustadas descrevem o comportamento de sorção do cromo
trivalente para as diferentes classes de solo agricultáveis encontradas no cerrado do Estado de
Goiás;
O Neossolo Quartzarênico apresentou uma menor retenção em comparação às demais
classes de solos sendo, portanto, mais vulnerável à contaminação das águas
subterrâneas caso resíduos industriais contendo cromo trivalente sejam aplicados como
fertilizantes nessa classe de solo.
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RESUMO
Neste trabalho, objetivou-se avaliar os parâmetros de crescimento e desenvolvimento de
tomateiro fertirrigado com água residuária da suinocultura (ARS). Para isso, tomateiros da
variedade Fanny TY foram cultivados em lisímetro de drenagem sob ambiente protegido e
fertirrigados com diferentes lâminas de ARS com e sem complementação da adubação. Os
resultados permitiram concluir-se que: os tomateiros submetidos aos diferentes tratamentos
estudados não apresentaram diferenças no tempo de florescimento dos racimos, diâmetro do
caule, número de folhas expandidas, potencial de água na folha, taxa fotossintética,
condutância estomática e respiração do tomateiro. As análises foliares comprovaram que ARS
supriu, em quaisquer lâminas aplicadas, as necessidades nutricionais do tomateiro.
Palavras-chave: água residuária; fertirrigação; tomate.

Growth and development physiology of tomato fertirrigated with
wastewater from swine
ABSTRACT
In this study aimed to evaluate the growth and physiological development parameters of
tomato fertirrigated with wastewater from swine (WS). For this, tomatoes of variety Fanny
TY were cultivated in lysimeters of drainage under protected environment and fertirrigated
with WS different doses with and without application of fertilizer complementation. The
results showed that: the tomatoes subjected to different treatments showed no differences in
time of bloom, stem diameter, number of expanded leaf, pre-dawn leaf-water potential,
photosynthetic rate, stomatic conductance and breathing tomato. Leaf analysis showed that
WS applied in any doses, supplied the needs nutritional of tomato.
Keywords: wastewater; fertirrigation; tomato.

1. INTRODUÇÃO
A suinocultura é considerada pelos órgãos de fiscalização e proteção ambiental como
atividade de grande potencial poluidor, face ao elevado número de contaminantes contidos
nos seus efluentes, cuja ação individual ou combinada representa fonte potencial de
contaminação do ar e de degradação dos recursos hídricos e do solo (Oliveira, 2001).
Cientes da degradação ambiental causada pela disposição inadequada dos resíduos
gerados e, diante da ação fiscalizadora realizada por órgãos públicos responsáveis pela
qualidade do meio ambiente, os suinocultores têm buscado soluções específicas no sentido de
tratar, dispor ou aproveitar esses resíduos.
Apesar das características poluidoras, a utilização dos dejetos em áreas agricultáveis tem
sido apontada como uma das alternativas para a resolução do problema, que pode favorecer
tanto ao meio ambiente quanto ao produtor. O aproveitamento de águas residuárias ricas em
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nutrientes na fertirrigação de culturas agrícolas pode possibilitar aumento de produtividade e
qualidade dos produtos colhidos, redução da poluição ambiental e dos custos de produção,
além de promover melhoria nas características químicas, físicas e biológicas do solo (Matos,
2007). Entretanto, para que isso possa se tornar prática viável é preciso aperfeiçoar as técnicas
de tratamento, aplicação e manejo de águas residuárias de suinocultura.
A cultura do tomate é uma das mais exigentes em tecnologia, cuja produção é feita a
custos elevados devido à necessidade de altas dosagens de adubos, que segundo AGRAFNP
(2009) correspondem a cerca de 20% dos custos totais, além de irrigações frequentes, controle
semanal de pragas e doenças, mão-de-obra na condução da cultura etc. Assim, o uso das
águas residuárias da suinocultura pode se tornar alternativa importante como forma de
redução de custos de produção, no que concerne à fertilização das plantas.
Dessa forma, em virtude da inexistência de dados conclusivos sobre uso da água
residuária de suinocultura na produção de tomate, no que se refere aos aspectos fisiológicos, e
a necessidade de disponibilizar ao produtor de suínos alternativas de baixo custo para o
tratamento dessa água residuária, reduzindo os impactos ambientais, objetivou-se, neste
estudo, analisar os parâmetros de crescimento e desenvolvimento de tomateiros produzidos
com água residuária da suinocultura.

2. MATERIAL E MÉTODO
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 e
homogeneizado, até formação de perfil de 0,60 m.
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 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), respectivamente, sendo conduzido o experimento no delineamento inteiramente ao acaso,
com três repetições.
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 era bombeada para o
reservatório de água residuária da estação lisimétrica, para serem utilizadas na fertirrigação.
Na Tabela 1, estão apresentados os valores médios das características físicas, químicas e
microbiológicas da ARS, resultantes de avaliações quinzenais, durante o período
experimental.
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Tabela 1. Valores médios das características físicas, químicas e microbiológicas ARS,
utilizada na fertirrigação.
Características
pH
CE (µS cm-1)
NT (mg L-1)
N-NO3- (mg L-1)
N-NH4+ (mg L-1)
Cl (mg L-1)
Alcalinidade (mg L-1 de CaCO3)
PT (mg L-1)
ST (mg L-1)
SST (mg L-1)
SVT (mg L-1)

valores
7,43
3.403
480
0,44
0,30
181,40
1954
139
1067
126
381

Características
KT (mg L-1)
Na (mg L-1)
COT (dag kg-1)
MO (dag kg-1)
Ca + Mg (mmolcL-1)
DBO (mg L-1)
DQO (mg L-1)
RAP ((mmolL-1)-1/2)
RAS ((mmolL-1)-1/2)
CT (NMP/100 mL)
CF (NMP/100 mL)

valores
162
40
0,12
0,20
4,40
89
370
2,81
1,18
1,3.106
4,1.105

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 (KT/(Ca+Mg); RAS - Razão de adsorção de sódio (Na/(Ca+Mg);
CT - coliformes totais; CF - coliformes termotolerantes; NMP - número mais provável.

Para o cálculo das lâminas de ARS, 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).
Lw =

(
)
(1 − f ) Cn − Cp

Cp PR − ET + 10 U

[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).
Nesse método, considerou-se Cp como 10 mg L-1 (CONAMA 357/2005; COPAM/CERH
nº 01/2008), 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.
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As variáveis meteorológicas, necessárias à determinação da demanda
evapotranspirométrica, foram obtidas por meio de estação automática, 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 ARS, disponibilizando-se, assim, os nutrientes na época mais necessárias 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
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 dos gotejadores.
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, na camada 0-0,20 m para
determinação, segundo metodologia descritas em EMBRAPA (1999), da condutividade
elétrica do extrato da pasta do solo saturado (CEes), de modo a acompanhar a salinização do
solo.
Para monitorar o crescimento das plantas foram mensurados o tempo de florescimento, a
altura das plantas, diâmetro da haste, número de folhas totalmente expandidas e a área foliar
de todas as plantas cultivadas. O tempo de florescimento, para cada racimo, foi determinado
computando-se o número de dias transcorridos desde o transplantio das mudas até o
aparecimento de, pelo menos, uma flor aberta em cada racimo da planta.
O diâmetro da haste foi obtido medindo-se, com um paquímetro, a região da haste
localizada a 0,01 m de altura em relação à superfície do solo, enquanto a altura das plantas foi
obtida com auxílio de uma trena, medindo-se a distância entre o nível do solo e a gema apical.
A área foliar foi estimada a partir da equação sugerida por Astegiano et al. (2001), medindose, com auxílio de uma trena, o comprimento e a largura da última folha totalmente
expandida.
Para monitorar o desenvolvimento das plantas foram mensurados a concentração de
nutrientes nas folhas, potencial hídrico na folha no período antemanhã e a taxa fotossintética.
Para as análises dos nutrientes nas folhas, foram coletadas amostras da quarta folha a
partir do ápice, nos períodos de florescimento pleno (50 dias após o transplantio, DAT),
conforme recomendado por Malavolta et al. (1997), 90 e 112 DAT. As amostras foram
analisadas no Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas, do Departamento de Fitotecnia da
UFV, segundo metodologia proposta por EMBRAPA (1999).
As medições do potencial hídrico na folha e taxa fotossintética foram realizadas nos
períodos de enchimentos do primeiro (44 DAT) e sexto racimos (77 DAT) e fase final do
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ciclo (112 DAT) do tomateiro, em folíolos da última folha totalmente expandida, por meio de
uma câmara de Scholander e de um IRGA (ADC BioScientific LCpro+), respectivamente.
O experimento foi montado em esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas os
tratamentos e nas subparcelas as variáveis avaliadas, em delineamento inteiramente
casualizado. Os dados foram submetidos à análise de variância, teste de médias e análise de
regressão. Na análise de variância, empregou-se o teste F num nível de 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 a um nível de até 15%, no coeficiente de
determinação e no processo em estudo. As análises estatísticas foram realizadas, empregandose o software SAEG 7.1 (Ribeiro Júnior, 2001).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Condições climáticas
As condições climáticas durante o período experimental são de grande importância para
a analise dos resultados, pois as respostas morfofisiológicas das culturas dependem dessas
condições. Os dados diários de temperatura, umidade relativa do ar e radiação solar incidente
foram registrados durante o ciclo da cultura, no período compreendido entre o transplantio e o
final do ciclo da cultura do tomateiro (Figuras 1 A, B e C).
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Figura 1. Valores médios diários de temperatura (A), umidade relativa do ar (B) e radiação solar incidente
(C), registrados no período de 9 de janeiro a 7 de maio de 2008.
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Quanto aos valores de temperatura (Figura 1A), observa-se que, durante o período de
condução do experimento, o regime térmico apresentou oscilação, tendo os valores variado de
7,9 a 35,1ºC.
Segundo Lopes e Stripari (1998) e EPAMIG (2007), durante o desenvolvimento do
tomateiro, a temperatura ideal é em torno de 21 a 24ºC, enquanto durante o pegamento de
frutos, o ideal são temperaturas diurnas entre 19 a 24ºC e noturnas entre 14 a 17ºC. Com
temperaturas diurnas e noturnas superiores a 30ºC, há aborto de frutos, ocorrência de frutos
pequenos e com poucas sementes, pequena liberação e germinação (Geisenberg e Stewart,
1986; Silva e Giordano, 2000). Assim, verificou-se grande quantidade de abortamentos florais
em todas as unidades experimentais, reduzindo a produtividade do tomateiro.
A umidade relativa diária (Figura 1B) oscilou entre 70 e 89%, mantendo-se fora da faixa
de 50 a 70%, indicadas por Guimarães et al. (2007), como as mais adequadas para o cultivo
do tomateiro. Segundo Moreira (2002) e Guimarães et al. (2007), excesso de umidade impede
a polinização das flores e provoca abortamento, além de prejudicar a absorção de nutrientes
por reduzir a transpiração da planta.
A radiação solar incidente (Figura 1C) também apresentou grandes oscilações durante o
ciclo da cultura, com valores variando de 103,4 a 490,4 W m-2, sendo 260,11 W m-2 a média
geral no período de cultivo. Os valores de radiação solar mostraram tendência à redução
durante o experimento, disponibilizando, assim, quantidade menor de energia luminosa para o
tomateiro. A baixa luminosidade reduz o desenvolvimento e produção das plantas por reduzir
a disponibilidade de fotoassimilados.
3.2. Condutividade elétrica
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 aplicado 200% da ETc diária, as lâminas diárias aplicadas não
foram suficientes para produzir lixiviados nos lisímetros.
Talvez o mais importante efeito negativo causado pelo uso agrícola de águas residuárias
seja o aumento da salinidade do solo, a qual, quando não controlada, pode diminuir a
produtividade em longo prazo. A taxa na qual a salinidade do solo aumenta depende da
qualidade da água e de outros fatores como condutividade hidráulica do solo, conteúdo de
matéria orgânica, drenagem do terreno, intervalo entre aplicações e profundidade do lençol
freático (WHO, 2004).
A salinidade de águas reutilizadas pode afetar tanto o próprio solo quanto o crescimento
das culturas. Sais dissolvidos diminuem o potencial osmótico da água no solo e, em
consequência, a quantidade de energia que as plantas têm de despender para absorver água do
solo tem de ser maior. Como resultado, a respiração é aumentada e o crescimento e a
produtividade da maioria das plantas declina progressivamente (Pescod, 1992).
Segundo classificação proposta por Ayers e Westcot (1991), a água utilizada nas
irrigações, em virtude da baixa condutividade elétrica e da razão de adsorção de sódio,
apresenta severo risco de sodicidade e nenhum risco de salinização do solo, enquanto a ARS
apresenta severo risco de salinização. Todavia, no que se refere ao potencial de ocasionar
problemas de redução da capacidade de infiltração do solo, essas diretrizes não devem ser
usadas para ARS, em virtude de não incluírem os elementos orgânicos sólidos contidos nas
águas residuária.
Na Tabela 2 estão apresentados os resultados das avaliações da condutividade elétrica do
solo, em diferentes períodos, na camada 0-0,20 m, para os diferentes tratamentos.
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Tabela 2. Resultados das avaliações da condutividade elétrica da pasta do solo saturado (CEes,
dS m-1) e respectivos teste de médias, em diferentes períodos de avaliação, para a camada 00,20 m.
CEes
DAT
77
4,79Aa
3,90Ba
4,03Ba
4,42Aba
4,13Ba
4,43Aba
4,33Aba

TRAT
1
2
3
4
5
6
7

44
4,42Aa
2,52Db
2,64Db
3,21Cb
3,94ABb
3,70BCa
3,45BCb

112
2,20Ab
1,76Ac
1,72Aa
1,87Ac
2,01Ac
2,13Ab
1,85Ac

Médias seguidas por, pelo menos, uma mesma letra maiúscula nas colunas indicam que os tratamentos
(TRAT) no tempo avaliado (DAT) não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.
Médias seguidas por, pelo menos, uma mesma letra minúscula nas linhas indicam que, para tratamento
(TRAT), as avaliações no tempo (DAT) não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.

Pode-se observar, na Tabela 2, que a CEes aumentou com incrementos nas lâminas de
ARS aplicadas e, ao se adicionar adubação química, ocorreu comportamento inverso,
apresentando maiores CEes os tratamentos que receberam as menores lâminas de ARS,
porém, maiores quantidades de adubação química complementar. Assim como observado no
tratamento 1, verifica-se que a adubação química, em geral, foi mais efetiva em aumentar a
CEes do solo do que a ARS. Esse fato pode estar associado à presença de íons participantes
de cadeias orgânicas ou complexados/quelados que, dessa forma, não são detectados pelo
eletrodo do condutivímetro.
A aplicação de lâminas de ARS no período correspondente do transplantio aos 68 DAT e
sua supressão após esse período, quando passou a ser aplicada apenas água de irrigação, bem
como o fim da adubação química aos 90 DAT, realizadas no tratamento 1, foram responsáveis
pela redução da salinidade observada na avaliação realizada aos 112 DAT.
3.3. Tempo de florescimento
As plantas foram conduzidas de modo a apresentar seis racimos por planta. Verificou-se
que o tempo de florescimento apresentou pouca variação e não foi influenciado pela aplicação
de ARS, independentemente da complementação da adubação (Tabela 3).
Tabela 3. Tempo médio de florescimento (dias) para cada racimo do tomateiro nos diferentes
tratamentos avaliados e respectivos testes de médias.
Racimos
TRAT
1
2
3
4
5
6
1
26,67A
31,08A
36,67AB
41,67AB
46,33A
53,08A
2
24,58A
28,08A
34,08AB
38,83AB
41,58A
50,08A
3
25,25A
29,83A
35,75AB
41,42AB
45,33A
51,83A
4
26,83A
31,33A
36,83AB
41,75AB
46,17A
53,25
5
21,33A
26,42A
31,33B
36,42B
41,25A
47,42A
6
26,17A
30,25A
36,75AB
37,92AB
45,50A
51,42A
7
25,25A
31,50A
38,33A
43,42ª
46,50A
52,08A
Médias seguidas por, pelo menos, uma mesma letra maiúscula nas colunas indicam que os diferentes tratamentos
(TRAT), para o racimo avaliado, não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.
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Blanco (2004), avaliando a resposta do tomateiro à salinidade devido à aplicação de
diferentes doses de nitrogênio, também não observaram influência das doses de adubação
nitrogenada no tempo de florescimento dos racimos do tomateiro, obtendo os tempos de 28,5;
34,2; 39,9; 44,5; 48 e 61,3 dias para os racimos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente.
3.4. Altura, área foliar, diâmetro do caule e número de folhas totalmente expandidas
Na Figura 2 estão apresentadas as curvas ajustadas das variáveis relacionadas ao
crescimento em função do tempo, para os diferentes tratamentos avaliados.
A

1200

Trat2

350

Trat3

300

Trat4

250

Trat6

1000

Trat5

Área (cm²)

Altura (cm)

B

Trat1

Trat7

200
150

800
Trat1

600

Trat2
Trat3

400

Trat4
Trat5

100

Trat7

0

0
0

20

40

60
80
DAT (dias)

100

0

120

20

40

60

80

100

120

DAT (dias)

D

C
Trat1

18

Trat 1
Trat 2
Trat 3
Trat 4
Trat 5
Trat 6
Trat 7

Nº folhas expandidas (cm)

Trat2

3,0

Trat3

Diâmetro caule (cm)

Trat6

200

50

Trat4

2,5

Trat5

2,0

Trat6
Trat7

1,5
1,0
0,5
0,0
0

20

40

60

80

100

16
14
12
10
8
6
4
2
0

120

0

DAT (dias)

20

40

60
80
DAT (dias)

100

120

140

Figura 2. Altura (A), área foliar (B), diâmetro do caule (C) e número de folhas totalmente expandidas
(D) em função do tempo (DAT), nos tomateiros submetidos aos diferentes tratamentos avaliados.

Verifica-se, na Figura 2A, que todos os tratamentos apresentaram crescimento acelerado
até 45 DAT, ocorrendo a partir desse período maior diferenciação, e as plantas submetidas
aos tratamentos 5 e 7 apresentaram o menor e o maior crescimento, respectivamente.
Apesar dos tomateiros cultivados nos lisímetros submetidos aos tratamentos 2 e 5 terem
apresentado sintomas de virose, observa-se que apenas as plantas submetidas ao tratamento 5
tiveram o crescimento inibido, enquanto as submetidas ao tratamento 2, apesar do
crescimento, apresentaram sensível diminuição de emissão e desenvolvimento de novas
folhas.
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O nitrogênio geralmente promove aumento no vigor da planta (Papadopoulos, 1991), o
qual está associado à altura da planta e ao diâmetro da haste (Navarrete et al., 1997). No
entanto, de forma semelhante ao que foi observado por Blanco (2004), no presente trabalho
não se observou efeito significativo das lâminas de ARS sobre essa variável, possivelmente
devido à maior absorção desse elemento pelos frutos quando se aplicaram maiores lâminas de
ARS.
Com relação a área foliar (Figura 2B), observa-se que as plantas submetidas aos
tratamentos que receberam ARS apresentaram área foliar superior às obtidas nas plantas do
tratamento testemunha, sendo as submetidas ao tratamento 5, em virtude do menor
crescimento, as que apresentaram maior área.
Incrementos nas lâminas de ARS proporcionaram aumentos na salinidade do solo, sendo
a adubação química mais efetiva na salinização do solo, conforme apresentado no item
condutividade elétrica. Segundo Blanco (2004) e Maggio et al. (2004), condições mais salinas
contribuem para redução do consumo de água, reduzindo a área foliar. Assim, menor área
foliar foi obtida nas plantas submetidas ao tratamento 1. Com a supressão da aplicação de
ARS, aos 68 DAT, e da adubação química, aos 90 DAT, os solos submetidos aos diferentes
tratamentos não apresentaram diferenças significativas, relativamente à salinidade,
contribuindo para as plantas das parcelas experimentais apresentassem, estatisticamente,
mesma área foliar.
A maior variação tanto no diâmetro do caule (Figura 2C), quanto no número de folhas
totalmente expandidas (Figura 2D) foram observadas no início do período experimental,
possivelmente, em virtude da adaptação dos tomateiros às novas condições após transplantio,
uma vez que a partir de 60 DAT os diferentes tratamentos não proporcionaram diferenças
nessa variável de avaliação do crescimento das plantas.
3.5. Acúmulo de nutrientes nas folhas
O uso de diagnóstico foliar, ou seja, da avaliação do estado nutricional das culturas
constitui ferramenta indispensável para atingir alta produtividade. A interpretação da análise
química de folhas possibilita a emissão de parecer indicando possível deficiência ou excesso
de nutrientes, contribuindo, assim, para o estabelecimento de programas de adubação com
maior eficiência agronômica e econômica (Malavolta et al., 1997).
A concentração de nutrientes nas folhas não foi significativamente diferente, ao longo
das avaliações realizadas, nas plantas submetidas aos diferentes tratamentos. Na Tabela 4
estão apresentados os valores médios da concentração de nutrientes nas folhas e o resultado
dos testes de médias entre tratamentos.
Na Tabela 5 estão apresentados os intervalos de níveis adequados de nutrientes, obtidos
em análise foliar de tomateiro, conforme os autores citados. Baseando-se nesses valores,
verifica-se que a aplicação de ARS, mesmo sem complementação da adubação, supriu
adequadamente as necessidades nutricionais do tomateiro. Assim, se a menor dose de ARS foi
satisfatória, em termos de nutrição das plantas, ela deve ser recomendada, já que, sob o ponto
de vista ambiental, é a mais segura. Entretanto, na definição da dose de ARS mais adequada, a
produtividade da cultura também deve ser considerada.

152

SOUZA, J. A. R.; MOREIRA, D. A.; COELHO, D. F. Crescimento e desenvolvimento de tomateiro fertirrigado
com água residuária da suinocultura. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 144-157, 2010. (doi:10.4136/ambiagua.144)

Tabela 4. Concentrações médias de nutrientes nas folhas e resultado dos testes de médias entre
tratamentos.
Tratamentos
Características
1
2
3
4
5
6
7
pH
4,32A
4,59A
4,58A
4,56A
4,54A
4,46A
4,44A
SS
6,36A
6,18B
5,93C
5,83C
6,23AB
5,93C
5,83C
AT
0,54A
0,43B
0,43AB
0,41B
0,48AB
0,53A
0,53A
SB
11,88BC
14,53A
13,02AB
13,71A 12,83ABC 11,28BC
11,09C
PM
128,86D
120,44E
149,05C 166,69A
105,28F
153,77B 166,77A
AA
14,06D
21,05A
17,46B
16,05C
20,28A
16,05C
16,05D
Na
14,18B
11,89E
14,00D
18,31B
11,99E
14,02D
18,52A
P
42,33A
23,80F
30,35D
30,88D
27,23E
36,61C
38,23B
N
2,71AB
2,45B
2,91A
2,92A
2,75A
2,90A
2,95A
N-NO3
1,62BC
1,75AB
1,52CD
1,82A
1,48D
1,31E
1,53CD
K
3,18B
3,22B
3,45B
3,91A
3,28B
3,39B
4,04A
CT
100,38A
39,48F
13,58D
34,02C
42,14G
28,14B
8,82E
CF
Aus
Aus
Aus
Aus
Aus
Aus
Aus
SM
Aus
Aus
Aus
Aus
Aus
Aus
Aus
Médias seguidas por, pelo menos, uma mesma letra nas linhas não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo
teste Tukey.
Sendo: N - nitrogênio, dag kg-1; P - fósforo, dag kg-1; K - potássio; dag kg-1; Ca - cálcio, dag kg-1;
Mg - magnésio, dag kg-1; S - enxofre, dag kg-1; B – boro, mg kg-1; Cu - cobre, mg kg-1; Mn - manganês, mg kg-1;
Fe - Ferro, mg kg-1; Zn - Zinco, mg kg-1.

Tabela 5. Níveis adequados de nutrientes obtidos em análise foliar de tomateiro.
Nutriente
N (dag kg-1)
P (dag kg-1)
K (dag kg-1)
Ca (dag kg-1)
Mg (dag kg-1)
S (dag kg-1)

Concentração
4,0 a 6,0
0,25 a 0,75
2,0 a 5,0
1,5 a 5,0
0,4 a 0,6
0,4 a 1,2

Nutriente
B (mg kg-1)
Cu (mg kg-1)
Mn (mg kg-1)
Fe (mg kg-1)
Zn (mg kg-1)

Concentração
50 a 100
5 a 20
250 a 500
40 a 300
20 a 100

Fonte: Silva e Giordano (2000), Marschner (1995), Jones Jr (1999), Malavolta et al. (1989).

3.6. Potencial de água na folha
O tomateiro é considerado uma cultura moderadamente sensível à salinidade, uma vez
que a salinidade máxima tolerada no extrato da pasta do solo saturado é 2,5 dS m-1 (Maas e
Hoffman, 1977), ocorrendo perda de 10% na produção para cada unidade de condutividade
acima desse limite tolerado (Maas, 1986; Ayers e Westcot, 1999).
A alta concentração salina do meio dificulta a absorção de água e nutrientes pelas plantas
devido ao baixo potencial total da solução do solo e da competição química entre nutrientes e
sais (Yeo e Flowers, 1989).
O déficit hídrico tem efeito em diversos processos fisiológicos das plantas, visto que o
estresse hídrico aumenta a resistência à difusão de vapor de água planta-atmosfera, em razão
do fechamento dos estômatos, reduzindo a transpiração, aumentando a temperatura foliar e,
consequentemente, o sequestro de CO2, o que limita o processo fotossintético.
Na Tabela 6 está apresentado o potencial de água na folha no período antemanhã, em
diferentes períodos de avaliação. Observa-se que as diferentes lâminas de ARS,
independentemente de haver complementação da adubação ou não, não alteraram
significativamente o potencial de água na folha em relação ao que foi medido nas plantas
submetidas ao tratamento testemunha.

153

SOUZA, J. A. R.; MOREIRA, D. A.; COELHO, D. F. Crescimento e desenvolvimento de tomateiro fertirrigado
com água residuária da suinocultura. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 144-157, 2010. (doi:10.4136/ambiagua.144)

Tabela 6. Valores médios do potencial de água na folha no período antemanhã (kPa) e respectivos teste
de médias, em diferentes períodos de cultivo do tomateiro, submetidas aos diferentes.
DAT
TRAT
44
77
112
1
-2,26Ab
-3,29Aa
-2,00Ab
2
-1,98Ab
-3,70Aa
-1,93Ab
3
-2,00Ab
-4,04Aa
-1,97Ab
4
-2,12Ab
-4,30Aa
-1,93Ab
5
-2,22Ab
-3,80Aa
-1,95Ab
6
-2,14Ab
-4,03Aa
-1,95Ab
7
-2,11Ab
-4,19Aa
-2,00Ab
Médias seguidas por, pelo menos, uma mesma letra maiúscula nas colunas indicam que, os tratamentos (TRAT),
no tempo avaliado (DAT), não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.
Médias seguidas por, pelo menos, uma mesma letra minúscula nas linhas indicam que, para o tratamento (TRAT),
as avaliações no tempo (DAT), não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.

Diversos autores têm relatado diminuição do potencial de água na folha com aumento da
salinidade do solo (Hanson et al., 2006; Wan et al., 2007). Assim, verifica-se que o aporte
contínuo de ARS e da adubação, embora não tenham sido identificadas diferenças
significativas entre os tratamentos, resultaram na diminuição do potencial de água na folha do
tomateiro com o tempo de cultivo, conforme avaliação feita aos 77 DAT. Finalizada as
aplicações de ARS, aos 68 DAT, e da adubação, aos 90 DAT, observou-se elevação no valor
do potencial de água na folha, conforme avaliação realizada aos 112 DAT, acompanhando,
dessa forma, o comportamento da salinidade do solo.
3.7. Fotossíntese
Não foram observados efeitos das diferentes lâminas de ARS sobre a fotossíntese,
condutância estomática e transpiração, quando se comparam os valores obtidos nas plantas
que receberam água residuária com as do tratamento testemunha (Tabela 7). Apenas na
primeira medição realizada, a taxa fotossintética e a condutância estomatal dos tomateiros
submetidos ao tratamento testemunha foram superiores às plantas submetidas aos tratamentos
que receberam ARS, contudo apresentaram igual transpiração.
Conforme Taiz e Zeiger (1991), os principais fatores ambientais que afetam a
fotossíntese são: luz, CO2 e temperatura, além da disponibilidade de água e de nutrientes,
cujos efeitos são mais indiretos sobre o processo. Assim, como as plantas de todos os
tratamentos estavam submetidas às mesmas condições ambientais e não houve déficit hídrico,
em virtude do turno de rega diário, sendo, ao que tudo indica, a disponibilidade nutricional, a
variável de maior referência na taxa fotossintética. Como não houve deficiências nutricionais
nas folhas das plantas submetidas aos diferentes tratamentos, a maior taxa fotossintética
observada nas condições iniciais pode ter sido decorrente da adição de nutrientes via
adubação, que os colocaram mais prontamente disponíveis às plantas submetidas ao
tratamento testemunha.
Segundo Taiz e Zeiger (1991), a atividade fotossintética diminui à medida que o
potencial hídrico foliar decresce, ocorrendo redução na condutância estomática e,
consequentemente, na transpiração e disponibilidade de CO2 para as reações de carboxilação.
Todavia, o comportamento dessas variáveis parece ter sofrido maior influência das fases de
desenvolvimento do tomateiro e das condições climáticas, do que do potencial de água na
folha, uma vez que nas avaliações efetuadas aos 112 DAT, os valores de potencial já tinham
retornado às condições da primeira medida, enquanto essas variáveis continuaram
apresentando decrescimento. No período, também, observaram-se reduções nas temperaturas
máxima e mínima e radiação solar, o que contribui para redução da taxa fotossintética.
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Tabela 7. Valores médios da taxa fotossintética (A), condutância estomatal (G), e transpiração (E), e
respectivos testes de médias, em diferentes tempos, nos tomateiros submetidos aos diferentes
tratamentos avaliados.
TRAT
DAT
A (μmol m-2 s-1)
1
2
3
4
5
6
7
44
34,05Aa
29,12Ba
25,79Ca
28,65BCa
27,08BCa
27,11BCa
28,79Ba
77
22,26Ab 22,14Ab 18,10Bb
23,08Ab
17,69Bb
23,26Ab
23,00Ab
112
5,35Bc
6,00Bc
5,53Bc
6,47ABc
8,97Ac
3,83Bc
5,09Bc
G (mol m-2 s-1)
44
1,48Aa
1,05Ba
0,88Ba
1,13Ba
0,94Bb
0,96Ba
1,02Ba
77
0,75Ab
0,73Ab
0,54Ab
0,71Ab
0,51Ac
0,78Aa
0,76Aa
112
0,18Cc
0,80Bab
0,21Cc
0,23Cc
1,65Aa
0,11Cb
0,20Cb
E (mmol m-2 s-1)
44
5,17Aa
4,97Aa
4,86Aa
4,97Aa
4,93Aa
4,84Aa
5,01Aa
77
4,03Ab
4,44Ab
3,86Ab
4,07Ab
4,07Ab
4,32Ab
4,44Ab
112
1,84BCc
2,64Bc
2,12BCc
2,08BCc
4,25Ab
1,41Cc
2,06BCc
Médias seguidas por, pelo menos, uma mesma letra maiúscula nas linhas indicam que, os tratamentos (TRAT),
no tempo avaliado (DAT), não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.
Médias seguidas por, pelo menos, uma mesma letra minúscula nas colunas indicam que, para o tratamento
(TRAT), as avaliações no tempo (DAT), não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.

4. CONCLUSÕES
Para as condições do experimento e de acordo com os resultados concluiu-se que: (a) não
houve diferença significativa no tempo de florescimento dos racimos, diâmetro do caule e
número de folhas expandidas nos diferentes tratamentos avaliados; (b) as plantas submetidas
aos tratamentos com água residuária de suinocultura (ARS) apresentaram área foliar superior
às obtidas nas plantas do tratamento testemunha, e a aplicação de 200% da dose de nitrogênio
recomendada e adubação complementar proporcionaram maior crescimento aos tomateiros;
(c) as análises foliares comprovaram que ARS supriu, em quaisquer lâminas aplicadas, as
necessidades nutricionais do tomateiro; (d) a aplicação de ARS não proporcionou diferenças
no potencial de água na folha, taxa fotossintética, condutância estomática e respiração do
tomateiro.
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RESUMO
A avaliação quantitativa da perda de solo por erosão, da perda de água e das cargas de
sedimentos que atingem os corpos d’água é fundamental para o planejamento ambiental em
escala de bacia hidrográfica, contribuindo para o processo de tomada de decisão relacionado
às melhores opções de manejo do solo e à manutenção da qualidade dos recursos naturais.
Estimativas desses dados têm sido realizadas ao redor do mundo, com base na utilização de
modelos empíricos ou conceituais. Além de uma forma econômica no levantamento das
informações e na elaboração de cenários, os modelos ambientais podem contribuir para a
localização de áreas críticas, fornecendo indicativos para operações emergenciais de
contenção, em função da ação dos processos erosivos. Dentre esses modelos, destaca-se o
SWAT (Soil and Water Assessment Tool), o qual foi aplicado na bacia do ribeirão São
Bartolomeu, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, região Sudeste do Brasil, para
identificação das zonas de maior sensibilidade à erosão em relação ao uso e tipo do solo.
Paralelamente, entre 2006 e 2008, foram instaladas 10 parcelas experimentais nas culturas
predominantes da bacia, o que permitiu o monitoramento do escoamento superficial e das
perdas de solo sob condições de chuva natural. Os resultados de campo e das simulações
mostraram a eficiência do SWAT na caracterização da produção de sedimentos e que as
perdas de solo, as quais são influenciadas por fatores como umidade do solo, intensidade de
precipitação, uso e tipo de solo (na região predominam os latossolos, argissolos, cambissolos
e gleissolos), podem ser reduzidas significativamente pela substituição de culturas com
melhor manejo. Um resultado de simulação de cenário de substituição de parte da cobertura
de pastagens por eucalipto foi apresentado, o qual reduziu significativamente a perda de solo
em várias regiões da bacia.
Palavras-chave: Perda de solo; erosão; modelagem ambiental.

Hydrosedimentological modeling of watershed in southeast Brazil,
using SWAT
ABSTRACT
The quantitative evaluation of soil loss due to erosion, of water loss and of load
sediments that reach water bodies is fundamental to the environmental planning of a
watershed, contributing to the process of decision for best options for soil tillage and water
quality maintenance. Estimates of these data have been accomplished throughout the world
using empiric or conceptual models. Besides being economically viable in scenarios
development, environmental models may contribute to the location of critical areas, leading to
emergency contention operations caused by erosive processes. Among these models, we
highlight the SWAT (Soil and Water Assessment Tool) which was applied in São Bartolomeu
watershed, located in the Zona da Mata, Minas Gerais state, southeastern Brazil, to identify
areas of greater sensitivity to erosion considering the soil type and land use. To validate the
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model, 10 experimental plots were installed in the dominant crops of the watershed between
2006 and 2008, for monitoring the runoff and soil losses under natural rainfall. Field results
and simulations showed the SWAT efficiency for sediment yield and soil losses estimations,
as they are influenced by factors such as soil moisture, rainfall intensity, soil type and land
use (dominated by Oxisols, Ultisols, Inceptisols and Entisols). These losses can be reduced
significantly by improving crops management of. A simulation scenario replacing pastures
cover by Eucalyptus was introduced, which significantly reduced soil loss in many parts of
the watershed.
Keywords: Soil loss; erosion; environmental modeling.

1. INTRODUÇÃO
O uso inadequado dos solos agrícolas vem causando a perda gradual da sua capacidade
produtiva e a contaminação dos recursos hídricos por sedimentos e poluentes de origem
difusa, decorrentes do processo erosivo ao qual esses solos estão sujeitos. A ação antrópica,
por meio da utilização de práticas que destroem o equilíbrio das condições naturais, tem
acelerado esses processos de maneira intensa, trazendo, em consequência, prejuízos ao setor
agrícola e ao meio ambiente, com reflexos econômicos e sociais (Amorim, 2000; Tucci,
1998). Soma-se, ainda, a preocupação com o agravamento do processo erosivo em muitas
partes do mundo, em função dos efeitos das mudanças ambientais globais (Amore et al.,
2004).
Numa visão holística de preservação dos recursos naturais, a identificação dos problemas
ambientais de uma área deve subsidiar a implementação de um planejamento do uso e
ocupação dos solos. Todavia, para que tais práticas conservacionistas resultem em melhoria
significativa e a custos aceitáveis é necessário que se proceda a uma avaliação ambiental, a
fim de se obter maior precisão em relação à localização e quais delas devam ser implantadas
(Prado, 2005). Nesse contexto, modelos matemáticos de estimativa de perdas de solo por
erosão vêm sendo aplicados com eficiência, tanto no planejamento conservacionista
(preventivo) quanto na avaliação e controle do processo erosivo de bacias hidrográficas
(Machado, 2002; Christofoletti, 1999).
Dentre os modelos disponíveis para a modelagem hidrológica e hidrossedimentológica
de bacias hidrográficas destaca-se o SWAT (Soil and Water Assessment Tool). O SWAT foi
desenvolvido para verificar os efeitos resultantes das modificações no uso do solo sobre o
escoamento superficial e subterrâneo, bem como na produção de sedimentos, tendo sido
estudado e difundido amplamente pelos trabalhos de Arnold et al. (1990, 1995 e 1998),
Srinivasan e Arnold (1994), Biesbrouck et al (2002), Jha et al. (2002), Gassman et al. (2003 e
2007), Neitsch et al (2005), Santhi et al. (2006), Arabi et al. (2008) e Griensven (2005).
Destaca-se, também, a aplicação mundial do modelo, com resultados satisfatórios, como os
obtidos por Tripathi et al. (2003) na Índia; Santhi et al. (2006), Gassman et al. (2007) e Zhang
et al. (2008) nos EUA; Diez (2002), Vahos Montoya (2003) e Oñate Valdivieso e Aguilar
Naranjo (2003) na America do Sul; Nunes e Pacheco (2004), Guerreiro et al. (2005), Duarte
et al. (2007) e Galvan et al. (2007) na Europa; e Schuol et al. (2008) na África.
A modelagem ambiental no SWAT é realizada com uma grande quantidade de
componentes hidrológicos numa bacia, de maneira abrangente, simples e realista (Muleta e
Nicklow, 2005). Juntamente com os dados de crescimento das culturas, manejo e qualidade da
água, as rotinas hidrológicas dentro do SWAT simulam os processos de escoamento
superficial e subsuperficial, infiltração, evaporação, consumo pelas plantas, fluxo lateral,
percolação e produção de sedimentos. Essas rotinas são aplicadas a todas as sub-bacias
geradas pelo modelo, permitindo que diferenças nas suas características hidrológicas sejam
consideradas (Minoti, 2006). Além do mais, cada sub-bacia, no SWAT, pode ser
parametrizada usando uma série de Unidades de Resposta Hidrológica (HRU’s), que são
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partes da sub-bacia que possuem uma única combinação de uso do solo/solo/manejo,
fornecendo uma descrição física melhor do balanço hídrico (Arnold et al., 1998).
O SWAT, entretanto, apresenta algumas limitações, como o fato de utilizar a Equação
Modificada de Perda de Solo-MEUPS, para o cálculo da produção de sedimentos na bacia,
mesmo sabendo que essa é uma equação de perda de solo, que se processa na sua maior parte
como erosão laminar (Machado, 2002). Além do mais, o software não interpreta chuvas
intensas em curtos períodos (Moro, 2005) e não realiza um balanceamento completo de massa
dos componentes que simulam o processo de água subterrânea (Machado, 2002). Mas a
grande limitação do SWAT é a dificuldade de se encontrar parâmetros regionais que
alimentem o seu banco de dados.
No Brasil alguns trabalhos foram realizados aplicando-se o SWAT como ferramenta para
os estudos hidrológicos e de produção de sedimentos, tais quais os de Oliveira (1999),
Machado (2002), Barsanti et al. (2003), Moro (2005), Prado (2005), Neves (2005), Baldissera
(2005), Minoti (2006), Adriolo et al. (2008), Blainski et al. (2008), Baltokoski (2008), Lopes
(2008) e Lino (2009). Entretanto, não há um grupo de estudos formado no país que dê
continuidade à modelagem ambiental em áreas agrícolas, áreas cujas atividades promovem
grande impacto no meio ambiente.
Neste trabalho é simulada a erosão produzida na bacia hidrográfica do ribeirão São
Bartolomeu, uma bacia hidrográfica tipicamente agrícola, considerando diferentes cenários de
ocupação e uso do solo, a partir da utilização do modelo SWAT. A modelagem e simulação
de cenários nessa área, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, é particularmente
importante por não haver nenhum tipo desse estudo na região, que é representativa das áreas
de planalto dissecado do mar de morros que se repetem no território brasileiro, em sua
fachada Atlântica.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A quantificação das perdas de água e solo foi realizada a partir de parcelas experimentais
submetidas a chuvas naturais, implantadas em uma região da bacia hidrográfica do ribeirão
São Bartolomeu (BHRSB), na Zona da Mata de Minas Gerais, região Sudeste do Brasil. Os
dados de solo, vegetação e clima foram obtidos a partir de ensaios com amostras coletadas “in
situ”, estudos e informações da região.
2.1. Escolha da área de estudo
A bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu é uma sub-bacia do rio Piranga, a qual é
uma sub-bacia do rio Doce, como mostrado na Figura 1, e ocupa uma área de 5.422 ha,
representando cerca de 18% da área do município de Viçosa, MG.
A bacia do ribeirão São Bartolomeu faz parte de uma região crítica do estado de Minas
Gerais, apresentando baixa produtividade animal, agricultura pouco dinâmica, solos frágeis de
baixa fertilidade e bastante degradados (Cardoso, 2003; Souza, 2004; Santos, 2007). Bacias
como essa, tipicamente agrícola, carecem de estudos de modelagem ambiental para subsidiar
ações voltadas à realização do zoneamento agroecológico, agregando aspectos ambientais e
socioeconômicos da região.
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Brasil
Bacia do rio Doce

Rio Doce
Rio Piranga
Sub-bacia do rio Piranga
Bacia do rio Doce

Rio Piranga
Sub-bacia do rio Piranga
Sub-bacia do ribeirão São Bartolomeu
Município de Viçosa

Figura 1. Localização da sub-bacia do ribeirão São Bartolomeu no contexto da
bacia do rio Doce e da sub-bacia do rio Piranga.

2.2. Caracterização da bacia
A bacia do ribeirão São Bartolomeu, de área igual a 54,2 km², tem sua maior parte
ocupada por pastagens, somando mais de 38% da área e distribuídas por toda a região,
conforme mostra a Tabela 1. Esses dados foram obtidos da carta de uso e ocupação do solo,
apresentada na Figura 2, confeccionada a partir da digitalização em tela no AutoCad da
Imagem IKONOS de 2008 da bacia e validada por meio de visitas a campo por toda a área.
Tabela 1. Distribuição da área total em relação ao uso do solo da bacia
hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu.
Uso do Solo
Solo exposto
Pastagem não degradada
Pastagem degradada
Eucalipto
Mata secundária alta
Mata secundária baixa
Café
Área urbana
Agricultura em geral
Hidrografia
Área Total

Área (km²)
0,38
12,90
8,02
0,54
14,80
2,60
3,14
10,08
1,36
0,38
54,2 km²
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(%)
0,7
23,8
14,8
1,0
27,3
4,8
5,8
18,6
2,5
0,7
100,0
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Figura 2. Carta de uso do solo da bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu.

Quanto à carta de solos, ela foi obtida a partir da análise e descrição de perfis de solos,
interpretação de fotografias aéreas, imagens IKONOS e do bloco-diagrama da paisagem da
bacia, encontrado em Schaefer et al. (1998). Foram identificadas 4 classes principais na bacia,
baseadas em EMBRAPA (2006), conforme apresentadas na Tabela 2 e na Figura.3.
Tabela 2. Classes de Solo existentes na bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu.
Classe de Solo

Área (km²)

Cx- Cambissolo
PVA (PVAd1, PVAd2, PVAd3)- Argissolo Vermelho Amarelo
Gx - Gleissolo
LVA (LVAd1, LVAd2)- Latossolo Vermelho Amarelo
Área Total
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(%)

8,13
18,21
2,76
25,09

15,0
33,6
5,1
46,3

54,2 km²

100,0
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Figura 3. Carta de solos da bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu.

Quanto às características físicas, várias delas foram retiradas do Modelo Digital de
Elevação Hidrologicamente Consistente - MDEHC (Figura 4). O MDEHC foi gerado a partir
do interpolador TOPOGRID do ARC/Info, utilizando-se a hidrografia da bacia (mapas em
escala 1:50.000), simplificada e orientada na direção do escoamento, e da altimetria (mapas
em escala 1:50.000), com curvas de nível de 20 em 20 m, eliminando-se as depressões
espúrias, aprofundando o relevo ao longo da hidrografia e garantindo a consistência do
escoamento superficial ao longo da rede de drenagem gerada.
A Tabela 3 mostra algumas dessas características físicas retiradas a partir do MDEHC da
bacia do ribeirão São Bartolomeu.
Tabela 3. Características físicas da bacia do Ribeirão São
Bartolomeu.
Área (A)
Perímetro (P)
Comprimento axial (L)
Índice de Compacidade (Kc)
Índice de Forma (Kf)
Índice de Circularidade (IC)
Densidade de drenagem (Dd)
Altitude média
Declividade média
Comprimento do curso d’água principal
Declividade do curso d’água principal
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54,22 km²
36,10 km
20.114,13 m
1,37
0,13
0,52
3,11
730 m
12,8%
19483,50 m
0,000116 m/m
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Figura 4. Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente da BHRSB.

2.3. Parcelas experimentais
O monitoramento do escoamento superficial e das perdas de solo, sob condições de
chuva natural, foi realizado entre dezembro/2006 a março/2008, em 10 parcelas experimentais
com área de captação de chuva de 40 m2 e estrutura coletora de sedimentos e de medição de
escoamento superficial, conforme Figura 5. A escolha dos locais onde as parcelas foram
instaladas teve como base a declividade das encostas e o tipo de cobertura vegetal, de forma a
abranger as principais características das culturas existentes na bacia.
Para cada evento pluviométrico ocorrido foi calculado o escoamento superficial a partir
dos linígrafos instalados nos vertedouros das parcelas, que forneciam informações para a
determinação da lâmina d’água escoada. Já as perdas de solo provocadas pela força do
escoamento foram quantificadas pelo método direto (Bertoni e Lombardi Neto, 1990). A
lâmina de escoamento superficial, calculada pela relação entre o volume total escoado, obtido
pelos linígrafos, a área da parcela experimental e o solo retido nas estruturas de coleta, em
t/ha, serviram de base para a calibração do modelo.
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Área de captação
de chuva

Calha coletora

Caixa coletora
de sedimentos

Figura 5. Parcelas experimentais compostas de área de captação da chuva,
calha coletora e tubo de PVC para condução do escoamento superficial para a
estrutura de coleta das perdas de solo e água, composta por um sistema de
filtragem, no qual os sedimentos transportados pelo escoamento superficial
eram retidos no filtro e o escoamento superficial era conduzido para uma
caixa retangular. Essa caixa apresentava, na sua extremidade final, um
vertedouro triangular utilizado para a medição da vazão de escoamento
superficial.

2.4. Dados de entrada no SWAT
Dentre as informações espaciais que devem ser fornecidas ao SWAT estão o Modelo
Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente - MDEHC, a Carta de Solos e a Carta de
Uso e Ocupação. Além deles, existe uma série de dados tabulares relacionados ao solo, clima,
fisiologia de culturas e tipos de ocupações agrícolas e práticas de manejo do solo que devem
ser fornecidos ao modelo, os quais foram obtidos a partir de dados históricos da região,
ensaios laboratoriais, estudos e referências literárias.
Para a estimativa do escoamento superficial, adotou-se o método do número da curva
(CN) do SCS (Soil Conservation Service). Os valores de CN foram obtidos para cada
combinação de classe e cobertura existente, segundo as HRU’s formadas, em condições de
umidade antecedente AMC II.
A evapotranspiração foi calculada pelo método de Penman-Monteith, que segundo Smith
(1991), é o que melhor descreve o fenômeno.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A bacia do ribeirão São Bartolomeu é representativa de bacia rural, com ocupação
urbana, que vem, ao longo dos anos, passando por processos erosivos. Áreas que deveriam
estar reflorestadas nas encostas estão inadequadamente ocupadas, pastagens e plantações
agrícolas encontram-se em áreas de preservação permanente e não existe isolamento dessa
faixa de preservação. As declividades elevadas, agregadas à falta de práticas
conservacionistas, favorecem a ocorrência de enxurrada, erosão e lavagem de nutrientes,
empobrecimento do solo, assoreamento dos cursos d’água, potencializando a ocorrência de
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enchentes, associados a uma série de problemas ambientais urbanos, conforme também
discorreram Vilela (1998), Vilela e Romanovzki (2001) e Souza (2004).
A instalação das parcelas experimentais permitiu desenvolver um programa de
monitoramento para a identificação e quantificação de fontes de produção de sedimentos na
bacia. A partir das parcelas experimentais foi possível verificar o comportamento dos solos e
culturas da região quanto à produção de sedimentos e escoamento superficial, em dois
períodos chuvosos, e com isso subsidiar a análise dos resultados da modelagem ambiental.
Em todas as parcelas foi evidenciada a influência da intensidade da precipitação,
associada à umidade do solo, na produção de sedimentos, isto é, as perdas quantificadas em
todas as parcelas foram função, também, da ocorrência de chuva no dia anterior. Isso quer
dizer que precipitações equivalentes produziram quantidades de perda de solo distintas,
dependentes das chuvas ocorridas nos dias anteriores, que alteraram as condições da
superfície, como já haviam destacado em seus trabalhos Bertoni e Lombardi Neto (1990),
Mermut et al. (1997), Amorim (2004), Brandão et al. (2007), Carvalho (2008), Lopes (2008),
dentre outros autores. Os resultados médios para a bacia, relacionados tanto com a lâmina
precipitada quanto com a intensidade de precipitação e, levando-se em conta a proporção
ocupada na bacia pela cultura da parcela experimental, estão apresentados nas Figuras 6 e 7,
respectivamente.
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Figura 6. Comparação entre a lâmina precipitada e perda de solo média nas parcelas
experimentais da bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu.
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Figura 7. Comparação entre intensidade de precipitação e perda de solo média nas parcelas
experimentais da bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu.

No SWAT, a simulação da produção de sedimentos e escoamento superficial na área foi
realizada dividindo-se a bacia em 73 sub-bacias com, no máximo, 40 hectares cada. Esse
tamanho foi considerado adequado, de acordo com a resposta obtida pelo modelo na
calibração, cujo desempenho foi avaliado pelo coeficiente de eficiência (COE) de Nash e
Sutcliffe. (Figura 8).

2006

2007

2008

Sedimentos t/ha.ano-1

Sedimentos t/ha.ano-1

Sedimentos t/ha.ano-1

Figura 8. Simulação da produção de sedimentos, em t/ha.ano-1, na BHRSB para os
anos de 2006, 2007 e 2008, no cenário original de uso e ocupação do solo.
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A partir do modelo calibrado, foi possível estimar, dentre outros fatores, a produção de
sedimentos, sólidos em suspensão, precipitação, percolação, escoamento superficial e
evapotranspiração para a bacia. Neste trabalho, atenção maior foi dada à produção de
sedimentos, a qual está apresentada, ano a ano, em cada sub-bacia e para as condições reais de
ocupação do solo.
Verificou-se na modelagem que a área ao norte, onde predomina a parte urbana, é a
maior produtora de sedimentos na bacia, alcançando 82, 109 e 138 t/ha.ano-1, nos anos de
2006, 2007 e 2008, respectivamente. Esse resultado é mais que esperado, haja vista o grande
volume de material que obstrui e entope as vias pluviais nos períodos de chuva que atingem a
cidade de Viçosa. As menores perdas de solo em todos os 3 anos de simulação ocorreram na
parte intermediária da bacia, onde predomina uma mata secundária. Esse tipo de cobertura
promove maior interceptação das gotas de chuva pelo dossel da mata, conferindo maior
proteção ao solo, além da existência de serapilheira, gerando maiores teores de matéria
orgânica no solo, agregados de maior estabilidade, melhor estruturação e maior
permeabilidade.
A produção de sedimentos tende a elevar-se em direção à nascente, numa região ao sul
da bacia, onde predominam pastagens. Esse tipo de ocupação tende a aumentar
progressivamente na região, conforme análises espaciais comparativas, realizadas com
Imagens Ikonos de 2003 e 2008, as quais demonstraram que em 5 anos houve um acréscimo
de aproximadamente 2% na área ocupada por pastagens. Essa progressiva ocupação é de
grande preocupação e levanta a discussão para a necessidade de recuperação da cabeceira e
atenção para outras regiões da bacia, que podem passar a contribuir de forma bem mais
acentudada na produção de sedimentos. Sendo assim, uma antecipação das medidas corretivas
a serem tomadas pode ser obtida a partir da análise de um novo cenário, substituindo parte das
áreas de pastagens por plantações de eucalipto, por exemplo.
Assim, além de se estudar a situação atual da área, cenários com base em possíveis
mudanças em relação ao uso e ocupação do solo foram também simulados, como aquele
citado, substituindo a área de pastagens degradadas por eucalipto (Figura 9). Pelas simulações
realizadas, observou-se significativa redução na produção de sedimentos em toda bacia, em
especial na sua cabeceira, onde foi realizada a maior parte das substituições. Nas sub-bacias
dessa região, no cenário original, a perda de solo média para os três anos de simulação foi de
68 t/ha.ano-1, enquanto que para o cenário simulado esse valor decaiu para cerca de
20 t/ha.ano-1, sugerindo que há eficiência nesse tipo de manejo e cobertura do solo no controle
do processo erosivo. Para toda a bacia, representando uma substituição de 14,8% de pastagens
em eucalipto, embora a queda não tenha sido tão acentuada, a modelagem indicou que houve
uma diminuição da média produzida de sedimentos nos três anos de 33 t/ha.ano-1 para 26
t/ha.ano-1, entre o cenário original e o simulado.
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Figura 9. Simulação de cenário para produção de sedimentos, em t/ha.ano-1, na
BHRSB em 2006, 2007 e 2008, no cenário simulado de substituição das pastagens
degradadas por eucalipto.

Complementando a análise das condições que favorecem a perda de solo na área, nas
parcelas experimentais também foi monitorado o escoamento superficial, diariamente, por
meio dos linígrafos, o que tornou possível conhecer o volume total escoado em cada parcela a
cada evento pluviométrico e verificar o balanço hídrico das áreas. A partir dos dados obtidos
em campo e da simulação pelo SWAT, determinou-se o coeficiente de escoamento superficial
para cada parcela e das ocupações predominantes. Na Tabela 4, apresentam-se os valores
calculados e estimados durante o período em que as parcelas permaneceram em campo.
Tabela 4. Coeficientes de escoamento superficial determinados a partir de dados de campo e
simulados pelo SWAT.

Ocupação

Coeficiente de Escoamento Superficial
2007

2006

Uso e

CAMPO
(a partir de
01/12/06)

Café A
Café B
Café Convexo
Café Côncavo
Pasto Convexo
Pasto Côncavo
Pasto Convexo Degradado*
Pasto Côncavo Degradado*
Mata
Eucalipto
Área Urbana

0,02
0,06
0,03
0,05
0,03
0,25
0,05
0,01
-

SWAT

CAMPO

0,02
0,03
0,04
0,29
0,06
0,18
0,02
0,01
0,04
0,02
-

0,08

0,07
0,04
0,66

*Início das coletas em out/2007.
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SWAT

0,07

0,05
0,02
0,69

2008

CAMPO
(até
01/03/2008)
0,04
0,05
0,03
0,10
0,04
0,20
0,01
0,01
0,05
0,02
-

SWAT

0,24

0,18
0,10
0,83
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Observa-se que os valores determinados em campo e simulados pelo SWAT são bem
próximos e compatíveis com as realidades das culturas comparadas, exceto para a área
urbana, da qual não se têm dados de campo e não se pôde fazer tal comparação, sendo o
modelo considerado satisfatoriamente aplicado. Além do mais, os valores ratificam os
resultados obtidos com a modelagem, ao serem determinados, em geral, maiores valores de
coeficiente de escoamento superficial para as pastagens, o que proporciona maior perda de
solo.
Entretanto, mesmo com uma boa aproximação dos resultados, é importante ficar atento a
alguns aspectos, como, por exemplo, na escolha das CN’s, as quais podem gerar erros
significativos, mesmo com pequenas variações. Nesse sentido, a aplicação de outro método
para avaliar o escoamento superficial, como o Método de Green e Ampt, pode ser
particularmente interessante para analisar melhor os resultados e dar credibilidade aos valores
determinados na modelagem.
Outra constatação importante a respeito das limitações do modelo SWAT é o fato de que
ele não considera diferentes estágios e condições das diversas culturas na bacia. Dessa forma,
pastagens degradadas foram consideradas idênticas quanto ao nível de degradação, bem como
a cobertura de eucalipto, que apresenta diversos estágios de desenvolvimento na área da
pesquisa.

4. CONCLUSÃO
Nas condições edafoclimáticas da bacia do ribeirão São Bartolomeu, no município de
Viçosa, MG, e nas demais condições de realização do experimento, pode-se dizer que:
O SWAT foi eficaz, não só na caracterização da produção de sedimentos na área de
estudo, identificando áreas mais vulneráveis e críticas, mas também na simulação de cenários
ambientais, dentre eles aqueles menos impactantes ao ambiente, que combinam melhores
técnicas de manejo e cobertura do solo.
As áreas ocupadas por pastagens foram consideradas as de maior impacto ao ambiente
quando se analisa a produção de sedimentos.
As perdas de solo são dependentes da frequência das precipitações, que alteraram as
condições da superfície favorecendo ou não a ocorrência do escoamento superficial e
consequente perda de solo.
Pela análise dos dados das parcelas experimentais e com o SWAT foi possível calibrar o
modelo e avaliar os impactos potenciais decorrentes da ocupação atual da bacia e da alteração
de suas características hidrossedimentológicas, a partir da simulação de substituição de parte
da cobertura de pastagens por eucalipto. Nessa simulação, houve redução da perda de solo na
região da cabeceira em quase 4 vezes, refletindo numa redução em 21% na produção de
sedimentos de toda a bacia.
Mesmo sabendo que o emprego de um modelo conceitual requer experiência, maturidade
e acúmulo de conhecimento para a obtenção de resultados coerentes e confiáveis, a começar
pelos dados utilizados, como os CN’s, o primeiro trabalho com esse enfoque nessa área
apresentou resultados satisfatórios e validados para condições de campo, a partir dos dados
obtidos nas parcelas experimentais instaladas nas culturas predominantes da bacia.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é definir, com base na teoria da informação da entropia de
Shannon e na análise de agrupamento, métricas para representar a aleatoriedade da
intensidade e da ocorrência da chuva mensal e usar essas métricas para avaliar a
disponibilidade potencial de recursos hídricos (DPRH) na região Nordeste do Brasil. Aqui a
entropia é expressa no contexto de probabilidade de ocorrência da “intensidade de variáveis
hidrológicas”, isto é, no contexto da estrutura da IE (Intensidade de Entropia). O critério para
realização da amostragem dos dados de chuva observados foi o período de registro.
Pluviômetros com observações inferiores a 25 anos ficaram de fora deste estudo. Foram
utilizados dados de totais mensais precipitados de 874 postos pluviométricos da região
Nordeste do Brasil. Destaca-se neste estudo a perfeita adequação da metodologia aplicada à
área de estudo. Os resultados apresentaram uma configuração muito boa com os tipos
climáticos de Köppen, e com os sistemas meteorológicos atuantes em cada área.
Palavras-chave: Teoria da informação de Shannon; precipitação; k-média.

Use of entropy and clustering analysis for the evaluation of water
resources potential availability in the Northeastern Brazil
ABSTRACT
The aim of this study was to define, based on Shannon entropy theory and on cluster
analysis and metrics to represent the randomness of the intensity and occurrence of monthly
rainfall and using these metrics to evaluate the potential availability of water resources
(PAWR) in northeastern Brazil. Here the entropy is expressed in the context of probability of
occurrence of the "intensity of hydrological variables," i.e, within the structure of Entropy
Intensity. The criterion to perform the sampling of rainfall data was the period of data
collection. Rain gauges with less than 25 years of observations were left out of this study.
Data of total monthly precipitation from 874 rain gauges in the Northeast of Brazil were
analyzed. This study showed the perfect adaptation of the methodology applied for the
studied area. The results showed a perfect configuration with the Köppen climatic types and
the weather systems operating in each area.
Keywords: Information theory of Shannon; precipitation; k-means.

1. INTRODUÇÃO
A chuva constitui a contribuição primária para o ciclo hidrológico, e pode, portanto, ser
utilizada para representar a disponibilidade potencial de recursos hídricos (DPRH) de uma
área. A irregularidade (ou incerteza) da intensidade e ocorrência de chuva no tempo é uma
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das primeiras restrições para o desenvolvimento dos recursos hídricos e práticas de uso da
água. Ao se desenvolver uma estratégia de âmbito nacional ou regional para os recursos
hídricos, incluindo-se também nessa estratégia demandas atual e futura de água, atributos para
quantificar irregularidades em todo o país ou região podem ser fatores dominantes para a
tomada de decisão de prioridades para o desenvolvimento de grandes áreas ou demarcar os
limites a fim de estabelecer a necessidade e a viabilidade de desenvolvimento. Uma medida
de incerteza ou irregularidade de uma variável é a sua entropia. A entropia pode ser calculada
se a função distribuição de probabilidade ou função densidade de probabilidade (FDP) da
variável aleatória for dada de forma discreta ou contínua, usando-se a teoria de informação da
entropia, definida por Shannon (1948). De acordo com essa teoria, a incerteza de uma
variável ou a incerteza de sua distribuição de probabilidade é o valor esperado negativo do
logaritmo da FDP da variável.
Caracteristicamente o acréscimo da aleatoriedade ou irregularidade de uma variável
causa decréscimo no coeficiente de assimetria da distribuição de probabilidade e, dessa forma
conduzindo a amostra para o aumento da entropia. A entropia assume valor máximo quando a
distribuição de probabilidade é uniforme sem qualquer desvio, enquanto reduz-se a zero
quando um particular valor da variável acontece com probabilidade um. A aplicação direta da
teoria da entropia a dados observados de chuva pode quantificar suas irregularidades. Por
exemplo, Al-Zahrani e Husain (1998) utilizaram a teoria da informação de Shannon para
otimizar e detectar irregularidades em uma rede hidrometeorológica, localizada no sudeste da
Arábia Saudita. Os resultados mostraram que das setenta estações que compõe a rede apenas
45 seriam necessárias, dessas, algumas deveriam ser remanejadas e as demais descartadas.
Outro trabalho de aplicação direta da teoria de Shannon foi efetuado por Kawachi et al.
(2001), que utilizaram essa teoria para estimar e construir mapas de entropia (isoentropia)
em todo o território japonês. Obtiveram como resultado principal a disponibilidade potencial
de recursos hídricos em todo o país. A variância, uma técnica convencional e muito utilizada,
também pode quantificar irregularidades em torno do valor médio de uma distribuição de
frequência. Porém, a entropia é mais poderosa e geral do que a variância. Como se sabe
(Kagan et al., 1973), quando a entropia de uma variável aleatória é maximizada sob a
restrição de que a variância e a média são conhecidas para uma série de valores da variável, a
função densidade de probabilidade para essa série reduz-se a distribuição normal. Isso
implicitamente significa que o uso da variância é limitado para o caso de a distribuição ser a
normal. Em outras palavras, a metodologia baseada na entropia é aplicável a qualquer
distribuição, sendo ela conhecida ou desconhecida a priori. Silva et al. (2003), avaliou a
variabilidade espacial e temporal da precipitação pluvial para o estado da Paraíba, com base
na teoria da entropia.
O objetivo deste estudo é definir, com base na teoria da informação da entropia de
Shannon e na análise de agrupamento, métricas para representar a aleatoriedade da
intensidade e da ocorrência da chuva mensal e usar essas métricas para avaliar a
disponibilidade potencial de recursos hídricos (DPRH) na região Nordeste do Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS.
Foram utilizados dados de totais mensais precipitados de 874 postos pluviométricos da
região Nordeste do Brasil. Os softwares usados foram Excel 2003 nos ajuste dos dados e
construção dos gráficos, o Surfer 2007 na plotagem dos mapas e o SPSS 13.0 (Statistical
Package for the Social Sciences) para efetuar a divisão de agrupamento pelo método K Means. A Figura 1 exibe a distribuição geográfica dos postos pluviométricos na região
estudada.
Neste estudo, primeiro a intensidade de chuva mensal (i.e. o total de chuva durante um
mês) é considerada como uma variável aleatória. E a relação entre a intensidade e sua
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probabilidade de ocorrência (i.e. frequência), dentro de um determinado período de tempo é
computada por formulação baseada na entropia. A entropia é então obtida e será denominada
“intensidade de entropia (IE)”. Segundo, a taxa da chuva mensal em relação à soma (totais
mensais precipitados durante um ano (i.e.chuva anual)) é considerada como outra variável
aleatória. Essas intensidades relativas de chuvas durante um ano refletem o caráter
probabilístico de ocorrência da chuva no ano. Visto que nessas taxas estão implicitamente
consideradas as taxas de distribuição das chuvas durante todos os meses do ano, a entropia
assim calculada é chamada de “distribuição de entropia (DE)”.

Figura 1. Distribuição
pluviométricos utilizados.

espacial

dos

postos

Para se determinar a DPRH de uma área, usando IE e DE, é necessário distribuir
espacialmente DE e IE de forma significativa. Para isso foi empregado o método do
agrupamento não hierárquico k-means. Essa metodologia foi aplicada para delimitar atributos
regionais da DPRH na região estudada. Singh (1997) faz extensa revisão de aplicações da
teoria da informação da entropia para vários problemas relacionados à hidrologia e aos
recursos hídricos. Em todas as aplicações, contudo, a entropia é expressa no contexto de
probabilidade de ocorrência da “intensidade de variáveis hidrológicas”, isto é, no contexto da
estrutura da IE. Focalizando a variabilidade temporal da chuva diária, Maruyama e Kawachi
(1998) e Kawachi et al. (2001) empregaram a informação da entropia para estimar o grau de
incerteza da ocorrência de chuva no tempo ou estimar a partição temporal da chuva de um ano
para outro, baseando-se na função densidade de probabilidade dessa chuva, aleatoriamente
dividida em tempos fragmentados. Em geral, é mais fácil se obterem dados de chuva mensais
do que diários. De qualquer forma, a DE em base mensal, como apresentada aqui, é também
uma alternativa viável para base diária.
2.1. Caracterização da região estudada
A maior parte de seu território é formada por extenso planalto, antigo e aplainado pela
erosão. Em função das diferentes características físicas que apresenta, a região Nordeste
encontra-se dividida em quatro sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e o Polígono das
Secas. (IBGE, 2002).
177

GUEDES, R. V. S.; SOUZA, S. S.; SOUSA, F. A. S. Uso da entropia e da análise de agrupamento na avaliação
da disponibilidade potencial de recursos hídricos do Nordeste do Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 175187, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.146)

Zona da Mata - É a mais povoada, a que concentra o maior número de indústrias e a
mais urbanizada. Estende-se do estado do Rio Grande do Norte ao sul do estado da Bahia,
numa faixa litorânea de até 200 km de largura. Possui clima tropical úmido, com chuvas mais
frequentes na época do outono e inverno, exceto no sul do estado da Bahia, onde se
distribuem uniformemente por todo o ano. O solo dessa área é fértil e a vegetação natural é a
Mata Atlântica, já praticamente extinta e substituída por lavouras de cana-de-açúcar, desde o
início da colonização do país.
Agreste - É a área de transição entre a Zona da Mata, região úmida e cheia de brejos, e o
sertão semiárido. Nessa sub-região, os terrenos mais férteis são ocupados por minifúndios,
onde predominam as culturas de subsistência e a pecuária leiteira.
Sertão - Extensa área de clima semiárido, nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará o
sertão chega até o litoral. Os solos desta sub-região são rasos e pedregosos, as chuvas
escassas e mal distribuídas e as atividades agrícolas sofrem grande limitação. A vegetação
típica do sertão é a caatinga. Nas partes mais úmidas existem bosques de palmeiras,
especialmente a carnaubeira. O rio São Francisco é o maior rio da região e única fonte perene
de água para as populações que habitam as suas margens. Nele existem várias represas e
usinas hidrelétricas, como a de Sobradinho, em Juazeiro, estado da Bahia, e a de Paulo
Afonso, na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco. O sertão apresenta muitos rios
temporários e baixo índice pluviométrico, que também tem como característica a
irregularidade, pois ocorrem longos períodos de estiagem.
Polígono das Secas - Delimitada em 1951 para combater as secas do Nordeste, essa área
abrange praticamente todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão e o litoral
leste da região. As secas de 1979 a 1984 e 1989 a 1990 atingiram 1510 municípios do
Nordeste brasileiro. O combate tradicional às secas vem sendo feito com a construção de
açudes e distribuição de verbas aos prefeitos dos municípios atingidos. Recentemente, no
entanto, o governo federal começou a implementar projetos na região, que visam à solução
definitiva do problema de convivência do homem nordestino com a seca. Dentre tais projetos
destaca-se o Projeto Áridas, financiado pelo Banco Mundial.
A faixa de transição entre o sertão semiárido e a região Amazônica denomina-se MeioNorte, apresentando clima bem mais úmido e vegetação exuberante à medida que avança para
o oeste. A vegetação natural dessa área é a mata dos cocais, onde se encontra a palmeira
babaçu. A população da região Nordeste totaliza 44.768.201 habitantes, o que representa
28,9% do total do país. Sua densidade demográfica é de 28,05 habitantes por km2 e a maior
parte da população se concentra na zona urbana (60,6%). As principais metrópoles regionais
são as cidades de Salvador, capital do estado da Bahia, Recife, capital do estado de
Pernambuco, e Fortaleza, capital do estado do Ceará, (IBGE, 2002).
2.2. Seleção de pluviômetros
Aqui se apresenta o critério para realização da amostragem dos dados observados, para
se avaliar a distribuição espacial da DPRH em termos da chuva. Os dados disponíveis de
totais mensais de chuva foram considerados. Pluviômetros com amostras de dados inferiores a
25 anos de observações ficaram de fora deste estudo. Os arquivos de dados de chuvas diárias
foram manipulados para se obterem valores mensais de chuvas. Usando-se esses valores
mensais, as estimativas da IE e da DE foram estimadas para cada local ou pluviômetro. Dados
adicionais foram obtidos em Vose et al. (1992).
2.3. Intensidade de entropia (IE)
Shannon (1948) definiu a entropia H para uma série de p1, p2,........,pn probabilidades
como:
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n

H = −∑ Pi log Pi

[1]

i =1

Quando se considera a intensidade ou total mensal de chuva como uma variável aleatória
e pi como sua probabilidade de ocorrência em uma série temporal de chuva, a entropia de
intensidade (IE) pode ser calculada usando a equação (1). As probabilidades pi para cada
pluviômetro serão expressas de forma discreta levando em conta todos os valores de chuvas
mensais disponíveis e suas ocorrências de probabilidades. A IE foi avaliada como segue:
a) Reuniram-se todos os anos completos de observações mensais de chuva disponíveis em
uma localidade ou pluviômetro. Assim, 12 meses x m anos = N dados mensais de chuva,
ou seja, com esse cálculo se obtém o tamanho da amostra N para cada localidade;
b) Dividiram-se as amostras de dados de chuvas mensais em n classes de intervalos iguais;
c) Contaram-se as frequências fi para cada classe i e, em seguida, construíram-se tabelas de
distribuição de frequências;
d) Calcularam-se as frequências relativas (fi/N) para cada classe i e, em seguida obteve-se a
função densidade de probabilidade de forma discreta para todas as faixas de chuvas
mensais;
e) Calcularam-se as entropias IE usando a equação (2) em termos dessas frequências
relativas.
n

IE = −∑ ( f i / N ) log 2 ( fi / N )

[2]

i =1

em que n é o número de classes e fi é a frequência para classe i. Aqui, a unidade da IE é “bit”
com o logarítmico na base 2. IE, definida em uma faixa semi-infinita de 0<IE< ∞ é uma
medida para decifrar a intensidade aleatória da chuva mensal. Intensidade menos aleatória é
medida por IE menor, indicando uma distribuição de frequência de ocorrências de chuvas
mensal mais assimétrica. De forma contrária, intensidades mais aleatórias resultam em IE
maior, estendendo-se sobre uma faixa maior de chuvas mensais. Porém, pode ser notado que a
função de densidade probabilidade das intensidades das chuvas é sempre definida sobre uma
abscissa positiva, incluindo sua origem zero, devido a nãonegatividade da chuva. É fácil
verificar que um acréscimo em IE resulta em acréscimo no valor esperado da chuva mensal,
aplainando o gráfico da função (Figura 2). Isso sugere que IE é positivamente correlacionada
à chuva mensal total esperada e pode ser, portanto, uma alternativa para o total de chuva
agregada.

Figura 2. Acréscimo da chuva esperada com o aumento de IE.
Fonte: Kawachi et al. (2001).
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2.4. Distribuição de entropia (DE)
Usando a equação (1), Kawachi et al. (2001) definiram a distribuição de entropia (DE)
para chuva diária. De forma similar, a DE para chuva mensal pode ser definida. Seja ri a
chuva mensal agregada durante o i-ésimo mês de um ano. Assim, a chuva agregada durante o
ano R pode ser expressa pela soma de ri, com i=1 até 12:
12

R = ∑ ri
i =1

[3]

em que os valores de ri podem ser zero para alguns dias e diferentes de zero para outros.
Então cada ri desse vai representar uma série de precipitação e assim podemos encontrar
a frequência relativa da precipitação (pi) que será obtida dividindo-se ri pelo tamanho total da
amostra (R), ou seja:
r
pi = i
[4]
R
Agora, empregando-se a teoria da informação de Shannon, podemos encontrar ED que
será a distribuição representativa da variabilidade temporal da chuva mensal durante um ano.
ED pode ser escrito como:
n

12

i =1

i =1

DE = −∑ Pi log 2 pi = −∑ (ri / R) log 2 (ri / R)

[5]

em que a unidade de DE também é “bit” com o logarítmico na base 2. A IE, previamente
definida, é exclusivamente estimada no respectivo pluviômetro ou localidade, enquanto DE
definida para um ano é estimada para cada um dos anos considerado para os respectivos
pluviômetros ou locais. Portanto, os valores de DE obtidos para certo pluviômetro são
simplesmente representados pela média desses valores. DE estima a aleatoriedade interanual
(ou igualdade temporal) de eventos de chuvas mensais no tempo. Por definição, a equação (4)
explica que, quando o total de chuva anual é uniformemente distribuído para cada um dos 12
meses, com probabilidade igual a 1/12, DE assume seu valor máximo (H= log2 12). O valor
mínimo DE (H=0) ocorre quando a distribuição é feita para apenas um dos 12 meses com uma
probabilidade igual a um. Isso indica que DE assume um valor em uma faixa finita de 0 –
log212. Quanto maior o valor de DE tanto maior será a DPRH no tempo, com menor
variabilidade mensal ou sazonal da chuva.
2.5. Padronização
Baseado nas equações (2) e (5), duas séries de valores IE e DE podem ser estimadas para
todas as localidades. Duas outras diferentes séries: IE* e DE* podem também ser obtidas com
base nas duas primeiras, respectivamente. A padronização dessas séries ajusta suas diferentes
propriedades estocásticas, de modo que o valor da média é igual a zero e o do desvio-padrão
igual a um. A equação (6) resume essa operação estatística de normalização da variável:

X' =

X − mx

σx

[6]

em que X´ é o valor padronizado de IE ou DE, X é o valor estimado em “bit” (IE ou DE), e
mx e σx são a média e o desvio-padrão para a X* (IE* ou AE*), respectivamente. Por essa
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padronização, um diagrama de dispersão pode será esboçado para ilustrar o local-dependência
da relação entre IE e DE. Desse modo, a DPRH pode ser avaliada em sentido relativo para a
área de estudo. Doravante, as anotações IE e DE serão usadas para entropias padronizadas.
2.6. Métodos de agrupamento
Diferentes pares de valores de IE* e DE* para diferentes locais da região foram plotados
em diagrama de dispersão. As coordenadas de um ponto neste diagrama caracterizam a DPRH
no local correspondente ao pluviômetro. Nota-se que os eixos do diagrama, ao usar valores
padronizados de IE e DE, se tornam linhas dos valores médios de IE e DE, respectivamente.
O agrupamento dos pontos pode conduzir a uma classificação significativa e delimitar zonas
de recursos hídricos. Quanto maior o número de partições, tanto mais refinado será o
agrupamento e a análise. Algumas partições de agrupamentos são mostradas na Figura 3, para
três casos, de dois, quatro e oito agrupamentos.

Figura 3. Tipo de partições obtidas por meio de métodos de agrupamento.

O segundo agrupamento categoriza os pontos contra os valores médios de IE e DE ou
contra IE=0 e DE=0 em quatro grupos. Portanto, o terceiro quadrante, no qual os valores de
IE e DE são menores do que suas respectivas médias será, em média, categorizada como uma
área pobre em recursos hídricos, apresentando baixa oferta e alta variabilidade da chuva. O
primeiro quadrante é caracterizado como uma área abundante e perene de chuva. O segundo
quadrante é uma zona onde a chuva é relativamente abundante, mas concentrada no tempo. O
quarto quadrante é uma área com chuvas perenes, mas de curta duração. Explicações
semelhantes podem ser dadas para outros tipos de partições.
2.6.1. Método de agrupamento não hierárquico K- means
O método K-means possui um algoritmo de aprendizagem que organiza n objetos em k
partições em que cada uma representa um grupo. O funcionamento dele é descrito por dividir
os objetos em k grupos e, a partir da similaridade do valor da média dos atributos numéricos,
agrupa os demais objetos em torno desses grupos previamente indicados.
É um método de partição que fornece indicações mais precisas sobre o número de
conglomerados a ser formado. Esse método é um dos mais utilizados quando se têm muitos
objetos para agrupar, com pequenas variações. O critério mais utilizado para detectar
homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre os grupos é o da soma dos
quadrados residual baseado na Análise de Variância (Bussab et al., 1990). Assim, quanto
menor for esse valor, mais homogêneos serão os elementos dentro de cada grupo e melhor
será a partição.
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Abaixo são apresentados os passos envolvidos no algoritmo k-médias, em que k é o
número de clusters (grupos) desejado e informado a priori:
(1) Determinar as posições iniciais dos k centroides dos grupos;
(2) Alocar cada elemento ao grupo do centroide mais próximo;
(3) Recalcular os centros dos grupos a partir dos elementos alocados;
(4) Repetir os passos de 2 a 4 segundo algum critério de convergência.
É possível mostrar que o método k-means produz um conjunto de grupos que minimiza o
erro quadrático com relação aos centros de gravidade de cada grupo. Esse método só produz
bons resultados quando os grupos são “nuvens” compactas de dados, bem separadas umas das
outras. A vantagem do método é sua eficiência em tratar grandes conjuntos de dados. Suas
desvantagens estão no fato do usuário ter que fornecer o número de grupos e no fato de ser
sensível a ruídos, já que objetos com valores altos podem causar grande alteração no centro
de gravidade dos grupos e assim, distorcer a distribuição dos dados neles. Mais detalhes sobre
os métodos de agrupamento e sobre o método k-means pode ser encontrado em Hartigan
(1975) e Hartigan e Wong (1979).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nas equações (2) e (5) calcularam-se a Intensidade de Entropia (IE) e
Distribuição de Entropia (DE), respectivamente. A equação (6) foi utilizada para padronizar
essas informações. A Figura 3 exibe as possíveis partições utilizadas neste estudo.
Analisando o mapa da IE (Figura 4), nota-se que os maiores valores estão localizados no
litoral leste e no oeste do Estado do Maranhão. Já os menores valores de IE estão localizados
na região semiárida, compreendidos desde o sul e centro do Estado da Bahia até o litoral norte
do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.
Como visto na Metodologia, valores baixos de IE indicam menor aleatoriedade da
intensidade das chuvas. Esse fato conduz a uma distribuição simétrica de frequência de
chuvas mensais. As maiores IE dos totais mensais precipitados podem se estender por meses,
variando de um local para outro. Acredita-se que as áreas que apresentam alta IE podem ser
influenciadas pelos sistemas meteorológicos atuantes nessas regiões, como Ondas de Leste,
Brisas Marítimas e ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) e os VCANs (Vórtice de
Circulação dos Altos Níveis). Nota-se ainda que na direção do interior da região semiárida, os
valores de IE diminuem, destaca-se, portanto, alta variabilidade na intensidade das chuvas
nessa área.
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Figura 4. Mapa da intensidade de entropia (IE).

Quando a Distribuição de Entropia (DE), Figura 5, dos totais mensais precipitados possui
valores altos indica que o tempo da DPRH é maior. Ou seja, as áreas com DE maior
apresentam menor variabilidade da chuva mensal ou sazonal. Aqui se pode ver claramente
que os maiores valores da entropia de distribuição estão no litoral leste com destaque para o
sul da Bahia, justificando a maior DPRH que era esperada. Além dessa área, tem-se melhores
condições para aproveitamento da água no lado oeste do estado do Maranhão.
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Figura 5. Mapa da distribuição de entropia.

Essa melhor distribuição nas regiões citadas se explica pelos maiores valores de
precipitação e pela melhor frequência de sistemas meteorológicos atuantes. Como esses
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sistemas perdem força dentro do continente, a região central apresenta valores inferiores às
demais. Assim, podemos dizer que há uma região de alta variabilidade de chuva na parte
central e litoral norte (CE e RN), enquanto que no litoral leste e oeste do MA a variabilidade é
baixa, com chuvas mais concentradas e frequentes.
A Figura 6 exibe a dispersão padronizada binária dos valores de IE e DE. Segundo o
método, a DPRH apresenta-se da seguinte forma: as áreas e pontos na cor azul são áreas ou
locais de chuvas abundantes, com boa distribuição e relativamente concentradas no tempo. Já
as áreas e locais na cor laranja são áreas e ou locais com alta variabilidade das chuvas, pois IE
e DE < 0. As áreas ou pontos na cor laranja representam, ainda, chuvas de curta duração ou
concentradas no tempo. Desse modo, pode-se entender que a cor vermelha (áreas e locais) é
representativa de áreas ou locais pobres de Disponibilidade Potencial de Recursos Hídricos DPRH.
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Figura 6. Dispersão padronizada binária.

Figura 7. DPRH no Nordeste do Brasil.

A Figura 7 mostra a distribuição geográfica da Disponibilidade Potencial de Recursos
Hídricos – DPRH. Nota-se que desde o sul do Estado da Bahia até o norte do Estado do Rio
Grande do Norte, destacando-se a Chapada Diamantina e Raso da Catarina, na Bahia, e
pontos isolados no interior dos Estados de Pernambuco e da Paraíba, a DPRH é muito boa
(áreas ou locais de chuvas abundantes, com boa distribuição e relativamente concentradas no
tempo). O Estado do Maranhão apresenta pontos de DPRH classificada como muito boa
distribuída por todo o estado até as margens do Rio Parnaíba, mas também possui alguns
pontos em vermelho onde a classificação não é boa. As chuvas do Estado do Maranhão são
fortemente influenciadas pelo transporte de umidade da Floresta Amazônica, pela descida da
ZCIT de norte. Na Chapada do Araripe, no Estado de Pernambuco, destacam-se pontos
isolados de boa DPRH. No Estado do Ceará destacam-se pontos isolados de boa DPRH na
Serra de Baturité.
A Figura 8 exibe a dispersão padronizada de IE e DE, com base na partição quartenária.
A Figura 9 aloca esses pontos geograficamente para constituir áreas ou pontos isolados e
classificá-las segundo os critérios dispostos na Tabela 1. Nessa nova partição quartenária,
nota-se o refinamento da distribuição de pontos e classificação de áreas da região em estudo.
Nota-se que nela ocorreram subdivisões e melhoria da classificação quando comparada com a
classificação anterior da DPRH, com base na partição binária.
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Figura 8. Dispersão padronizada quartenária.

Figura 9. DPRH no Nordeste do Brasil.

Novamente, a cor azul predomina, desde o sul do Estado da Bahia até o leste do Estado
do Rio Grande do Norte, mas com estreitamento dessa faixa, do litoral para o interior do
continente. Segundo a classificação da Tabela 1, em toda essa zona ou área litorânea, as
chuvas são abundantes e perenes, portanto, a DPRH na área é muito boa.
A fronteira da região semiárida, vizinha da faixa litorânea (verde claro); caracteriza-se,
agora, como zona de chuvas perenes, mas de curta duração. Basicamente, essa zona se situa
na Chapada Diamantina, Raso da Catarina, no Estado da Bahia e Agreste do Estado de
Pernambuco. Pontos isolados podem ser vistos no Agreste do Estado da Paraíba, no interior
de Pernambuco, mais precisamente, na Chapada do Araripe e interior do Estado do Maranhão.
Tabela 1. Classificação das chuvas de acordo com a dispersão padronizada de IE e DE.
Quadrante
Cor
Sinal de IE
Sinal de DE
Classificação das chuvas
Primeiro
Azul
+
+
Zona abundante e perene de
chuvas
Zona com chuva relativamente
Segundo
Laranja
+
abundante, mas concentrada no
tempo.
Zona pobre em recursos hídricos
Terceiro
Vermelho
com baixa oferta e alta
variabilidade das chuvas
Quarto

Verde Claro

-

+

Zona com chuvas perenes, mas de
curta duração.

Em quase toda região semiárida predomina a classificação na cor vermelha (zona pobre
em recursos hídricos com baixa oferta e alta variabilidade das chuvas). Alguns pontos
isolados podem ser notados no âmbito do Estado do Maranhão. Partes do oeste do Estado da
Bahia, leste do Estado do Maranhão e o Estado do Piauí, principalmente ao longo das
margens do Rio Parnaíba, podem ser classificadas como zona com chuvas relativamente
abundantes, mas concentradas no tempo (cor laranja).
Nas Figuras 10 e 11, pode ser vista a divisão da DPRH em oito grupos (octanário), em
que se nota um refinamento ainda maior, que indica algumas características interessantes da
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região. Pode-se afirmar que o litoral sul da Bahia possui a melhor relação de intensidade e
distribuição temporal da chuva, enquanto os litorais de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco e
da Paraíba e ainda o lado oeste do Maranhão, possuem intensidade semelhantes, mas com
menor grau de distribuição temporal.
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Figura 10. Dispersão padronizada octanária.

Figura 11. DPRH no Nordeste do Brasil.

A faixa em azul claro, que separa parte da faixa litorânea da parte central do Nordeste.
Possui menor intensidade que as duas anteriores, mas se mantém com boa distribuição
temporal, sendo assim, considerada com melhor DPRH que a faixa verde cana (segundo
quadrante) com pontos distribuídos entre o leste do Maranhão, Estado do Piauí e oeste da
Bahia, pois essa última aparece como razoável sem distribuição temporal.
Os pontos mais críticos, que apresentam péssima DPRH, estão pintados em preto,
espalhados numa faixa central entre o sul da Bahia o litoral do Ceará e Rio Grande do Norte,
misturando-se com os pontos vermelhos e laranja, formando o grupo de baixa intensidade,
menor variabilidade e maior aleatoriedade da chuva.

4. CONCLUSÕES
Em todos os gráficos e mapas ficou evidente que o litoral leste do Nordeste e o oeste do
Maranhão formam as regiões mais propícias, em termos de DPRH, ao cultivo de muitas
culturas, pois possuem os melhores valores de intensidade e a melhor distribuição de chuvas.
Com destaque para o litoral da Bahia, que tem a melhor DPRH da região Nordeste. Os piores
resultados foram encontrados na parte central do Nordeste, sendo essa faixa a mais carente de
recursos hídricos, necessitando de um maior investimento e implantação de projetos
permanentes.
É interessante observar que os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte não
apresentaram bons resultados nem mesmo na faixa litorânea, como ocorre em outros estados.
Esses dois estados apresentam apenas alguns pontos isolados de boa DPRH.
Destaca-se neste estudo a ótima adequação da metodologia aplicada à área de estudo. Os
resultados apresentaram uma configuração muito boa com os tipos climáticos de Köppen,
tropical úmido, úmido, semiárido e com os sistemas meteorológicos atuantes em cada área,
conforme mencionado anteriormente, ZCIT, Ondas de Leste, VCANs, Brisas Marítimas, e
outros sistemas locais de menor expressão.
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RESUMO
Apresenta-se neste estudo a avaliação da metodologia de Análises Multivariadas:
Análises em Componente Principal (ACP) e de Agrupamento (AA), aos dados de velocidade
média horária do vento obtida em 28 estações localizadas em quatro Estados do Nordeste
brasileiro: Ceará com 10 estações, Paraíba com 5 estações, Pernambuco com 8 estações e Rio
Grande do Norte com 5 estações. Todas as estações estão bem distribuídas espacialmente e
período de dados entre 1977 e 1981. Os resultados da Análise em Componente Principal
(ACP) identificou as regiões litorâneas e serranas como as mais favoráveis para geração de
energia eólica, em especial as estações de Acaraú no Ceará e Macau no Rio Grande do Norte,
enquanto que Barbalha apresentou-se como a menos favorável, possivelmente devido a sua
localização. A Análise de Agrupamento (AA), pelo método Ward, permitiu o agrupamento
das estações em seis grupos homogêneos.
Palavras-chave: vento; energia renovável; grupos homogêneos.

Principal Component and Cluster Analysis to study wind to support
energy generation in the region of Ceará, Paraíba, Pernambuco and
Rio Grande do Norte, Brazil
ABSTRACT
This study presents a methodology using multivariate analysis: Principal Component
Analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA) to analyze data of hourly averaged speed in hours
from 28 stations distributed in four states of Northeastern Brazil: Ceará with 10 stations,
Paraíba with 5 stations, Pernambuco with 8 stations and Rio Grande do Norte with 5 stations.
All stations are well distributed spatially and period of data between 1977 to 1981. The results
of the Principal Component Analysis (PCA) showed that the coastal and mountainous regions
have the greatest potential for energy generation results, in particularly at the stations of
Acaraú-CE and Macaú-RN, while Barbalha-CE had the lowest potential, possibly due to its
location. The Cluster Analysis (CA), using the Ward method, allowed the distribution of the
stations into six homogeneous groups.
Keywords: wind; renewable energy; homogeneous groups.
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1. INTRODUÇÃO
A energia eólica é uma energia limpa e tem origem na dinâmica da atmosfera, gerada a
partir do aproveitamento da velocidade dos ventos observados em uma determinada região.
No Brasil a exploração dos recursos eólicos, como em muitos países de clima tropical, é
relativamente recente, data do início da década passada.
Nesse contexto, cita-se que, com o apoio da ANEEL e do Ministério de Ciência e
Tecnologia (MCT), o Centro Brasileiro de Energia Eólica (CBEE), da Universidade Federal
de Pernambuco (UEPE), publicou, em 1998, a primeira versão do Atlas Eólico da Região
Nordeste, no qual a continuidade desse trabalho resultou no Panorama do Potencial Eólico
no Brasil (Silva, 2003; Campos, 2004).
Dessa forma, os diversos levantamentos e estudos observacionais realizados e em
andamento (locais, regionais e nacionais), particularmente na região Nordeste do País, vêm
fornecendo suporte e motivando a exploração comercial da energia eólica, pela implantação
de parques de geração, chamados de parques eólicos, em diversas regiões, que são
denominadas de sítios eólicos (Sauer et al., 2006).
Embora o conhecimento gerado por esses levantamentos sejam relevantes do ponto de
vista observacional, ainda existem grandes divergências entre especialistas e instituições
quanto ao emprego de metodologias para identificação dos potenciais sítios de geração de
energia eólica. Isso se deve principalmente à falta de informações, ou seja, a séries temporais
longas, sem falhas nos conjuntos de dados de velocidade do vento observados em superfície e
à falta de dados de velocidade do vento em altitude, particularmente, na altura em que são
instalados os aerogeradores (entre 80 e 120 m).
Em relação aos estudos observacionais, que visam caracterizar os regimes predominantes
de vento, bem como quantificar os recursos eólicos e identificar possíveis áreas de geração de
energia na região Nordeste do Brasil, pode-se destacar o estudo de Barreto et al. (2002) que
usaram dados de direção e velocidade do vento à superfície, a 10 metros de altura,
proveniente de 77 estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET),
para estudar seu ciclo diário em todo o Nordeste brasileiro. Mostraram que, nas áreas
litorâneas, o vento intensifica-se no período diurno atingindo intensidade máxima no iníciomeio da tarde em resposta ao escoamento médio de grande escala e à brisa marítima.
Desintensifíca-se no período noturno com a atuação da brisa terrestre, no sentido contrário ao
escoamento médio de grande escala, o que ocasiona um mínimo de intensidade no final da
noite e início da manhã. Há fortes indícios da penetração da brisa marítima continente adentro
em estados do norte do Nordeste, que interage com o escoamento médio e outras circulações
locais em áreas de orografias complexas, com máximo secundário em algumas áreas.
O estudo observacional de Silva (2003), para caracterizar os regimes de ventos na região
Nordeste do Brasil para aplicação em projetos de centrais eólicas em regiões litorâneas,
mostrou que a climatologia observada dos ventos na região Litoral Norte do Nordeste, onde
se encontra o litoral do Estado do Ceará, é condicionada principalmente por dois mecanismos
eólicos: o comportamento dos ventos alísios, em grande escala, e as brisas marítimas, em
escala regional. O primeiro, com periodicidade anual, é regulado pela movimentação da Zona
de Convergência Intertropical (ZCIT), e o segundo pela periodicidade diária, regulado apenas
pelo gradiente térmico terra-mar.
Assim, concordando com o exposto acima, tem-se como objetivo deste trabalho,
investigar a aplicação de metodologias de Análises Multivariadas, por meio da Análises de
Componente Principal (ACP) e de Agrupamento (AA), para identificar futuros sítios de
geração de energia eólica, em regiões inseridas em quatro Estados do Nordeste brasileiro:
Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
Os dados utilizados neste estudo são séries temporais de velocidades horária média do
vento observadas em estações meteorológicas localizadas em regiões de quatro Estados do
Nordeste brasileiro: Ceará com 10 estações, Pernambuco com 8, Paraíba e Rio Grande do
Norte com 5 cada um, totalizando 28 estações obtidas junto ao banco de dados
meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Informações referentes ao
processamento e análise desses dados visando determinar o potencial para aproveitamento de
energia eólica são encontradas em Bastos et al. (1987). A distribuição das estações é indicada
por números na Figura 1, cujos números sinóticos, siglas, latitudes, longitudes e altitudes
constam na Tabela 1.
As medições da velocidade do vento observado, em cada uma dessas estações, são
realizadas a 10 metros acima do nível do solo, como recomenda a Organização Meteorológica
Mundial (OMM), sendo que os registros são do período de janeiro de 1977 a dezembro de
1981.

Figura 1. Distribuição espacial de 28 estações localizadas em quatro estados do
NEB. O número sinótico das estações inicia-se com 82, conforme a Tabela 1.
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Tabela 1. Relação das estações meteorológicas de superfície do INMET utilizadas no estudo.
Estação
Acaraú
Sobral
Fortaleza
Guaramiranga
Jaguaruana
Crateús
Quixeramobim
Morada Nova
Iguatu
Barbalha
Apodi
Macau
Ceará Mirim
Natal
Cruzeta
São Gonçalo
Patos
Monteiro
Campina Grande
João Pessoa
Ouricuri
Triunfo
Surubim
Arcoverde
Cabrobó
Garanhuns
Recife
Petrolina

Nº Sinótico

Sigla

Lat. (Sul)

Long. (Oeste)

Altitude (m)

82294
82392
82397
82487
82493
82583
82586
82588
82686
82784
82590
82594
82598
82599
82693
82698
82791
82792
82795
82798
82753
82789
82797
82879
82886
82893
82900
82983

Aca
Sob
For
Gua
Jag
Cra
Qui
Mor
Igu
Bar
Apo
Mac
Cea
Nat
Cru
São
Pat
Mon
Cam
Joã
Our
Tri
Sur
Arc
Cab
Gar
Ref
Pet

2°53'
3°42'
3°42'
4°17'
4°50'
5°11'
5°12'
05°6'
6°22'
7°19'
5°40'
05°7'
5°38'
5°48'
6°25'
6°50'
07°1'
7°52'
7°12'
07°7'
7°53'
7°50'
7°49'
8°26'
8°30'
8°51'
08°3'
9°23'

40°07'
40°21'
38°31'
39°09'
37°48'
40°40'
39°18'
38°23'
39°18'
39°18'
37°48'
36°38'
35°26'
35°13'
36°47'
38°19'
37°17'
37°07'
35°51'
34°53'
40°04'
38°07'
35°45'
37°04'
39°19'
36°28'
34°55'
40°30'

7
75
26
977
15
275
187
50
213
405
305
2
40
8
140
235
250
596
508
5
432
1010
380
663
350
866
5
376

Na análise dos dados, utilizaram-se as técnicas de Análise Componentes Principais
(ACP) e Análise de Agrupamento (AA) nos modos espacial e temporal para definir os
principais sistemas contribuintes de variabilidade da velocidade média diária do vento à
superfície e suas regiões homogêneas nos quatro estados em estudo, respectivamente.
2.1. Análise em Componentes Principais (ACP)
A técnica estatística da Análise em Componentes Principais (ACP) tornou-se popular nas
análises de dados atmosféricos após Lorenz (1956). A partir daí, inúmeros pesquisadores
fizeram uso de tais técnicas como Ceballos e Braga, (1995), Nery et al. (1999), Esteban et al.
(2006), Fragoso e Gomes (2008) e outros que empregaram em uma variedade de aplicações
meteorológicas. Outra técnica de análise multivariada muito utilizada em ciências
atmosféricas, seja isoladamente ou em conjunto com a ACP, é a Análise de Agrupamento.
As técnicas de análises multivariadas, a exemplo da ACP, são ferramentas poderosas na
análise de um número grande de variáveis. Elas permitem reduzir a dimensão da matriz de
observações sem perder as informações importantes dos dados originais, investiga o
comportamento espaço-temporal das variáveis envolvidas no problema, assim como detecta
grupos de variáveis que apresentem comportamento homogêneo. Esse método tem por
objetivo a descrição dos dados contidos numa matriz indivíduos-caracteres numéricos: p
caracteres são medidos em n indivíduos (Bouroche e Saporta, 1982).
A coleta básica de informações na Análise de Componentes Principais é a matriz de
dados (Pandizic, 1988). Em n observações existem m variáveis, então a matriz de dados
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normalizada (com média zero e variância um) de velocidade do vento pode ser apresentada
como m x n, e designada por Z, a partir da qual se obtém a matriz de correlação R dada pela
Equação 1.

R=

1
( Z )( Z ) t
n −1

[1]

em que (Z)t é a matriz transposta de Z. R é uma matriz simétrica positiva de dimensão (k x
k), ela é diagonalizável por uma matriz A, de mudança de base, denominada de autovetores. A
matriz diagonal D cujos elementos diagonais são os autovalores (λ) de R, é expressa pela
Equação 2.
D = A −1 RA

[2]

Pela ortogonalidade dos autovetores, a inversa de A (A-1) é igual a sua transposta (At).
Logo, as Componentes Principais (CPs) Z1, Z2, ..., Zn são obtidas por combinações lineares
entre a transposta dos autovetores (At) e a matriz de observações (Y), ou seja:
Z = At Y

[3]

Y = AZ

[4]

Cada linha de Z corresponde a uma CP que forma as séries temporais associadas aos
autovalores. Os valores de Y do n-ésimo local podem ser calculados pela Equação 5.

Yi = a j1 Z1 + a j 2 Z 2 + ... + a jk Z k + a np Z p

[5]

A solução dessa equação é única. Essa solução considera a variação total presente no
conjunto das variáveis iniciais, em que a CP1 explica o máximo possível da variância dos
dados iniciais, enquanto a CP2 explica o máximo possível da variância ainda não explicada e
assim por diante, até a última CPm que contribui com a menor parcela de explicação da
variância total dos dados iniciais.
No caso deste estudo, cada CP tem uma porção da variância total dos dados mensais da
velocidade do vento, e são ordenadas por ordem decrescente dos autovalores mais
significativos de a1 em A, dada pela Equação 6.
n

Z i = ∑ a j ,iYi

[6]

j =1

A variância total do sistema (V) é definida como a soma das variâncias das variáveis
observadas, assim V é dada pela Equação 7.
p

p

V = traço S = ∑ S ii = ∑ λi
i =1

[7]

i =1

em que S é a variância das variáveis observadas e λi são os autovalores. O traço da matriz
pode ser entendido também como o somatório da diagonal principal da matriz de correlação.
A variância explicada por cada componente é:
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αi =

λi

[8]

⋅ 100 (%)

p

∑ λi

i =1

O número escolhido de CPs foi baseado no critério de truncamento de Kaiser, que
considera como mais significativos os autovalores cujos valores sejam superiores a unidade
(Garayalde et al., 1986).
Neste trabalho, utilizou-se uma rotação ortogonal mantendo a correlação entre as
componentes igual a zero, portanto independentes, sendo que tal critério que usa a
maximização em cada componente dá origem à técnica chamada de VARIMAX.
2.2. Análise de Agrupamento (Cluster Analysis)
Análise de agrupamento foi aplicada a pesquisa geofísica desde 1960. Foi durante essa
década que essa técnica se proliferou. Uma pesquisa detalhada da literatura de análise de
agrupamento usada nos campos da geofísica foi realizada dando conta que vários métodos de
análise de agrupamento foram extensamente usados em tipos diferentes de problemas em
pesquisa atmosféricas (Gong e Richman, 1995).
Essa técnica estatística de análise multivariada tem como objetivo principal classificar os
indivíduos de uma população que são conhecidos por suas características, em grupos que
sejam homogêneos intragrupos e heterogêneos intergrupos. As técnicas objetivas de
agrupamentos diminuem a subjetividade, pois quantificam a similaridade ou dissimilaridade
entre indivíduos. Dentre os vários métodos ou algoritmos de classificação de grupos estão
aqueles que utilizam as técnicas hierárquicas. Neste a partição se dá a partir de um número de
grupo não definido inicialmente, em que os grupos majoritários são divididos em subgrupos
minoritários agrupando aqueles indivíduos que apresentam características semelhantes.
A classificação dos indivíduos em grupos distintos é feita a partir de uma função de
agrupamento denominada distância ou similaridade e de um critério matemático de
agrupamento (Bouroche e Saporta, 1982).
A distância Euclidiana é a medida de dissimilaridade mais comumente usada em
agrupamentos, embora muitas outras medidas de distância existam. Uma discussão detalhada
de várias dissimilaridades é apresentada em Duran e Odell (1974).
Considere p x n dados uma matriz X em espaço dimensional p as distâncias euclidianas
entre as entidades Xi, e Xj é dada pela Equação 9.
2⎤
⎡P
dij = ⎡⎣ X i − X j ⎤⎦ = ⎢ ∑ ( X i ,k − X j ,k ) ⎥
⎣ k =1
⎦

1/ 2

[9]

Tanto a distância euclidiana, medida de dissimilaridade, quanto o coeficiente de
correlação, medida de similaridade, podem ser usados na determinação dos grupos. Para esse
fim existem dois métodos de agrupamento, os hierárquicos e os não hierárquicos. Nos
métodos hierárquicos vários critérios de agrupamentos são possíveis, dentre eles optou-se
pelo método de Ward (1963).
Esse método procura por partições que minimizem a perda associada a cada agrupamento
(Everitt, 1974; Bussab et al., 1990; Mingoti, 2005). Essa perda é quantificada pela diferença
entre a soma dos erros quadráticos de cada padrão e a média da partição em que está contido.
A soma dos erros quadrados é definida como:
2

1⎛ n ⎞
SQD = ∑ x − ⎜ ∑ xi ⎟
[10]
n ⎝ i =1 ⎠
i =1
em que n é o número total de elementos do agrupamento e xi é o i-ésimo elemento do
agrupamento.
n

2
i
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Algumas características desse método são: apresenta bons resultados tanto para
distâncias euclidianas quanto para outras distâncias; pode apresentar resultados insatisfatórios
quando o número de elementos em cada grupo é praticamente igual; tem tendência a
combinar grupos com poucos elementos.
As etapas descritas anteriormente, embora instrutivas acerca do processo de agrupar
indivíduos, não facilitam a interpretação dos resultados a respeito de como serão obtidos os
grupos e o número deles num processo de agrupamento. Necessita-se de instrumentos mais
apropriados, um deles é o dendrograma que é uma representação gráfica muito usada na
análise de agrupamento para apresentar o resultado de um agrupamento.

3. RESULTADOS
As Figuras 2 e 3 mostram a variabilidade espacial e temporal da velocidade média
horária do vento observado nas 28 estações em estudo.
Observa-se na Figura 2 que as estações localizadas na cidade de Macau no Rio Grande
do Norte, Campina Grande na Paraíba, Guaramiranga e Acaraú no Ceará obtiveram médias de
velocidade horária do vento igual ou acima de 4,0 m/s em superfície. Enquanto que a cidade
de Barbalha no Ceará obteve valores médios de velocidade média horária do vento abaixo de
2,0 m/s em superfície, as demais localidades apresentam valores que variam entre,
aproximadamente 2,5 m/s e 4,0 m/s.

Figura 2. Gráfico de caixa que mostra a variabilidade espacial dos dados de velocidade média
horária do vento observado nas 28 estações em estudo.

A Figura 3 mostra a variação temporal dos dados em estudos e verifica-se que os
menores valores de velocidade média do vento, observados na região, ocorrem nos meses de
fevereiro a junho. Meses que correspondem, em média, ao período chuvoso nessas regiões
(Alves et al., 2005; Silva et al., 2007). Assim, tem-se um período em que os ventos em
superfície são menos intensos, isto ocorre, de certa forma, pelo posicionamento da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT). Enquanto que nos meses de julho a janeiro, período seco,
nessas regiões, tem-se os maiores valores de velocidade média do vento observado, e assim,
tem-se um período em que os ventos em superfície são mais intensos.
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Figura 3. Gráfico de caixa que mostra a variabilidade temporal dos dados de
velocidade média horária do vento observados para as 28 estações em estudo.

Para investigar o comportamento espacial da velocidade média horária do vento no
período compreendido entre os anos de 1977 e 1981 foi gerado um mapa com a média anual
da velocidade, mostrado na Figura 4.

Figura 4. Distribuição espacial da velocidade média anual do vento
nos cincos estados em estudo.

Observa-se na Figura 4, que os maiores valores de velocidade média horária do vento,
em geral, ocorrem na faixa litorânea, com destaque para a cidade de Macau no litoral do Rio
Grande do Norte e Acaraú no litoral do Estado do Ceará. No entanto, algumas regiões no
interior da região em estudo merecem destaque, como é o caso das cidades de Petrolina,
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Cabrobó e Garanhuns no Estado de Pernambuco, Campina Grande na Paraíba e
Guaramiranga no Ceará.
Os menores valores de velocidade média anual do vento foram encontrados nas estações
meteorológicas de Barbalha, Iguatu e Crateús no Ceará e São Gonçalo na Paraíba. Essa
distribuição caracteriza-se pela atuação de fenômenos meteorológicos que atuam na região
nordeste ao longo do ano, os quais se destacam: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT),
Sistemas Frontais, Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS) e Distúrbios de Leste
(Sistemas de Brisas e ventos alísios de Sudeste), como citado em Souza e Silva (2003).
Segundo a sequência dos autovalores, mostrados na Tabela 2, obtidos a partir do critério
de Kaiser, as duas primeiras componentes explicam 93,77% da variância do vento observado
nas regiões em estudo. Assim, a primeira componente com rotação explica 48,64% da
variância e apresenta maiores valores nos meses de janeiro a março e setembro a dezembro
nos anos de 1977 a 1981. A segunda componente explica 45,13% da variância total dos dados
e tem maiores valores nos meses de abril a setembro, como observado na Figura 5.
Tabela 2. Sequência dos autovalores na ordem decrescente e a contribuição da variância total dos
dados em estudo rotacionados.
Componentes
1

Autovalor
9,94

Variância Explicada (%)
48,64

Variância Acumulada (%)
48,64

2

1,32

45,13

93,77

...
12

...
0

...
0

...
100

Figura 5. Contribuição das duas componentes, variação temporal. Componente
1 (C1), Componente 2 (C2).

Na distribuição espacial associada à primeira CP, mostrada na Figura 6, verificam-se
altas contribuições na área litorânea e em alguns pontos do interior. Particularmente no Ceará,
destacam-se as cidades de Acaraú, Sobral, Quixeramobim e Guaramiranga. Assim, ressalta-se
que esse fato se deve às influências da localização da ZCIT, mais ao Norte, no período seco,
período em que se registra intensificação das circulações de brisas marítimas e terrestres, bem
como das brisas de vale e montanha, observadas na região. No Rio Grande do Norte, Paraíba
e Pernambuco, têm destaque as estações de Macau, Campina Grande e Garanhuns,
desempenho que se deve às influências dos Distúrbios de Leste, que são sistemas que atuam
desde o Norte do Rio Grande do Norte até a Bahia.
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Figura 6. Distribuição espacial da primeira CP.

A distribuição espacial referente à segunda CP, mostrada na Figura 7, continua
explicando as estações de Macau, Acaraú, e Guaramiranga que são estações de localização
geográfica privilegiada, com a forte presença de fenômenos meteorológicos locais. Nessa
segunda CP também se têm explicadas as influências nas estações de Petrolina, Cabrobró,
Triunfo e Garanhuns em Pernambuco. No entanto, a segunda CP não explicou a estação de
Barbalha, localizada no Estado do Ceará. A Figura 8 mostra a localização geográfica e o
relevo das estações de Macau/RN e Barbalha/CE, o que justifica o melhor e o pior resultado
encontrado com a aplicação dessa metodologia, uma vez que Macau está localizado no litoral
do RN e Barbalha em um vale no Cariri do Ceará.

Figura 7. Distribuição espacial da segunda Carga.
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Figura 8. Localização geográfica e relevo de Macau no
Rio Grande do Norte e Barbalha no Ceará.

O agrupamento das 28 estações observadas em grupos homogêneos foi realizado pelo
método de Ward, a distância Euclidiana simples foi usada como função de agrupamento para
medir a similaridade ou dissimilaridade entre as estações.

Figura 9. Dendrograma resultante da análise objetiva das 28 estações meteorológicas usando o
método aglomerativo hierárquico de Ward.

As 28 estações investigadas, em regiões dos quatro estados nordestinos, foram divididas
em seis sub-regiões homogêneas de velocidade média horária do vento, como mostrado na
Figura 9. Os grupos foram obtidos pelo Método de Ward, as regiões homogêneas e suas
principais características estão descritas na Figura 10.
Podem-se definir seis grupos ou regiões homogêneas em relação ao regime de vento
observado. O primeiro grupo, ou região homogênea, é composto apenas pela estação de
Macau/RN, a mais propícia para geração de energia eólica. O segundo grupo (em azul na
Figura 10) é formado pelas estações com altos valores de velocidade do vento observado em
superfície, que são: Garanhuns/PE, Campina Grande/PB, Natal/RN, Acaraú e
Guaramiranga/CE. O terceiro grupo (em vermelho na Figura 10) é formado por cidades
localizadas no litoral, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Ceará Mirim/RN, e no interior,
Petrolina, Cabrobó, Arcoverde e Surubim/PE, Patos/PB e Crateús/CE.
No quarto grupo (em verde escuro) se encontra o Alto Apodi/RN, Jaguaruana/CE,
Crateú/CE, Morada Nova/CE e Quixeramobim/CE área localizada dentro da faixa litorânea
do Ceará. No quinto (em verde claro), têm-se as estações de Iguatu/CE, Ouricuri, Triunfo e
Recife/PE e São Gonçalo/PB.
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Figura 10. Distribuição das estações em relação às cargas e os seis grupos homogêneos obtidos
pelo método de Ward.

Por fim, tem-se o sexto grupo que é representado apenas pela estação de Barbalha/CE,
que devido a sua localização geográfica apresenta os menores valores de velocidades média
horária do vento dentre as estações investigadas. Na Figura 11, tem-se o mapa da região
geográfica com a localização das 28 estações dividida em seis grupos homogêneos.

Figura 11. Distribuição das regiões homogêneas em relação às cargas
divididas em seis grupos pelo método de Ward.
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4. CONCLUSÕES
Os métodos utilizados no processo de caracterização do potencial eólico, segundo a
variabilidade espacial da velocidade média horária do vento, mostraram-se capazes de
identificar os principais fenômenos atmosféricos atuantes nos estados do Ceará, Paraíba,
Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Os padrões temporais relacionados à primeira componente comum das velocidades
média horária do vento apresentaram bons resultados para os meses de seca, mostrando que o
deslocamento meridional da ZCIT mais ao norte de sua climatologia é o principal mecanismo
atmosférico que define o comportamento do vento nessa época do ano. A segunda
componente apresenta bons resultados nos meses de abril a agosto e são associados a
fenômenos meteorológicos locais, tais como brisas marítimas.
A classificação da velocidade média horária do vento usando o método aglomerativo de
Ward, segundo o critério da inércia, possibilitou a obtenção de seis grupos homogêneos na
região em estudo.
As estações de Macau e Barbalha obtiveram o melhor e o pior resultado desse estudo
respectivamente, ficando em grupos isolados das outras estações. Macau ficou no grupo um e
Barbalha, no grupo seis.
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RESUMO
A cidade de Ribeirão Preto-SP é totalmente abastecida por água subterrânea, proveniente
do Aquífero Guarani. A cidade possui um total de 102 poços de abastecimento público
cadastrados no Departamento de Água Esgoto de Ribeirão Preto - Daerp, de onde são
captados aproximadamente 13400 m³/h de água. Alguns poços estão localizados, na área de
recarga do Aquífero Guarani, região vulnerável à poluição antrópica. Este estudo objetivou
avaliar a qualidade da água de poços de abastecimento público de Ribeirão Preto-SP quanto a
alguns parâmetros químicos, como pH, metais e nitrato. Foram feitas três coletas em 33 poços
de água de abastecimento público, nos meses de maio e novembro de 2008, e também em
julho de 2009. As análises dos metais Fe, Zn, Mn, Cr, Pb, Cu e Cd foram feitas utilizando-se a
técnica de Espectroscopia com Plasma Induzido (ICP-OES); a análise de nitrato foi feita pelo
método espectrofotométrico. Quanto aos metais e ao nitrato, todas as amostras apresentaramse dentro dos valores estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 518 de 2004. Em
relação ao pH, um número pequeno de poços de abastecimento apresentaram pH fora do
limite de potabilidade, embora com valores muito próximos do limite inferior estabelecido
pela referida portaria. Os resultados revelaram que a água dos poços de abastecimento público
de Ribeirão Preto – SP, analisados neste estudo, apresentaram de uma forma geral, uma
qualidade adequada, sem restrições ao uso. Porém, remetem à necessidade de manutenção de
um contínuo monitoramento de todos os poços de abastecimento público, especialmente
quanto à presença de nitrato e cromo, segundo relatório da Cetesb.
Palavras-chave: Qualidade da água para abastecimento público; parâmetros químicos; Aquifero
Guarani.

Quality of public water supply of Ribeirão Preto in the Guarani
aquifer area: metals and nitrate analyses
ABSTRACT
The city of Ribeirão Preto, SP, is fully supplied by groundwater from the Guarani
aquifer. The city has a total of 102 public supply wells registered in the Ribeirão Preto Water
and Sewage Department, approximately 13,400 m³/h of water are uptaken from them. Some
wells are located in the recharge area of the Guarani Aquifer, a region susceptible to
anthropogenic pollution. This study aimed to evaluate the quality of water of public supply
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wells in Ribeirão Preto considering specific chemical parameters including pH, metals and
nitrate. Three sampling collections were performed in 33 wells for water supply in Ribeirão
Preto, in May and November 2008, and in July 2009, as well. Analyses of the metals Fe, Zn,
Mn, Cr, Pb, Cu and Cd were performed using the Induced Plasma Spectroscopy technique
(ICP-OES). The analyses of nitrate concentration were performed using spectrophotometric
method. Regarding the metals and nitrate parameters, all samples were within the values
established by the ordinance of the Ministry of Health No. 518 of 2004. Regarding pH, a
small number of wells had pH below the limit of drinkable water, but values were very close
to the lower limit established by the ordinance. Water of public supply wells in Ribeirão Preto
are, in general, of good quality, showing no restrictions for use. Nevertheless, continuous
monitoring of all public supply wells is necessary, especially regarding the presence of nitrate
and chromium, second report of Company of Technology and Environmental Sanitation –
Cetesb.
Keywords: Quality of public water supply; chemical parameters; Guarani aquifer.

1. INTRODUÇÃO
A água é uma substância de fundamental importância para a manutenção da vida no
Planeta, constituindo-se no elemento inorgânico mais abundante na matéria viva, como 60%
do peso corporal humano e percentual mais elevado em certos animais (Rebouças, 2006). Do
total de água existente no Planeta, 97% são provenientes dos oceanos e 3% de água doce;
desses 3%, 2% encontram-se em geleiras, 0,7% em lençóis subterrâneos e 0,3% em lagos
(Rebouças, 2006).
A água própria para o consumo humano é, portanto, escassa, e a degradação desse
recurso pelo homem vem agravando as dificuldades para seu aproveitamento.
A água subterrânea constitui-se em uma importante fonte de água destinada ao
abastecimento público de algumas cidades brasileiras, captadas dos aquíferos por meio de
poços que podem ser tubulares ou em cacimba. Dentre os principais aquíferos destaca-se o
Guarani, que se localiza em quatro territórios, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sua área
é estimada em 1,2 milhões de quilômetros quadrados, abrigando um volume de 45 mil
quilômetros cúbicos de água (Gastamans e Kiang, 2005). Sua maior ocorrência se dá em
território brasileiro (2/3 da área total), abrangendo os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo
(Borghetti et al., 2004).
Segundo dados da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - Cetesb, órgão
do Estado de São Paulo responsável pelo controle ambiental, em 1997, cerca de 72% dos
municípios paulistas utilizavam água subterrânea no abastecimento público
(Iritani e Ezaqui, 2008). Em 2006, essa porcentagem subiu para 80%.
A cidade de Ribeirão Preto - SP é totalmente abastecida por água subterrânea, e possui
102 poços cadastrados no Departamento de Água e Esgoto - Daerp. A principal vantagem da
utilização da água subterrânea é que ela é uma fonte mais segura e menos onerosa (Eckhard et
al., 2009); porém, em Ribeirão Preto, alguns poços estão localizados em área de recarga do
Aquífero Guarani, região vulnerável à poluição. Entende-se por vulnerabilidade o conjunto
das características do aquifero que determina o quanto ele poderá ser afetado pela ação de
determinado poluente (Silva, 2003). Os fatores que determinam a vulnerabilidade do aquífero
são: a espessura da zona não saturada, tipo de porosidade, tipo de rocha ou solo, velocidade
das águas subterrâneas e o rendimento do aquífero. O poluente será mais perigoso quanto
mais móvel e persistente for aos meios saturados e não-saturados. As principais fontes de
poluição antrópicas sobre a qualidade da água são: a presença de fossas sépticas, depósito de
lixo, vazamento de rede de esgotos, fertilizantes, e pesticidas empregados na agricultura
(Iritani e Ezaki, 2008).
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Segundo Rebouças (1992), as alterações na qualidade da água subterrânea são ditas
diretas quando engendradas por substâncias naturais ou artificiais introduzidas pelo homem
no ciclo geoquímico da Terra. Influências indiretas podem ser consideradas como alterações
da qualidade, as quais ocorrem sem adição das substâncias geradas pelo homem ou são
produzidas pela interferência nos processos químicos, físicos, biológicos e hidrológicos.
Dentre os diferentes contaminantes químicos, o estudo dos metais e nitrato vem sendo
considerado, mundialmente, como prioritário nos programas de promoção da saúde, visto que
dependendo da dose e da forma química em que se encontram, podem ocasionar sérios danos
ao sistema biológico dos seres humanos, ocasionando o aparecimento de doenças (Celere et
al., 2007).
Os metais pesados, elementos de elevada massa molecular, quando absorvidos pelo ser
humano são acumulativos, e se depositam no tecido ósseo e gorduroso ocasionando o
deslocamento de minerais nobres dos ossos e músculos para a circulação. Esse processo pode
provocar doenças tais como anemia, doença renal, distúrbios na reprodução e danos
neurológicos (Tonani, 2008).
Portanto, diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi o de verificar a qualidade da
água de poços de abastecimento público de Ribeirão Preto - SP, quanto ao pH, nitrato e
metais.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Localizações dos pontos de coleta de água dos poços de abastecimento público de
Ribeirão Preto-SP
De acordo com o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto- SP- Daerp, a cidade
possui 102 poços de abastecimento público cadastrados e em funcionamento (Ribeirão Preto,
2007). Para este estudo foram coletadas amostras de água em 33 poços de abastecimento
público de Ribeirão Preto - SP durante 3 períodos, 28-05-2008, 25-11-2008 e 30-07-2009.
Essa amostragem corresponde a 32,35% do total de poços existentes. Os pontos de coleta
foram selecionados de forma a abranger proporcionalmente as cinco regiões do município
(Norte, Sul, Leste, Oeste e Central), partindo-se de um cadastro disponibilizado pelo Daerp.
Os pontos de coleta foram decididos em comum acordo com a chefia do Laboratório de
análises Química do Daerp, conforme Tabela 1 e Figura 1, a seguir.
2.2. Amostragem de água para as análises de metais, nitrato e p H
Coletaram-se três amostras de água de cada poço de abastecimento público selecionado.
Uma amostra foi utilizada para a determinação de metais, a outra, para determinação de pH e
a última, para a determinação de nitrato. Durante a coleta das amostras de água, as torneiras
dos poços selecionados foram abertas e deixadas escoar por 5 minutos. Em seguida, os frascos
foram abertos e ambientados com água do local, para minimizar possíveis interferências.
Após essa etapa, coletaram-se as amostras de água em frascos, que foram mantidas em caixa
de isopor, com gelo, até o final da coleta. As amostras destinadas para análise de metais foram
filtradas e acidificadas com ácido nítrico (suprapuro) até pH 2, sendo armazenadas em
geladeira, à temperatura de 4ºC, no Laboratório de Saúde Ambiental da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto - SP/USP, para análise posterior.
2.3. Determinação de pH das amostras de água coletadas nos poços de abastecimento
público
As análises de pH foram feitas na Central de Análise Químicas do Instituto de Química
do Campus da USP de São Carlos - SP, utilizando-se um pHmetro da Marca Orion 710-A,
previamente calibrado com os tampões de pH 4, 7 e 10. Todas as medidas foram feitas à
temperatura de 25°C.
204

SANCHES, S. M.; VIEIRA, E. M.; PRADO, E. L.; TAKAYANAGUI, A. M. M. Qualidade da água de
abastecimento público de Ribeirão Preto em área de abrangência do Aquífero Guarani: determinação de metais e
nitrato. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 202-216, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.148)

Tabela 1. Localizações dos pontos de coleta das amostras de água de poços de
abastecimento público de Ribeirão Preto - SP.
Poços de água de
abastecimento público
de Ribeirão Preto - SP

N

E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

7.646.757
7.657.523
7.656.684
7.656.954
7.655.846
7.658.180
7.656.646
7.661.468
7.653.662
7.651.743
7.656.176
7.661.564
7.659.873
7.655.781
7.652.201
7.654.435
7.655.480
7.663.243
7.648.215
7.660.342
7.661.966
7.657.369
7.654.779
7.654.109
7.655.084
7.660.807
7.658.231
7.662.620
7.657.950
7.655.623
7.663.454
7.654.327
7.658.937

208.513
208.011
205.290
207.813
207.320
208.470
206.616
210.783
204.883
207.303
205.073
207.094
210.198
205.838
210.091
206.693
205.888
210.788
206.332
203.901
209.800
204.473
204.926
213.627
212.854
215.854
210.103
208.860
208.250
215.883
208.603
214.010
203.586

Coordenadas UTM (m)

2.4. Construção da curva analítica para as determinações de nitrato em água de
abastecimento público
A curva analítica foi feita com 7 pontos em triplicata. As concentrações utilizadas foram:
0,00; 1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 6,00 e 7,00 mg L-1. Na Figura 2, encontra-se a curva analítica
para as determinações de nitrato.
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Figura 1. Localização dos 33 pontos de coleta de água dos poços de abastecimento público de
Ribeirão Preto-SP.

Figura 2. Curva analítica utilizada para a determinação de nitrato em água de
poços de abastecimento público de Ribeirão Preto - SP.

2.5. Determinação de nitrato
As análises de nitrato foram feitas no Laboratório de Saneamento da Escola de
Engenharia de São Carlos – EESC- USP, em um Espectrofotômetro de UV-Visível, Marca
SHIMADZU, modelo UV 160 A. As leituras das amostras e do branco foram realizadas a 220
nm.
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2.6. Digestão das amostras de água para a determinação de metais em água de
abastecimento público
Para a realização da digestão das amostras de água para a determinação de metais,
transferiram-se alíquotas de 100 mL de água, medida em balão volumétrico, para os tubos do
bloco digestor, aos quais foram adicionados 2 mL de HNO3 (suprapuro) e 5 mL de HCl
(suprapuro). Elevou-se a temperatura a 95ºC e manteve-se o aquecimento até que o volume da
amostra fosse reduzido a 15 mL, sob refluxo. Após resfriamento, as amostras foram
transferidas para um balão volumétrico de 50 mL, completando-se então seu volume com
água livre de compostos orgânicos. A amostra foi filtrada e mantida a 4ºC até a análise. Esse
método segue o procedimento do método 3005A da Environmental Protection Agency
(Usepa, 1992) para análise de metais.
2.7. Construção das curvas analíticas para a determinação de metais em água de
abastecimento público de Ribeirão Preto - SP
As curvas analíticas para a determinação de metais foram preparadas com 3 pontos mais
o branco, sendo cada ponto preparado em triplicada, a partir de solução estoque, de
concentração de 1000 mg L-1. As concentrações utilizadas para os metais Fe, Zn, Cd, Cr, Pb,
Cu foram:
Fe – 0,00; 0,20; 0,40 e 0,80 mg L-1 Zn – 0,00; 3,00; 5,00 e 7,0 0 mg L-1
Cd – 0,00; 0,004; 0,03 e 0,06 mg L-1. Cr – 0,00; 0,04; 0,008 e 0,120 mg L-1
Pb – 0,00; 0,030; 0,060 e 0,090 mg L-1 Cu – 0,00; 1,00; 2,00 e 3,00 mg L-1
2.8. Determinações de metais em água de abastecimento público de Ribeirão Preto - SP
A análise dos metais Fe, Zn, Mn, Cr, Pb, Cu e Cd foram feitas na Central de Análise
Químicas do Instituto de Química do Campus da USP de São Carlos - SP, em um
equipamento de Espectroscopia com Plasma Induzido (ICP-OES), marca PERKIN ELMER,
modelo Optima 3000 DV. Os comprimentos de onda utilizados nas análises de metais, e os
limites de detecção estão na Tabela 2.
Tabela 2. Comprimentos de onda utilizados nas análises de metais e os limites
de detecção.

Metais
Cromo
Manganês
Cádmio
Cobre
Zinco
Ferro
Chumbo

Comprimento de onda
(nm)
205,560
257,610
214,440
324,752
206,200
238,204
220,353

Limite de detecção
(µg L-1)
0,1 – 1,0
0,1 - 1,0
< 0,1
0,1 - 1,0
0,1 - 1,0< 0,1
1,0 – 10,0

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. pH
O potencial hidrogeniônico é usado universalmente para expressar o grau de acidez ou
basicidade de uma solução, ou seja, é o modo de expressar a concentração de íons de
hidrogênio nessa solução. A escala de pH é constituída por uma série de números variando de
0 a 14, os quais denotam graus de acidez ou alcalinidade. Valores abaixo de 7 e próximos de
zero indicam aumento de acidez, enquanto valores de 7 a 14 indicam aumento da basicidade.
207

SANCHES, S. M.; VIEIRA, E. M.; PRADO, E. L.; TAKAYANAGUI, A. M. M. Qualidade da água de
abastecimento público de Ribeirão Preto em área de abrangência do Aquífero Guarani: determinação de metais e
nitrato. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 202-216, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.148)

Na Tabela 3, são apresentados os valores de pH das amostras de água coletadas em 33 poços
de abastecimento público de Ribeirão Preto - SP, nos três momentos de coleta.
Analisando-se os dados apresentados na Tabela 3, nota-se que todas as amostras de água
apresentaram um pH levemente ácido, devido os poços estarem localizados em região que
possui condições freáticas, pois a porção aflorante do aquífero Guarani está localizada na
região de Ribeirão Preto - SP. O pH encontrado passa a receber influência do gás carbônico
proveniente das águas atmosféricas, e das raízes das plantas. Segundo Borghetti et al. (2004),
em termos de potabilidade, as águas dos basaltos revelam uma forte tendência a tornar-se
alcalina, pH entre 5,5 e 6,5 (Eckhardt et al., 2009). Dos 33 poços de água de abastecimento
público de Ribeirão Preto – SP, analisados no dia 28-05-2008, 12,12% apresentaram pH fora
do limite de potabilidade, cujos valores são estabelecidos pela Portaria 518 do Ministério da
Saúde de 2004, que determina que para a água de consumo humano, os valores devem
permanecer na faixa de 6,0 a 9,5 (Brasil, 2004). Nas coletas feitas nos dias 25-11-2008 e 3007-2009, 5 poços apresentaram pH fora do limite de potabilidade. Comparando-se os valores
de pH entre as três coletas feitas num mesmo poço, observa-se que ocorreu uma pequena
variação nos valores de pH. Segundo Gastmans e Kiang (2005), as águas subterrâneas
naturais são do tipo bicarbonatadas cálcicas-sódicas, neutras (pH médio de 7) e pouco
mineralizadas; porém, as águas provenientes das áreas com alto risco de contaminação são
ácidas a levemente ácidas (pH médio de 6,5).
3.2. Nitrato
Os nitratos são uma das maiores fontes de íons naturais das águas e são obtidos a partir
da oxidação da amônia pela ação das bactérias (nitrossomas). Ele é o constituinte inorgânico
mais problemático, devido a uma ampla distribuição, grande mobilidade em sub-superfície,
estabilidade em sistemas aeróbicos de águas subterrâneas e risco à saúde humana,
principalmente em crianças e idosos (Eckhart et al., 2009). O seu consumo por meio de água
de abastecimento está associado a dois efeitos adversos à saúde: a indução a
metemoglobinemia, especialmente em crianças, e a formação potencial de nitrosaminas
carcinogênicas (Alaburda e Nishiharala, 1998; Macêdo, 2004).
Quando o nitrato infiltra na camada do lençol freático e entra em contato com o oxigênio,
a possibilidade de eliminação da substância é mínima (Macêdo, 2004). Na Tabela 4, estão os
resultados das concentrações de nitrato em água de 33 poços de abastecimento púbico de
Ribeirão – SP, em diferentes momentos da coleta.
Analisando-se os dados na Tabela 4 para a água coletada nos 33 poços de água de
abastecimento público, nota-se que a concentração ficou na faixa de 0,0001 a 3,9505 mg L-1.
Esses valores indicam que todas as amostras analisadas encontram-se abaixo dos valores
máximos permitidos pela Port MS nº 518/2004, e também abaixo do valor máximo orientado
pela CETESB para águas subterrâneas do Estado de São Paulo, cujo valor é de 10 mg L-1.
Dentre os poços analisados o nº 2 e 4 apresentaram as maiores concentrações de nitrato,
que foram respectivamente de 3,6326 e 3,9505 mg L-1 . Segundo Bouchard e William (1992),
valores acima de 3,0 mg L-1 são indicativos de contaminação devido às atividades
antropogênicas. As principais fontes de nitrato nas águas subterrâneas de origem antrópica
são difusas, destacando-se a aplicação de fertilizantes e insumos nitrogenados, utilização de
fossas negras, vazamentos das redes coletoras de esgoto e influência de rios contaminados na
zona de captação de poços (Cetesb, 2001). Outra significante fonte de contaminação na região
de Ribeirão Preto-SP pode ser pela utilização descontrolada de vinhoto no solo. Segundo
Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo, publicado pela
Cetesb entre 2004 e 2006, há uma tendência no aumento da concentração de nitrogênio nitrato
(N – Nitrato). Comparando os resultados de nitrato obtidos pela Cetesb em poços
monitorados no Aquífero Guarani em 2004, com os resultados apresentados na Tabela 2, há
uma tendência do aumento da concentração de nitrato. Embora a concentração de nitrato não
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tenha atingido o nível de tolerância do organismo humano, de 10 mg L-1. A Cetesb recomenda
cuidados aos municípios no gerenciamento da qualidade da água. Na coleta realizada em 42
pontos de captação de água no Aquífero pela Cetesb, houve oscilação de 0,0001 e 11,7 mg L-1
de nitrato com média geral de 0,2 mg L-1. Do total de pontos monitorados, 15 foram na região
de Araraquara. Em Ribeirão Bonito, foi encontrada concentração de nitrato acima de 5,0 mg
L-1, considerado nível de atenção segundo índice da Cetesb, o que não ocorreu nesta
investigação.
Tabela 3. Valores de pH medidos na água de poços de abastecimento público da cidade
de Ribeirão Preto - SP.
Poços de água de abastecimento
público de Ribeirão Preto - SP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

a

1 Coleta
28-05-2008
6,59
6,33
6,48
6,45
6,34
6,40
6,40
5,78
6,56
6,30
6,41
6,51
5,96
6,40
6,38
6,48
6,50
5,60
6,60
6,59
6,14
6,48
6,43
6,45
6,18
6,00
6,00
5,82
6,50
5,56
6,49
6,00
5,78

pH
2 Coleta
25-11-2008
6,32
6,20
6,44
6,20
6,28
6,58
6,30
5,77
6,28
6,40
6,34
6,36
5,85
6,20
6,58
6,63
6,45
6,22
6,45
6,48
6,00
6,37
6,43
6,29
6,32
6,03
6,14
5,71
6,33
5,64
6,39
5,93
6,30
a

3a Coleta
30-07-09
6,54
6,25
6,31
6,19
6,30
6,22
6,31
5,80
6,52
6,18
6,47
6,41
5,93
6,81
6,23
6,70
6,61
6,10
6,61
6,34
6,12
6,35
6,41
6,00
6,43
6,00
6,00
5,82
6,48
5,50
6,30
6,95
6,78

3.3. Curvas analíticas utilizadas para as determinações de metais
As curvas analíticas foram construídas com 4 pontos. Na Figura 3, encontra-se a curva
analítica para o Fe e na Tabela 5, os coeficientes de correlações para os metais analisados.
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Tabela 4. Concentrações de nitrato em água de poços de abastecimento púbico de Ribeirão - SP.
Poços de água de
abastecimento público de
Ribeirão Preto - SP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Concentração de nitrato (mg L-1)
2a Coleta
3a Coleta
1a Coleta
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
0,0656
0,0615
nd
3,6326
3,5612
3,9505
0,0535
0,0173
nd
3,3880
3,3100
3,2617
1,7168
1,7984
1,6761
2,7399
2,5954
2,4301
0,4844
0,5277
nd
0,3092
0,3870
0,1017
0,0294
0,0214
nd
0,0334
0,0280
nd
0,0374
0,0050
nd
0,0615
0,0254
nd
1,0505
1,0028
0,8090
0,0001
0,0133
nd
0,1892
0,0414
nd
0,1365
0,2022
nd
0,0484
0,0655
nd
0,0176
0,0294
nd
0, 0405
0,1098
nd
0,0001
nd
nd
0,7142
0,7728
0,5317
0,0001
nd
nd
0,0214
nd
nd
0,0567
0,0467
nd
0,5891
0,5397
0,2263
0,0001
nd
nd
0,6921
0,7407
0,6844
0,0001
nd
nd
3,4573
3,1000
2,7766
0,4166
0,5397
0,2625
0,0578
0,0468
0,0478
0,0314
0,0414
nd
0,0414
nd
nd

nd – não detectável.

Figura 3. Curva analítica utilizada para
a determinação de Fe em água de
abastecimento público.

210

SANCHES, S. M.; VIEIRA, E. M.; PRADO, E. L.; TAKAYANAGUI, A. M. M. Qualidade da água de
abastecimento público de Ribeirão Preto em área de abrangência do Aquífero Guarani: determinação de metais e
nitrato. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 202-216, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.148)

Tabela 5. Valores dos coeficientes de
correlação para as curvas analíticas dos
metais.
Metais

Coeficientes
de correlação (r)

Cromo
Manganês
Cádmio
Cobre
Zinco
Ferro
Chumbo

0,999933
0,996183
0,999946
0,999927
0,999906
0,998536
0,998475

Analisando-se os coeficientes de correlação, apresentandos na Tabela 5, observa-se que
os coeficientes de correlação (R) foram superiores a 0,99, indicando uma boa linearidade. A
curva analítica obtida para os metais foram lineares, apresentando coeficientes de correlação
(R) superiores a 0,99. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil, 2003) recomenda
um coeficiente de correlação igual a 0,99 e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Brasil, 2003) acima de 0,90. Esse coeficiente de correlação foi
satisfatório, o que demonstra que a resposta do detector foi linear nos intervalos de
concentração empregados neste estudo.
3.4. Metais
Neste estudo foi determinada a concentração dos metais Cr, Cd, Cu, Zn, Fe e Pb em 33
poços de água de abastecimento público de Ribeirão Preto. Na Tabela 6 está apresentado o
limite máximo permitido pela Port. MS nº 518/2004 (Brasil, 2004) para os metais.
Tabela 6. Valor máximo permitido pela Port. MS n0 518/2004
para os metais analisados.
Valor Máximo Permitido
Metais
(mg L-1)
Cromo
Manganês
Cádmio
Cobre
Zinco
Ferro
Chumbo

0,050
0,100
0,005
2,000
5,000
0,300
0,010

Dentre alguns metais citados na Tabela 6, o Cd pode causar hipertensão, problemas nos
rins e destruição dos glóbulos vermelhos. O Cr na forma hexavalente é considerado
carcinogênico, podendo causar câncer no trato digestivo e pulmões (Boni e Sbaffoni, 2009).
A toxicidade aguda por Pb provoca várias disfunções nos rins, no sistema reprodutivo, fígado,
no cérebro e sistema nervoso central. Na Tabela 7, encontram-se os valores das concentrações
dos metais para os poços de água de abastecimento público de Ribeirão Preto - SP, em três
diferentes momentos de coleta.
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Tabela 7. Concentrações de metais encontrados para a água de poços de abastecimento
público.
Poços de água de
abastecimento público de
Ribeirão Preto - SP
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Data das
Coletas

Cr

Cd

Cu

Zn

Fe

Pb

28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009

0,0080
Nd
0,0009
Nd
Nd
0,0019
Nd
0,0010
0,0019
0,010
0,0020
0,0020
0,0200
Nd
0,0035
0,0010
0,0030
0,0016
0,040
Nd
0,0009
Nd
Nd
0,0017
0,0050
0,0070
0,0006
Nd
Nd
0,0010
nd
nd
0,0016
nd
nd
0,0018
0,0200
0,0070
0,0010
0,010
0,004
0,001
nd
nd
0,0009
0,070
nd
0,0006
nd
nd
0,0015

nd
nd
0,0020
nd
nd
0,0003
0,0010
nd
0,0003
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0003
nd
nd
0,0004
nd
nd
0,0006
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0004
nd
nd
0,0004
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0004
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0007
nd
nd
0,0007
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0005

0,390
nd
0,025
0,280
nd
0,021
nd
nd
0,021
0,400
0,335
0,018
0,340
0,070
0,018
0,030
nd
0,018
0,310
0,120
0,021
0,330
0,040
0,017
0,020
nd
0,016
0,330
0,250
0,017
0,380
0,360
0,015
nd
nd
0,018
0,760
nd
0,019
0,410
nd
0,023
nd
nd
0,019
0,380
nd
0,019
0,280
nd
0,018

nd
0,008
0,032
nd
nd
0,024
nd
0,005
0,023
nd
nd
0,028
nd
nd
0,042
nd
0,004
0,024
0,200
nd
0,003
nd
nd
0,009
nd
nd
0,088
nd
nd
0,021
0,320
nd
0,040
nd
0,027
0,011
nd
0,036
nd
0,260
0,090
0,046
0,019
0,029
0,014
nd
nd
0,025
nd
nd
nd

nd
0,035
0,057
nd
0,029
0,041
nd
0,013
0,056
0,140
0,032
0,053
nd
0,025
0,049
0,020
0,039
0,054
nd
0,023
0,024
nd
0,120
0,023
0,019
0,027
0,052
nd
nd
0,026
nd
0,038
0,026
nd
0,044
0,041
nd
0,093
0,021
nd
nd
0,051
0,017
0,023
0,037
nd
0,035
0,031
0,050
0,039
0,048

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
Nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
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Continuação
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009
28-05-2008
25-11-2008
30-07-2009

0,0300
nd
0,0013
nd
nd
0,0008
0,0020
0,0050
0,0018
Nd
Nd
0,0012
Nd
Nd
0,0007
0,010
Nd
0.0013
Nd
Nd
0,0006
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
0,0006
0,040
0,010
0,0009
Nd
Nd
0,0011
Nd
Nd
0,0018
Nd
Nd
0,0013
0,02
Nd
0,0012
Nd
Nd
0,0012
0,031
Nd
0,0024
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nd
nd
0,0006
nd
nd
0,0006
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0007
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0007
nd
nd
0,0007
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0004
nd
nd
0,0004
nd
nd
0,0006
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0005
nd
nd
0,0004

0,370
0,090
0,017
0,320
nd
0,018
nd
nd
0,013
0,390
nd
0,022
0,320
nd
0,021
0,350
nd
0,021
0,110
0,060
0,023
0,340
0,190
0,014
0,260
0,261
0,019
0,390
0,170
0,018
0,200
0,082
0,016
0,290
nd
0,016
0,330
0,360
0,014
0,16
0,100
0,016
0,310
nd
0,016
0,270
nd
0,013

nd
nd
0.021
nd
0,004
0,034
nd
nd
nd
nd
nd
0.036
nd
nd
0,005
nd
nd
0,044
nd
nd
0,002
nd
nd
0,011
nd
0,052
0,020
nd
nd
0,076
nd
nd
0,031
nd
nd
0,024
nd
0,001
nd
nd
nd
0,058
nd
nd
0,058
nd
0,030
nd

nd
0,025
0,021
nd
0,038
0,022
0,003
0,009
0,028
0,260
0,022
0,054
nd
0,043
0,014
nd
0,017
0,041
nd
nd
0,022
nd
nd
0,017
0,020
0,036
0,040
0,051
nd
0,045
nd
0,015
0,048
0,010
0,069
0,049
0,24
0,035
0,020
0,240
0,110
0,034
nd
0,015
0,034
0,040
0,059
0,026

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
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Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 7, e comparando-os com os valores
determinados pela Port. MS nº 518/2004 (Tabela 6), observa-se que não foi ultrapassado o
limite máximo permitido dos metais analisados para a água analisada dos 33 poços de água de
abastecimento público. Cabe ressaltar que a presença dos metais Fe, Zn e Cu devem-se,
principalmente, ao material no qual foram construídas as tubulações dos poços de água de
abastecimento (alguns foram de ferro galvanizado e outros de cobre). Já a presença de Cr na
água subterrânea pode estar relacionada à contribuição de rochas, que são fontes naturais.
Sabe-se que o cromo é disponibilizado naturalmente pela lixiviação dos minerais contendo
cromo, cromita (Cetesb, 2006). Segundo o relatório de qualidade de águas subterrâneas no
estado de São Paulo, com exceção do Aquífero Bauru, que apresenta um valor de referência
de qualidade de cromo total de 0,003, obteve-se para os demais um valor de referência da
ordem de 0,001 a 0,005 mg L-1.

4. CONCLUSÃO
A partir das análises de amostras de água de 33 poços de abastecimento público de
Ribeirão Preto-SP, selecionadas nesta investigação, nos meses de maio e novembro de 2008,
e julho de 2009 realizados em 3 diferentes períodos, pode-se concluir que:
Quanto aos parâmetros metais e nitrato, todas as amostras apresentaram-se dentro dos
valores estabelecidos pela Portaria MS nº 518/2004 (Brasil, 2004);
Em relação ao pH, um pequeno número de poços de abastecimento público apresentou
pH fora do limite de potabilidade, porém valores muito próximos do limite inferior da
Portaria 518 do Ministério da Saúde de 2004.
A água dos poços de abastecimento público de Ribeirão Preto – SP apresentou, de uma
forma geral, uma boa qualidade, não apresentando praticamente nenhuma restrição de uso,
exceto quanto ao pH. Essa característica foi comprovada pelas análises químicas, cujos
valores de uma forma geral estão dentro do padrão de aceitação para o consumo humano
quanto aos parâmetros estudados.
Pelos resultados considera-se ser necessário um contínuo monitoramento de todos os
poços de abastecimento público, especialmente quanto à presença de nitrato e cromo, porque
segundo o Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo, publicado
pela Cetesb entre 2004 e 2006, há uma tendência no aumento, em situações de abastecimento
público, o que representa um risco a saúde pública.
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RESUMO
Diversos pesquisadores têm buscado modelar por meio de equações matemáticas o fator
topográfico (comprimento de rampa e declividade) da Universal Soil Loss Equation (USLE)
em diferentes condições de relevo. No presente trabalho, analisou-se o desempenho de três
equações na geração do fator topográfico bem como a influência da declividade no seu
cálculo. Dados topográficos processados em sistema de informação geográfica foram
utilizados na obtenção do modelo digital de elevação. Esse foi considerado para o cálculo do
fator topográfico no software USLE-2D. Verificou-se que existem diferenças entre os
resultados obtidos por diferentes algoritmos e que áreas com declives acentuados
proporcionam diferenças maiores. Nas equações estudadas, a declividade correspondeu a
75,1%, 83,8% e 82,8% do fator topográfico, portanto a declividade possui maior influência
que o comprimento de rampa no cálculo do fator topográfico. A escolha da equação a ser
aplicada para obtenção do fator topográfico deve obedecer às peculiaridades do relevo local.
Palavras-chave: modelo digital de elevação; comprimento de rampa; erosão hídrica.

Estimating of the USLE topographic factor using three algorithms
ABSTRACT
Several researchers have proposed the mathematical modeling of the topographic factor
(slope length and slope steepness) of the Universal Soil Loss Equation (USLE) in different
conditions of relief. This paper presents an analysis of the performance of three equations in
the production of the topographic factor as well as the influence of slope steepness in its
estimation. Topographic data processed in a geographic information system were used to
derive the digital elevation model that was applied to calculate the topographic factor using
the software USLE-2D. Differences between the results when using distinct algorithms were
found and areas with larger slope steepness resulted in greater differences. The slope
corresponded to 75.1%, 83.8% and 82.8% of the topographic factor in the studied equations.
Therefore, the slope has more influence than the length of the ramp in the calculation of the
topographic factor. In addition, the choice of the equation to be applied to obtain such factor
is dependent upon the local relief.
Keywords: digital elevation model; slope length; water erosion.

1. INTRODUÇÃO
No desenvolvimento de estudos da variação espacial e temporal da erosão hídrica do solo
são utilizadas técnicas de modelagem que proporcionam a avaliação de impactos na
agricultura, solos e recursos hídricos (Renschler e Harbor, 2002), fornecendo informações
úteis na tomada de decisão no planejamento conservacionista do solo e água (Schiettecatte et
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 5, n. 2, 2010.
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al., 2008). Dentre os modelos empíricos de predição da erosão, pode-se destacar a Universal
Soil Loss Equation (USLE) proposta por Wischmeier e Smith (1978).
A USLE é composta por seis fatores que resultam na estimativa da perda de solo média
anual, sendo: erosividade (R); erodibilidade (K); comprimento de rampa (L); declividade (S);
uso e manejo do solo (C); e, práticas conservacionistas (P). Todos esses fatores devem ser
estudados de forma individual e local antes da aplicação do modelo (Onyando et al., 2005;
Irvem et al., 2007). A associação dos fatores L e S é denominada fator topográfico
(Wischmeier e Smith, 1978).
Para uma mesma categoria de uso do solo (fatores C e P constantes), o fator topográfico
(LS) proporciona maior influência na variação da perda de solo (Weill e Sparovek, 2008). O
aumento do fator topográfico pode produzir maior velocidade de escoamento superficial e
erosão. Além disso, a perda de solo é consideravelmente mais sensível às mudanças de
declividade do que a mudanças no comprimento de rampa (McCool et al., 1987; Van
Remortel et al., 2004).
A obtenção dos fatores L e S em bacias hidrográficas apresenta dificuldades em virtude
do declive, que pode ser reto, côncavo, convexo ou uma combinação de formatos. Diversos
pesquisadores buscaram descrever por meio de equações matemáticas o comportamento
desses fatores em condições distintas. Wischmeier e Smith (1978) desenvolveram estudos
para declives irregulares, atribuindo pesos conforme as características dos trechos de declive,
côncava ou convexa. McCool et al. (1987, 1989) propuseram o cálculo dos fatores L e S em
função da relação da erosão entressulcos e em sulcos e para valores de declividade superiores
a 9%. Liu et al. (1994) desenvolveram pesquisas nas regiões montanhosas da China e
propuseram, para situações de declividades elevadas, modificações nas equações de McCool
et al. (1987, 1989). Nearing (1997) propôs uma equação que engloba os fatores de
declividades elevadas de McCool et al. (1987, 1989) e a equação para vertentes com declives
mais íngremes de Liu et al. (1994).
Desse modo, o objetivo da presente pesquisa foi analisar os desempenhos das equações
de Wischmeier e Smith (1978), de McCool et al. (1987, 1989) e de Nearing (1997) na geração
do fator topográfico, bem como avaliar a influência da declividade no cálculo desse fator.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Delineamento geral do estudo
O estudo foi realizado tomando-se por base a bacia hidrográfica do Ribeirão Salobra,
com área aproximada de 540 km2, que está localizada entre as coordenadas de latitudes 20º
12’ S a 20º 28’ S e longitudes 54º 55’ W a 55º 16’ W, com altitudes variando de 200 a 400
metros e declividade média de 2% (Figura 1).
A análise da influência da declividade no cálculo do fator topográfico foi realizada por
meio de três equações, aplicadas no software USLE-2D (Desmet e Govers, 1996), tomando
por base o Modelo Digital de Elevação (MDE). Em seguida, foram verificadas as relações
entre as equações e a conformidade do relevo, que propiciaram as variações nos valores de LS
(Figura 2).
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Figura 1. Localização da área em estudo.

Figura 2. Esquema geral do cálculo do fator topográfico (LS), por três métodos distintos.

2.2. Obtenção do Modelo Digital de Elevação (MDE)
Para obtenção do MDE, foi efetuada a vetorialização da base topográfica, folhas Campo
Grande SF. 21-X-B-II (DSG, 1979) e Palmeiras SF. 21-X-B-I (DSG, 1988), ambas na escala
1:100.000, representadas por curvas de nível equidistantes 40 m, pontos cotados e hidrografia.
Então, obteve-se o MDE a partir da transformação da grade triangular em retangular de 30 x
30 metros, utilizando-se para tanto o aplicativo SPRING 4.3.3 (Câmara et al., 1996), do
Sistema de Informação Geográfica (SIG).
2.3. Obtenção do Fator L
O MDE gerado foi processado no software USLE-2D para o cálculo do fator topográfico.
O fator L foi obtido por meio do cálculo que considera a área de contribuição superficial por
unidade de largura. Assim, é calculado por meio da divisão da área de contribuição pela
largura ao longo do fluxo que pode passar dentro de uma célula. Essa largura depende da
direção do fluxo e é calculada utilizando o aspecto de direção (Desmet e Govers, 1996)
(Equação 1).
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Li,j = [(Ai,j + D2)m+1 – (Ai,j)m+1]/[xi,jm.Dm+2.(22,13)m]

[1]

em que: Li,j= fator de comprimento de vertente de uma célula com coordenadas (i, j); Ai,j =
área de contribuição de uma célula com coordenadas (i, j) (m2); D = tamanho da grade de
células (m); xi,j = valor da direção do fluxo; e, m: coeficiente dependente da declividade.
O software USLE-2D disponibiliza quatro algoritmos para elaboração do fator S, dentre
os quais foram utilizados os seguintes: Wischmeier e Smith (1978), McCool et al. (1987,
1989) e Nearing (1997).
2.4. Obtenção do Fator S
2.4.1. Algoritmo de Wischmeier e Smith (1978)
O expoente (m) da Equação 1 foi calculado de acordo com Wischmeier e Smith (1978),
sendo: S < 1% m = 0,2; 1% ≤ S ≤ 3% m = 0,3; 3% < S ≤ 5% m = 0,4; e, S > 5% m = 0,5.
Utilizou-se a Equação 2 proposta por Wischmeier e Smith (1978) para o cálculo do fator S.
Sws = 65,41 sen2 θ + 4,56 sen θ + 0,065

[2]

sendo: θ = ângulo em graus da encosta.
2.4.2. Algoritmo de McCool et al. (1987, 1989)
Aplicou-se a Equação 3 proposta por McCool et al. (1987, 1989), que também é utilizada
na Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (Renard et al., 1997). Os valores do
expoente (m) da Equação 1 são calculados conforme Equação 3.
m = β/(1+ β)

[3]

Sendo β o quociente entre a erosão em sulcos e entre sulcos podendo ser calculado
conforme Equação 4 (McCool et al., 1989).
β = (sen θ/0,0896) / [3(sen θ)0,8 + 0,56]

[4]

A inclinação do declive (S) foi calculada de acordo com McCool et al. (1987) (Equações
5 e 6).
SM = 10,8 sen θ + 0,03 (S < 9%)

[5]

SM = 16,8 sen θ – 0,50 (S ≥ 9%)

[6]

em que: θ = ângulo em graus da encosta.
2.4.3. Algoritmo de Nearing (1997)
Utilizou-se a Equação 7 proposta por Nearing (1997) no cálculo de fator S juntamente
com a metodologia de McCool et al. (1989) para o cálculo do expoente m da Equação 1.
SN = 1,5 + 17/1 + е(2,3 – 6,1 sen θ)

[7]

em que: θ = ângulo da encosta (graus).
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2.5. Análise dos dados
Analisou-se a diferença entre os fatores topográficos resultantes da aplicação das 3
equações acima referidas, por meio de análise estatística realizada pelo método de KruskalWallis (Kruskal e Wallis, 1952), sob um intervalo de confiança de 95%.
Os fatores LS obtidos foram correlacionados com declividade presente em cada unidade
espacial. Para tanto, o software IDRISI (Eastman, 2003) foi utilizado na obtenção da
declividade a partir do MDE (Figura 3).

Figura 3. Modelo Digital de Elevação da área em estudo.

A correlação dos dados foi obtida a partir da função Regress do software IDRISI, sendo
analisado o coeficiente de correlação (r), o coeficiente de determinação (r²) e significância
(teste t, para α = 0,1). Nas três equações estudadas, verificou-se correlação linear entre as
variáveis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentam variabilidade conforme observado nos valores de desvio
padrão, coeficiente de variação e variância da amostra (Tabela 1). Isso em virtude da variação
dos valores de L e S dentro de uma unidade complexa como uma bacia hidrográfica.
Tabela 1. Estatísticas descritivas do fator topográfico (LS), quando obtido por três diferentes
algoritmos.
Estatística Descritiva
Média
Mediana
Desvio padrão
Coeficiente de variação
Variância da amostra

Wischmeier e Smith (1978)
0,677
0,191
0,974
1,288
0,949
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McCool et al. (1987, 1989)
0,739
0,120
1,025
1,195
1,052

Nearing (1997)
0,703
0,129
0,968
1,206
0,936
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Verifica-se o comportamento distinto da ocorrência do fator topográfico na bacia
hidrográfica em estudo, referente a cada equação aplicada. As posições dos quartis
evidenciam essa variação (Figura 4).

Figura 4. Box plot para valores calculados do fator topográfico.

É possível verificar maior semelhança entre os resultados obtidos a partir da equação
McCool et al. (1987, 1989) e Nearing (1997). Entretanto, verificou-se que existe diferença
estatística (p < 0,05) entre os resultados obtidos a partir das três equações.
Nota-se que, em áreas de baixa declividade, os valores do fator topográfico apresentamse semelhantes. Áreas com declive acentuado proporcionam maiores diferenças entre os
resultados (Figura 5). Renard et al. (1997) demonstram que em encostas menos íngremes, o
fator topográfico calculado pelas equações de McCool et al. (1987, 1989) apresenta-se
próximo dos valores estabelecidos pelo método de Wischmeier e Smith (1978). No entanto,
em condições de declividades mais acentuadas, os valores de LS determinados por McCool et
al. (1987, 1989) são equivalentes à metade do valores de LS obtidos na USLE.
O valor médio do fator topográfico obtido na bacia hidrográfica em estudo é considerado
baixo. No entanto, existem áreas com elevados valores, podendo ocasionar assim, maior
escoamento superficial resultando em condições favoráveis à erosão hídrica. Essas áreas estão
concentradas na região norte da bacia hidrográfica estudada (Figura 5).
Foram obtidos diferentes níveis de correlação entre o fator topográfico e a declividade
para cada equação estudada. Em ordem decrescente, as equações de McCool et al.
(1987,1989), Nearing (1997) e Wischmeier e Smith (1978) possibilitaram maiores valores de
correlação (Figura 6).
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Figura 5. Mapas dos fatores topográficos (LS) quando obtidos por três diferentes
equações (A, B e C) e da declividade (D).

Figura 6. Correlação entre a declividade (eixo x) e o fator topográfico (eixo y). A. Wischmeier e
Smith (1978); B. McCool et al. (1987, 1989); C. Nearing (1997).

Em virtude das equações de McCool et al. (1987,1989) e Nearing (1997) contemplarem
valores de declividade superiores a 9%, ao contrário da equação de Wischmeier e Smith
(1978), as primeiras apresentaram melhores resultados de correlação com a declividade
(Figura 6).
Considerando o valor obtido do coeficiente de determinação, as equações de McCool et
al. (1987, 1989), Nearing (1997) e Wischmeier e Smith (1978) indicam que a declividade
abrange 83,77%, 82,84% e 75,10% do fator topográfico, respectivamente. Portanto, a
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declividade possui maior influência que o comprimento de rampa no cálculo do fator
topográfico.
A partir de valores de declividade aplicados a qualquer uma das três equações de
correlação gerada neste estudo, pode-se chegar a uma aproximação do fator topográfico com
boa precisão para a área em estudo.

4. CONCLUSÕES
A declividade possui maior influência que o comprimento de rampa no cálculo do fator
topográfico.
Existem diferenças entre os resultados obtidos do fator topográfico (LS) pelos três
algoritmos utilizados. Áreas com declives acentuados proporcionam maiores diferenças.
Em regiões com declividade acentuada, superior a 9%, recomenda-se utilizar a equação
de McCool et al. (1987, 1989) ou Nearing (1997).
A escolha da equação a ser aplicada para obtenção do fator topográfico deve obedecer às
peculiaridades de cada equação em relação ao relevo local.
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RESUMO
A criação e manutenção de espaços públicos destinados à preservação ambiental e aos
usos de recreação e lazer tem sido um dos desafios enfrentados pelos gestores públicos.
Localizado em uma área de expansão urbana de Chapecó, o Parque das Palmeiras está sujeito
a indicadores de risco ambiental, tornando-se um ativo natural frágil. O objetivo do presente
estudo está em verificar as características do comportamento do usuário do parque quando se
compõe uma valoração usando dois métodos, valoração contingente e custo de viagem, e
estimar o valor para manter as funções do parque atribuído pelos usuários e pela população,
por intermédio da aplicação de questionários compostos de variáveis socioeconômicas e
atitudinais. A aplicação do método de valoração contingente permitiu constatar que a
população está disposta a pagar pela manutenção das suas funções uma média de R$ 7,14 por
mês. Dessa forma, o valor estimado para a manutenção das funções do parque corresponderia
a R$ 14.651.280,00 por ano. Em relação à aplicação do método de custo de viagem foi
possível identificar questões quanto à procedência, onde a maior participação se dá por
usuários provenientes de localidades circunvizinhas, como Bairro Bela Vista e Jardim
América. O valor agregado alcançado por meio da aplicação do método de custo de viagem
foi de R$ 5.580,00. A obtenção de um valor de referência para o Parque das Palmeiras poderá
fornecer subsídios ao poder público e orientar o processo de gestão desse ativo natural. A
aplicação de instrumentos econômicos é uma forma de se avaliar economicamente o valor da
compensação por danos socioambientais.
Palavras-chave: valoração ambiental; disposição a pagar; ativos ambientais; economia do meio
ambiente.

User behavior in contingent valuation and travel cost - The case of
Parque das Palmeiras in Chapecó, SC, Brazil
ABSTRACT
The creation and maintenance of public areas for environmental preservation, recreation
and leisure has been one of the challenges faced by public managers. Located in an area of
urban expansion of Chapecó, Parque das Palmeiras is subject to environmental risk, making it
a fragile natural asset. The aim of this study was to verify the characteristic behavior of park
users using two methods for economic value assessment, i. e., “contingent valuation” and
“travel cost” for estimating the value to maintain the park functions by users and the
population using a questionnaire composed of socioeconomic and attitudinal issues. The
application of the contingent valuation method revealed that the population is willing to pay
for the maintenance of park functions an average of R$ 7.14/month. Thus, the estimated value
for the yearly maintenance of the park functions is R$ 14,651,280.00. Regarding the
application of the cost of travel it was possible to identify that the largest users’ participation
is from surrounding towns such as Bela Vista and Jardim América. The added value achieved
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by applying the method of travel cost was R$ 5,580.00. A reference value to keep the Parque
das Palmeiras may support government management decisions for the maintenance this
natural asset, also directing for the application of economic instruments as a way to offseting
environmental damage cost.
Keywords: environmental valuation; willingness to pay; environmental assets; economics of the
environment.

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o interesse pelas questões ambientais tem se ampliado
consideravelmente. Isso ocorreu, sem sombra de dúvida, pelo avanço da devastação ambiental
que passou a afetar crescentemente a população dos países centrais do capitalismo. O buraco
na camada de ozônio, os cânceres de pele, o lixo a entupir as cidades, os rios mortos, o fim de
florestas, as chuvas ácidas, enfim, uma enorme gama de problemas passou a ser vista como
resultado da ação inconsequente do homem, sinalizando limitações futuras da economia
mundial e do bem-estar humano. A partir de então, o mundo desenvolvido percebe que tem
um grande e inimaginado desafio pela frente à procura de soluções.
A degradação ambiental e consequente redução de sua disponibilidade tornaram-se
questões muitos discutidas atualmente. Existe grande preocupação com a qualidade e
quantidade dos recursos naturais existentes.
Decisões intertemporais de utilização dos recursos permeiam as discussões, através do
conceito de desenvolvimento sustentável, que se refere a utilização presente desses recursos
sem prejuízo da utilização futura. O crescimento da atividade industrial e populacional,
associado à falta de medidas que objetivem o desenvolvimento sustentável, indicam a
incapacidade de se produzir sem a geração de impactos negativos ao ambiente. Além de criar
produtos, os processos produtivos utilizados externalizam poluentes danosos à saúde humana,
animal e vegetal, gerando gastos monetários e perda de bem-estar à sociedade (Souza, 2007).
A valoração ambiental pode tratar de questões que vão dos problemas mais amplos e
gerais (p. ex. buscando estimar os danos ambientais causados pela devastação de uma grande
área da Amazônia) até problemas mais específicos (como os impactos ambientais causados
por um determinado projeto ou empreendimento). Esses exemplos mostram a gama
diferenciada de problemas sobre os quais as técnicas de valoração econômica e as noções de
contabilidade ambiental existentes podem ser aplicadas (Sekiguchi, 1999).
As externalidades ocorrem quando as possibilidades de consumo de um agente são
afetadas por causa da utilização do recurso por outro agente, podendo ser positivas – caso a
ação de um indivíduo beneficie o outro – e negativas – caso resultem em custos para terceiros
(Varian, 2003). A poluição é um exemplo de externalidade negativa. Essas externalidades se
apresentam como falhas de mercado, tornando-o ineficiente. Contador (2000) coloca ainda
como exemplos de externalidades negativas a poluição sonora e atmosférica causadas por
veículos automotores, perda da produção agrícola provocada por uma fábrica de cimento.
Segundo Contador (2000), as externalidades têm como principais causas a definição
imprecisa do direito de propriedade e seu caráter involuntário. Ou seja, a poluição é causada
de forma não intencional e o agente poluidor não arca com os custos gerados pela poluição
por não ser cobrado, já que os recursos naturais não têm proprietários definidos.
De acordo com Marques e Comune (2003), os bens e serviços econômicos utilizam o
meio ambiente (ar, água, solo), impactando sua capacidade assimilativa, acima de sua
capacidade de regeneração. Assim, esses bens e serviços detêm custos de produção que são
comercializados no mercado, possuidores de preços explícitos, e fatores não comercializados
no mercado (os bens e serviços ambientais). Assim, o preço de mercado não reflete o real
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custo de produção do bem ou serviço. Os custos relacionados aos ativos ambientais são
considerados nulos, o que pode levá-los à exaustão ou degradação total.
A evidente necessidade de valoração econômica dos ativos ambientais apresenta a
importância do desenvolvimento de métodos para tal. Baseando-se na teoria neoclássica, os
métodos de valoração econômica mais difundidos atualmente levam em consideração as
preferências individuais (através das quais se obtêm as preferências da sociedade) e a
simulação de mercados hipotéticos para a valoração de ativos que não possuem mercados.
Segundo Marques e Comune (2003), além do desenvolvimento de métodos capazes de
estimar o valor ambiental, a economia do meio ambiente baseada nos fundamentos da teoria
neoclássica desenvolveu também instrumentos de política como impostos, taxas, quotas,
subsídios, regulamentos, leilões de poluição, entre outros.
O valor de uso, aquele atribuído pelas pessoas que realmente utilizam o recurso, engloba
os valores de uso direto (como a exploração da madeira, caça e pesca, etc) e indireto, obtido
com o consumo indireto do recurso, como as funções ecológicas providas por esse recurso. A
Economia do Meio Ambiente apresenta grande diversidade de métodos capazes de valorar os
recursos ambientais existentes. Estes se diferenciam em diversos aspectos, existindo,
portanto, diversas classificações. Dentre essas classificações, não existe uma universalmente
aceita (Souza, 2007).
Segundo Finco (2001, p. 21):
“A valoração econômica do meio ambiente surge da crescente preocupação
mundial com a preservação / conservação dos recursos naturais. Essa preocupação
deriva, sobretudo, do aumento da demanda pela qualidade dos bens e serviços
gerados por esses recursos, ao mesmo tempo em que há uma enorme perda de
bem-estar com a variação na quantidade e na qualidade desses serviços, por parte
da geração presente, e, pela presente preocupação com a geração futura. A
valoração econômica aparece como uma ferramenta utilizada para atribuir valores
aos bens e serviços providos pelo meio ambiente, como forma de captar os custos e
benefícios oriundos das variações na quantidade e na qualidade desses bem e
serviços”.

A adoção de mecanismos capazes de internalizar os efeitos gerados pelas atividades
produtivas, seja através de instrumentos econômicos - como a instituição de taxas, multas, etc
- ou outros torna-se cada vez mais evidente. A proposta de avaliação monetária dos recursos
naturais surge com objetivo de mostrar o valor econômico de um certo tipo de ambiente e o
prejuízo irrecuperável, que pode haver, caso este seja destruído. Porém, além desses
instrumentos há necessidade de maior conscientização quanto à questão ambiental, que deve
fazer parte das decisões de consumo e produção, para que se possa crescer de maneira
sustentável.
Nesse contexto, dada a carência de trabalhos sobre a economia do meio ambiente na
região oeste Santa Catarina, buscou-se valorar o Parque das Palmeiras em Chapecó (SC).
Este estudo também pretende caracterizar as variáveis socioeconômicas dos entrevistados
e sua relação com aspectos ligados diretamente a valoração do Parque das Palmeiras. O
cálculo do valor econômico do Parque das Palmeiras poderá ser utilizado tanto para análise de
projetos econômicos, bem como para subsidiar políticas de desenvolvimento sustentável para
a região.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Caracterização da área de estudo
O Parque das Palmeiras, atualmente com 14.000 m² de área, apresenta uma expressiva
área verde destinada ao uso público da cidade de Chapecó. Localiza-se à margem da Rua
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Mascarenhas de Moraes – paralela ao norte, limitando-se a leste com a Rua João Araldi, ao
sul com o antigo lixão da cidade e a oeste com o condomínio Vale do Paraíso.
Recebe em torno de 300 visitantes mensais que, por ano, representam 1,8% da população
de Chapecó, 174.000 habitantes (IBGE, 2009). Nesse ativo natural, os usuários encontram
uma grande área verde com palmeiras nativas, churrasqueiras, quadras esportivas e estrutura
para camping. Espaços esses que contrastam com seu entorno urbanizado. O Parque também
se caracteriza por ser um espaço destinado à realização de ações de educação ambiental e
pesquisa científica.
Apesar desses aspectos, em função da sua localização, o Parque das Palmeiras se traduz
como um ativo natural frágil, estando sujeito a indicativos de risco ambiental: em seu entorno
verifica-se a degradação das matas, a instalação de empreendimentos imobiliários e o avanço
da ocupação desordenada do solo, evidenciando problemas de regularização fundiária, além
do lançamento de lixo e esgotos. Internamente constata-se a falta de consciência por parte de
alguns dos seus usuários no que concerne ao uso e preservação das áreas de lazer e recreação.
2.2. Aspectos metodológicos
A metodologia para obtenção de dados se deu pela aplicação de dois métodos de
valoração ambiental: valoração contingente e custo de viagem.
2.2.1. Método de Valoração Contingente (Contingent Valuation Method)
Um método bastante utilizado para valorar áreas de recreação é o método de valoração
contingente (MVC) que permite captar por meio de entrevistas realizadas com os visitantes no
local de recreação os valores pessoais para bens “sem preço” criando para isso um mercado
hipotético (Cummings et al., 1986). Dessa forma, o método de valoração contingente permite
captar o valor de uso, o valor de existência e, ainda, o valor de opção do recurso ambiental na
medida em que capta a disposição a pagar das pessoas para assegurar um benefício, a
disposição a aceitar a abrir mão do benefício, a disposição a pagar para evitar uma perda e
ainda disposição a aceitar uma perda (Pearce e Turner, 1990).
Dentro do método de valoração contingente, considerou-se um mecanismo pioneiro e
direto dentro da valoração contingente, a forma para obtenção de valores da disposição a
pagar utilizada foi a aplicação de questionário à população, foram criadas quatro categorias:
Visitantes do Parque.
Moradores do Bairro Parque das Palmeiras.
Moradores do Condomínio Vale Paraíso.
População dos outros bairros de Chapecó.
Para todas as categorias foram aplicadas questões fechadas, em que se questionou
idade, renda, escolaridade e disposição a pagar. Na questão referente à disposição a pagar, as
pessoas, antes de responderem, receberam a informação que deveriam levar em consideração
dois aspectos: o valor que optassem seria pago mensalmente e seria referente à manutenção e
constante reestruturação do parque. Após terem recebido essas informações optavam por um
dos seguintes valores: R$ 1,00 – R$ 10,00 – R$ 20,00.
Para análise dos dados foi feita uma média da disposição a pagar de cada categoria e
multiplicado pelo número total de pessoas da categoria, pelo número de dias de cada mês e
pelo número de meses do ano, chegando assim na disposição a pagar anual de cada categoria
e também geral.
2.2.2. Método do Custo de Viagem (Travel Cost Method)
O método do custo de viagem (MCV) é um dos métodos indiretos utilizados para valorar
as atividades recreacionais. Conforme salientado por Hanley e Spasch (1993) o método foi
proposto em 1947, quando o economista Harold Hotteling sugeriu ao diretor do Serviço de
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Parques Nacionais uma metodologia para medir os benefícios proporcionados pelos locais de
recreação ao ar livre, mas somente foi introduzido formalmente na literatura pelos
economistas Wood e Trice em 1958 e Clawson e Knetsch em 1966. O modelo básico é
normalmente conhecido como técnica de Clawson – Knetsch.
O objetivo do método do custo de viagem é estimar uma curva de demanda para a
recreação, em que o número de visitas é função dos custos de viagem e demais variáveis
socioeconômicas. De acordo com a teoria econômica neoclássica, essa curva de demanda
representa o possível valor agregado à recreação, proporcionado pelo recurso natural em
questão. Além disso, deve estimar a disponibilidade do usuário a pagar para quantidades
específicas de recreação (Clawson, 1994).
Dessa forma, o método de custo de viagem busca, a partir dos custos efetivados pelos
indivíduos até o local de recreação, estimar os benefícios auferidos pela referida atividade
recreativa (Tisdell, 1991). De maneira simplificada, o método baseia-se em entrevistas
realizadas com os visitantes no local de recreação a fim de coletar informações sobre os
custos de viagem.
Dentro do método de custo de viagem foi considerado somente uma categoria formada
pelos visitantes do parque. Foram aplicadas as seguintes questões: Onde mora? Como chegou
até o parque? Distância percorrida para chegar até o parque? Tempo necessário para chegar
até o parque? Preço pago por litro de gasolina na ocasião do trajeto até o parque? Para análise
dos dados coletados foi adotado como padrão uma média de 10 km/L de gasolina, com essa
média foi calculado o custo de viagem de cada visitante.
2.2.3. Coleta de dados
A coleta de dados ocorreu nos meses de agosto, setembro e outubro de 2008, obedecendo
aos seguintes critérios de amostragem para cada categoria:
13) Visitantes do Parque, o questionário foi aplicado aleatoriamente às pessoas que visitaram
o parque durante o período de visita, a coleta aconteceu no segundo sábado e domingo de
cada um dos meses de coleta.
14) Moradores do Bairro Parque das Palmeiras, o questionário foi aplicado aleatoriamente aos
moradores do bairro, a coleta aconteceu no segundo sábado e domingo de cada um dos
meses de coleta.
15) Moradores do Condomínio Vale Paraíso, localizado ao lado do parque, o questionário foi
aplicado aleatoriamente aos moradores durante sua entrada ou saída do condomínio, a
coleta aconteceu no segundo sábado e domingo de cada um dos meses de coleta.
16) População dos outros bairros de Chapecó, o questionário foi aplicado aleatoriamente aos
moradores de outros bairros da cidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O método de valoração contingente foi aplicado para 84 pessoas, em que 27 eram
moradores do bairro, 12 eram moradores do condomínio, 17 estavam visitando o parque,
sendo moradores de diversos bairros e 28 eram moradores de outros bairros da cidade de
Chapecó. Das pessoas entrevistadas 35 (42%) eram do sexo feminino e 49 (58%) eram do
sexo masculino. Referente à faixa etária, a classe em que se obteve o maior número de
entrevistados foi a de 25 a 34 anos com 33 pessoas (39%), seguido por 35 a 44 anos com 21
pessoas (25%), 15 a 24 anos com 16 pessoas (19%), acima de 54 anos com 9 pessoas (11%) e
de 45 a 54 anos com 5 pessoas (6-%). Já referente à escolaridade dos entrevistados a
formação mais encontrada foi a de Ensino Médio completo (EM completo), com 24 pessoas
(29%) e a formação menos encontrada foi a de analfabetismo representada por uma pessoa
(1%).
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Analisando a disposição a pagar (DAP) de todas as categorias, o valor mais citado foi de
R$ 10,00 e o menos citado foi de R$ 20,00 mensais (Figura 1).
16
14

Entrevistados

12
10

Moradores do Bairro
Moradores do
Condomínio
Visitantes do parque
População Chapecó

8
6
4
2
0
R$ 1,00

R$ 10,00

R$ 20,00

Disposição a pagar

Figura 1. Disposição a pagar das quatro categorias.

A Figura 1 demonstra ainda que nenhum dos moradores do condomínio optou pelo valor
de R$ 20,00. Todas as categorias tiveram o maior número de entrevistados representados no
DAP de R$ 10,00, o que também ocorreu quanto ao menor número de entrevistados
representados no DAP de R$ 20,00.
Ao compararmos a DAP com os níveis de escolaridade (Figura 2), o maior número de
entrevistados de cada nível se mantém dentro do valor de R$ 10,00, a única exceção encontrase nos entrevistados com ensino fundamental completo (EF completo), em que a maior
representatividade se deu no DAP de R$ 1,00. Cerca de 32% dos entrevistados estudou, no
máximo, até o ensino fundamental. Incluindo a faixa da população que completou o ensino
médio (EM completo), esse percentual se eleva para 55%.
16
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Figura 2. Disposição a pagar dos entrevistados em
relação à escolaridade.

Quando se relaciona a disposição a pagar com a idade dos entrevistados se percebe que
os entrevistados compreendidos nas faixas etárias com idade superior a 45 anos não foram
representados no DAP de R$ 20,00 (Figura 3). Outro aspecto que se destaca é que os
entrevistados que possuíam de 15 a 44 anos tiveram mais representatividade no DAP de R$ 10,00,
já os entrevistados com idade acima de 45 anos tiveram maior participação no DAP de R$ 1,00.
Além disso, é possível destacar que há relação positiva entre idade e valores pagos. Ou
seja, a disposição a pagar aumenta a cada faixa etária estudada. Porém cabe destacar que a
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faixa que melhor explica esse relacionamento entre as variáveis situa-se entre os entrevistados
com idade entre 25 e 34 anos.
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Disposição a pagar

Figura 3. Disposição a pagar dos entrevistados em relação
à idade.

Ao analisar as faixas de renda mensal dos entrevistados, identificou-se que 73% destes
percebe até R$ 1.000,00. Cerca de 14% possui renda acima de R$ 1.500,00 (Figura 4). Ao
relacionar as variáveis de DAP e renda não se encontrou correlação satisfatória, embora o
sinal tenha sido positivo.
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Figura 4. Disposição a pagar dos entrevistados em relação à
renda.

A média de disposição a pagar das quatros categorias variou de R$ 5,58 – moradores do
Condomínio – a R$ 8,89 mensais – população de Chapecó. A média das quatros categorias
foi de R$ 7,14 mensais.
Pelas médias dos DAPs de cada categoria e também da média geral foi possível valorar o
Parque das Palmeiras, utilizando a Equação 1:
[Média DAP x N° N° de representantes por categoria= X1
X1 x 12 meses/ano = Valor Total do Parque]

[1]

Equação 1. Equação geral da média dos DAPs em relação à população em estudo.

Quando colocamos os dados obtidos na Equação (1), temos os seguintes valores para
cada categoria:
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Os moradores do bairro Parque das Palmeiras estão dispostos a pagar um valor médio de
R$ 6,74/mês, correspondendo a um montante anual de R$ 129.408,00 (Equação 2).
[DAP Bairro = R$ 6,74 (média DAP) x 1.600 moradores = R$ 10.784,00
R$ 10.784,00 x 12 meses/ano = R$ 129.408,00]

[2]

Equação 2. Média dos DAPs em relação aos moradores do bairro Parque das Palmeiras.

Os moradores do Condomínio Vale Paraíso estão dispostos a pagar um valor médio de
R$ 5,58/mês, correspondendo a um montante anual de R$ 16.070,40 (Equação 3).
[DAP Condomínio = R$ 5,58 (média DAP) x 240 moradores = R$ 1.339,20
R$ 1.339,2 x 12 meses/ano = R$ 16.070,40]

[3]

Equação 3. Média dos DAPs em relação aos moradores do Condomínio Vale Paraíso.

Os visitantes do Parque das Palmeiras estão dispostos a pagar um valor médio de R$
7,35/mês, correspondendo a um montante anual de R$ 26.460,00 (Equação 4).
[DAP Visitantes = R$ 7,35 (média DAP) x 300 visitantes/mês = R$
2.205,00
R$ 2.205,00 x 12 meses/ano = R$ 26.460,00]

[4]

Equação 4. Média dos DAPs em relação aos visitantes do Parque das Palmeiras.

A população de Chapecó está disposta a pagar um valor médio de R$ 8,89/mês,
correspondendo a um montante anual de R$ 18.242.280,00 (Equação 5).
[DAP Chapecó = R$ 8,89 (média DAP) x 171.000 população
Chapecó = R$ 1.520.190
R$ 1.520.190 x 12 meses/ano = R$ 18.242.280,00]

[5]

Equação 5. Média dos DAPs em relação à população de Chapecó.

Já o valor médio das quatro categorias é de R$ 7,14/mês, correspondendo a um montante
anual de R$ 14.651.280,00 (Equação 6).
[DAP Geral = R$ 7,14 (média DAP das quatro categorias) x 171.000 população
Chapecó = R$ 1.220.940,00
R$ 1.220.940,00 x 12 meses/ano = R$ 14.651.280,00]

[6]

Equação 6. Média dos DAPs das quatro categorias.

Por meio da aplicação do método de custo de viagem foram entrevistados 17 pessoas,
pelo questionário se conheceu a procedência dos visitantes do parque, em que a maior
participação se dá por visitantes provenientes do Bairro Efapi – 2%, os demais visitantes são
oriundos de localidades circunvizinhas, como Bairro Bela Vista, Jardim América e São
Cristóvão. Os visitantes levam, em média, 10 min para chegar até o parque, 1% não usam
meios de transporte para se locomoverem, aproveitam para dar uma caminhada.
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Para quantificação do método de custo de viagem foi considerada a relação distância
percorrida x preço da gasolina, e foi estabelecida uma média de gasto para o veículo de 10
Km/L e o valor do litro foi considerado de acordo com as respostas obtidas no questionário.
Com a média inicial estabelecida, que foi de R$ 1,55 (distância percorrida x preço da
gasolina) realizamos o seguinte cálculo (Equação 7):
[R$ 1,55 x 300 (Visitantes mensal): R$ 465,00
R$ 465,00 x 12 meses/ano: R$ 5.580,00]

[7]

Equação 7. Quantificação do método de custo de viagem.

Dessa forma, pela aplicação do método de custo de viagem, o valor recreativo agregado
ao Parque das Palmeiras é de R$ 5.580,00/ano.

4. CONCLUSÃO
Com o estudo foi possível identificar as características socioeconômicas dos visitantes e
da população de Chapecó em relação ao Parque das Palmeiras, bem como as suas disposições
a pagar pela manutenção do ativo. A aplicação do método de valoração contingente permitiu
constatar que a população em geral está disposta a pagar pela manutenção das suas funções
uma média de R$ 7,14/mês. Dessa forma, a partir da média atribuída, o valor estimado para a
manutenção das funções do parque corresponde a R$ 14.651.280,00 por ano. Com uma idade
média compreendida na faixa de 25 a 34 anos, a maior incidência para o grau de escolaridade
está representada pelos usuários que estudaram até o ensino médio, porém as maiores
participações na disposição a pagar foram verificadas por aqueles que declararam possuir
ensino superior. A média mensal da renda familiar dos entrevistados situa-se em torno da
faixa de R$ 501,00 a R$ 750,00.
Em relação à aplicação do método de custo de viagem foi possível identificar questões
quanto à procedência, em que a maior participação se dá por usuários provenientes de
localidades circunvizinhas, como Bairro Bela Vista, Jardim América e São Cristóvão. O valor
agregado alcançado pela aplicação do método de custo de viagem foi de R$ 5.580,00.
Os valores recreativos agregados ao Parque das Palmeiras, apesar de estarem
subestimados, são altos e corroboram a importância econômica do ambiente estudado e,
consequentemente, da sua preservação.
Ao avaliar as condições atuais do Parque e o possível uso futuro daquele espaço urbano
de expressivo valor econômico, o governo municipal tem, a partir de informações como as
apresentadas neste estudo, possibilidade efetiva de afirmar a necessidade de locais de lazer e
de preservação para uso público. A constituição de um valor ambiental dado ao bem, impede
que se avalie um possível retorno à sociedade, apenas a partir da exploração imobiliária
daquele local. Ainda mais, deixa explícito ao Poder Público uma clara intencionalidade da
população de preservar locais como o estudado, e desejar ter no município, locais preservados
e de convívio social.
A realização de estudos como este dá ao bem um valor que pode ser comparado com
outras finalidades de uso para o local. Observa-se que aí tem o gestor municipal um
argumento sensível para justificar o investimento na manutenção e preservação de bens
ambientais no seu município. Com a recente aprovação da NBR 14653-6 (2008 e alterações
2009) Avaliação de bens (parte 6) – Recursos naturais e ambientais, tem-se a efetivação como
instrumento legal e abre-se um caminho promissor de preservação a partir da valoração
ambiental.
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Conclui-se, então, que os valores estimados pelos usuários e pela população para a
manutenção das funções do parque servirão de parâmetros para justificar o aporte de recursos
financeiros em projetos que visem à manutenção das funções socioambientais do ativo.
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