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ABSTRACT
This editorial describes the process of periodic evaluation by CAPES, based on
commercial indices proposed by companies such as the ISI FI by Thomson Reuters and
SCImago by Scopus and public indices as proposed by SciELO and other freely calculated
indices based on Google Scholar and investigates the impact position of the journal Ambiente
& Agua compared with journals from the SciELO base. Results show that Ambiente & Agua
is in the right path in the search for quality. Its editorial board strongly recommends that
Brazilian public scientific agencies consider tools that are cost free and have large coverage
for impact evaluation to allow the impact assessment of a range of emerging journals in a
common and wide basis for all scientific journals.
Keywords: Indexation; h-Index; Impact Factor.
1. INTRODUCTION
SciELO Project (Scientific Electronic Library Online) was established due to the need to
understanding the scientific production in Brazil and other countries in Latin America and the
Caribbean at the time not yet indexed by the main international database, ISI Web of
Knowledge. The project resulted from a collaboration between the Foundation for Research
Support of São Paulo (FAPESP) and the Latin American and Caribbean Center on Health
Sciences (BIREME) with the support of CNPq (National Council for Scientific and
Technology Development). According to Meneghini (1998) between 1981 and 1993 the
number of Brazilian articles indexed by the ISI has grown by 60%, but this represented only
20% to 25% of the national scientific production, which had been growing in the range of
65% between 1987 and 1998. This scenario, according to the author, made clear the following
concern: "we can not know the quality of this production and the impact of its circulation".
Today SciELO has very clear criteria for inclusion, maintenance, and evaluation of scientific
journals. These criteria seek "the visibility, accessibility, and credibility of scientific
publications in Latin America and the Caribbean, using an Internet integrated publication of
collections of national and regional journals. In the long term the project seeks to contribute
to increasing the impact of scientific production in these regions" (SciELO, 2004).
The position of impact indicators of the journal Ambiente & Agua, in relation to other
Brazilian journals that publish articles on related areas, ranked by Qualis /CAPES in strata
A2, B1, B2 and B3, was discussed by Batista and Dias (2010). Results showed that Ambiente
& Agua showed impact values measured by h-index, g-index, and AW-index higher than
other Brazilian scientific journals classified in higher Qualis / CAPES strata, not only B2 and
B1, but also A2.
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 5, n. 3, 2010.
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In this paper, the objective was to analyze the impact of all journals registered in the
SciELO database and compare with the same indicators of Ambiente & Agua without
applying any restriction period, therefore, taking into account the entire history of each
journal.
2. MATERIAL AND METHODS
To develop this paper, the values of the h-index, g-index, AW-index, e-hm-index and
index were calculated. These indices are defined as follows:
• h-index was defined by Hirsch (2005) "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";
• g-index was defined by Egghead (2006) 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”;
• AW-index of Jin (2007) corresponds to the square root of AWCR. The latter is
based on a weighted age factor and measures a bundle of articles adjusted for the age
of their publication;
• e-index was defined by Zhang (2009) as a complement to the h-index that takes
into account the ignored excess citations;
• hm-index was defined by Schreiber (2008) as a modification of the h-index to solve
the problem of determining the impact of co-authored articles using a fractionalized
counting of the published papers.
All values of the five indicators were obtained using the Harzing’s Publish or Perish
version 3.1.3974 obtained on November 17th, 2010. For journals with similar names, a
SciELO filter was used to return only the specific values for the effective desired journal.
The values were tabulated in spreadsheets and analyzed using XY scatter plots.
Subsequently, the values of the five indicators for each of the 218 journals were organized in
matrices for cluster analysis, so that each journal occupied the same position in each array.
This matrix structure was subjected to cluster analysis using MultiSpec version 3.1. For this
analysis Isodata algorithm was chosen with initialization along first eigenvector of the
covariance matrix. The Isodata algorithm was proposed by Ball and Hall (1965) in their work
dedicated to the development of mathematical algorithms for clustering (generation of
clusters) in accordance with other studies in the field of pattern recognition in a multivariate
data matrix. According to the authors, Isodata "is an interative procedure for the sorting of a
set of multi-dimensional patterns into subsets of patterns. An average pattern is used to
represent each subset of patterns, and the iterative process, by changing the composition of
these subsets, creates new average patterns [...] the procedure compare patterns with a set of
clusters constructed from subsets of the patterns themselves, and groups patterns together on
the basis of these comparisons". Comparisons are made of measures of distance in three
dimensional space and groups are formed by the proximity between them.
The cluster analysis was performed by limiting the maximum number of groups initially
in four and later in eight. The groups formed by the process of generating clusters have
statistical values that describe them as a group, that is, the number of members, the average
value for the group, and the standard deviation among group members.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
The results of the analysis of the impact values of the five indicators of the 218 journals
from the SciELO database (listed in Table 1), as well as of Ambiente & Agua, are shown in
XY scatter plots presented in Figures 1 and 2. In both figures the X axis was maintained
(AW-index values) and the Y axis contains the values of other indicators. Figure 1 shows that
most journals have values lower than 30 for the h-index and AW-index and lower than 40 for
the g-index. Very few journals (six) have values greater than 40 for the first two indicators
and 60 for the g-index. This relative distribution between the values of these three indicators
anticipate a probable formation of clusters (groups) over the point cloud that can be seen in
this figure, that is, denser groups of journals impact values (with lower variance) near the
axes intersection and more scattered journal groups (with higher variance) toward the higher
impact indicator values.
Table 1. List of scientific journals of the SciELO database analyzed in this article.
ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)
Acta Amazonica
Acta Botanica Brasilica
Acta Cirurgica Brasileira
Acta Ortopédica Brasileira
Acta Paulista de Enfermagem
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Alea : Estudos Neolatinos
Ambiente & sociedade
Anais Brasileiros de Dermatologia
Anais da Academia Brasileira de Ciências
Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia
Arquivos Brasileiros de Cardiologia
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
Arquivos de Gastroenterologia
Arquivos de Neuro-Psiquiatria
ARS (São Paulo)
Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior
(Campinas)
BAR. Brazilian Administration Review
Biota Neotropica
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas
Bragantia
Brazilian Archives of Biology and Technology
Brazilian Dental Journal
Brazilian Journal of Biology
Brazilian Journal of Chemical Engineering
Brazilian Journal of Infectious Diseases
Brazilian Journal of Medical and Biological Research
Brazilian Journal of Microbiology
Brazilian Journal of Oceanography
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (Impresso)
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences
Brazilian Journal of Physics
Brazilian Journal of Plant Physiology
Brazilian Oral Research
Caderno CRH
Cadernos CEDES
Cadernos de Pesquisa
Cadernos de Saúde Pública
Cadernos EBAPE.BR
Cadernos Pagu
Cerâmica
Ciência & Educação (Bauru)
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Paidéia (Ribeirão Preto)
Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)
Perspectivas em Ciência da Informação
Pesquisa Agropecuária Brasileira
Pesquisa Operacional
Pesquisa Veterinária Brasileira
Physis: Revista de Saúde Coletiva
Planta Daninha
Polímeros - Ciência e Tecnologia
Pró-Fono Revista de Atualização Científica
Pro-Posições
Produção
Psico - USF (Impresso)
Psicologia & Sociedade
Psicologia Clínica
Psicologia em Estudo
Psicologia Escolar e Educacional (Impresso)
Psicologia USP
Psicologia: Reflexão e Crítica
Psicologia: Teoria e Pesquisa
Química Nova
Radiologia Brasileira
RAE eletrônica
RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online)
Religião & Sociedade
Rem: Revista Escola de Minas
Revista Árvore
Revista Brasileira de Anestesiologia
Revista Brasileira de Botânica
Revista Brasileira de Ciência Avícola
Revista Brasileira de Ciência do Solo
Revista Brasileira de Ciências Sociais
Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular
Revista Brasileira de Coloproctologia
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Educação
Revista Brasileira de Educação Especial
Revista Brasileira de Educação Médica
Revista Brasileira de Enfermagem
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Revista Brasileira de Ensino de Física
Revista Brasileira de Entomologia
Revista Brasileira de Epidemiologia
Revista Brasileira de Estudos de População
Revista Brasileira de Farmacognosia
Revista Brasileira de Fisioterapia
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Ciência & Saúde Coletiva
Ciência da Informação
Ciência e Agrotecnologia
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Ciência Rural
Clinics
Coluna/Columna
Computational & Applied Mathematics
Contexto Internacional
Dados - Revista de Ciências Sociais
DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e
Aplicada
Dental Press Journal of Orthodontics
Eclética Química
Economia Aplicada
Economia e Sociedade
Educação & Sociedade
Educação e Pesquisa
Educação em Revista
Educar em Revista
Engenharia Agrícola
Engenharia Sanitaria e Ambiental
Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação
Escola Anna Nery
Estudos Avançados
Estudos de Psicologia (Campinas)
Estudos de Psicologia (Natal)
Estudos Econômicos (São Paulo)
Estudos Históricos (Rio de Janeiro)
Fisioterapia em Movimento (Impresso)
Fractal : Revista de Psicologia
Genetics and Molecular Biology
Gestão & Produção
História (São Paulo)
História, Ciências, Saúde - Manguinhos
Horizontes Antropológicos
Horticultura Brasileira
Iheringia. Série Zoologia
Interações (Campo Grande)
Interface - Comunicação, Saúde, Educação
International braz j urol
Jornal Brasileiro de Nefrologia
Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial
Jornal Brasileiro de Pneumologia
Jornal Brasileiro de Psiquiatria
Jornal de Pediatria
Jornal Vascular Brasileiro
Journal of Applied Oral Science
Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology
Journal of the Brazilian Chemical Society
Journal of the Brazilian Computer Society
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and
Engineering
Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical
Diseases
Kriterion: Revista de Filosofia
Lua Nova: Revista de Cultura e Política
Mana - Estudos de Antropologia Social
Matéria (Rio de Janeiro)
Materials Research
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
Neotropical Entomology
Neotropical Ichthyology
Nova Economia
Novos Estudos - CEBRAP
Opinião Pública
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Revista Brasileira de Fruticultura
Revista Brasileira de Geofísica
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia
Revista Brasileira de História
Revista Brasileira de Medicina do Esporte
Revista Brasileira de Meteorologia
Revista Brasileira de Oftalmologia
Revista Brasileira de Ortopedia
Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária (Online)
Revista Brasileira de Plantas Medicinais
Revista Brasileira de Política Internacional
Revista Brasileira de Psiquiatria
Revista Brasileira de Reumatologia
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil
Revista Brasileira de Sementes
Revista Brasileira de Terapia Intensiva
Revista Brasileira de Zootecnia
Revista CEFAC
Revista Ciência Agronômica
Revista Contabilidade & Finanças
Revista da Associação Médica Brasileira
Revista da Escola de Enfermagem da USP
Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
Revista de Administração Contemporânea
Revista de Administração de Empresas
Revista de Administração Pública
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia Política
Revista de Nutrição
Revista de Psiquiatria Clínica
Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul
Revista de Saúde Pública
Revista de Sociologia e Política
Revista Direito GV
Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
Revista Estudos Feministas
Revista Gaúcha de Enfermagem (Online)
Revista Katálysis
Revista Latino-Americana de Enfermagem
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
Revista Paulista de Pediatria
Sao Paulo Medical Journal
Saúde e Sociedade
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de
Automatica
Scientia Agricola
Scientiae Studia
Sociedade & Natureza (Online)
Sociedade e Estado
Sociologias
Soldagem & Inspeção (Impresso)
Summa Phytopathologica
Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos
Tempo
Tempo Social
Texto & Contexto - Enfermagem
Trabalhos em Linguística Aplicada
Trans/Form/Ação - Revista de Filosofia
Tropical Plant Pathology
Varia Historia
Zoologia (Curitiba, Impresso)
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In Figure 2, the distribution pattern of the indicator values AW-index, e-index, and hmindex is similar to Figure 1. However, it can be seen from this figure that the dispersion is
apparently a bit higher among journals with values greater than 20. In fact, the scale of the yaxis values on the left (e-index) has a lower range than the same axis in Figure what gives the
initial impression of a greater dispersion. Just as in Figure 1, it is possible to anticipate the
formation of denser clusters (near the intersection of axes) and less dense ones (for the higher
values).
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Figure 1. XY scatter plot for AW-index, g-index, and h-index indicator values of 218
journals from SciELO database and the journal Ambiente & Agua (AA).
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Figure 2. XY scatter plot for AW-index, e-index, and hm-index indicator values of 218
journals from SciELO database and the journal Ambiente & Agua (AA).
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Ambiente & Agua journal presented the following values for each indicator: h-index = 5,
g-index = 7; AW-index = 5.77, e-index = 5.58, and hm-index = 4.5. Despite the fact that
Ambiente & Agua is not included in the SciELO database, its impact indicator values are
higher than many other journals that are included in this database.
The cluster analysis results limited to four groups are presented in Table 2. The table
shows the groups numbered from 1 to 4, the membership of each group (or the number of
journals that were included in each group), percentage of members of each group compared
with the total, and the mean and standard deviation for each group for each of the indicators.
The group with the largest number of journals is Group 3 (81) that corresponds to 36% of the
total. The g-index values are consistently higher than others in terms of average values, but
not necessarily in terms of standard deviation. For example, Group 2 shows the highest
standard deviation for the e-index compared to AW-index. And the values of h-index, g-index
and hm-index show that they are much more similar. In this analysis, the journal Ambiente &
Agua is included in Group 4 along with 66 other journals. However, it is important to point
out that the impact values of all indicators of this journal are higher than the average of this
group.
Table 2. Result of cluster analysis (cluster) limt the four groups of five indicators of the impact
of 218 journals in the SciELO database on the Environment and Water journal.
Groups

Membership

1
2
3
4

16
61
81
67

1
2
3
4

Percentage
7,1
27,1
36,0
29,8

h-index
42,1
25,1
14,0
4,4
8,2
5,0
3,5
2,6

Mean
AWg-index
e-index
index
66,9
31,2
42,7
38,4
23,0
24,0
20,4
12,4
12,3
6,1
4,2
3,8
Standard deviation
11,6
9,5
11,0
6,3
5,7
6,7
4,4
4,2
3,6
3,9
2,8
2,7

hm-index
38,7
22,2
12,3
3,8
6,4
4,5
3,3
2,2

Table 3 shows the results of the cluster analysis limited to eight clusters. This analysis
provides a wider cut in the universe of impact values and a more harmonious relationship
between members of each group that is reflected in the percentage values closer to a Gaussian
distribution. As in the previous analysis, the g-index values were consistently higher, while
the others show more similar values. Notably, Group 1 (with only two members) has the
largest standard deviation mainly for g and e indices, but on the contrary, shows lower
standard deviations for the indices h and AW.
In this analysis the journal Ambiente & Agua was ranked on group number 7. Therefore,
Ambiente & Agua is at the forefront of at least 31 journals in terms of the values of the five
impact indicators analyzed, which are registered in the SciELO database classified in Group
8. Furthermore, Ambiente & Agua is also at the forefront of some of the other 33 journals
classified in its same group, because its impact values are near to the average impact values of
that group.
Conclusions of the General Assembly of the XII Brazilian National Meeting of Science
Editors, held in Aguas de Lindoia, São Paulo, Brazil, between November 23 and 27, 2009,
indicated that for the Qualis classification of journals, other scientometry indices, additionally
to ISI-IF (JCR), such as SciELO criteria and the impact factors of other databases (e.g.
SCImago by Scopus), and other bibliometric indicators, should be included and, moreover, it
was encouraged the creation of national databases. They also concluded that one should not
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condition the evaluation of publications to indices only, other factors such as the editorial and
advisory board membership composition, executive team, journal content, exogeny,
originality of articles, blind peer review, publication standards, scope, mission, format, and
layout must be considered. In the Sixth Workshop on Scientific Editing "Valuing and
Qualifying Brazilian Publishers”, held in São Pedro, SP, from November 28 to December 2,
2010, there was a clear consensus that CAPES should also include other indices besides JCR
of Thomson Reuters, in particular the impact factor adopted by SciELO in their Qualis
evaluation criteria. The editor of the Journal of Ambiente & Agua attended both events.
Table 3. Results of cluster analysis limited to eight groups of the five impact indicators of 218
journals from SciELO database and Ambiente & Agua journal.
Groups

Membership

1
2
3
4
5
6
7
8

2
14
25
39
46
35
33
31

1
2
3
4
5
6
7
8

Percentage
0,9
6,2
11,1
17,3
20,4
15,6
14,7
13,8

h-index
58,5
39,8
28,6
22,4
15,8
10,5
6,3
2,2
3,5
5,5
3,8
4,1
2,5
2,3
1,6
1,6

Mean
AWg-index
e-index
index
89,5
49,7
54,7
63,7
28,5
40,9
44,6
25,3
28,4
33,7
21,1
20,7
22,8
13,8
13,7
15,8
9,6
9,9
8,7
5,8
5,3
2,7
2,0
1,5
Standard deviation
19,1
0,5
19,3
6,1
6,6
9,2
4,6
5,8
7,0
3,2
5,5
4,7
2,8
3,6
3,3
2,0
2,6
2,3
2,0
2,0
1,4
2,1
1,7
1,2

hm-index
49,8
37,2
25,4
19,8
14,0
9,2
5,3
2,0
8,3
4,5
3,4
3,8
2,6
2,2
1,2
1,5

The probability of estimating the ISI impact factor, based on the rate of Scopus, by the
SCImago (citation/doc) with an error less than 5% is over 99% (Rocha e Silva, 2010). The
almost perfect correlation between the cites/doc and the impact factor was observed in the
analysis of Brazilian journals present in both databases. By considering the SCImago instead
of ISI IF, it leads to including more than 3,300 journals that are indexed by SCImago, but not
by ISI IF Thomson and Reuters. Although the inclusion of SCImago evaluation by CAPES
could be considered an advance on CAPES criteria, it is, in fact, a timid step since SCImago
is also a commercial base. Ideally, impact factors that take into account all journals in equal
basis for comparison and are free, without commercial ties should be used instead. In this
line, Hirsh and Wal (2007) made a comparison between Hirsch’s h-index and ISI Journal
Impact that considered more than 800 journals. They concluded that the h-index is more
robust and less sensitive to time for measuring impact of these journals and also allows for
greater coverage of events, considering the citations in books and records, and on several
other journals not indexed by ISI. In fact, taking into account the full range of over 800
journals and separate subsets in specific subject areas within the area of Economics and
Business, the correlation coefficients were always above 0.7. They attributed the discrepancy
between the ISI IF and h-index to the limitations in the way the ISI is calculated, due to the
limited coverage of the ISI citation database.
A comparative analysis of the SciELO Project impact factor values produced by the
journals and the values of h-index and g-index will require a deeper analysis on how this
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impact factor is calculated as well as other indices presented in this paper. This will be
addressed in an upcoming issue of the Ambiente & Agua journal.
4. FINAL REMARKS
Currently, Brazilian supporting agencies for the development of new scientific journals
preclude those journals that are not yet indexed by ISI and SciELO. For example, the Request
for Proposals (RFP) MCT/CNPq/MEC/CAPES No. 68/2010 aims to support and encourage
the publication and editing of scientific journals. At its II.2.2.1 item, among other restrictions
limits the submission of proposals to journals that do not meet ... "journal should: ... item b) at
least be indexed in the SciELO database and/or be classified in the Qualis/CAPES B2 as a
minimum strata in the field or subfield of knowledge requested. The journal must be indexed
in databases recognized by a relevant scientific and technological community, such as the ISI
(Thomson Co) and Scopus (Elsevier)." Therefore, an emergent journal that has a significant
impact but does not meet the above criteria can not compete for funding in this RFP. In the
other hand, these are the journals that need more support to improve their scientific
competence.
The results of the analysis with several indices compared with the impact factor
registered in the SciELO database showed the prominent position of Ambiente & Agua in
relation to some of the 218 journals analyzed. This indicates that this journal is in the right
path toward pursuing quality of its publications without impinging unethical rules for those
authors who submit their articles for review and publication and by giving priority to an
information structure that protects the authenticity of the articles published.
The Editorial Board of Ambiente & Agua confirms its position in favor of using impact
measuring indicators that are open, transparent, simple, and free for the evaluation of
scientific publications.
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ABSTRACT
In Coronel Moldes, Argentina, waste management practices consist in municipal waste
being tipped directly onto an area of sand dunes at the municipal waste disposal site
(MWDS). Moreover, untreated liquid waste from septic tanks and latrines from urban areas
are discharged in the same place. This co-disposal waste management is very common in
many regions of Argentina and its impact on the groundwater of Coronel Moldes has not been
evaluated. The study area is located in the vicinity of a MWDS in a flatlands environment that
is typical of Argentina. The main objective of this study was to evaluate the impacts on
groundwater quality of current waste management practices in order to consider the
requirement for new guidelines for sustainable groundwater management. Three groundwater
monitoring wells were installed up-, across- and down-gradient of the MWDS. The principal
aquifer is formed by sandy silt sediments (loess). Groundwater levels in the area of the
MWDS are between 5.6 m and 7.8 m. The Vulnerability index indicates that groundwater in
this area has a high vulnerability. Groundwater in the vicinity of the MWDS shows elevated
electrical conductivity, high concentrations of Cl-, Na+, and HCO3- ions, COD, BOD5 and
aerobic bacteria and less dissolved oxygen than the background values indicating the presence
of organic matter. Municipal waste management represents a significant omission in current
groundwater protection policy at Coronel Moldes. Strict supervision of solid and liquid
municipal waste disposal needs to be instigated in order to ensure that the groundwater
remains free of contamination and to allow a sustainable environmental management.
Keywords: Waste management; groundwater; loess aquifer; contamination; Pampa Argentina.

Gestão de resíduos urbanos e os processos de contaminação das águas
subterrâneas na Província de Córdoba, Argentina
RESUMO
Em Coronel Moldes, Argentina, práticas de gestão de resíduos envolvem o lançamento
de resíduos sólidos urbanos diretamente sobre uma área de dunas de areia no local de
disposição de resíduos municipais (MWDS). Além disso, os resíduos líquidos não tratados
provenientes de fossas sépticas e latrinas em áreas urbanas são descarregadas no mesmo
lugar. Esta co-disposição de resíduos é muito comum em muitas regiões da Argentina e seu
impacto sobre as águas subterrâneas de Coronel Moldes não havia sido avaliado. A área de
estudo está localizada nas proximidades de um MWDS em um ambiente de planícies típico da
Argentina. O principal objetivo deste estudo foi avaliar os impactos das práticas de gestão dos
resíduos sobre a qualidade das águas subterrâneas para subsidiar novas diretrizes para a
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 5, n. 3, 2010.
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gestão sustentável das águas subterrâneas. Três poços de monitoramento do lençol freático
foram instalados nos gradientes superior, transversal e inferior do MWDS. O aquífero
principal é formado por sedimentos silto-arenosos (loess). Os níveis das águas subterrâneas na
área do MWDS estão entre 5,6 m e 7,8 m. O índice de vulnerabilidade indica que as águas
subterrâneas nessa área têm uma elevada vulnerabilidade. As águas subterrâneas nas
proximidades do MWDS apresentaram elevada condutividade elétrica, altas concentrações de
Cl-, Na+ e HCO3-, DQO, DBO5 e de bactérias aeróbias e menos oxigênio dissolvido do que
os valores de base indicando a presença de matéria orgânica. A gestão de resíduos urbanos em
Coronel Moldes apresenta uma lacuna significativa na atual política de proteção das águas
subterrâneas. Há a necessidade de supervisão atenta do tratamento de resíduos líquidos e
sólidos municipais a fim de assegurar que as águas subterrâneas permaneçam livres de
contaminação e permitir uma gestão ambiental sustentável.
Palavras-chave: gestão de resíduos; águas subterrâneas; aquífero Loess; contaminação; Pampa
Argentino.

1. INTRODUCTION
Groundwater constitutes 97% of the planet’s freshwater resources available for human
use (Zaporozec, 2002). It has an important role, and is a vital source of drinking water in
many urban and rural areas of Latin America and the Caribbean (Foster and Hirata, 1988).
Human activities produce waste that, in some cases, may threaten groundwater reserves.
During the last few decades, urbanization has taken on an alarming expansion. Urban areas
have increased considerably and facilities for the disposal of waste have not always been
implemented in a satisfactory manner to keep up with this expansion (Zaporozec, 2002).
Although in developing countries, the quantity of solid waste generated in urban areas is low
compared to industrialized countries, municipal solid waste management still remains
inadequate (Henry et al., 2006).
The presence of reactive material concentrated in a relatively small area produces a
localized geochemical environment at waste management sites that may produce a
contaminant plume (Deutsch, 1997). Dumping sites for municipal waste often produce a
leachate that migrates to adjacent areas, resulting in gross pollution of soil, surface water and
groundwater. The leachate may contain matter that is resistant to biological or chemical
changes, and that therefore remains in the soil for many years (Bocanegra et al., 2001).
In Argentina, one of the most significant environmental problems is the final placement
of municipal solid waste disposal. In many regions, the waste is tipped over land, which can
result in significant impacts to both the local environment and human health. Municipal waste
disposal sites (MWDS) are the most common forms of waste management facility in
Argentina, especially in Córdoba Province. Only 7.5% of the municipal waste in Argentina is
disposed of to landfill (Nirich, 2000).
Groundwater in Coronel Moldes, located on the Chacopampeanan Plain of Central
Argentina, represents the only source of drinking, agricultural and industrial water available.
The city has a population of over 9,000 inhabitants. The municipal waste disposal site in
Coronel Moldes represents a significant threat to the quality of unconfined groundwater in the
area. The MWDS at Coronel Moldes is a typical example of an uncontrolled municipal solid
and liquid wastes handling facility with no controlled disposal, containment system or
treatment facility. The site is located 5 Km to the East of Coronel Moldes, in Cordoba
Province, Argentina (Figure 1), where waste is dumped without any treatement or protective
action. Waste is tipped directly over land with no pre-treatment. Moreover, untreated liquid
waste from septic tanks and latrines from urban areas are discharged daily onto the disposal
site again with no sanitary precautions. Both solid and liquid wastes have been disposed of in
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this way since 1982. It is clear that the MWDS and liquid waste from an on-site-sanitation
system (LWOSS) threaten the quality of the local groundwater.

Figure 1. Location of Coronel Moldes Municipal Waste disposal site.

Waste management in Coronel Moldes has a serious lack of public and environmental
awareness and its impact on groundwater has not been evaluated. The objective of this study
is to determine the impact that uncontrolled municipal liquid and solid waste disposal may
have on groundwater in Coronel Moldes. The study looks at groundwater impacts both on the
local loess aquifer, which is typical of many groundwater settings on the Argentinean
Chacopampeanan Plain, and a nearby area of sand dunes. In particular the study looks at
groundwater characterization and assessment of the vulnerability of particular groundwater
types to contamination. This characterization is the basis for the production of a groundwater
vulnerability map, and the consequent classification of geographical locations with different
susceptibilities to groundwater pollution. Vulnerability mapping is a useful decision-making
tool to be considered in land use planning as well as in water resource management programs
worldwide (Nobre et al., 2007). Vulnerability information, added to hydrogeochemical
studies, will allow a better characterization of the groundwater system and the possibility of
more intelligent land-use planning, especially in areas located in the vicinity of a municipal
waste disposal site.
The study includes hydrological and hydrogeochemical analysis and interpretation of the
loess aquifer under the disposal site as well as determination of the level of groundwater
pollution and the chemical characteristics of LWOSS. The understanding of its hydrological
characteristics and hydrogeochemical processes is the starting point for the development of
improved management practices, groundwater protection policies and a sustainable
development framework for groundwater resources. The determination of the extent of
groundwater contamination from solid and liquid municipal wastes gives important
information that may help local authorities to strategically locate future waste disposal sites as
well as to define more effective environmental protection strategies.

2. METHODOLOGY
The study area covers an area of approximately 440 Km2. However, a more detailed
survey of a smaller 11Ha area surrounding the disposal site was also carried (Figure 2). A
geological and geomorphological study was carried out of both study areas using Landsat
ETM+ 229/83 satellite images, for large scale study, and topographic sheets from IGM
(Instituto Geográfico Militar) for local study. Outcropping geological units were mapped in
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the field and the geological logs of the study aquifer were supplied by DIPAS (DIPAS, 1999).
These comprised two deep boreholes to 200 m depth in Coronel Moldes and Bulnes town,
including 3 shallow boreholes in the immediate vicinity of the MWDS area. Sediment
samples were collected from selected lithologies during well drilling, including sand dunes,
natural soil, and soil under MWDS.

Figure 2. Study area and location of wells (38 samples from farming wells in Coronel Moldes
unconfined aquifer) and MWDS with the location of monitoring wells. A-A` indicates the cross
section position of Figure 3.

Four samples from the LWOSS pond were collected monthly from February to June in
2007.
To assess the quality of groundwater in the vicinity of the MWDS, 38 samples were
taken in the unconfined aquifer from February to June in 2007, all of these samples
correspond to rural hand-dug wells with less than 20 m depth. Three wells were drilled on the
disposal site area along an identified groundwater flow path in order to better understand of
the evolution of groundwater quality from upstream to downstream of the facility. The first
piezometer (P1) was located upgradient of the MWDS (in a local recharge area), the second
(P2) over the MWDS and immediately downgradient of LWOSS, and the third piezometer
(P3) 30 m downgradient of the MWDS (Figure 3). Each piezometer was installed with a 3 m
slotted section (open to groundwater) attached to a section of plain (unslotted) pipe. The
depth-to-open interval of the piezometers ranges from about 6 to 14 m.
Temperature, electrical conductivity (EC) and pH were measured in the field using
handheld instruments. Also, dissolved oxygen (DO) was measured with a polarographic
sensor in the LWOSS pond and piezometers P2 and P3. Background values of aquifer
dissolved oxygen were taken from studies by Blarasín (2003). Phreatic aquifer levels were
measured in piezometers and wells using a dipmeter.
Samples were taken and transferred immediately to properly preserved containers and placed
on ice for transportation to the laboratory. Samples were collected in 1L plastic bottles and
were analyzed immediately in order to avoid changes in geochemistry between the field and
the laboratory. When this was not possible, they were preserved refrigeratedat below 5ºC in
coolboxes until analysis was performed. An acidified aliquot (H2SO4) was taken for COD
analysis according to APHA et al. (1995) standard methods.
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Figure 3. West - East hydrogeological cross-section through the MWDS along the line
A-A` shown in Figure 2. P1, P2 and P3 are wells drilled on the disposal site area over a
line flow.

The parameters measured were pH (Electrode Oryon 9104 and potentiometer 710 A),
conductivity (Hanna Instrument HI 9033) Na+, K+ (flame photometric method), HCO3-, Cl-,
Mg+2, Ca+2, SO4-2, SiO2 (APHA et al., 1995), F-, NO3- (Ion-Selective Fluoride and Nitrate
Electrode, Orion Models 9609 and 9307) and As(Total) (Atomic absorption spectrophotometer
Analyst 300 Perkin-Elmer). Chemical and Biochemical Oxygen Demand (COD-BOD5) was
measured in the same samples (APHA et al, 1995) together with bacteriological analysis in
the National University of Río Cuarto.
For the evaluation of groundwater vulnerability the DRASTIC method (Aller et al.,
1987) was applied using ArcView GIS (ESRI, 1999). DRASTIC categorizes aquifer
vulnerability to contamination from surface sources according to seven criteria. The analytical
steps mainly involved simple map operations within ArcView Spatial Analyst (ESRI, 1999).

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Site description and installation of piezometers
The municipal waste disposal site has accumulated rubbish produced from Coronel
Moldes since 1982. Nearly 84 tons of solid wastes are deposited onto the site, which is
located on an area of sand dunes, every day. Solid wastes are placed directly over the natural
soil without any control or management. The MWDS is located at 360 m above sea level, in
flatlands that have a local topographic gradient of 1.3% (in the sands dunes area) over an
average of 0.55% out of a total area of 440 Km2. The waste handled by the MWDS comes
mainly from domestic solid waste. Field investigations confirm that most of the waste is of
urban origin and includes organic matter and plastic with lesser amounts of metals, glass,
pneumatic and textile. Also bags of salt (NaCl) used in tanneries and slaughterhouses, cans of
pesticides and fertilizers, and organic matter from slaughterhouses, are commonly found.
3.2. Quality of leachate
Leachate from the LWOSS showed an electrical conductivity ranging from 2,500 to
4,000 µS/cm in samples taken between February to June in 2007. Sodium, chloride and
bicarbonate are the principal ions present with concentrations of over 450 mg/L, 1,200 mg/L
and 1,000 mg/L respectively. The pH value of the leachate was around 8. DO measured in
March 2007 was 0.77 mg/L. Ammonium, measured was 1.6 mg/L and the only nitrogen
species detected. High values of COD (614.8 mg/L) and BOD5 (100 mg/L) were found,
suggesting an organic origin. In general, the laboratory result indicates reducing conditions
for leachate. Bacteriological analysis showed very high values for aerobic bacteria, total
coliforms and faecal coliforms (pseudomonas aeruginosa) (Table 1).
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Table 1. Bacteriological analysis in the leachate of
the LWOSS measured in March 2007.
Bacteriological analysis
Coliforms organisms
Escherichia coli
[NMP/100ml]
[NMP/100ml]
2 1010
Fecal Coliforms < 3

3.3. Hydrogeological and Hydrodynamics Setting
The sediments in the study area correspond to aeolian Quaternary materials. The aquifer
is comprised of the Laguna Oscura and Pampiano Formation from the Middle and Upper
Pleistocene. The phreatic aquifer consists of around 50 m of unconsolidated fine sands and
silts of aeolian origin known as loess. Thin layers of calcrete are interbedded with the
sediments. These sediments dominate the lithological sequence found in the Coronel Moldes
area (Figure 4).
The Quaternary silty-sand unconfined aquifer is being exploited by rural areas as the
only water supply resource. The confined aquifer exploited in Coronel Moldes city is between
154-161 m deep.
The vicinity of the MWDS area belongs to the typical loess plain of the south of Cordoba
province described by Cantú and Degiovanni (1987). According to these authors, the loess
sediments were locally remobilized due to the actions of the Holocene dominant winds (NE)
and deposited as sands dunes. The mineralogy indicates that the dominant minerals in the
loess sediments of the south of Córdoba Province are light minerals such as K-feldspars,
quartz, volcanic glass (up to 20% in weight) and plagioclase. Pyroxenes, amphiboles and
opaque are present in decreasing order of abundance. Illite is the main clay with a subordinate
amount of montmorillonite (Ortolani, 2007).
The direction of groundwater flow in the study area is northwest to southeast through the
dunes area (Figure 5). The highest thickness of unsaturated zone in the study area is located in
the centre of the dune area where the unsaturated zone can reach up to 8.1 m in thickness (P1)
(Figure 3).
Hydraulic conductivities and transmisivity, based on pumping tests in Coronel Moldes,
have yielded values of 0.2-1 m/day and 10-50 m2/day respectively (Blarasín et al., 2004).
Porosity ranges from 7% to 10% (Blarasín, 2003). Low groundwater velocity values (between
0.01 and 0.16 m/day) are associated with the flat relief of the zone which also makes it
difficult to define an accurate watershed.
The average rainfall from 1896-2005 in Coronel Moldes was 813 mm/year. Up to 80% of
the total yearly rainfall falls in the warm season (October-March). In the cold season (AprilSeptember) rain is lighter. According to Thornthwaite´s method (Thornthwaite, 1948), the
potential evapotranspiration (ET) is 725 mm/year. The excess of ET over rainfall is 88
mm/year, which occurs between October and April. Rainfall records from the last 100 years
show an increasing trend and especially high values during the last 10 years (Figure 6). In
2004 the area registered considerable amounts of rainfall and very high groundwater levels.
The recharge of the Coronel Moldes aquifer from infiltration of rainfall throughout the
area is very important. The percentage infiltration of the total annual rainfall, using chloride
mass balance method, is 25% in the sand dunes area, and 11% in the rest of the plane.
Elevations of groundwater level since July 2004 have occurred. However, recharge to the
local flow occurs in the sand dune area. The depth of phreatic level in P1 increased to more
than 1 m in six months (Figure 7).
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Figure 4. Lithological log of DIPAS borehole showing the sediment of
unconfined and confined aquifer. Coronel Moldes town (33º38´ S–64º36´ W).
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a)

b)
Figure 5. a) Potentiometric contour map of the Coronel Moldes unconfined aquifer and, b) in MWDS
area.
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Figure 6. Rainfall in Coronel Moldes (1896-2007), 831 mm/years is the average in the considering
internal. The black line indicates moving average each 5 years.

Figure 7. Hydraulic head in monitoring wells in MWDS área.

3.4. DRASTIC vulnerability estimation
The groundwater pollution potential of the study area was evaluated using DRASTIC
(Aller et al., 1987) over an area of 440 Km2. The method was used to determine aquifer
vulnerability to contamination from surface sources. The acronym DRASTIC is derived from:
[D] Depth to water table; [R] Recharge (net); [A] Aquifer media; [S] Soil media; [T]
Topography (slope); [I] Impact of vadose zone; and [C] Conductivity (hydraulic). These
parameters are the most important mapable factors which control groundwater contamination
potential. The DRASTC technique involves a standardized methodology which gives results
suitable for screening zones for groundwater protection, monitoring and clean-up efforts
(Ahmed, 2009).
The DRASTIC Index (DI) is the weighted sum of these seven factors that might affect
contaminant movement. The index is expressed as:
DI = DW DR + RW RR + AW AR+ SW SR + TW TR + RW RR + IW IR + CW CR
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where the subscript R stands for rating, and the subscript W stands for weight. Each
DRASTIC factor is assigned a weight based on its relative significance in affecting pollution
potential. The typical ratings range from 1 to 10 and the weights from 1 to 5. The calculated
DI is used to classify areas according to their susceptibility to groundwater contamination. A
higher DRASTIC index indicates a greater vulnerability to contamination. The index
generated provides only a relative evaluation tool and is not designed to produce absolute
answers or to represent units of vulnerability (Chowdhury et al., 2003).
Table 2 and Figure 8 show the DRASTIC index results for Coronel Moldes and
surrounding areas. Parameters were assigned considering results from geologicalgeomorphological and hydrogeological studies in Gomez (2009) and Gomez et al. (2009a).
Results from a pumping test undertaken in Coronel Moldes as part of a study for the
municipal government from Blarasín et al. (2004) were also incorporated.
Table 2. Assigned weights and ratings for DRASTIC features in the study area. Rates and ratings have
been considered from Aller et al. (1987).
Importance
Weight (w)

Factor

Depth to groundwater

*

Recharge rate (net)

Range

Rating

> de 11 m

5

11 m – 5 m

7

5m–3m

9

< de 3 m

10

91 mm/year

3

>200 mm/year

8

5

4

Aquifer media

3

Fine Sand and silt

2

Soil media

2

Sandy loam

4

Topography (slope)

1

< del 2 %

10

Impact of the vadose
zone

5

Fine Sand - Silt and medium-coarse sand
in alluvial plain in the Sampacho’s stream

2

Conductivity
(hydraulic) of the
aquifer

3

0,2-1 m/day

1

*

High percentage of recharge corresponds to the sand dunes areas (Rating 8) and the lower value was calculated
for the rest of the area. Source: Gomez et al. (2009b).

Depth to water table is often the most important hydrogeological characteristic in loess
aquifers, since it provides a greater chance for natural attenuation (such as sorption,
biodegradation, volatilization, dispersion) to occur as the depth to water increases (longer
travel times). Since the depth to water table is straightforward, a maximum value of 5 was
attributed to this parameter (Nobre et al., 2007). The groundwater elevation map is shown in
Figure 8, showing depths to groundwater ranging from less than 3 m to more than 11 m.
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Net recharge is a significant factor controlling the leaching of contaminants to the vadose
and saturated zones. The area of sand dunes at the MWDS constitutes a local recharge zone
where the recharge is approximately 25% of precipitation, while in the rest of the plain the
recharge is less than 11% (Gomez et al., 2009b).
The attenuation capacity of the aquifer media is evaluated on the basis of grain sizes,
fractures and solution opening. The soil media is evaluated on the basis of the type of clay
present and the grain size of the soil. The topography refers to the slope ranges chosen as
significant relative to groundwater pollution potential. The vadose zone is evaluated on the
basis of grain size, fracture and solution openings and sorption potential (Aller et al., 1987).
The hydraulic conductivity controls the rate of groundwater movement in the saturated zone,
thereby controlling the degree and fate of the contaminants (Ahmed, 2009).

Figure 8. Index of depth to water table.

3.5. Aquifer vulnerability in Coronel Moldes area
Figure 9 shows two areas of the Coronel Moldes unconfined aquifer characterized by
different contamination vulnerability indices. DRASTC indices result in values between 74
and 119, corresponding to two classifications - 74-93 (ModerateVulnerability) and 94-119
(High Vulnerability), the second of these two including the aquifer in the vicinity of the
MWDS. This relatively small range of aquifer vulnerability can be attributed to the
homogeneity of geological-geomorphological characteristics in the area. However, it should
be stressed that the scale of investigation undertaken in this study does not allow
representation of local scale processes in the zone of sand dunes where much greater depths to
the phreatic level (near 8 m) exist (Figure 3). The study indicates that the aquifer in the
vicinity of the municipal waste disposal site is characterized by High Vulnerability with the
rest of the area having a Moderate Vulnerability. These classifications show the high
susceptibility of the groundwater system to surface contamination.
The depth to groundwater represents an important factor that accounts for the level of
groundwater vulnerability in the sand dunes area where it is common to see small lakes
arising from groundwater springs where depth to groundwater is less than 3 m. Depth to
groundwater determines the thickness of materials through which a contaminant must travel
before reaching the aquifer and can also be used to determine the contact time with
surroundings materials (Aller et al., 1987). In relation to this, the presence of dunes creates a
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local recharge area with a direct influence on the transport of contamination though the
vadose zone. The sand dunes area requires special care in terms of groundwater protection
because it is the only source of freshwater recharge to the unconfined aquifer which supplies
much of Coronel Moldes’ rural communitites. The Net Recharge factor, related to the total
quantity of water that infiltrates from the ground surface to the aquifer (Aller et al., 1987), is
therefore significant here (Table 2).

Figure 9. Intrinsic Vulnerability Index mapping of Coronel Moldes aquifer.

3.6. Hydrogeochemistry of the Coronel Moldes aquifer
The chemical composition of selected water samples was plotted on a Piper diagram,
shown in Figure 10. The main groundwater types found in the Coronel Moldes aquifer are
sodium-bicarbonate-sodium, bicarbonate-sulfide and sodium-sulfate, which are related to the
aquifer’s position as a transition area in the regional groundwater flow system. The statistical
parameters from hydrogeochemical determinations are shown in Table 3.
Table 3. Statistical parameters of groundwater samples from 38 farming wells
in Coronel Moldes aquifer. Units expresses in mg/l and EC in µS/cm.
Standard
N
Minimum Maximum Medium
Deviation
pH
38
7.31
8.84
7.96
0.35
EC
38
994.00
3130.00
2021.15
470.50
HCO338
460.00
912.50
636.80
113.50
SO4-2
38
35.40
601.50
272.55
165.24
Cl38
28.60
368.60
156.47
80.60
Na+
38
235.10
687.60
464.25
117.15
K+
38
5.70
18.00
10.15
2.51
Ca+2
38
3.20
50.40
22.14
11.99
Mg+2
38
3.90
62.90
15.38
10.30
As(Total)
36
0.00
0.25
0.07
0.08
F38
0.50
12.00
3.52
2.35
NO338
10.00
200.00
95.43
67.27

The average solute concentration, electrical conductivity, is nearly 2,000 µS/cm. In the
local recharge area the values are below 700 µS/cm. The high concentrations of nitrate
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present are common over the whole area and indicate contamination from on-site sanitation
systems and feedlots in rural areas, which cause shallow contamination by nitrogen and
bacteria. The pH value, the presence of nitrates and the absence of nitrite indicate alkaline and
oxic conditions for groundwater in the whole area.
Na+ and HCO3- are the dominant major ion species in groundwater. High Na+
concentrations are mainly attributed to cation exchange by Na-rich clays, which are common
in this sediment (Ortolani, 2007). The total hardness of groundwater varies between 76 and
370 mg/l, with a mean of 118 mg/l, indicating moderately hard waters. Arsenic and fluoride
are common in this unconfined aquifer and were studied by Gomez et al. (2009). Results of
the measurements are shown in Table 3. Both elements are present in high concentrations and
the main source of these elements is minerals in the loess sediments (Smedley et al., 2002;
Gomez et al., 2009a). Values of dissolved oxygen (DO) measured in the regional aquifer is
between 5-7 mg/l (Blarasín, 2003).
3.7. Hydrogeochemistry in MWDS area
The geochemical composition of water samples taken from the aquifer in the MWDS
area is of sodium-bicarbonate type. As with the samples analyzed from the surrounding area,
Na+ and HCO3- are the dominant major ion species present. Water samples taken from P2,
located just downstream of the MWDS, had a higher electrical conductivity than samples
taken from P3, further downstream, which in turn had a higher conductivity than samples
taken from P1, located upstream of the MWDS.(Table 4).
Table 4. Groundwater composition from the phreatic aquifer in MWDS measured in March 2007.
Units expressed in mg/l and EC in µS/cm.
Monitoring wells

pH

Cond.

CO3-2

HCO3-

SO4-2

Cl-

Na+

K+

Ca+2

Mg+2

As

F-

NO3-

NO2-

NH4+

P1

8.17

650

LLD*

410

31.1

8.6

83.9

3.5

49.6

19.0

0.005

1.3

32

0.0

ND*

P2

8.55

2,000

21

822.5

54.9

180.0

473.2

9.0

21.6

15.6

0.07

4.2

77

8.0

LLD*

P3

8.4

1,394

4

723.8

51.7

34.3

326.1

6.5

12.0

6.3

0.05

2.6

40

3.0

LLD*

ND* Non detectable
LLD* less than limit detected (0.01 mg/l)

The same evolution of groundwater chemistry along a flow path is observed with pH,
SO4 , Cl-, NO3-, Na+, HCO3-. The high concentration of HCO3- under the MWDS indicates
that a high content of organic matter infiltrates into the aquifer from the MWDS and LWOSS.
Deutsch (1997) states that the presence of the disposal site disrupts the established
geochemical equilibrium between dissolved concentrations and solid/gas-phases
compositions. The geochemical evolution of groundwater under and downstream from the
MWDS can be explained as follows. The rainfall entering at the MWDS is initially oxidizing
because of its contact with oxygen in the atmosphere. Under these conditions, organic matter
is oxidized using dissolved oxygen and producing CO2.The production of CO2 by oxidation
of organic matter lowers the pH of the groundwater. High CO2 concentrations increase the
amount of carbonic acid in solution, creating a more acidic solution. However, pH is highest
in P2, because this acidic solution reacted with sediments in the unsaturated zone, dissolving
calcretes in the formation and buffering the acidity.
-2
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Figure 10. Piper diagram showing the chemical composition of groundwater
from the Coronel Moldes aquifer.

Ca+2 is present in high concentrations at P1 and low concentrations at P2. Lower values
of Ca+2 in P2 show slight oversaturation in CaCO3 causing a decrease of Ca+2 in solution
(Figure 11). High CO2 pressures together with high HCO3- concentrations in the groundwater
in contact with sediments (silicates and CaCO3) are responsible for this calcite equilibrium.
However, samples taken from P1 have the highest values of Ca+2 and Mg+2. This is because
water from the local recharge area infiltrates too rapidly to allow time for exchange of Ca+2
and Na+ ions in the clay minerals present.
The total hardness of groundwater reduces from P1 to P3, with 202 mg/l in P1, 118 mg/l
in P2 and the lowest value of 56 mg/l in P3 indicates a very high, moderate and slightly hard
type, respectively.
Nitrites were found only in P2 and P3, and are present in low concentrations. Nitrates
were measured in all samples but P1 shows lower concentrations than those in P2 and P3
(Table 3). Ammonia and nitrite are, under aerobic conditions, quickly oxidized to nitrate. In
this case a weak reducing environment is created by the MWDS and LWOSS affecting the
concentrations of nitrogen species in groundwater. Decomposition of organic matter in the
MWDS and dissolved nitrogen species from the LWOSS produce the nitrogen species present
under and downstream of the MWDS. Studies from Foster and Hirata (1988) indicate that
each person can generate 4 kg/year of potential nitrate.
Higher values of As(Total) and F- were found under the MWDS (P2) with respect to
samples taken from P1 and P3. Environmental conditions are favorable under the MWDS for
mobilization of As(Total) and F from sediments. These conditions include high HCO3concentrations and alkaline pH increasing the dissolutions of volcanic glass from the loess
sediments (Gomez et., 2009a). The leachate extends beyond the MWDS and is introduced
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into the unsaturated and saturated zones creating local conditions that can result in the release
of naturally occurring arsenic and fluoride from aquifer sediments.
Values of dissolved oxygen (DO) in piezometers P2 and P3 (4.5 y 4.3 mg/l respectively)
indicate the presence of organic matter in groundwater under the MWDS. The analysis of
BOD5 and COD is useful to characterize effluents and polluted waters. The presence of these
parameters in high concentrations is the result of organic matter and inorganic compounds
that migrate from the MWDS and LWOSS into the aquifer. Accordingly, the bacteriological
analyses in P2 and P3 show high values for aerobic and anaerobic bacteria, total coliforms
and faecal coliforms (pseudomonas aeruginosa) (Table 5).
Table 5. COD, BOD5 and bacteriological analysis measured in groundwater in monitoring wells
in the MWDS area in March 2007.
Bacteriological analysis
Samples

COD

BOD5

P1
P2
P2

47.3
62.3
79.8

6.6
12.8
12.4

Coliforms organisms
[NMP/100ml]
3
150
> a 1,100

Aerobic and anaerobic
Microorganisms [µfc/ml]
50
620
2,300

Groundwater quality is suitable for human consumption of the water in P1 only. In the
rest of the monitoring wells (P2 and P3), As(Total), F-, NO3- and aerobic bacteria exceed the
permissible limits for water supply.
Inverse geochemical modeling undertaken by Gomez et al. (2009b) indicates that
groundwater in piezometer P2 is derived 43% from the MWDS leachate and 57% from noncontaminated groundwater. In piezometer P3, 11% of groundwater is derived from the
leachate and 89% from non-contaminated groundwater.
3.8. Gibb’s diagrams
Gibb’s diagrams were used to show the mechanisms that control groundwater chemistry
in the MWDS area. The diagrams show the ratio of Na+ to (Na+ + Ca+2) and Cl- to (Cl- +
HCO3-) versus TDS, and are widely employed to assess the functional sources of dissolved
chemical constituents, such as precipitation-dominance, rock-dominance and evaporationdominance (Gibbs, 1970).
Gibb’s diagrams for chemical analysis at P1 (Figure 12) suggest that weathering is the
main process that influences groundwater chemistry. Diagrams for P2 and P3 suggest that
natural processes are insufficient to explain groundwater chemistry. Hence, an additional
source of Na+ and Cl- is necessary to explain this process. The increase of salinity, Na+ and
Cl- concentrations in P2 and P3 demonstrate the presence of anthropogenic influences on
groundwater quality under the MWDS and LWOSS.
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Figure 11. The stability of calcite and the saturation of groundwater in the MWDS area.

a)

b)

Figure 12. Mechanisms controlling groundwater quality from the phreatic aquifer in
the MWDS area. a) Na+/Na++Ca+2 (mg/l) versus TDS (mg/l). b) Cl-/Cl-+HCO3- versus
TDS (mg/l).

4. CONCLUSIONS
Uncontrolled municipal waste disposal sites need to be more adequately managed in
order to allow sustainable environmental management in the Coronel Moldes area. The
determination of the Groundwater Vulnerability in this study was very simplified and
elementary. However, the results are consistent and show that groundwater in the study area

43

GOMEZ, M. L.; MARTÍNEZ, D. E. Municipal waste management and groundwater contamination processes in
Córdoba Province, Argentina. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 3, p. 28-46, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.152)

has a high vulnerability to contamination, resulting in groundwater contamination in the
vicinity of a municipal waste disposal site (MWDS).
The MWDS and liquid waste from on-site sanitation (LWOSS) contaminate the local
groundwater. High concentrations of Na+, SO4-2, Cl- and HCO3- were found in groundwater
under the MWDS. Groundwater along a flow path through the MWDSS indicates a decrease
in dissolved oxygen concentrations and an increase in organic compounds (presence of
bacteria and high BOD5) downstream of the facility. This study did not estimate the
significance of CH4 emissions from anaerobic biodegradation of municipal wastewater.
The Coronel Moldes MWDS is a small and relatively new disposal site where the oxygen
available is enough to oxidize reactive organic matter. Part of this organic matter, mainly
supplied by the LWOSS, percolates through the disposal site and enters into the unsaturated
zone lowering dissolved oxygen concentrations and reducing oxidized species like nitrate.
As Zaporozec (2002) and other authors indicate, the leachate coming from the municipal
solid waste usually contains inorganic components including chlorides, sulfates, carbonates,
nitrogen compounds and a wide range of organic compounds. All of these compounds were
found in the groundwater under the disposal site in samples taken from P2. The
concentrations of these indicators decreased consistently downstream to P3. Analyses have
shown the influence of the disposal site on the groundwater and the tendency to reduce back
to values more typical of the regional aquifer by around 30m down gradient the municipal
waste disposal site.
The organic load from the MWDS appears to be quite high. Bacteriological analysis, low
ratios of BOD5 to COD, low ammonium and low DO demonstrated the presence of organic
matter in groundwater under and near MWDS and LWOSS. The inverse modeling mixing
ratios on groundwater with oxygen and nitrogen isotopes could be checked in further studies.
This information would allow for the identification of different sources of groundwater
contaminants.
It is common that the treatment of municipal solid wastes in small towns (< than 20.000
inhabitants) in developing countries lacks control from the government. Liquid wastes from
on-site-sanitation systems are often a problem where untreated leachate is allowed to infiltrate
directly into the unsaturated and saturated zones. In Coronel Moldes, it was necessary to
establish the state of groundwater and to determine how these contaminant sources affect
groundwater.
Considering that the polluting load can be controlled or modified, but that the
vulnerability of the aquifer cannot, this study demonstrates the necessity for adaptive
measures to be taken to reduce the risk of contamination to the aquifer. This is especially
important in a zone where groundwater is the only available resource for all the uses.
This paper suggests that current waste disposal practices are not adequate to ensure the
sustainable development of Coronel Moldes. In order to stop contamination of a local
recharge zone with a High Vulnerability index, it is necessary to exchange the waste disposal
systems currently in use, such as septic tanks and cesspools, for a better managed sewage
system. In addition, the requirement for engineered and well managed landfills, as a necessary
component of any municipal solid waste management system is clear. It is the responsibility
of local authorities to develop a prevention program that locates the MWDS as far away as
possible from zones of high aquifer vulnerability and to design these facilities to prevent
groundwater contamination. Waste recycling, incineration and composting can reduce the
quantity of materials sent to a landfill, but there will always be residual materials that require
landfilling (Rhyner et al., 1995; EPA, 1999). A new management system for municipal solid
and liquid wastes at Coronel Moldes is recommended. This management system should
include for the provision of alternative sanitary landfills that satisfy environmental criteria.
Furthermore, strict supervision of liquid municipal waste management, including the
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introduction of a sewer system in place of cesspools and septic tanks, is necessary to ensure
groundwater protection and sustainable environmental management.
Many cities in Latin-America are small cities like Cnel. Moldes. The findings of this
survey indicate that still in small cities the inadequate management of leachate results in
damaging the groundwater quality, mainly in highly vulnerable aquifers. If well the extension
of reducing conditions can be detected just few meters downgradient, the effect in
conservative pollutants can affect larger aquifer areas.
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ABSTRACT
The large population contingent and the precarious urban planning in the metropolitan
region of São Paulo have resulted in uncontrolled growth in areas where springs exist,
generating strong pressures on the reservoirs. Concomitantly, a lack of articulation between
public and private policy has led to various socio-environmental conflicts in the Billings
watershed. This spring, which is responsible for the direct and indirect supply of water to
millions of people, represents an enormous challenge for water resource management. In this
context, this study aimed to analyze the seasonal limnological conditions of the Billings
Complex, in particular the Rio Grande and Taquacetuba branches, and discuss the
implications for the management procedure applied in the branches. Physical (water
temperature, pH, electrical conductivity, suspended material, organic and inorganic suspended
material) chemical (dissolved oxygen, total phosphorus and nitrogen, nitrate, nitrite,
ammonium and inorganic phosphorus) and biological (chlorophyll-a) variables of the water
were analyzed and the Trophic State Index was calculated. The results indicate a hypertrophic
state in the Taquacetuba branch. The Rio Grande branch presented a mesotrophic state which
is, however, artificially maintained due to copper sulfate and hydrogen peroxide treatments.
The results are also discussed in light of CONAMA Resolution 357/2005. Levels of
chlorophyll-a and total phosphorous in the Taquacetuba branch do not conform to the
proposed class of use, class I. In this branch, monitoring must be intensified and measures
adopted to reduce the level of nutrients in the main body of the Billings complex.
Keywords: reservoir; Billings; eutrophication; Rio Grande; Taquacetuba.

Avaliação limnológica da água nos braços do Rio Grande e
Taquacetuba no Compelxo Billings (São Paulo, Brasil) e as implicações
para o manejo
RESUMO
O grande contingente populacional e o precário planejamento urbano da região
metropolitana de São Paulo resultaram em um crescimento desordenado nas regiões de
mananciais, gerando forte pressão sobre os reservatórios. Concomitantemente, políticas
desarticuladas entre órgãos públicos e privados levaram a diversas situações de conflito
socioambiental na bacia da Billings. Esse manancial, responsável pelo abastecimento direto e
indireto de milhões de pessoas, representa um importante desafio à gestão dos recursos
hídricos no Brasil. Nesse contexto, o presente trabalho visou analisar sazonalmente as
condições limnológicas do Complexo Billings nos braços do Rio Grande e Taquacetuba e as
implicações ao manejo. Foram realizadas análises das variáveis físicas (temperatura da água,
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pH, condutividade elétrica e material em suspensão total – fração orgânica e inorgânica),
químicas (oxigênio dissolvido, fósforo e nitrogênio totais, nitrato, nitrito, amônio e fosfato) e
biológicas (clorofila-a) da água e calculado o Índice de Estado Trófico (IET), pela
concentrações de fósforo total e clorofila-a. Os resultados indicam um estado de hipereutrofia
no Taquacetuba, com risco à saúde pública, devido às florações de cianobactérias. O braço do
Rio Grande apresentou um estado de mesotrofia, devido ao manejo realizado pela SABESP
pela aplicação de algicida (sulfato de cobre) e de oxidante (peróxido de hidrogênio). Os
resultados também foram discutidos à luz da Resolução CONAMA 357/2005. Os níveis de
clorofila-a e fósforo total no braço do Taquacetuba não se encontra conforme a classe de uso
proposta (classe I). Dessa forma, sugere-se que nesse braço, seja intensificado o
monitoramento e sejam adotadas medidas para reduzir os níveis de nutrientes no corpo central
do Complexo Billings.
Palavras-chave: reservatório, Billings, eutrofização, Rio Grande; Taquacetuba.

1. INTRODUCTION
The intense growth in urban centers and unplanned expansion of industrial and
agricultural areas has been responsible for the process of eutrophication in reservoirs that
provide the public water supply, mainly due to the punctual and diffuse dumping of domestic
and industrial waste. Excessive levels of eutrophication provoke ecological imbalances with
negative effects on the biota and degradation of water quality in the reservoir for multiple
uses.
Among the innumerable negative effects of the eutrophication process, some that stand
out include the degradation of water quality with alterations in composition, color, turbidity,
and transparency, and an increase in organic decomposition with a consequent increase in
consumption of dissolved oxygen to the point of anoxia. The resulting excess of nutrients in
the mass can lead to intense and uncontrolled growth of aquatic macrophytes and
phytoplankton, and finally, the production of toxic substances such as cyanotoxins, as well as
potentially large losses in water use for public water supply, irrigation, hydroelectric use,
recreation, tourism, and landscaping (Azevedo Neto, 1988).
The reservoirs are considered to be detectors of the impact of anthropic activities, as they
are part of and reflect the consequences of land use and occupation surrounding the watershed
(Tundisi, 1996). According to a study of 600 lakes and reservoirs around the world, the most
common impacts are: degradation of water quality, decrease in water resources, loss of
biodiversity, alterations in surface transportation, and perturbation and deterioration of fishing
(Tundisi, 2005).
In Brazil, many urban eutrophic reservoirs for public supply are managed with the
copper sulfate and the hydrogen peroxide applications, in order to control the growth of algae
potentially toxic, the cyanobacteria. The copper sulfate is one of the pesticides more widely
used in Brazil, in the agriculture such the “calda bordalesa”, a preparation to the base of
copper sulfate and lime (Carraro, 1997) or for the control of aquatic organisms, particularly
phytoplankton (Cetesb, 2009). But there is reference of use in the control of the golden
mussel, the Limnoperna fortunei, in the water treatment plant in Porto Alegre city (Rio
Grande do Sul State, Brazil) (Colares et al., 2002) and in the aquatic macrophytes control
(Mal et al., 2002).
The object of this study was to analyze the limnological conditions in two seasons
(summer and winter) at two water catchment points in the Billings Complex used by the Basic
Sanitation Company of the State of São Paulo (SABESP), specifically the Rio Grande and
Taquacetuba branches. It also aimed to discuss the results based on Brazilian legislation,
enabling evaluation of the consequences of current management practices for the
environment.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. STUDY AREA
This study was developed in the Taquacetuba and Rio Grande branches of the Billings
Complex (Figure 1), at metropolitan region of São Paulo.
The Billings Reservoir is located west of the city of São Paulo, at 23º 47’ S and 46º 40’
W, at an altitude of 746 m, and covers areas of the municipalities of São Paulo, Santo André,
São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires, and Rio Grande da Serra. Its watershed
extends over 560 km2, bounded on the north by the watersheds of the Tamanduateí, Guaió,
and Taiaçupeba rivers, all tributaries of the Tietê River (Cetesb, 1996). It has an area of
approximately 120 km2 and a volume estimated at 1.20 x 109 m3, and it acts to regulate water
flowing in from its own watershed as well water from the Tietê River, which reaches it via the
Pinheiros River (Cetesb, op. cit.). The water in the reservoir is used for such ends as electrical
energy generation, sanitation, leisure, and public water supply (EMAE, 2002).
Morphologically, the Billings Reservoir has a narrow, elongated central body with several
branches, some of large volume. The Billings reservoir is heterogeneous with biological and
contamination characteristics that are spatially differentiated.
The Rio Grande branch extends for 9 km, has an area of approximately 7.4 km², and is
located in the municipalities of São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires, and
Rio Grande da Serra (Mariani, 2006). During the construction of the Via Anchieta viaduct in
the 1940s, the Rio Grande branch was partially isolated from the Billings reservoir. The Rio
Grande water treatment station (WTS), located near the dam, produces 4.2 thousand liters of
water per second, supplying water to 1.2 million people in Diadema, São Bernardo do Campo,
and part of Santo André. The Rio Grande branch also serves the cities of Ribeirão Pires and
Rio Grande da Serra. Due to serious problems with cyanobacterial contamination, it was
necessary to intercept the Rio Grande branch and change management practices to maintain
proper water quality. Therefore, in 1981, the Rio Grande branch was definitively isolated
from the Billings reservoir by the Anchieta dam, located below the Via Anchieta (Mariani,
op. cit.). The Rio Grande reservoir is used for multiple purposes, serving as a locale for
recreation, such as nautical sports, primary contact, fishing, and public supply. It also serves
as a dumping place for industrial and domestic wastes from the cities of Ribeirão Pires and
Rio Grande da Serra, as well as clandestine systems.
With the objective of regularizing the water supply for the Metropolitan Region of São
Paulo, SABESP initiated the Metropolitan Water Program (PMA) in 1996, which included a
series of construction projects aiming to achieve its goal by the year 2000 (Kussama et al.,
1997). One of SABESP´s priority goals included implantation of the TaquacetubaGuarapiranga Production System, which aimed to transpose the waters of the Taquacetuba
branch of the Billings reservoir to the Guarapiranga reservoir to increase the supply of water
to the population, and increase the use of the Billings reservoir for water supply. Water
catchment was installed on the left bank of the Taquacetuba branch, flowing out of the south
side of the Billings reservoir. The water catchment system consists of a floating structure that
makes it possible to pump water at depths which prevent the re-suspension of sediments in the
Billings reservoir as well as the flow of algae (Matsuzaki, 2007). In August of 2000, the
Secretary of the Environment of the State of São Paulo granted an Environmental License for
Operation for the first phase of the Taquacetuba-Guarapiranga Production System,
corresponding to the transfer of a maximum flow of 2.0 m³/s of crude water. Due to the severe
drought that occurred in 2000, the Secretary of the Environment of the State of São Paulo had
the authority to grant a special license to transfer a flow of up to 4 m³/s. In November of that
same year, SABESP requested an emergency 2.0 m³/s increase, totaling 4.0 m³/s of water
pumped out of the Billings reservoir into the Guarapiranga (Porto, 2003).
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Figure 1. Billings Reservoir watershed (Rio Grande and Taquacetuba branch), near of São Paulo
city, Brazil.

2.2. WATER QUALITY PARAMETERS
Water samples were collected from the sub-surface water column at points near the water
catchment station of SABESP in the Rio Grande branch (342680 W and 7370305 S) and the
Taquacetuba branch (332285 W and 7342572 S), in two seasons of the year, summer
(February) and winter (July).
The pH, water temperature and electrical conductivity were measured in situ with YSI
(model 63/100 FT). Dissolved oxygen was measured for titulometric according Winkler
method (Golterman et al., 1978) and suspended matter (organic and inorganic matter) by
gravimetric method (Wetzel and Likens, 1991). Total phosphorus and total nitrogen were
measured (Valderrama, 1981) and dissolved nutrients (nitrate and nitrite - Mackereth et al.,
1978, ammonium – Koroleff, 1976), phosphate - Strickland and Parsons, 1960).
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The Trophic State Index (TSI) was calculated according to Lamparelli (2004):
TSI (Chl) = 10x(6-((0,92-0,34x(lnCL)/ln2))
TSI (TP) = 10x(6-((1,77-0,42x(lnTP)/ln2))

where: Chl = Chlorophyll-a (μg.L-1); and TP = Total phosphorous (μg.L-1)
The limits defined were: Ultra-Oligotrophic: ≤ 47, Oligotrophic: 47< TSI ≤ 52,
Mesotrophic: 52 < TSI ≤ 59, Eutrophic: 59 < TSI ≤ 63, Supereutrophic: 63 < TSI ≤ 67 and
Hypereutrophic: > 67.
The results are also discussed in light of CONAMA Resolution nº 357 (Brasil, 2005)
provides a classification of bodies of water and a framework of environmental directives, and
establishes conditions and standards for dumping waste, among other measures.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Physical, chemical, and biological variables of the water
Results of analyses of the physical, chemical, and biological variables of the surface
water for the two stations (Taquacetuba and Rio Grande), for February and July, are presented
in Table 1.
Table 1. Physical, chemical, and biological variables for water surface in February and July of 2007 in
the Rio Grande and Taquacetuba branches (Billings Reservoir, SP, Brazil).
Variables
Water temperature (ºC)
Electrical conductivity (µS.cm-1)
pH
Dissolved oxygen (mg.L-1)
Suspended material (mg.L-1)
Organic suspended material (%)
Inorganic suspended material (%)
Total nitrogen (µg.L-1)
Nitrate (µg.L-1)
Nitrite (µg.L-1)
Ammonium (µg.L-1)
Total phosphorous (µg.L-1)
Inorganic phosphorous (µg.L-1)
Chlorophyll a (µg.L-1)

Rio Grande
February
July
27.0
19.2
182.2
190.5
7.7
7.7
7.1
8.4
2.6
2.7
90.5
73.8
9.5
26.2
162.1
421.1
77.0
461.0
10.0
<5.0
176.0
<4.2
40.1
36.6
10.8
36.6
5.6
4.7

Taquacetuba
February
25.2
145.1
7.8
7.4
8.8
88.7
11.2
473.6
336.8
25.7
20.1
54.6
<10.0
33.2

July
19.5
204.1
7.6
6.2
164.0
95.1
4.9
431.6
288.9
8.1
<4.2
402.2
11.7
867.0

The highest water temperatures were detected in February – 27.0ºC (hot, rainy season)
compared to July – 19.2ºC (cold, dry season) (Table 1), which characterizes well the
influence of seasonality on water temperatures.
The pH of the water was found do be slightly basic in both seasons and environments.
Dissolved oxygen concentrations were 7.1 mg.L-1 (February) and 8.4 mg.L-1 (July) in the Rio
Grande branch and 7.4 mg.L-1 (February) and 6.2 mg.L-1 (July) in the Taquacetuba branch.
Electrical conductivity values of the water were high in both environments, with the
highest observed in July in the Taquacetuba branch (ranged from 182.8 to 204.1 µS.cm-1).
Calijuri et al. (1999) recorded values of 159 µS.cm-1 approximately for the Salto Grande
Reservoir (Americana, SP) and classified it as hypertrophic.
With respect to total suspended material (TSM), the Taquacetuba branch also presented
higher levels in July (164.0 mg.L-1). In both environments and periods of the year, levels of
organic suspended material (ranged from 73.8 to 95.1%) were much higher than levels of
inorganic material (ranged from 4.9 to 26.2%), which is reflected in the elevated algae
biomass (Table 1).
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Total nitrogen concentrations were elevated in both periods in the Taquacetuba branch
(ranged from 431.6 to 473.6 µg/L-1) and in July in the Rio Grande branch (421.1 µg/L-1),
reflecting high concentrations of nitrate. Low concentrations of ammonium ion were found in
both periods in the Taquacetuba branch, ranged from < 4.2 to 20.1 µg/L-1. Since ammonium
ion is the preferred source of nitrogen, it is probably incorporated into the phytoplankton
mass. Nitrite levels were found to be low in both periods and locales, ranged from < 5.0 to
25.7 µg/L-1 (Table 1).
Total phosphorous concentrations were higher in the Taquacetuba branch in July (402.2
µg/L-1), the period of greater algae mass (Cyanobacteria). Inorganic phosphate was relatively
low in both periods and both locales, ranged from < 10.0 to 36.6 µg/L-1. Chlorophyll-a values
were higher in the Taquacetuba branch (ranged from 33.2 to 867.0 µg/L-1) than in the Rio
Grande branch (ranged from 4.7 to 5.6 µg/L-1), indicating a greater degree of eutrophication
(Table 1). The higher chlorophyll-a value detected in July in the Taquacetuba branch was
probably due to a cyanobacteria bloom event. Calijuri et al. (1999) found chlorophyll-a values
ranging from 10.9 to 73.2 μg.L-1 in the hyper-eutrophic Salto Grande Reservoir (Americana
city, SP).
3.2. Trophic state index
The Taquacetuba branch was classified as super-eutrophic in February and hypereutrophic in July, and the Rio Grande branch was classified as mesotrophic in both periods
(Table 2). These results confirm the difference in trophic state between the two systems
studied. The Taquacetuba branch is more eutrophized than the Rio Grande branch, reflecting
different management procedures applied in each branch.
When the trophic state index (TSI) is compared to other points in the Billings Complex
monitored by CETESB (Cetesb, 2007), one observes that the greater the distance from, or the
lesser the connectivity with, the compartment near the Pedreira dam (the receiving point for
water from the Pinheiros River), the lesser the degree of eutrophication. The crude water in
the Taquacetuba branch receives no treatment, with management being applied only to the
water downstream in the Guarapiranga reservoir.
Table 2. Trophic State Index (TSI) according to Carlson (1977 and Toledo et al. 1983, modified by
Lamparelli, 2004) for the Rio Grande and Taquacetuba branches in February and July of 2007.
Month

Locale

Values

February

Taquacetuba

65

Supereutrophic

Ultraoligotrophic: TSI < 47

Rio Grande

56

Mesotrophic

Oligotrophic : 47 < TSI < 52

Taquacetuba

75

Hypereutrophic

Mesotrophic: 52 < TSI < 59

Rio Grande

55

Mesotrophic

July

Classification

Limits

Eutrophic: 59 < TSI < 63
Supereutrophic: 63 < TSI < 67
Hypereutrophic: TSI > 67

3.3. CONAMA Resolution nº 357 of 17/03/2005
This resolution CONAMA Resolution nº 357 of 17/3/2005 (Brasil, 2005), provides the
limits of standards to be measured in five classes of bodies of water defined by their
predominant uses. The special classes I and II are for more prime uses, such as human water
supply, watering livestock, and protection of aquatic life, with different degrees of treatment
of crude water. Class II may also be intended for human water supply, but following
treatment using conventional or advanced processes. Class IV is used for landscaping and
navigation. The standards established for the classes of use that are relevant to this study are
presented in Table 3.
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For bodies of water in the State of São Paulo, standards are defined by State Decree
10.755 (São Paulo, 1977). According to this decree, the Rio Grande branch is class II while
the Taquacetuba branch is class I.
Based on the standards established by CONAMA Resolution nº 357/05 (Brasil, 2005),
levels of nitrate, nitrite, and ammonium found in this study conform to class II for the Rio
Grande branch. For total phosphorous, both the Rio Grande and the Taquacetuba branches
conform to class II in the month of February, but to class IV in July. For chlorophyll-a level,
the Rio Grande branch conforms to class I in both periods, and the Taquacetuba branch to
class III in February and class IV in July. Thus, for chlorophyll-a and total phosphorous
measured on the surface of the Taquacetuba branch in both periods of the year, levels exceed
the limits established for class II; in other words, the water does not conform to the use class
defined by the framework of standards. This finding is of great concern, since not only does
the Taquacetuba branch not conform to the standards, but in addition, its lowest quality water
flows into the Guarapiranga reservoir which, based on Decree 10.755, is categorized as class
I, which can compromise the uses proposed for this class, mainly public water supply to the
metropolitan region of São Paulo.
Table 3. Freshwater quality standards based on usage, according to CONAMA Resolution nº 357 (Brasil,
2005).
Parameters
Dissolved
oxygen
pH
Total
phosphorous
Nitrate
Nitrite
Ammonium

Unit

Class I

Class II

Class III

Class IV

>6

>5

>4

> 2,0

6.0 to 9.0

6.0 to 9.0

6.0 to 9.0

6.0 to 9.0

mg.L

< 0.02

< 0.030

< 0.05

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

< 10
<1
< 3.7 for pH < 7.5
< 2.0 for 7.5 < pH < 8.0
< 1.0 for 8.0 < pH < 8.5
< 0.5 for pH > 8.5
< 10

< 10
<1
< 3.7 for pH < 7.5
< 2.0 for 7.5 < pH < 8.0
< 1.0 for 8.0 < pH > 8.5
< 0.5 for pH > 8.5
< 30

< 10
<1
< 13.3 for pH < 7.5
< 5.6 for 7.5 < pH < 8.0
< 2.2 for 8.0 < pH < 8.5
< 1.0 for pH > 8.5
< 60

Chlorphyll a

μg.L-1

-1

mg.L

-1

3.4. Implications for management in the Rio Grande and Taquacetuba branches
SABESP carries out a management procedure with the crude water of the Rio Grande
branch that involves application of the oxidant hydrogen peroxide and the algaecide copper
sulfate. The copper sulfate causes lysis of the cyanobacteria cells, liberating toxins into the
water (Zagatto et al., 1997), while the hydrogen peroxide oxidizes the organic matter and does
not eliminate all the toxins, which can remain in the water supply.
The use of large quantities of the algaecide copper sulfate to manage cyanobacteria can
compromise the public water supply and health of the population. It should be noted that the
application of algaecides is prohibited by Decree 518/2004 of the Ministry of Health when the
density of cyanobacteria exceeds 20,000 cells.mL-1 (or 2 mm3.L-1 of biovolume), as it can
interfere with the evaluation of health risks associated with cyanotoxins (Art. 19, §2, Brasil,
2004). Many incidents of harm to human health have been associated with the cellular lysis of
cyanobacteria, which following treatment with copper sulfate, leads to the liberation of large
quantities of toxins into the water (Matsuzaki, 2007). According to Beyruth (2000), the
application of copper sulfate to the water constitutes an unsatisfactory, palliative emergency
measure. Nevertheless, the application of algaecides such as copper sulfate and hydrogen
peroxide has been the main management procedure for decades. The appropriate procedure
would be to apply algaecide only in rare and extreme situations.
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In 2008 was applied 350 tons of copper sulfate in the Guarapiranga Reservoir, but only
December 2008 reached 70 ton (Table 4) (Cetesb, 2009). In the Rio Grande arm (Billings
Reservoir), in 2004 (January, March, April and November) the copper sulfate values applied
reached 50 ton, while in 2005 got down 20 ton (Cetesb, 2006). According Cetesb (op. cit.),
for the Guarapiranga Reservoir the copper sulfate application ranged between 8 tons monthly
(September) and 49 tons (November) in 2005, values that were similar to that applied in 2004.
For the years 2006 and 2007 significant applications of copper sulfate occurred in Billings
(arm Rio Grande), Guarapiranga and Paiva Castro Reservoirs (Table 4). More recently in the
Paiva Castro Reservoir, located in the metropolitan region of São Paulo city, near the
municipality of Mairiporã, applications occur mainly in summer. There are also regular
applications of copper sulfate for phytoplankton control in Lake Paranoá (Distrito Federal,
Brazil) (Padovesi-Fonseca and Philomeno, 2004) and Jundiai Reservoir (São Paulo) (Table
4).
Table 4. Annual application of copper sulfate in the Jundiaí, Guarapiranga
Reservoirs (arm Rio Grande) (years 2006, 2007 and 2008) and monthly values
with a peak in the application year. According Cetesb (2007, 2008 and 2009).
Year (*)
Ton
Reservoir
2005
2006
2007
Jundiaí
< 20
42
Guarapiranga
350
440
Rio Grande
150
360
Jundiaí
Guarapiranga
Rio Grande

49 (November)

5 (October)
> 60 (January)
44 (March)

16 (December)
76 (September)
62 (August)

and Billings
(in brackets)

2008
350

70 (December)

(*) Estimated values.

The various soluble forms of copper present in fresh and salt water are Cu2+, Cu(HCO3)
and Cu(OH)2. In pH and carbonates concentrations characteristics of natural waters, most part
of Cu(II) dissolved is observed mainly in complex form and not free (metallic form) (WHO,
1998 apud Pedrozo, 2003; Barceloux, 1999). Thus, only a small part of copper is present as
free form (Cu+2), and most part are adsorbed to particulate matter or complexed, mainly
carbonates and hydroxides. However, the most part of copper is bound to organic compounds
such as humic and fulvic acids (Pedrozo, op cit.).
For fish, more so than for humans, high doses of copper are extremely harmful (Cetesb,
2003). According to this author, trout, carp, catfish and goldfish, die in dosages of 0.5 mg.L-1.
Fish die by the coagulation of mucus in the gills and consequent asphyxia (Cetesb, op cit.).
The microorganisms perish in concentrations higher than 1.0 mg.L-1. Copper used in
form of copper sulfate pentahydrate (CuSO4.5H2O) in doses of 0.5 mg.L-1 is considered a
powerful algaecide and much used in Brazil (Cetesb, 2007, 2008, 2009). The Water Quality
Criteria indicates the concentration of 1.0 mg.L-1 copper as the maximum allowable water
reserved for public supply.
For adults the dose of copper sulfate emetic is 0.25 to 0.5 g, expressed as Cu. The
ingestion of food or drinks containing 25 mgCu.L-1 is associated with acute gastroenteritis.
For doses above 250 mgCu/kg/day, in animals produce liver necrosis (Barceloux, 1999).
As an essential element for all biota, there is reference to bioaccumulation of copper in
some groups of organisms, however, seems not to occur copper biomagnifications in the food
chain, no increase of its concentration in higher trophic levels (Pedrozo, 2003).
The most appropriate action would be for the State to take preventive measures to control
land use and occupation, aiming to maintain better water quality, including zero dumping,
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with 100% collection and treatment of waste water generated in the watersheds of the Rio
Grande and the Taquacetuba. To decrease the negative impacts of the eutrophication process
in the Taquacetuba branch, it would also be helpful to improve the quality of the water from
the Pinheiros River, which would imply actions in its watershed, as well.
Mariani and Pompêo (2008) detected high concentrations of copper in sediment in the
Rio Grande branch of the Billings Complex, from the high to the low part, near the water
catchment point of the Rio Grande Water Treatment Station, where 1,192.17 mg.kg-1 were
recorded. The authors claim that this high level of copper near the Rio Grande Water
Treatment Station can be attributed to the application of copper sulfate algaecide in the
reservoir to control cyanobacteria. The data also show that concentrations of the trace metal
copper in the sediment at specific points of the Rio Grande branch were found to be as much
as 102.7 times above regional reference values, as established by Nascimento (unpublished
data), and copper concentrations in the sediment in various points upstream from the
collection point for the present study were significantly elevated, nearly 18 times above the
Probable Effect Level defined by the Canadian Council of Ministers of the Environment
(CCME, 2003).
Mariani (2010) showed that the sediment of the Rio Grande arm, located near the Parque
Municipal Estoril and water crud supply station (São Bernardo do Campo city) have values
above the reference concentration for toxicity (CCME, 2003) to about 30, 9, 5 and 8 times for
copper, cadmium, chromium and nickel, respectively.
According to Cetesb (2007), the concentration of dissolved copper at the water
catchment point near the Rio Grande arm, almost in all months, was above the limit
established by CONAMA Resolution 357/05 for class II. These elevated levels of copper
found in the sediment and the water column of the Rio Grande branch point to the need for
Measure to control the application of copper sulfate.
According to the Report on Water Quality in the Interior of the State of São Paulo
(Cetesb, 2007), the Rio Grande presented high densities of cyanobacteria. In July, values
reached 71,600 cells.mL-1, exceeding the limits established by Law for drinking water
(20,000 cells.mL-1). In the winter, with the decrease in water quality, the use of copper sulfate
and hydrogen peroxide is increased, reaching 100,000 kg of chemical algaecides in July. In
the summer, the opposite occurs, with little more than 20,000 kg of algaecides. A total of
more than 500 tons of algaecides were used in the Rio Grande branch in 2007.
The data collected for this study show that the Taquacetuba branch is in an accelerated
process of eutrophication. The most evident consequence of this degradation has been
cyanobacteria blooms which are potentially toxic. According to Cetesb (2007), elevated
percentages cyanobacteria were detected in water samples taken from the Taquacetuba, with
chronic toxic effects, demonstrating that the water quality is extremely compromised in
ecotoxicological terms, due to cyanobacteria blooms. Matsuzaki (2007) and Moschini-Carlos
et al. (2009) also emphasized the frequency with which cyanobacteria blooms have been
occurring in these environments.
Moschini-Carlos et al. (2009) found low richness and high dominance of cyanobacteria
in February and July of 2007 in the Rio Grande and Taquacetuba branches.
Cylindrospermopsis raciborskii predominated in February, with 12,894 ind.mL-1, and
Anabaena spiroides was predominant in July, with 37,524 ind.mL-1. Regarding the
cyanotoxins, three variants of microcystin (MC-RR, MC-LR, MC-YR) were found in the
sample taken in February, as well as saxitoxin. The sample taken in July presented the same
variants of microcystin, but in lower concentrations, and no saxitoxin was detected. These
results are of great concern, as the crude water in the Taquacetuba branch, which is diverted
into the Guarapiranga reservoir, receives no treatment or management.
The transposition of the water from the Taquacetuba into the Guarapiranga System
follows technical standards for environmental licensing which include the adoption of a
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contingency plan when cyanobacteria blooms occur. The first version of the contingency plan
for the occurrence of cyanobacteria in the Billings-Guarapiranga System was presented by
SABESP in May of 2002. Following analysis of monitoring data collected from 2000 to 2005,
alterations to the plan were proposed. Regarding monitoring, the plan includes weekly
samplings in the Guarapiranga and every 15 days in the Taquacetuba. When the presence of
cyanobacteria exceeds established limits, SABESP will reduce to 2.0 m3.s-1 or suspend
pumping, communicating to the Secretary of the Environment and Cetesb to plan emergency
meetings with the State Secretary of Health (Matsuzaki, unpublished data).
Like the Rio Grande, the Guarapiranga reservoir also receives treatments with high
levels of algaecides. According to Cetesb (2007), this reservoir received more than 450 tons
of copper sulfate in 2007, in addition to hydrogen peroxide.

4. CONCLUSIONS
The Taquacetuba branch is in a more advanced state of eutrophication than the Rio
Grande. However, the eutrophication of the Rio Grande branch is artificial, reflecting the
management carried out in this branch with application of copper sulfate and hydrogen
peroxide.
Levels of chlorophyll-a and total phosphorous in the Taquacetuba branch do not conform
to the proposed class of use, class I. In this branch, monitoring must be intensified and
measures adopted to reduce the level of nutrients in the main body of the Billings complex, in
the region of the Pedreira dam, which will be reflected in the eutrophication process and its
secondary effects, such as the intense growth of potentially toxic algae.
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RESUMEN
Las especies de fitoplancton constituyen una importante base de la trama trófica para
diversos sistemas tales como: pelágicos, costeros y lacustres. Debido a su capacidad
fotosintética, esta comunidad es sensible a los cambios en la disponibilidad de luz, la
temperatura, la concentración de nutrientes, el consumo por parte de los herbívoros, el
parasitismo y la competencia. Por ello exhiben una alta variabilidad espacio-temporal
relacionada con los cambios ambientales tanto naturales como antropogénicos. Sin embargo,
al igual que cualquier grupo taxonómico, las especies que conforman el fitoplancton
presentan umbrales ambientales, es decir nichos ecológicos idóneos que van a delimitar su
distribución. El presente estudio se ubicó en la Presa Hidroeléctrica Aguamilpa, un
ecosistema artificial que entró en operación en 1994 para la producción de energía. En este
sistema se evaluó la distribución potencial del fitoplancton, la identificación de áreas de alta
riqueza específica y las especies de distribución restringida. Se generaron modelos de
distribución potencial, basados en el concepto de nicho ecológico, mediante el programa
Maxent (Método de Máxima Entropía), empleando el Modelo Digital de Elevación, en celdas de 100
m x100 m (1 ha) de resolución espacial y nueve variables físico-químicas y biológicas del
agua. La elaboración de los mapas de distribución, se realizó con ArcMap 9.2®. Los
resultados indican que las áreas de mayor riqueza de especies están en el afluente del río
Huaynamota y en la estación La Confluencia ubicada en la presa, y la zonas con menor
diversidad están en el afluente del río Santiago, particularmente durante las épocas de estiaje
frío y cálido, con una gran abundancia de cianofitas. En la época de lluvias las zonas de
mayor diversidad del afluente del río Huaynamota se extienden y aumenta la abundancia de
algunas especies dominantes de cianofitas. Estas especies generalmente están asociadas a
procesos tróficos derivados de la presencia de contaminantes de origen antropogénico. Con
éste estudio se ilustra el potencial de aplicación del enfoque de modelado de nicho en
ecosistemas acuáticos.
Palabras clave: fitoplancton; riqueza de especies; modelo de nicho ecológico; presas; Maxent.
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Ecological niche model to predict the potential distribution of
phytoplankton in the Aguamilpa Dam, Nayarit. Mexico
ABSTRACT
Phytoplankton species are an important basis of the food web for various systems such as
pelagic, coastal and lake. Due to their photosynthetic capacity, this community is sensitive to
changes in light availability, temperature, nutrient concentrations, herbivores consumption,
parasitism and competition. Therefore, they show a high spatial and temporal variability
related to environmental changes both natural and anthropogenic. However, as any taxonomic
group, phytoplankton species have environmental thresholds, ecological niches that define
their distribution. This study was located in Aguamilpa Dam, an artificial aquatic reservoir
which started operations in 1994 for electric energy production. In this system the potential
distribution of the phytoplankton was evaluated, where the highest species richness and
restricted distribution areas were identified. Potential distribution models based on ecological
niche definition were generated using ArcMap 9.2® with Maxent (Maximun Entropy
Method). The development of distribution maps was carried out using Digital Elevation
Models in cells of 100 m x 100 m (1 ha), based on nine physico-chemical and biological
water parameters monitored in the reservoir. The highest species richness areas were found in
the Huaynamota river tributary and at the station called La Confluencia, while the less
abundance areas were found in the Santiago river tributary during warm and cold dry seasons
with a great abundance of cyanophyta. During the rainfall season, the Huaynamota river
tributary diversity areas were extended and the presence of some dominant species of
cyanophyta were indentified. These species can be associated with trophic processes related
to anthropogenic pollutants in the reservoir. This study illustrates the potential application of
niche modeling approach in aquatic ecosystems.
Keywords: phytoplankton; richness species; ecological niche model; reservoir; Maxent.

Modelo de nicho ecológico para prever a distribuição potencial do
fitoplâncton na Hidrelétrica Aguamilpa, Nayarit. México
RESUMO
Espécies do fitoplâncton são uma importante base da cadeia alimentar para diversos
sistemas, tais como, pelágicas, costeiras e lacustres. Devido à sua capacidade fotossintética,
essa comunidade é sensível às mudanças na disponibilidade de luz, à temperatura, à
concentração de nutrientes, ao consumo por parasitismo de herbívoros e à competição.
Portanto, apresentam grande variabilidade espacio-temporais relacionadas às mudanças
ambientais tanto naturais quanto antrópicas. Entretanto, como qualquer grupo taxonômico, as
espécies do fitoplâncton apresentam limites ambientais, ou seja, nichos ecológicos adequados
à sua distribuição. Este estudo foi realizado na Hidrelétrica Aguamilpa, um ecossistema
artificial que entrou em operação em 1994 para a produção de energia. Nesse sistema, foram
avaliados o potencial de distribuição de fitoplâncton, a identificação de áreas de alta riqueza
de espécies e espécies de distribuição restrita. Foi gerado um modelo de distribuição potencial
com base no conceito de nicho, o programa Maxent (Maximum Entropy Method), utilizando
o Modelo Digital de Elevação em células de 100 m x 100 m de resolução (1 ha) espacial e
nove variáveis físicas e químicas e características biológicas da água. O desenvolvimento de
mapas de distribuição foi realizada com ArcMap 9.2®. Os resultados indicam que as áreas de
maior riqueza de espécies estão no afluente do rio Huaynamota e na estação localizada na
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confluência da barragem, e as áreas com menor diversidade localizam-se no afluente do rio
James, especialmente durante estações de seca ou de frio seco, com uma abundância de
cianofíceas. Na época das chuvas, áreas com diversidade do afluente do rio Huaynamota
alargaram e aumentou a abundância de algumas espécies dominantes de Cyanophyta. Essas
espécies são geralmente associadas a processos tróficos decorrentes da presença de poluentes
de origem antropogênica. Este estudo ilustra o potencial de aplicação da abordagem de
modelagem de nicho nos ecossistemas aquáticos.
Palavras-chave: riqueza de espécies do fitoplâncton; o modelo de nicho ecológico; Maxent.

1. INTRODUCCIÓN
El fitoplancton se ha estudiado sistemáticamente desde hace mucho tiempo (Fee, 1979),
pero su investigación se ha incrementado en los últimos años debido al interés por utilizarlo
como indicador de cambios ambientales en un tiempo corto (Dávalos et al., 1989; GarcíaCabrera, 2006), dada su interacción con el agua por su breve ciclo de vida (Quiblier-Lloberas
et al., 2004), su rápida respuesta a cambios ambientales, su tamaño pequeño, el que existan
géneros tolerantes a concentraciones tóxicas de metales pesados y por su gran abundancia
(Lanza Espino et al., 2000). Dichas características hacen de esta comunidad de algas
microscópicas una herramienta fundamental en estudios de calidad de agua (Paradiso et al.,
2002).
En los últimos años, la gran diversidad de especies que conforman el fitoplancton en
sistemas lacustres, ha sufrido importantes descensos causados directa o indirectamente por las
actividades humanas (Prosperi, 2002; Bernal-Brooks et al., 2003). La comunidad de
fitoplancton es sensible a los cambios ambientales, por lo que la alteración de su hábitat,
causada por la contaminación, es probable que sea una causa directa de su declive (Dávalos
et al., 1989). El cambio climático también puede ser identificado como una importante
amenaza indirecta para la diversidad de especies de fitoplancton sobre todo en los últimos
decenios (Prosperi, 2002).
En el caso de algunas presas, el fitoplancton con certeza ha tenido una reducción drástica
en sus poblaciones y en su riqueza específica, debido a la transformación del hábitat, tanto por
causas naturales como antropogénicas (Dávalos et al., 1989; Prosperi, 2002; Bernal-Brooks et
al., 2003; Jasprica et al., 2005).
A nivel mundial, los estudios de la distribución del fitoplancton en presas son escasos, y
generalmente, desde el punto de vista taxonómico y ecológico, no están bien documentados,
sólo en la última década se les ha prestado mayor atención, profundizando en los diferentes
atributos de esta comunidad. Los trabajos publicados sobre la ecología de las poblaciones del
fitoplancton, hasta la fecha, no permiten conocer las zonas potenciales de mayor riqueza de
especies dentro de un sistema acuático, y las investigaciones de la distribución del
fitoplancton realizadas en determinadas áreas dentro de los embalses, si bien son valiosos
aportes sobre el tema, la mayoría de ellas pueden considerarse puntuales, dada la reducida
extensión geográfica en que han sido desarrolladas. Es necesario hacer un esfuerzo por
desarrollar modelos que correlacionen los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua
con la información tanto de ecología como de taxonomía de las especies de fitoplancton, con
el objetivo de predecir zonas potenciales de mayor riqueza de especies dentro de un cuerpo de
agua.
La Presa Hidroeléctrica (P. H.) Aguamilpa, situada en una región de clima tropical, es un
sistema acuático complejo, integrado principalmente por los afluentes de los ríos Huaynamota
y Santiago, así como una zona léntica generada por la cortina de la presa (Rangel-Peraza et
al., 2009). Este sistema tiene un papel clave en la dinámica hidrológica (abastecimiento de
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agua potable, navegación, riego agrícola y recreación) de los diferentes asentamientos
humanos localizados en su cuenca. La mayoría del agua de la P. H. Aguamilpa proviene de
las contribuciones del río Grande de Santiago y del río Huaynamota, mientras que una
cantidad mucho menor proviene de las precipitaciones, filtraciones y los manantiales. Esta
área apoya una diversidad de actividades y procesos que impactan directamente a la calidad
de agua, como la agricultura tradicional, la pesca, el turismo y el desarrollo urbano. Este
sistema altamente complejo y dinámico produce un paisaje heterogéneo que determina el
hábitat para las especies de fitoplancton de la presa.
La distribución actual de las especies de fitoplancton de la P. H. Aguamilpa es apenas
conocida, pero se tiene evidencia de su diversidad (García-Cabrera, 2006; Zamudio y
González-Farias, 2009). Tomando en cuenta los estudios previos de diversidad y con
mediciones de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua se puede desarrollar un
modelo que ayude a identificar aquellas áreas donde existe la mayor riqueza de especies, y
con esto generar herramientas de apoyo para la toma de decisiones en programas de
conservación, restauración y manejo de la presa.
En este trabajo se presenta un análisis espacial de las especies de fitoplancton basado en
un modelo de nicho ecológico, que permite generar mapas predictivos de la presencia de esta
comunidad en función de los parámetros ambientales e identificar áreas específicas de la
biodiversidad de especies.
Los modelos predictivos sobre el nicho ecológico de las especies se basan en el análisis
de las condiciones ambientales de los sitios con presencias conocidas (Peterson et al., 1999).
El objetivo de estos métodos de modelación es predecir la idoneidad del medio ambiental
para las especies, en función de su nicho ecológico (Phillips et al., 2006). Existen varios
supuestos ecológicos en las variables ambientales que se usan para la generación de estos
modelos: primero, debe existir una correspondencia temporal entre las localidades de
ocurrencia de las especies y las variables medioambientales (Anderson y Martinez-Meyer,
2004); segundo, las variables deben afectar la distribución de las especies a una escala
relevante, determinada por la extensión geográfica y el tamaño (Pearson et al., 2004). La
elección apropiada de las variables ambientales para el modelado de nicho, afecta también el
grado en el cual el modelo se pueda generalizar a otras regiones fuera del área de estudio o a
otros periodos de tiempo (Phillips et al., 2006). Finalmente, la exactitud de los datos de
presencia-ausencia repercute en los resultados del modelo (Anderson et al., 2003).
Estos modelos se han utilizado con éxito en especies de plantas y animales (Nix, 1986;
Carpenter et al., 1993; Sánchez-Cordero et al., 2001; Anderson et al., 2003) y recientemente
en algunas especies acuáticas (Domínguez-Domínguez et al., 2006; Zambrano et al., 2006;
Iguchi et al., 2004, McNyset, 2005,) pero nunca en fitoplancton.
1.2. Área de Estudio
La P. H. Aguamilpa se localiza en la región central del estado de Nayarit, México, y
comprende los municipios del Nayar, la Yesca, Santa María del Oro y Tepic. Está localizada
entre los meridianos 104°39’ y 104°74’ longitud oeste y los paralelos 21°51’ y 21°93’ latitud
norte (Figura 1). Se ubica en el borde sureste de la Sierra Madre Occidental, con la presencia
de terrenos con relieves accidentados de origen volcánico. Dos sistemas de topo formas se
encuentran presentes: la sierra alta, ubicada en la subcuenca del río Huaynamota, formada por
altas mesetas interrumpidas de manera abrupta por cañadas; y la del tipo cañón, en la
subcuenca Santiago-Aguamilpa, donde el relieve se conforma de cadenas montañosas de
formas volcánicas escarpadas y cañones con perfiles en “V”, que llegan a alcanzar una altura
por arriba de los 1,000 m en algunos sitios (INEGI, 2006a).
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Figura 1. Mapa de localización del área de estudio. La
“S” corresponde al río Santiago; la “H” al río
Huaynamota; y la “P” a la Presa.

La vegetación que rodea al embalse se compone por bosques de encino, selva baja
caducifolia y pastizales, estos últimos producto de la intervención del hombre al eliminar la
vegetación original con fines agrícolas y pecuarios (INEGI, 2006c; Rzedowsky, 2006).
El embalse presenta dos ramas, una de 50 km de largo y la otra de 20km
aproximadamente, que son los cauces originales de los ríos Santiago y Huaynamota,
respectivamente. Presenta además un cuerpo de agua amplio e irregular que se forma desde la
cortina de la presa hasta el punto de confluencia de ambas ramas (Figura 1).
La P. H. Aguamilpa tiene un clima cálido subhúmedo, se ubica en la categoría Awo (W)
y de acuerdo con esto, corresponde al clima más seco de los cálidos subhúmedos (García,
1973). Según Rangel-Peraza et al. (2009), presenta un régimen hidrológico estacional, con
lluvias en verano y dos épocas de estiaje, uno frío en los meses de noviembre a febrero y uno
cálido de marzo a mayo.
Respecto al clima de la cuenca del río Santiago, éste es variado, va desde semiseco y
semicálido en las regiones más altas, hasta semicálido y subhúmedo en la parte central, y
templado, semifrío y frío en las serranías. La temperatura media anual oscila entre 24 y 26ºC,
con una máxima de 40ºC y mínima de -2ºC (INEGI, 2006b). Por su parte la cuenca del río
Huaynamota presenta una temperatura media anual que va de los 18ºC a los 26ºC (INEGI,
2006b).
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2. MATERIAL Y METODOS
El modelo de nicho ecológico para predecir la distribución potencial del fitoplancton fue
desarrollado por Phillips et al. (2006) con un enfoque de máxima entropía. Para este trabajo se
utilizó la versión de escritorio 3.3.0. de noviembre 2009 (Phillips et al., 2006). En general,
este algoritmo detecta las relaciones no aleatorias entre dos conjuntos de datos: a) los
registros georreferenciados de la presencia de las especies, y b) un conjunto de coberturas tipo
raster, de datos digitales que representan a las variables físico-químicas potencialmente
pertinentes para determinar la distribución de las especies en una escala particular de análisis
(Phillips et al., 2006; Pearson y Dawson, 2003).
Tradicionalmente, la modelación de nicho en los sistemas acuáticos ha sido limitada
debido a que las coberturas de datos tipo raster, que están directamente relacionadas con este
campo, son muy escasas o inexistentes para la mayoría de las regiones del mundo (Chen et
al., 2007; McNyset, 2005; Wiley et al., 2003). Los estudios anteriores han tenido que
depender de las variables que se obtienen a partir de mediciones terrestres, tratando con esto
de sustituir a las dimensiones acuáticas (por ejemplo, la temperatura de la superficie y la
precipitación, Domínguez-Domínguez et al., 2006; Iguchi et al., 2004; Zambrano et al.,
2006). En este estudio, estas limitaciones fueron superadas mediante la medición de las
variables físico-químicas y biológicas del agua, directamente con la toma de muestras en
diferentes sitios, y en diferentes épocas del año, como se describe en la siguiente sección.
2.1. Obtención de datos de las especies de fitoplancton
Se seleccionaron ocho estaciones de muestreo, según Rangel-Peraza et al. (2009), tres se
ubican en la Presa: P6, P7 y P8; tres sobre el Río Santiago: S1, S2 y S3; y dos en el curso del
río Huaynamota: H4 y H5 (Figura 1). Los datos de identificación y presencia de las especies
que conforman el fitoplancton de la P. H Aguamilpa, que se utilizaron fueron los que se
obtuvieron en (Zamudio y González-Farías, 2009).
2.2. Obtención de las Coberturas de los parámetros físico-químicos
En cada una de las estaciones se registraron, a nivel superficial (1m), nueve parámetros
físicos, químicos y biológicos del agua, utilizando una sonda multiparámetro YSI (Modelo
6600D). La sonda fue calibrada in situ antes de cada muestreo. Los parámetros medidos son:
temperatura del agua, conductividad, sólidos disueltos totales, oxígeno disuelto, pH, potencial
de óxido reducción, turbidez, la concentración de algas verde-azules, y la clorofila total (Tabla 1).
La selección de las estaciones de muestreo de las variables ambientales, se basa en
encontrar los lugares adecuados para generar un mapa de interpolación. Por lo tanto, las
estaciones fueron seleccionadas según los siguientes criterios: i) estaciones ubicadas
longitudinalmente sobre los cauces de los ríos Santiago y Huaynamota; ii) una estación
ubicada en el área de confluencia, donde se interconectan ambos afluentes de los ríos; y iii)
dos estaciones cercanas a la cortina de la presa para incluir todo el embalse. Con estos
criterios se ubicaron los ocho puntos de muestreo y fueron georeferenciados con un
geoposicionador satelital (GPS map 178C Sounder, marca GARMIN).
Utilizando los datos anuales registrados de cada parámetro (muestreos bimensuales), se
obtuvieron los promedios por cada una de las épocas climáticas (Tabla 1); la época de lluvias
(registros de agosto y octubre 2008), estiaje frío (diciembre 2008 y febrero 2009) y estiaje
cálido (abril y junio 2009) (Rangel-Peraza et al., 2009). Con estos promedios se generaron las
coberturas, utilizando un polígono que delimita el cuerpo de agua de la P. H. Aguamilpa, el
cual fue creado a una cota de 300 metros sobre el nivel del mar, (msnm), a partir de las
Curvas de Nivel y el Modelo Digital de Elevación (Escala 1:250,000) de CONAGUA (2006).
Estas coberturas, mapas tipo raster, se generaron utilizando la técnica IDW de interpolación
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(Distancia Inversa Ponderada) (Delaney, 1999), en el sistema de información geográfica
ArcMap 9.2 (GIS, ESRI, 1999-2001), enmascarando el análisis solo para el cuerpo de agua de
la presa. La resolución definitiva (tamaño píxel) de todas las coberturas fue de 1 m2
(Zambrano et al., 2006).
Tabla 1. Valores promedio de los parámetros físicos, químicos y biológicos que se usaron para
generar las coberturas del cuerpo de agua de los diferentes sitios de muestreo y en las distintas
épocas del año, durante el periodo de agosto 2008 a junio 2009. Loc=localidad;
Cond=conductividad; SDT=sólidos disueltos totales; OD=oxígeno disuelto; ORP=potencial de óxido
reducción; Tur=turbidez.

A. Época de Lluvias
Loc

T (ºC)

Cond
(µS cm-1)

SDT
(g l-1)

OD
(mg l-1)

S1
S2
S3
H4
H5
P6
P7
P8

29.77
29.92
29.44
28.88
29.44
28.77
29.68
29.08

0.277
0.287
0.282
0.173
0.195
0.256
0.246
0.210

0.180
0.187
0.180
0.112
0.130
0.149
0.160
0.160

10.25
11.25
10.61
5.93
8.26
7.24
10.46
9.53

ORP

Tur
(NTU)

Algas verde-azules
(cel ml-1)

Clorofila
(µg l-1)

8.52 24.00
8.76 29.70
8.83 67.45
7.61 120.35
8.45 53.90
7.95 107.30
8.75 36.05
7.69 101.85

20.10
18.30
22.95
30.80
28.90
39.30
28.85
34.10

8057
7782
19997
3572
4307
5735
18838
11200

19.8
19.2
10.6
6.1
6.1
6.8
9.7
7.8

pH

B. Estiaje Frío
Loc

T
(ºC)

Cond
(µS cm-1)

SDT
(g l-1)

OD
(mg l-1)

pH

ORP

Tur
(NTU)

Algas verde-azules
(cel ml-1)

Clorofila
(µg l-1)

S1
S2
S3
H4
H5
P6
P7
P8

25.06
24.94
25.00
24.52
24.96
24.92
24.73
24.72

0.259
0.254
0.257
0.173
0.168
0.230
0.231
0.229

0.168
0.165
0.167
0.112
0.110
0.149
0.150
0.149

3.92
4.02
4.00
2.65
3.20
5.29
6.31
6.12

7.59
7.68
7.58
7.33
7.32
7.55
7.62
7.60

52.43
45.97
40.55
56.11
51.08
46.34
55.51
48.26

52.72
54.00
54.45
42.61
51.22
55.69
46.20
49.66

525
488
558
842
398
373
757
352

5.36
5.19
5.23
3.83
4.54
5.03
5.39
4.41

C. Estiaje Cálido
Loc

T
(ºC)

Cond
(µS cm-1)

SDT
(g l-1)

OD
(mg l-1)

pH

ORP

Tur
(NTU)

Algas verde-azules
(cel ml-1)

Clorofila
(µg l-1)

S1
S2
S3
H4
H5
P6
P7
P8

27.89
28.81
28.96
27.47
27.90
27.74
27.03
26.32

0.289
0.280
0.278
0.288
0.261
0.261
0.256
0.264

0.188
0.182
0.181
0.187
0.169
0.167
0.166
0.172

7.32
8.06
8.46
3.73
7.41
8.58
9.23
8.15

8.55
8.76
8.63
7.49
8.04
8.27
8.15
8.21

91.50
87.65
88.65
120.82
54.01
108.49
90.85
126.02

27.63
26.79
27.80
19.46
21.28
28.28
33.71
29.29

1605
1376
1566
1092
1170
968
7416
1507

6.7
6.4
7.3
5.5
3.3
6.2
6.7
7.5

2.3. Modelo de nicho ecológico
Maxent es un modelo estadístico, basado en la “teoría de la máxima entropía” (de ahí el
nombre Maxent) y empleado cuando se tienen datos incompletos, es decir, cuando no se
tienen datos de ausencia verificados luego de realizar un muestreo, sino un grupo de
ocurrencia o presencia conocidos (Phillips y Dudik, 2008). El modelo emplea un algoritmo
determinístico para estimar la probabilidad de distribución más apropiada. Una descripción
detallada de Maxent se puede encontrar en Phillips et al. (2006). En estudios recientes,
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Maxent ha demostrado ser una metodología confiable para predecir la distribución geográfica
de las especies acuáticas (Domínguez-Domínguez et al., 2006; Zambrano et al., 2006).
Para construir el modelo con Maxent se utilizaron las coberturas de los parámetros
físico-químicos y biológicos del agua, de las tres épocas climáticas, y los datos de presencia
de cada una de las especies de fitoplancton correspondiente a cada época. Se construyó un
modelo de distribución potencial por cada una de las especies descritas, el procedimiento es el
siguiente: para cada especie el 75% de los registros de ocurrencia fueron utilizados como
puntos de entrenamiento y el 25% como puntos de validación. Se utilizó un umbral de
convergencia de 10-5 con 1000 iteraciones como un límite superior para cada corrida. Para
estimar la capacidad de predicción de cada modelo, se analizó el área bajo la curva (AUC),
salida gráfica donde se observa la capacidad de discriminación de una presencia (sensitividad)
versus la capacidad de discriminación de una ausencia (especificidad) (Phillips y Dudik,
2008). El formato de salida analizado fue el cumulativo (rango de 0 a 100), el cual indica una
idoneidad de hábitat relativa de cada píxel mas no una probabilidad de ocurrencia de la
especie (salida logística).
Se usó la prueba de Jackknife, (Sokal y Rohlf, 1995; Phillips et al., 2006) para calcular la
contribución relativa de cada variable al modelo, los resultados de esta evaluación se expresan
con una medida conocida como “ganancia”. Esta información es de suma importancia para
evidenciar los requerimientos ecológicos de cada especie, y que probablemente determinen el
área de distribución potencial propia de cada una de las especies del fitoplancton. Ambos
análisis, el AUC y la prueba de Jackknife están implementados en Maxent.
Debido a que Maxent produce resultados de alguna manera diferentes de una corrida a la
siguiente, utilizando la misma entrada de datos, adecuado a la asignación aleatoria del
proceso de modelación, se desarrollaron 100 modelos de predicción independientes por cada
especie del análisis, y se eligieron un subconjunto de los mejores 10 modelos basado en dos
criterios: (1) fue seleccionado un primer conjunto de 20 modelos con menos del 10% de error
por omisión y (2) de ellos, se seleccionaron los 10 modelos más cercanos a la media en las
zonas donde la especie fue predicha como presente (Anderson et al., 2003).
Estos 10 modelos fueron examinados en un SIG, y se generó un mapa de consenso con
los valores de píxel de 0 a 10, donde e l0 representa las áreas en las que todos los modelos
predicen la ausencia de la especie y el 10 representa las zonas donde todos los modelos están
de acuerdo en la predicción de la presencia de la especie.
Por último, se construyeron tres mapas de riqueza de especies, para cada una de las
épocas del año: época de lluvias (43spp.), estiaje frío (47spp.) y estiaje cálido (60spp.). Estos
mapas se generaron a partir de la sumatoria de mapas modelados en formato raster por
especie según la época, utilizando el módulo de análisis espacial ArcMap 9.2 (GIS, ESRI,
1999-2001).

3. RESULTADOS
Se generaron tres mapas que predicen las zonas de mayor riqueza potencial de especies
de fitoplancton en la P. H. de Aguamilpa, son los mapas correspondientes a la época de
lluvias (Figura 2, A), estiaje frío (Figura 2, B) y estiaje cálido (Figura 2, C) del periodo de
agosto 2008 a junio 2009.
La capacidad de predicción según el modelo de nicho ecológico para la época de lluvias
generó un AUC de 0.7452, para el estiaje frío un AUC de 0.8461; y en el estiaje cálido un
AUC de 0.8809; lo que indica que la habilidad del modelo para clasificar las presencias fue
buena (Parolo et al., 2008) (Tabla 2).
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Tabla 2. Valores de AUC, para las variables analizadas, en las
distintas épocas del año, según el modelo de nicho ecológico.
T= temperatura; Cond=conductividad; SDT=sólidos disueltos
totales; OD=oxígeno disuelto; ORP=potencial de óxido
reducción y Tur=turbidez.
Variable
T
Cond
SDT
OD
pH
ORP
Tur
Algas
Clorofila

Época de Lluvias

Estiaje Frío

0.74
0.84
0.76
0.64
0.67
0.58
0.39
0.34
0.57

0.82
0.68
0.65
0.74
0.72
0.59
0.67
0.32
0.67

Estiaje Cálido
0.66
0.36
0.65
0.57
0.69
0.66
0.76
0.89
0.68

Así mismo, las variables que tuvieron el mayor poder de predicción cuando fueron
analizadas independientemente son: para la época de lluvias, la conductividad (AUC=0.84),
los sólidos disueltos totales (AUC=0.76) y la temperatura (AUC=0.74), mientras que la
variable con el menor poder de predicción fue la concentración de algas verde-azules
(AUC=0.34); para el estiaje frío, el mayor poder de predicción lo tuvieron la temperatura
(AUC=0.82), el oxígeno disuelto (AUC=0.74) y el pH (0.72); mientras que la variable con el
menor poder de predicción fue la concentración de algas verde-azules (AUC=0.32); y para el
estiaje cálido, la concentración de algas verde-azules (AUC=0.89) y la turbidez (AUC=0.76)
fueron las variables con mayor poder de predicción y la variable con menos poder fue la
conductividad (AUC=0.36).
Las predicciones del modelo identifican el afluente del río Huaynamota como una zona
de alta riqueza de especies de fitoplancton, mientras que el afluente del río Santiago solo
muestra una zona de alta riqueza ubicada en su cuenca alta, y durante la época de estiaje frío
(Figura 2, B). En la zona léntica del embalse se identifican zonas de alta congregación de
especies, ubicadas en P7 y P8 durante la época de estiaje frío (Figura 2, B) y durante la época
de estiaje cálido en P6 (Figura 2, C). Estas zonas de mayor riqueza específica corresponden a
las áreas con mayor probabilidad de presencia de las especies de fitoplancton, según el
modelo de nicho ecológico desarrollado en este trabajo.
La mayoría de las zonas que el modelo predijo como adecuadas para la distribución de
las especies de fitoplancton, están asociadas a una mejor calidad de agua, a la temporalidad y
al uso local tradicional de las tierras agrícolas.
Por ejemplo, las estaciones H5 y H4 son áreas con una mayor riqueza de especies
durante las épocas de estiaje frío y cálido, y extienden su área de riqueza en la época de
lluvias (Figura 2, A), debido a un aumento de especies dominantes de cianofitas. Es muy
probable que este fenómeno se deba a que el río Huaynamota es un sistema que presenta una
alta calidad de agua durante casi todo el año, lo que origina un nicho ecológico adecuado para
la presencia de diferentes especies, sin embargo en la época de lluvias con el aumento del
flujo de agua, cambian las condiciones ambientales gracias a los escurrimientos de la cuenca
que traen diferentes nutrientes, y ocasionan un hábitat adecuado para el crecimiento y
abundancia de especies dominantes. La mayoría de estos nutrientes posiblemente sean
producto de las actividades agrícolas que se llevan a cabo en la cuenca alta del río
Huaynamota.
Por otro lado, en la cuenca alta del río Santiago, particularmente en las estaciones S1 y
S2 y durante el estiaje frío, se localiza una zona de alta riqueza de especies. Contrariamente a
lo que ocurre en el río Huaynamota, el río Santiago presenta una baja calidad de agua durante
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casi todo el año, debido a los diferentes nutrientes principalmente fósforo y nitrógeno,
asociados a las actividades antropogénicas, agrícolas, industriales y urbanas que se dan por
los escurrimientos de la cuenca. Este fenómeno ocasiona que el afluente del río sea un nicho
idóneo para el crecimiento y establecimiento de pocas especies, principalmente de cianofitas,
y solo en la cuenca alta se mantengan condiciones ambientales favorables para la distribución
de la riqueza de especies del fitoplancton.

4. DISCUSIÓN
Este estudio es de las pocas aplicaciones de modelado de nicho ecológico para
organismos que viven en ambientes acuáticos (Chen et al., 2007; Domínguez-Domínguez et
al., 2006; Zambrano et al., 2006; McNyset, 2005; Ron, 2005; Drake y Bossenbroek, 2004;
Iguchi et al., 2004; Wiley et al., 2003; Olden y Jackson, 2001), y es el único hasta el
momento, aplicado para el modelado de las áreas potenciales de mayor riqueza y distribución
de las especies de fitoplancton.
Existen otros modelos como el CE-QUAL-W2 (Barlow y Obregón, 2007), que tienen la
capacidad de mostrar una modelación dinámica de la clorofila y las algas verde-azules de la
comunidad de fitoplancton; sin embargo este modelo de alta complejidad en su aplicación,
tiene la limitante de no hacer una discriminación entre las diferentes especies.
En estudios anteriores, los predictores del ambiente han sido en general, a nivel mundial
o a una escala regional, lo que hace difícil generar conclusiones a escala local. En este
estudio, fue necesario generar microclimas de la P. H. Aguamilpa, para representar la
heterogeneidad real del sistema, y las coberturas de los parámetros se realizaron a una alta
resolución (1m2) para utilizarlas como predictores, sobre las cuales se desarrollo el modelo de
nicho. En este sentido, este estudio representa un esfuerzo novedoso para predecir la
distribución de especies a una escala espacial fina.
La heterogeneidad ambiental y complejidad espacial del sistema de la P. H. Aguamilpa
son altas, y están relacionadas con los parámetros físicos, químicos y biológicos afectados por
los diferentes niveles de urbanización, usos de suelo, vegetación y calidad de agua. Esta
variabilidad ambiental en un área relativamente grande se refleja en la agregación y la
fragmentación de la distribución de las áreas potenciales de riqueza de las diferentes especies
de fitoplancton. Por lo que las predicciones hechas en este trabajo indican una distribución
local muy dispersa y aislada para el fitoplancton, por la identificación de solo un área
probable de distribución en la época de lluvias, cinco para el estiaje frío y tres en el estiaje
cálido.
Los resultados sugieren que el uso de suelo y vegetación también influyen de manera
directa en la distribución de la riqueza de especies de fitoplancton, ya que todas las áreas
predichas están situadas en zonas de altas mesetas y con una vegetación de bosque de encino,
selva baja caducifolia y zonas agrícolas y pecuarias (Rzedowsky, 2006). Por otra parte, las
zonas de alta riqueza de especies se han detectado por el cauce del río Huaynamota. El agua
de éste río es clara, fría, con una mayor concentración de oxígeno disuelto, bajos niveles de
contaminación y menor temperatura, que parecen características importantes para la
supervivencia de las especies sobre todo las clorofitas y diatomeas. Garduño et al. (2008) y
García et al. (2008) reportan la presencia de especies de estas familias en aguas continentales
con bajos niveles de contaminación y una buena calidad de agua.
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A. Época de Lluvias.

B. Estiaje Frío

C. Estiaje Cálido

Figura 2. Zonas potenciales de distribución de la riqueza de especies de fitoplancton, predichas por el modelo
de nicho ecológico.

El comportamiento de algunas especies de clorofitas y diatomeas esta influenciado por la
disponibilidad de nutrientes en general y de silicatos en particular (García et al., 2008). En
aguas de baja turbulencia como ejemplo las del río Huaynamota, en los estiajes frío y cálido,
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las poblaciones de estas especies presentan una tendencia a caer por la columna de agua,
debido a la alta densidad de sus paredes silíceas, ya que son tanto o más densas que el agua y
a que carecen de sistemas de locomoción, por ello se depositan en los sedimentos. Algunas
especies del género Aulacoseira presentes en éste río, pueden reiniciar su fase reproductiva
cuando las condiciones vuelven a ser propicias, por ejemplo la época de lluvias, cuando la
mezcla turbulenta las resuspende y les permite alcanzar de nuevo la zona fótica, donde se
reactivan.
Algunas especies de fitoplancton son capaces de sobrevivir en condiciones inadecuadas
por periodos cortos de tiempo, lo que podría considerarse como una ventaja para la
dispersión, sin embargo un análisis de redes tróficas sugiere alta fidelidad a los rangos de
inicio, dando como resultado poca movilidad (García et al., 2008; Reynolds, 1984). Por lo
tanto, la distribución irregular observada en el presente análisis puede tener múltiples
consecuencias para la persistencia a largo plazo de la comunidad de fitoplancton. En primer
lugar, el aislamiento puede alterar la dinámica de las poblaciones y, en consecuencia la
viabilidad, debido a los efectos negativos de la dependencia a la densidad, tales como la
competencia intra e inter específica. Además, el aislamiento hace difícil la reproducción
sexual, lo que provoca una reducción del flujo de genes. Al final, todas estas consecuencias
reducen el tamaño efectivo de las poblaciones, haciendo que las especies sean más propensas
a la extinción por eventos fortuitos.

5. CONCLUSIÓN
El modelo de nicho ecológico demostró ser una metodología confiable para predecir la
distribución potencial de la riqueza especifica del fitoplancton, en la P. H. Aguamilpa.
El estudio se caracterizó por presentar zonas potenciales, aisladas y dispersas de alta
riqueza específica. Estas zonas de mayor diversidad, según el modelo de nicho ecológico, son
áreas idóneas para la presencia de diferentes poblaciones de especies de fitoplancton. Se
sugiere que, la heterogeneidad ambiental del sistema, las actividades antropogénicas y el uso
de suelo y vegetación de la cuenca, influyen en la distribución de especies de fitoplancton.
Es esperanza que este estudio pueda ayudar a identificar los sitios específicos en los que
se recomiende realizar acciones de conservación y restauración, principalmente del uso de
suelo y vegetación de la cuenca, y que tales esfuerzos puedan orientarse en una estrecha
coordinación entre las poblaciones locales, autoridades y la academia.
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RESUMO
A atividade de mineração de areia na porção paulista do Vale do Paraíba do Sul iniciouse a partir da década de 50, na porção sudoeste da Bacia do rio Paraíba do Sul, município de
Jacareí (SP) e se alastrou para os municípios vizinhos, sob a influência das demandas da
urbanização e da industrialização, ainda hoje impulsionadas pela Região Metropolitana de
São Paulo. Objetivou-se por meio do presente trabalho testar a hipótese sobre interferências
provocadas pelas cavas de mineração de areia nas condições de armazenamento e na
qualidade da água no aquífero sedimentar quaternário, uma vez que se notou a carência de
estudos hidrogeológicos detalhados nessa área. A presente investigação se deu na escala local,
numa área localizada a leste do município de Tremembé (SP), denominada Mineração
Paraíso, com base em procedimentos técnicos que englobaram testes de infiltração e de
vazão; análises laboratoriais dos índices físicos do solo e da qualidade da água; preparação de
infraestrutura para as instalações de equipamentos - poços e piezômetros; sondagens SPT
(Standard Penetration Test) e trabalho de gabinete. A partir dos resultados das análises dos
índices físicos do solo, foi identificada alta porosidade (66%) nos solos friáveis da várzea,
condição que quando somada aos valores elevados de transmissividade (15,5 m2/h - poço 1- e
33 m2/h - poço 3), obtidos a partir dos testes de vazão, proporciona um maior poder de
transporte de solutos – incluindo bactérias - nas águas subterrâneas. Os resultados da análise
granulométrica mostraram que a técnica de extração de areia utilizada, além de predatória
também se mostrou ineficiente, uma vez que a areia do fundo da cava não é aproveitada,
assim como no caso das argilas bentoníticas, encontradas nas camadas mais profundas. Os
ensaios SPT (Standard Penetration Test) indicaram que o aquífero sedimentar quaternário
(camada arenosa) possui uma espessura média de 5,5 m; em adição indicaram a existência de
uma camada superior, composta por argilas orgânicas impermeáveis - a qual torna os
depósitos arenosos confinados; identificaram ainda um aquiclude, formado pelas argilas
bentoníticas verdes, logo abaixo da camada confinante. No entanto, é necessário salientar que
a condição de confinamento se perde à medida que o solo orgânico - camada confinante - é
removido para a instalação das cavas. Nesse caso, os depósitos arenosos passam a ter contato
direto com o ar atmosférico, constituindo o aquífero do tipo livre. No que diz respeito à
qualidade da água, o elemento nitrogênio amoniacal apresentou ocorrência acima dos limites
esperados, tanto nos poços quanto nas cavas em operação. Tal situação é favorecida pelo
lançamento do solo agriculturável, rico em ureia (nitrato de amônia), o qual é removido para
instalação das dragas de extração de areia. Nas águas subterrâneas também foram registradas
bactérias heterotróficas. Diante desse contexto, confirmam-se as consequências negativas nas
condições de armazenamento e na qualidade da água do aquífero investigado, produzidas
pelas atividades de mineração de areia.
Palavras-chave: várzea do Rio Paraíba do Sul; cavas de mineração de areia; interferências no
armazenamento e qualidade das águas do aquífero quaternário.
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Hydrogeological characteristics of the Paraíba do Sul river flood
plains: a case study of a mining area in the Tremembé municipality,
SP, Brazil
ABSTRACT
The sand mining activity in the São Paulo part of the Paraíba do Sul River Valley started
in the 1950s, in the area of Jacareí municipality, located in the Southwestern part of the basin.
From there, it advanced by the neighboring municipalities, fostered by urbanization and
industrialization processes, especially of São Paulo Metropolitan Region. The lack of detailed
hydrogeological studies in this area motivated this study that had the objective of verifying
the hypothesis that sand mining pits interfere on the quality and storage of the water in the
quaternary sedimentary aquifer. This study focused specifically in the eastern part of the
Tremembé Municipality, São Paulo State, in a mining place called “Mineração Paraíso”. The
investigation involved infiltration and flow tests, laboratory analyses of soil physical
parameters and estimation, water quality indices and infrastructure construction for equipment
installation including piezometers, dynamic penetration tests – (SPT - Standard Penetration
Test), wells opening and office analyses. The soil physical parameters analyses revealed high
porosity (66%) in the friable soils. This in addition to the high levels of transmissivity (15.5
m2/h measured in Well 1 and 33 m2/h in Well 3), obtained from the flow test, increases the
speed of the transportation of solutes including bacteria, to the underground water. Results of
the granulometric analyses showed that the sand mining technique is not only predatory, but
also inefficient, since the sand at the bottom of the pit is left unexploited, as well as the
bentonite clay found in the deeper layers. According to the penetration tests (SPT), the aquifer
has an average thickness of 5.5 m and an upper layer of impermeable organic clays that
confine the sand deposits. Furthermore, an aquiclude composed of green bentonitic clays was
identified just below the confined layer. However, it is necessary to point out that the
confinement condition is lost as soon as the organic soil layer is removed during mining
exploitation and the sandy deposits starts to have direct contact with freely circulating air in
the atmosphere, therefore the aquifer becomes unconfined. With reference to the results
concerning the water quality, the ammoniac nitrogen element was found in a concentration
greater than expected, both in the wells and in the active pits. This occurs due to the release of
tillage soil, rich in urea (ammonium nitrate), which is removed for the installation of sand
mining dredgers. Heterotrophic bacteria were found in the groundwater. Therefore, the
negative interference of sand mining pits in the quality and storage of the water in the
quaternary sedimentary aquifer was proved.
Keywords: sand mining pits; artificial lakes; interferences in the storage and quality of the water of
the quaternary sedimentary aquifer.

1. INTRODUÇÃO
O Vale do Rio Paraíba do Sul é o principal eixo de ligação entre São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, estados brasileiros que concentram 40% da população e, praticamente
50% do PIB do país (IBGE, 2009). Tal cenário é resultante de um processo histórico que
remonta à época da colonização. Em função desses ciclos, a infraestrutura para os processos
industrial, comercial e de urbanização acabou se concentrando principalmente no sudeste
brasileiro. Nesse contexto, os estados localizados nessa região tornaram-se centros
polarizadores da vida econômica, política e financeira do país.
A mineração é considerada como a principal atividade subsidiária dos processos de
urbanização e crescimento econômico, no entanto, uma imagem negativa é reproduzida desse
setor junto à sociedade, principalmente, em virtude dos profundos impactos que ela provoca
no ambiente natural e da falta de ações integradas para a minimização desses efeitos.
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Esse cenário não poderia ser diferente, uma vez que o advento da urbanização não
ocorreu nem de forma planejada, nem ambientalmente sustentável, ônus que atualmente, de
maneira cada vez mais intensa, desafia os atores das diversas esferas do poder público e da
sociedade civil, no sentido de buscar soluções imediatas para questões advindas dos processos
degradantes de uso e ocupação do solo, os quais foram historicamente instalados em todo o
território nacional.
As pressões do crescimento urbano e da paralisação da extração em antigas jazidas de
areia, localizadas próximas à metrópole de São Paulo, foram fatores decisivos para a inserção
da porção paulista do Vale do Paraíba do Sul, no início da década de 1950, como polo
abastecedor de areia para a construção civil. Atualmente, segundo dados da ANEPAC
(Associação Nacional das Entidades de Produtores de agregados para Construção civil), essa
área é a maior fornecedora de areia para a região metropolitana de São Paulo, que consome
praticamente 80% da produção.
Sausen (1988), por meio de um estudo realizado entre 1953 e 1984, no trecho entre
Jacareí e Caçapava, considerou a extração de areia como a atividade que provocou as
mudanças mais acentuadas na calha do rio Paraíba. A forma de extração de areia praticada
nessa região ocorre por meio de cavas submersas, processo em que há a retirada da capa de
solo argiloso, com espessura de até 2 m, pouco permeável e de infiltração desprezível. Tratase da camada de solo apropriada para as culturas de arroz, a qual, depois de retirada, é lançada
nas cavas abandonadas situadas nas imediações. Essa técnica de extração é considerada a
mais danosa ao meio ambiente, dentre os especialistas, por conta da dificuldade de
recuperação das áreas degradadas (Figura 1).

Figura 1. Exemplo de uma cava de mineração ativa no município de Tremembé
(SP), em 2009.

Em meados da década de 1990, a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo criou um
grupo de trabalho (Resolução 35/96) que reuniu e articulou vários órgãos na busca do
controle e planejamento dessa atividade. A área piloto para o estabelecimento das ações foi
delimitada em função da intensidade da prática de extração de areia – entre os municípios de
Jacareí e Pindamonhangaba. Destaca-se a investigação da potencialidade de areia no Vale do
Paraíba do Sul, realizada pelo Instituto Geológico (São Paulo, 1997 e 2009), a qual norteou as
ações de regularização (São Paulo, 1996) e, sobretudo, de planejamento dos empreendimentos
(São Paulo, 1999) por meio do zoneamento ambiental para a mineração de areia.
No entanto, estudos efetuados por meio de imagens orbitais, ao longo de séries
temporais, têm mostrado a necessidade do monitoramento e da fiscalização do avanço dessa
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exploração, tanto nos municípios englobados pelo zoneamento minerário, instituído pelo
Decreto SMA 28/99, quanto naqueles não contemplados pelo referido zoneamento, como é
caso do município de Roseira, por exemplo (Galina et al., 2010).
As cavas diminuem a área agrícola e produzem grandes lagos abastecidos pela água do
aquífero sedimentar quaternário. Tal fato tem transformado a área de várzea do rio Paraíba do
Sul num conjunto de lagos artificiais (Reis et al., 2006b). Entretanto, percebeu-se, por meio
da literatura levantada, a carência de pesquisas hidrogeológicas mais detalhadas que vinculem
a questão dos avanços das cavas e suas consequências diretas sobre o aquífero sedimentar
quaternário.
Com o intuito de preencher tais lacunas, o presente trabalho tem como objetivo principal
a investigação sobre possíveis interferências existentes entre as cavas de extração de areia e as
alterações nas condições de armazenamento e qualidade da água do aquífero sedimentar
quaternário que ocorre na várzea do rio Paraíba do Sul. A investigação foi sistematizada por
meio de procedimentos técnicos que possibilitaram o levantamento de dados hidroclimático,
hidrogeológico, hidrodinâmico (condutividade hidráulica, transmissividade e coeficiente de
armazenamento) e da qualidade das águas do aquífero quaternário. O estudo se deu numa área
localizada na porção leste no município de Tremembé, SP, denominada “Mineração Paraíso”,
inserida na fazenda Crozariol (Figura 2).

Figura 2. Localização da área de estudo. Bacia do Rio Paraíba do Sul, município de Tremembé e
Mineração Paraíso na imagem de satélite Ikonos2.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia do trabalho englobou procedimentos técnicos relacionados a obras e
instalações de equipamentos, análises laboratoriais e trabalho de gabinete. Para a
determinação dos parâmetros físicos do solo e de sedimentos quaternários foram elaborados
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testes de infiltração superficial, de resistência à penetração (SPT), realização de sondagens
para amostragem, testes de vazão nos poços tubulares, monitoramento dos níveis de água do
aquífero por meio de piezômetros, análise do regime pluvial e fluvial, e análises da qualidade
da água dos poços, do rio e das cavas.
2.1. Realização dos ensaios de infiltração
A análise da infiltração será apresentada a partir dos resultados de Kather et al. (2009),
trabalho em que houve a realização de cinco ensaios de infiltração na área da Fazenda
Crozariol, local onde se encontra instalada a “Mineração Paraíso”.
Comumente são usados dois métodos para a determinação da infiltração, um realizado
com aplicação de chuva artificial e outro com inundação, por meio do emprego de anéis
metálicos para manter uma lâmina de água na superfície do solo. Existe ainda a possibilidade
da determinação da infiltração por chuva natural, a partir do cálculo da diferença da
precipitação e do escoamento superficial (Reichardt, 1987).
O método adotado para as medições de infiltração correspondeu ao de anéis cilíndricos
concêntricos (Bernardo, 1982). Essa técnica pode demorar de 1 a 2 horas em solos arenosos, e
até 6 ou mais horas em solos argilosos (Targa, 2003). O objetivo dos testes foi a determinação
da dinâmica superficial da água em cinco áreas com ocupação e usos distintos, a saber: local
1- coberto por mata ciliar, situado a cerca de 30 metros do Rio Paraíba do Sul; local 2situado a menos de 10 metros de distância da mata ciliar do rio Paraíba do Sul, totalmente
coberto com vegetação de Brachiaria decumbens; local 3- área de aterro de uma cava
abandonada situada a 5 metros de um divisor de cavas e a, aproximadamente, 250 metros da
mata ciliar do Rio Paraíba do Sul; local 4 - ocupado por cobertura vegetal e por fim, local 5,
situado a 20 metros de uma cava de areia em plena atividade.
Os locais escolhidos para efetuar os ensaios de infiltração situam-se próximos aos locais
onde foram realizadas as sondagens SPT (Figura 2, locais investigados), por conta do
conhecimento prévio dos tipos sedimentares, fato que permitiu a análise das correlações entre
a dinâmica de infiltração superficial da água das chuvas e as oscilações dos níveis d’água do
aquífero sedimentar quaternário.
Para cálculo da infiltração acumulada utilizou-se o modelo de Kostiakov, descrito por
Prevedello (1996), em que os parâmetros utilizados não têm significado físico próprio e são
avaliados a partir de dados experimentais. Utilizou-se também o modelo empírico de Horton
(Panachuki, 2003).
2.2. Coleta de amostras do solo e determinação dos índices físicos
Foram coletadas quatro amostras de solo nas profundidades de 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 m, por
meio de cilindros amostradores de aço inox, de 2”. As amostras contidas nos cilindros foram
enviadas para o Laboratório de Solos do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade
de Taubaté para análises das seguintes variáveis: teor de umidade natural, massa específica
dos grãos e massa específica natural. A partir desses dados e das fórmulas de correlação
foram obtidos os índices físicos dos solos.
As amostras também foram colhidas durante a realização dos ensaios SPT. Utilizou-se a
cravação do amostrador para cada metro de avanço da sondagem, a fim de se obter o índice de
penetração do solo, assim como, os sedimentos para coleta de amostras. Em algumas
profundidades não foram obtidas amostras em virtude das características do solo friável. Nas
profundidades onde houve recuperação, as amostras foram coletadas em sacos plásticos,
identificadas quanto ao local e profundidade. No laboratório, as análises granulométricas
foram elaboradas pelo método do peneiramento, para separação das frações de areia e
pedregulho, e pelo método da sedimentação ou do densímetro para a quantificação das frações
silto-argilosas.
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No laboratório, foram determinados três índices: umidade natural (%), segundo a NBR6457/1986, massa específica dos grãos (g/cm3), segundo a NBR-6508, e massa específica
natural (g/cm3), úmida e seca. Os demais parâmetros foram calculados por meio de fórmulas
de correlação, são eles: o Índice de Vazios (e), a Porosidade (n), o Grau de Saturação (Sr) e o
Grau de Aeração (Ar). A massa específica dos sólidos e as análises granulométricas foram
feitas em ensaios à parte.
Com os resultados dos ensaios de laboratório, os demais parâmetros foram calculados
utilizando-se as fórmulas de correlação (Nogueira, 1995), a saber:
Índice de Vazios:
e=

γ s (1 + w) − γ
γ

[1]

sendo:
γs – massa específica dos sólidos;
w – teor de umidade;
γ – massa específica natural (seca)
Porosidade:
e
n=
1+ e
sendo:
e – índice de vazios

[2]

Grau de Saturação:

Sr =

γs ⋅w
e ⋅γ w

[3]

sendo:
γw – massa específica da água (1g/cm3).
Grau de aeração:
A = 1 − Sr
sendo:
Sr – grau de saturação

[4]

Para a estimativa da profundidade do solo e da argila bentonítica foram utilizados dados
de sondagens obtidos junto à empresa de pesquisa mineral “AGRA”. Elaborou-se um modelo
3D a partir do software ArcGis 9.3.1, por meio de 175 sondagens para determinação da capa
de solo e da profundidade do topo da argila bentonítica para fins de comparação com medidas
de níveis obtidas nos piezômetros.
2.3. Realização das sondagens SPT (Standard Penetration Test)
Antes do início da execução das sondagens foi necessária a limpeza do local e a
preparação do terreno. O processo de perfuração foi iniciado com uso do trado até atingir o
nível de água do aquífero. O avanço da perfuração foi realizado mediante a utilização do
trépano de lavagem com circulação de água, conforme descrito na NBR 6484-1980.
O ensaio ocorreu com o amostrador padrão, conectado às hastes de perfuração, que
desceu até ser apoiado no fundo. A cabeça de bater foi colocada no topo da haste e o martelo
sobre a cabeça de bater. Marcou-se na haste de perfuração, com fita adesiva, um segmento de
0,45 m dividido em três trechos iguais de 0,15 m. Para que houvesse a cravação do martelo de
65 kgf, ele foi erguido até a altura de 0,75 m, marcado nas hastes guias, e então foi lançado
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em queda livre. Em cada profundidade amostrada, o teste (SPT) encerrou-se quando atingiu o
impenetrável.
2.4. Construção de poços e piezômetros
A fim de se estabelecer pontos de acesso ao aquífero sedimentar quaternário contido nos
depósitos aluvionares, tanto para monitoramento das características físico-químicas e
bacteriológicas quanto para a realização de testes de vazão, foram construídos poços e
piezômetros. Na quantidade de dois para cada poço, os piezômetros auxiliaram na medição
dos níveis d água durante os testes de vazão e permitiram a instalação de medidor de nível
automático.
Quatro poços tubulares de 4” de diâmetro foram perfurados e revestidos; eles
atravessaram toda a sequência de solo e depósitos aluvionares quaternários e foram
concluídos dentro da camada de argila verde de alteração dos sedimentos terciários (folhelhos
e argilitos betuminosos). Um total de oito piezômetros de 2” foram perfurados e revestidos,
formando conjuntos de dois piezômetros construídos nas imediações de cada poço. Os locais
onde os conjuntos de poços e piezômetros foram construídos encontram-se representados na
Figura 2 (locais investigados).
Os poços foram perfurados com sonda rotativa de 6” e revestidos com tubos lisos, de
filtro de 4”, de filtros com ranhura de 0,5 mm, constituídos por tubos geomecânicos de PVC,
nervurado azul, com espessura de 10 mm. O espaço entre a perfuração de 6” e os tubos de 4”
foi preenchido com pré-filtro de granulometria entre 1 e 3 mm. Toda a camada formada por
sedimentos quaternários arenosos foi atravessada pelas perfurações, assim como as camadas
argilosas terciárias alteradas, constituídas por argilas bentoníticas. As perfurações foram
terminadas no argilito betuminoso terciário subjacente.
Os piezômetros foram perfurados em 4” e revestidos com tubos lisos e filtro de 2”,
constituídos por tubos nervurados de PVC azul, geomecânicos, com espessura de 5 mm e
tubos de filtro com ranhuras de 0,25 mm.
A sondagem para a construção dos poços foi paralisada a cada metro de avanço para a
realização dos ensaios SPT. O esquema construtivo dos poços e piezômetros auxiliares é
mostrado na Figura 3.
Os poços foram construídos em terrenos com diferentes usos, com o intuito de se
identificar a influência nas características físico-químicas e bacteriológicas do aquífero
sedimentar quaternário:
• Poço 1: próximo de uma mata nativa - UTM 444,060 E e 7463,245 N. Os piezômetros
ficaram a 1,91 m e 4,07 m de distância do poço, formando ângulo reto com o poço.
• Poço 2: dentro da área de aterro de uma cava abandonada - UTM 443,863 E e
7463,300 N. Um piezômetro foi construído junto ao poço e outro na direção
perpendicular à margem da cava, a 1,5 m daquele.
• Poço 3: junto a uma das estradas que dá acesso aos tabuleiros de cultivo de arroz UTM 443,696 E e 7463,420 N. Os piezômetros auxiliares ficaram perpendicularmente
situados a 2,87 m e 1,45 m do poço.
• Poço 4: área desmatada, mas com solo natural, próximo de uma cava em operação UTM 443,200 E e 7463,059 N. Os piezômetros foram construídos a 2,59 m e 1,63 m
do poço.
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Figura 3. Esquema construtivo dos Poços e piezômetros auxiliares.

Com objetivo de se monitorar a dinâmica do aquífero sedimentar quaternário, em cada
um dos quatro agrupamentos de piezômetros, foi instalado um medidor de nível d’água
automático - WL-16 Water Level Logger, da marca Global Water Instrumentation Inc., com
sensor a 7 m de profundidade e calibrados para registro de altura da água a cada seis horas. O
nível d’água inicial foi determinado por medidor de nível d’água por contato elétrico simples.
2.5. Realização dos testes de vazão
O objetivo da realização dos testes de vazão foi a obtenção do conhecimento do
comportamento hidráulico dos poços tubulares. Sua interpretação adequada possibilita o
cálculo preciso para extração de água dos poços e a determinação dos parâmetros
hidrodinâmicos dos aquíferos (Diniz e Michaluate, 2002), ou seja, a transmissividade, dada
pela expressão:
T = K.b
em que:
K = condutividade hidráulica, b = espessura do aquífero

[5]

Tais parâmetros (T e K) possibilitam o conhecimento da velocidade da água no aquífero.
Outro parâmetro obtido foi o Coeficiente de Armazenamento (S), que permitiu a estimativa da
quantidade da água armazenada nos poros do aquífero que contribuiu para a vazão bombeada,
em cada metro de rebaixamento.
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Como os poços foram revestidos com tubos lisos e tubos de filtro de 4” até uma
profundidade média de 8 m, utilizaram-se nos testes de vazão uma moto bomba Honda,
modelo WB20, com tubo de entrada e de saída de 2”, autoescorvante, com funcionamento por
motor à gasolina com 4,0 HP, vazão máxima de 36.000 L/h e altura manométrica de
bombeamento até 8 m.
Durante os testes, as vazões foram medidas em tambores de 50 L e os níveis d’água nos
piezômetros situados nas imediações, em número de dois, para cada poço construído.
2.6. Fonte dos dados hidrológicos, pluviométricos e cálculo do balanço hídrico
As análises estatísticas das variáveis vazão, precipitação e evaporação da bacia
Piracuama se deram por meio de dados secundários de postos do DAEE e da estação
UNITAU/INMET de Taubaté. No primeiro caso, foram utilizados dados do posto
fluviométrico 2D-054 (UTM 443.351 E e 7467.042 N) e dados de chuva do posto D2-067
(UTM 440.490 E e 7472.969 N) para o período de 1970 a 1994. Quanto aos dados de
evaporação -Tanque Classe A - estes foram obtidos a partir da estação UNITAU/INMET no
83784 de Taubaté (UTM 447.797E e 7452.716N) para o período de 1992 a 2003.
O ciclo hidrológico pode ser quantificado a partir da equação que se baseia na lei de
conservação das massas. É expressa por: entradas d’água = saídas +/- mudanças no
armazenamento. Rushton e Ward (1979) adotam a seguinte expressão para o balanço hídrico:
P = E + R + ΔA
em que:
P= precipitação,
E= evapotranspiração,
R= escoamento superficial e
ΔA=incrementos no armazenamento.

[6]

Na área da várzea do rio Paraíba do Sul, em Tremembé, pode-se estabelecer um balanço
hídrico reescrevendo-se a equação 2 sob a forma: R + ΔA = P – E, e admitindo-se que a
condição P – E, represente o excedente hídrico (quando positivo) ou deficiência hídrica
(quando negativo). Assim, pode-se comparar a expressão R + ΔA com o excedente ou
deficiência hídrica (D´Angiolella e Vasconcellos, 2002).
A diferença de armazenamento de água no solo (ΔA) pode ser conhecida por meio da
Porosidade (n) e Grau de Saturação (Sr), encontrados a partir da determinação dos índices
físicos do solo e Capacidade de Armazenamento (CA). Considera-se esta última como a
diferença entre a Porosidade (n) e a Porosidade (n) × quantidade de poros preenchidos com
água (Sr), ou seja:
CA = n - n × Sr

[7]

Para um armazenamento unitário (AU), considerando-se um volume de solo com 1 m de
altura, 1 m de largura e 1 m de extensão, tem-se:
AU = 1 m3 × CA

[8]

Definindo-se a infiltração d’água no solo (lâmina d’água infiltrada) num período chuvoso,
como sendo I = AU × (h2 – h1), em que h2 é o nível d’água do solo após um período em que o
nível d’água medido inicialmente era h1, temos que:
ΔA = AU × (h2 – h1)

[9]
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ou seja,
R+I=P–E
sendo:
I = altura da coluna d’água infiltrada no período considerado;
R = lâmina d’água escoada.
Pode-se dizer ainda que,
I + R = infiltração + escoamento superficial = excedente hídrico

[10]

[11]

Quando o valor encontrado para AU × (h1 – h2) é igual ao excedente hídrico, conclui-se
que toda a água disponível na superfície infiltrou. Caso o valor seja inferior ao excedente
hídrico, diz-se que parte da água precipitada escoa superficialmente e não infiltra (Santoro et
al., 2007).
2.7. Procedimentos envolvidos na análise da qualidade da água
Para análises expeditas das características físico-químicas das águas superficiais e
subterrâneas, foi utilizado um equipamento analisador de multiparâmetros da água, da marca
Horiba, modelo W-22XD, para determinações de campo do pH, condutividade, oxigênio
dissolvido, salinidade, sólidos totais dissolvidos, peso específico da água salgada, turbidez,
profundidade, potencial de óxido-redução e temperatura.
As determinações de DBO5 - Demanda Bioquímica de Oxigênio de cinco dias- e
bacteriológicos foram obtidos no Laboratório de Processos Biológicos Aplicados ao Meio
Ambiente, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UNITAU. Quanto às
análises de nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal e fósforo, estas foram elaboradas no
Laboratório de Águas e Efluentes Líquidos do Departamento de Engenharia Civil da mesma
universidade.
Análises dos outros parâmetros previstos na Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde,
que englobam os metais chumbo, ferro, manganês, turbidez, cor, índices bacteriológicos e
nitrogênio amoniacal entre outros, foram efetuadas no Laboratório de Controle Sanitário
(RVOC) da SABESP de São José dos Campos. Tais análises se deram a partir de métodos
específicos para cada elemento, assim, o método de Espectrometria Absorção
Atômica/Chama-3111B-SM foi utilizado para os elementos chumbo, arsênio, bário, cádmio
total; o método Eriocromo Cianina R-3500- ALB-SM para o elemento alumínio, e assim por
diante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por conta da grande gama de dados gerados a partir dos diversos testes e análises, os
resultados foram analisados e avaliados segundo o seguinte agrupamento: testes de
infiltração; índices físicos, perfil do solo e sondagens SPT - Standard Penetration Test; testes
de vazão nos poços; dados hidrológicos, pluviométricos e balanço hídrico da bacia
hidrográfica do rio Piracuama; e por fim, análises físico-químicas e bacteriológica das águas
superficiais e subterrâneas.
3.1. Análise dos testes de infiltração
Foram realizados cinco testes de infiltração, em diferentes locais na área da de estudo,
próximos aos locais investigados da Figura 2, num tempo de aproximadamente 100 minutos,
que serão apresentados segundo resultados da investigação de Kather et al. (2009). As
características dos locais encontram-se descritas a seguir:
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•
•

•

•

•

Local 1 - coberto por mata ciliar, situado a cerca de 30 metros do Rio Paraíba do Sul,
com solo composto por um Gleissolo Melânico Distrófico em associação com
Organossolos Distróficos e Neossolos Flúvicos;
Local 2- situado a menos de 10 metros de distância da mata ciliar do rio Paraíba do
Sul, totalmente coberto com vegetação de Brachiaria decumbens. O solo é
caracterizado por um Latossolo Amarelo Distrófico, associado com Latossolo
Vermelho Amarelo Distrófico;
Local 3 - localizado num aterro de uma cava abandonada situada a 5 metros de um
divisor de cavas e a, aproximadamente, 250 metros da mata ciliar do Rio Paraíba do
Sul. Observou-se a presença de aterro, composto por Latossolo Vermelho Amarelo
com característica argilosa;
Local 4 - ocupado por cobertura vegetal - Brachiaria decubens, algumas plantas
daninhas como guanxuma, tiririca e mudas de árvores nativas em processo lento de
regeneração, com no máximo 25 cm de altura. O solo é composto por Latossolo
Vermelho Amarelo Distrófico, a 4 metros da lamina d’água da rizicultura irrigada;
Local 5 - situado a 20 metros de uma cava de areia em plena atividade. O tipo de solo
preponderante aqui é o Latossolo Vermelho Amarelo Argiloso.

Os autores supracitados constataram que, no teste realizado no local 1 (Figura 4), com
cobertura de mata ciliar densa, a velocidade de infiltração variou de 1,2 cm/min no início para
0,07 cm/min no final do teste. Constataram uma dinâmica hídrica de boa infiltração para o
lençol freático e altos índices de armazenamento hídrico, capaz de armazenar no solo uma
lâmina acima de 200 mm ao final do teste. Atribuiu-se uma maior infiltração à existência de
Floresta Ombrófila Mista e à baixa compactação e boa permeabilidade devido à presença de
raízes no perfil do solo.
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Tempo x Infiltração Média

Figura 4. Infiltração acumulada e velocidade da infiltração
no Local 1.
Fonte: Kather et al. (2009).

No teste realizado no local 2 (Figura 5), situado a menos de 10 metros de distância da
mata ciliar do rio Paraíba do Sul, os autores constataram uma percolação bem mais baixa do
que a do local 1 (0,45 cm/min a 0,07 cm/min) e que foi capaz de armazenar no solo uma
lâmina acima de 200 mm ao final do teste. Concluíram que a elevada infiltração deve ser
atribuída à proximidade e influência da mata ciliar.

86

DINIZ, H. N.; GALINA, M. H.; BATISTA, G. T.; TARGA, M. S. Hidrogeologia da Várzea do Rio Paraíba do
Sul: estudo de caso de uma área de mineração no município de Tremembé, SP, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v.
5, n. 3, p. 76-107 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.155)

1,00

100,0

IA = 0,56T0,774
Velocidade de Infiltação (cm/min)

VI = 0,828T -0,452

10,0

2

R = 0,73
0,10

1,0

0,01
1,00

10,00

100,00

Infiltração Média Acumulada (cm)

2

R = 0,98

0,1
1000,00

Tempo (min)

Tempo x Velocidade
Tempo x Infiltração Média

Figura 5. Infiltração acumulada e velocidade da infiltração no
Local 2.
Fonte: Kather et al. (2009).

No local 3, situado em um divisor de cavas, Kather et al. (2009) observaram uma
velocidade de infiltração básica de 0,07 cm/min, capaz de armazenar cerca de 40 mm de
lâmina de água no solo ao final do teste (Figura 6).
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1000,00
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Figura 6. Infiltração acumulada e velocidade da infiltração no
Local 3.
Fonte: Kather et al. (2009).

No teste realizado no local 4 (Figura 7), próximo à área de rizicultura, os autores
constataram velocidade de infiltração básica média, com a variação de 0,15 cm/min no início
do teste até 0,01 cm/min no final, momento em que houve a acumulação de uma lâmina de 36
mm de água no solo. Observaram que tal área é representativa dos solos de várzea e favorece
o cultivo de arroz por inundação nos tabuleiros.
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Figura 7. Infiltração acumulada e velocidade da infiltração no
Local 4.
Fonte: Kather et al. (2009).

Nos primeiros minutos do teste realizado no local 5, Kather et al. (2009) observaram que
a velocidade de infiltração foi de 0,30 cm/min e diminuiu drasticamente, chegando a 0,01
cm/min, indicando uma rápida saturação do perfil do solo e capacidade de acumular uma
lâmina de 25 mm de água no solo (Figura 8).
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Figura 8. Infiltração acumulada e velocidade da infiltração no
Local 5.
Fonte: Kather et al. (2009).

Por fim, conclui-se que o solo, na área da várzea do rio Paraíba do Sul, apresentou
diferentes comportamentos de infiltração em função do tipo de solo, do uso e da cobertura,
assim como identificaram os estudo de Aguiar et al. (2007) para a análise do escoamento
superficial, realizado pelo método Curva-Número (CN) na bacia do Ribeirão Itaim, em
Taubaté (SP).
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As taxas de infiltração básicas observadas na área de estudo foram consideradas
elevadas. Na área de floresta e próxima dela (locais 1 e 2), a média da velocidade de
infiltração foi maior do que em outros locais, indicando que a infiltração acumulada na mata
ciliar é muito importante para a perenidade do rio Paraíba do Sul.
3.2. Análise dos índices físicos, perfil do solo e ensaios SPT (Standard Penetration Test)
3.2.1. Avaliação dos índices físicos e do perfil do solo
Índices físicos podem ser definidos como as relações de massas e volumes entre as fases
ar, água e sólidos com objetivo de determinar as condições físicas do solo durante a
amostragem (Bueno e Vilar, 1984 e Stancati et al., 1981).
Os dados gerados a partir da metodologia descrita no item 2.2 encontram-se na Tabela 1.
Pela análise dos dados observa-se a média de 66% de porosidade, 40% de saturação e 60% de
aeração.
Tabela 1. Índices físicos de amostras de solo.
Amostra

Profundidade
(m)

Teor de
umidade
w

1

0,5

0,33

Massa
específica
natural
(g/cm3)
1,16

Massa
específica
dos sólidos
s

Índice de
vazios

Porosidade
(n)

Grau de
Saturação
(Sr)

Grau de
Aeração (A)

2,67

2,06

0,67

0,43

0,57

(g/cm3)

2

1,0

0,29

1,22

2,78

1,94

0,66

0,42

0,58

3

1,5

0,26

1,21

2,69

1,8

0,64

0,39

0,61

4

2,0

0,26

1,2

2,76

1,9

0,65

0,38

0,62

0,29

1,20

2,73

1,92

0,66

0,40

0,60

Média

O conhecimento da recarga natural do aquífero sedimentar quaternário no local de estudo
é dado pela correlação entre o Armazenamento Unitário e as medidas diárias de variações dos
níveis d’água nos piezômetros.
Pela aplicação das equações 7 e 8, Capacidade de Armazenamento ( CA = n - n × Sr =>
0,66 – 0,66 × 0,40 = 0,4) e Armazenamento Unitário (AU = 1 m3 × CA => 0,4 m3), temos um
resultado de 0,4 m de lâmina d’água infiltrada, o que gera 1 m de subida do nível d’água do
aquífero sedimentar quaternário. Por outro lado, para cada acréscimo na subida do nível
d’água ou aumento do potencial hidráulico há como mecanismo compensatório, um aumento
equivalente na descarga da água do aquífero sedimentar quaternário nas fontes.
A alta porosidade encontrada nos solos friáveis da várzea possibilita um maior poder de
transporte de solutos nas águas subterrâneas (Boscov, 2008).
Para completar o conhecimento dos índices físicos do solo, serão analisados os resultados
das análises granulométricas, que geram as curvas de distribuição do tamanho dos grãos
provindos do material amostrado, auxiliam na determinação do coeficiente de permeabilidade
e no dimensionamento dos filtros de proteção dos poços tubulares profundos (Santoro et al.,
2007; Bueno e Vilar, 1984).
Na Figura 9, tem-se um conjunto de diagramas triangulares de classificação
granulométrica de amostras obtidas durante os ensaios de penetração, realizados para a
construção dos poços. Foram analisadas amostras coletadas em diversas profundidades, com
variação entre 3 e 7 m de profundidade.
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Figura 9. Conjunto de diagramas triangulares da textura das amostras obtidas nos Poços.
Poço 1 - Próximo da mata nativa secundária na margem do rio Paraíba do Sul;
Poço 2 – Localizado no aterro na margem de uma cava abandonada;
Poço 3 – Situado na estrada utilizada para acesso à rizicultura;
Poço 4 - Próximo de uma cava em operação.

No perfil do poço 1, constatou-se a predominância de areias de granulometria média. No
final do intervalo sedimentar quaternário, a partir de 2 m, a granulometria passou a ser de
areia muito grossa e de sedimentos aluvionares até 5,5 m de profundidade. A partir desse
intervalo, verificou-se a ocorrência de argilas verdes montmoriloníticas, produtos da alteração
de folhelhos e argilitos da seção sedimentar terciária - Formação Tremembé.
No poço 2, o material lançado durante o aterro, até a profundidade de 5,5 m, constituiuse por siltes e areias - granulometria de fina a média, de até 3 m de profundidade,
provenientes de solo síltico-arenoso. No intervalo entre 4 e 5 m, não houve recuperação de
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amostras devido à maior presença de argilas e siltes finos. Após 5,5 m de profundidade,
intervalo não explorado na cava, verificou-se a presença de areias grossas aluvionares.
Vale ressaltar que o perfil litológico encontrado nesse local ilustra as consequências do
processo de mineração existentes nas cavas submersas no Vale do Paraíba, já que o
equipamento utilizado para bombeamento e extração da areia por dragagem lança a mistura
água-areia em um classificador localizado nas imediações e com retorno da água
remanescente do processo na própria cava. Observou-se que esse processo de extração de
areia (dragagem), além de predatório, por dificultar a recuperação das áreas degradadas,
também é ineficiente, uma vez que deixa areia não minerada no fundo da cava assim como
argilas bentoníticas produzidas pela alteração intempérica dos xistos betuminosos.
Quanto aos dados do poço 3, observou-se que não houve recuperação de amostras até 2
m de profundidade devido à presença de solo argiloso muito friável. No intervalo de 3 a 7 m,
notou-se a ocorrência de depósitos aluvionares arenosos, graduando de maneira ascendente,
de areia média até muito fina. Embora os sedimentos tenham se tornado impenetráveis ao
amostrador SPT abaixo da profundidade de 7 m, a retirada de fragmentos arenosos durante o
avanço por lavagem mostra que os depósitos aluvionares arenosos atingem a profundidade de
9 m.
Por fim, na análise dos dados do poço 4, também se constatou dados de solo argiloso
friável até 2 m, pois não houve a possibilidade de coleta de amostras para análises
granulométricas. Entre 3 e 5 m, predominaram depósitos aluvionares siltosos e arenosos,
contendo uma camada de turfa situada entre 4,5 e 5 m. Entre 5 e 6 m notou-se a ocorrência de
uma camada de conglomerados, linha de seixos, em matriz siltosa. Os depósitos aluvionares
persistiram até 7,5 m (após 6 m foram impenetráveis ao amostrador), constituídos por areia
grossa.
3.2.2. Análise dos ensaios SPT (Standard Penetration Test)
Por meio da realização das sondagens de simples reconhecimento à percussão,
pretendeu-se identificar o tipo de solo e sua consistência, a resistência oferecida pelo solo à
cravação do amostrador padrão, assim como a densidade e compressibilidade de solos
granulares. (Baillot e Ribeiro, 1999).
Foram realizadas sondagens à percussão com ensaios SPT nos quatro locais onde houve
a instalação dos poços. As figuras numeradas de 10 a 13 apresentam os resultados obtidos
para os poços de 1-4, respectivamente. O gráfico ao lado do perfil litológico mostra a soma
dos golpes necessários à cravação dos últimos 30 cm do amostrador bipartido (2º para o 3º e
3º para o 4º com intervalos de 15 cm).
O ensaio SPT no local do poço 1 (Figura 10) indicou solo de 2 m de espessura com baixa
consistência e areias aluvionares subjacentes finas, compactas somente a partir de 5 m de
profundidade.
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Figura 10. Resultados do ensaio SPT no local do Poço 1, situado junto a uma mata nativa.

No local do poço 2 (Figura 11), o ensaio SPT mostrou que o aterro até 5,5 m de
profundidade é constituído por solos argilosos, de baixa consistência, e que abaixo desta
profundidade ocorrem areias grossas com seixos, muito compactas.
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Figura 11. Resultados do ensaio SPT no local do Poço 2, situado nas margens de um aterro realizado para
cobrir as laterais de uma cava abandonada.
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O ensaio SPT no local do poço 3 (Figura 12) indicou um aterro formado por solos
argilosos, com baixa consistência, sem recuperação de amostras. Após 3 m até a profundidade
de 6,5 m, verificou-se um depósito de areia quaternária cinza amarelada, inicialmente fofa,
tornando-se compacta a 5,5 m de profundidade.
NA
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Figura 12. Resultados do ensaio SPT no local do Poço 3, localizado na estrada utilizada para acesso à
área de rizicultura.

Por fim, no local 4 (Figura 13), o ensaio SPT indicou a presença de um aterro formado
por solo argiloso, muito mole, sem recuperação de amostras até 2,0 m. Após essa
profundidade, até 5,0 m, constatou-se um depósito de areia cinza média, fofa e com um
depósito de turfa muito mole. De 5,0 m até 5,5 m predominam areias grossas com seixos,
muito compactas, impenetráveis ao SPT.
Conforme dados dos ensaios SPT, constata-se que o aquífero sedimentar quaternário
(camada arenosa) possui espessura média de 5,5 m e apresenta uma camada confinante
superior formada por argilas orgânicas impermeáveis, o que torna os depósitos arenosos
confinados. Salienta-se, no entanto, que abaixo do aquífero sedimentar confinado há um
aquiclude formado pelas argilas bentoníticas verdes. Nos locais onde o solo orgânico foi
removido para a construção das cavas, os depósitos arenosos têm contato direto com o ar
atmosférico, constituindo aquífero do tipo livre.
Como análise complementar, elaborou-se um modelo 3D, a partir de 175 sondagens para
determinação da capa de solo e da profundidade do topo da argila bentonítica (produzida pela
alteração intempérica dos sedimentos terciários - folhelhos betuminosos) a partir de dados
obtidos junto à empresa de pesquisa mineral AGRA Consultoria Ambiental Ltda, na área da
mineração Paraíso (Figuras 14 e 15).

93

DINIZ, H. N.; GALINA, M. H.; BATISTA, G. T.; TARGA, M. S. Hidrogeologia da Várzea do Rio Paraíba do
Sul: estudo de caso de uma área de mineração no município de Tremembé, SP, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v.
5, n. 3, p. 76-107 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.155)
NA

Amostra

Profundidade Classificação
Descrição
(m)
Granulométrica
Litológica
sem
1,0 recuperação
aterro argiloso
1,5
sem
recuperação
2,5
silte fino
areia média, cinza
3,5
médio
areia muito fina
4,5
seixos c/areia
areia muito fina
média e turfa
5,5

Nível d´água em 10/11/2009 = 1,70 m

silte grossa

Coordenadas:

6,5
sem
recuperação

10

Gráfico
20

areia grossa, cinza
médio, com seixos
(e turfa acima dos
seixos)

30

Número de Golpes
1ª + 2ª
2ª + 3ª
3ª + 4ª

0

0

2

3

3

3

3

4

3

1

1

3

3

4

impenetrável

7,5
sem
8,0 recuperação
sem
9,0 recuperação
sem
10,0 recuperação
sem
11,0 recuperação
sem
12,0 recuperação
sem
13,0 recuperação

argila verde
compacta

folhelho argiloso,
cinza escuro

443,200 E
7463,059 N

Data:

Sondador:

25/8/2009

Felippe

Figura 13. Resultados do ensaio SPT no local do Poço 4, próximo de uma cava em operação.

Figura 14. Espessura do solo – topo do depósito de areia - na área de estudo.
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Figura 15. Profundidade da Argila Bentonítica - base do depósito de areiana área de estudo.

Medidas de níveis obtidas nos piezômetros comparadas com o levantamento
planialtimétrico realizado na área mostram que os níveis d’água do aquífero sedimentar
quaternário são diferenciados para cada ponto, não constituindo somente um plano (Tabela 2).
Tabela 2. Resultados topográficos e potenciométricos dos poços construídos.
Local

Nível d'água (m) em
10/11/2009

Diferenças
topográficas (m)

Potenciometria (m)

Poço 1
Poço 2
Poço 3
Poço 4

2,68
1,37
4,75
1,70

0,00
-1,13
1,12
0,14

-2,68
-2,50
-3,63
-1,56

Esse fato condiz com as variações da capa impermeável de solo, que confina o aquífero
conforme sua espessura. Observa-se que a potenciometria para o poço 1 é de -2,68 m
enquanto que para o poço 4 é de -1,56, mostrando que a pressão no topo do aquífero é
variável e o nível da água subterrânea é distinto em cada ponto.
3.3. Análise dos resultados dos testes de vazão realizados nos poços perfurados
Segue a análise dos testes de vazão para três dos quatro poços analisados. Há que se
ressaltar que não foi possível a realização do teste de vazão no poço 2, pelo fato deste
apresentar apenas uma fina camada de areia restante de uma área já minerada, com a presença
de solo argiloso removido de outro local, formando um aterro na borda de uma cava
abandonada.
Teste de vazão no poço 1
Nos dias 14 e 15 de setembro de 2010, foi realizado um teste de vazão no poço 1, que
apresentou vazão máxima de 16 m3/h. Medidas de nível d’água foram realizadas nos
piezômetros auxiliares, com duração de 10 horas e 40 minutos de rebaixamento e 10 horas de
recuperação. O rebaixamento observado no piezômetro foi pequeno, no máximo de 0,43 m
(Figura 16).
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A transmissividade encontrada para os depósitos arenosos foi alta (T = 15,5 m2/h) e o
gráfico aponta para condições de pouco confinamento, aquífero livre, apesar de haver uma
camada impermeável de solo, sobreposta aos depósitos arenosos. Importante considerar que a
existência de lagos artificiais formados pelas cavas abandonadas proporciona contato lateral
entre o aquífero sedimentar quaternário e as águas superficiais sob pressão atmosférica.
Sabendo-se que a espessura do aquífero (b) no local é de 3,5 m (espessura da camada
arenosa), temos: T = K.b, ou seja: 22,7 m2/h, o que resulta em K = 6,5 m/h ou, ainda, K = 156
m/dia. São valores extremamente altos de Condutividade Hidráulica (K) para a camada
arenosa que indicam um ambiente muito permeável e altamente saturado. São resultados
coerentes com os obtidos por Turco e Buchmiller (2004) e com os modelos de interpretação
de parâmetros hidrogeológicos de Kresic (1997).

Figura 16. Interpretação do teste de vazão no poço 1 da mineração Paraíso.

Os valores de condutividade hidráulica encontrados, embora elevados, são coerentes com
os obtidos por Turco e Buchmiller (2004) e com os modelos de interpretação de parâmetros
hidrogeológicos de Kresic (1997).
Teste de vazão no poço 3
Nos dias 19 e 20 de agosto de 2010, foi realizado um teste de vazão no poço 3 que
apresentou vazão de 10 m3/h, com 12 horas de medidas de rebaixamento e 12 horas de
medidas de recuperação em um dos piezômetros associados, situado a 2,87 m de distância do
poço bombeado. Na Figura 17 é mostrada a interpretação do teste de vazão com os dados de
recuperação obtidos em um dos piezômetros auxiliares.
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Os parâmetros hidrodinâmicos obtidos para o aquífero constituído pelos sedimentos
arenosos quaternários da várzea do rio Paraíba do Sul, no local do Poço 3, foram
transmissividade igual a 33 m2/h e coeficiente de armazenamento igual a 2.10-4.
Considerando-se o referido valor de transmissividade e a espessura para a camada saturada do
aquífero (b) de 6,5 m, tem-se a condutividade hidráulica (K = T/b) de 5 m/h, portanto,
bastante elevada.
Tais parâmetros indicam que o aquífero possui alta capacidade de transmitir água,
portanto, qualquer rebaixamento do nível d’água num determinado local se propaga
rapidamente por grandes distâncias. Assim sendo, é esperado que íons dissolvidos, vírus e
bactérias também se propaguem rapidamente pelas águas do aquífero sedimentar quaternário,
que é bastante poroso e permeável.

Figura 17. Interpretação do teste de vazão no poço 3, com medidas de
rebaixamento no Piezômetro 2.

Teste de vazão no poço 4
Testes de vazão preliminares no poço 4 foram realizados nos dias 6 e 7 de novembro de
2009, com duração de apenas 100 minutos de rebaixamento e 100 minutos de recuperação. As
medidas de rebaixamento e recuperação foram observadas nos dois piezômetros associados,
situados a 1,63 e 2,59 m de distância do centro do poço bombeado. A vazão de teste foi de
16,363 m3/h e os rebaixamentos máximos observados foram, respectivamente, de 0,3 e 0,4 m.
Devido ao tempo de teste ser muito pequeno, as medidas realizadas se mostraram pouco
representativas sobre o tipo de aquífero e dos seus parâmetros hidrodinâmicos. Ainda assim,
observa-se que a relação vazão versus rebaixamento se mostrou alta, indicando que a
transmissividade do aquífero sedimentar quaternário também é alta no local.
No final de dezembro de 2009, as fortes chuvas que atingiram o Vale do Paraíba
provocaram inundação e transbordamento das cavas, fato que impediu o acesso pelas estradas
que ficaram interditadas até maio de 2010. Nesse sentido, programou-se a realização dos
testes de vazão no poço 4 em agosto de 2010, mas como o local está situado sobre área
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requerida para lavra, o avanço da mineração de areia acabou se antecipando e atingindo o
local de construção do poço, o qual foi suprimido, fato que impediu de forma definitiva o
acesso ao local para a realização do teste.
3.4. Análise dos dados hidrológicos e pluviométricos da bacia hidrográfica do rio
Piracuama
Pela análise dos gráficos da Figura 18, que apresentam os totais de precipitação e das
vazões médias para o período de 1970 a 1994 (postos D2-067 e 2D-054) da bacia do rio
Piracuama, vale notar que os extremos de precipitação estão associados aos grandes
acréscimos na vazão pelo fato de superarem a capacidade de retenção de água do solo.
Observa-se, ainda, que os meses que apresentaram maior correspondência entre os dados de
precipitações e vazões foram os mais chuvosos, entre outubro e março. Nota-se a influência
do fenômeno El-Niño, com maior intensidade no ano de 1983, conforme já demonstraram
Fisch e Valerio (2005).
O escoamento base é representado nos meses de menor precipitação. A capacidade de
retenção de água no período de maior precipitação permite que grande parte das chuvas
incidentes na área de drenagem infiltre no solo, escoando gradualmente nos meses em que a
precipitação é menor.
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Figura 18. Totais de precipitação, obtidos no posto D2-067, e de vazões médias, obtidos no posto 2D-054, da
bacia do rio Piracuama.

Os dados hidrológicos mensais de vazão e precipitação para o período de 1970 a 1994,
assim como dados de evaporação - Tanque Classe A - de 1992 a 2003 são mostrados na
Tabela 3. Vale ressaltar que, devido à descontinuidade na manutenção dos postos
meteorológicos, os períodos analisados são distintos para as variáveis citadas. Ainda assim,
optou-se por considerar que tais dados representam as médias estatísticas mensais para todo o
período considerado.
Dessa forma, estabelece-se um balanço hídrico médio mensal para a evaporação média
(fator C) pela diferença entre as precipitações médias (fator B) e o escoamento médio (fator
A). O fator D é o volume médio mensal evaporado (m³/mês), obtido por meio da evaporação
média mensal, medida em Tanque Classe A, multiplicada pela área da bacia hidrográfica do
rio Piracuama.
Dividindo-se os dados de evaporação média mensal (C), obtidos com o balanço hídrico,
pelos dados de evaporação média mensal (D), observados em tanque Classe A, tem-se a
correlação entre eles (E). Verificou-se uma boa correlação para os meses chuvosos, entre
novembro e março, superior a 73% no mês de outubro, chegando a 100% no mês de fevereiro.
Pôde-se concluir que a água em superfície foi suficiente para considerar a evaporação efetiva.
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Tabela 3. Dados hidrológicos da bacia hidrográfica do rio Piracuama, no período 1970-1994 e de
evaporação da Estação Meteorológica UNITAU/INMET no 83784, de Taubaté.
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Vazão
média
(m3/s)
5,41
5,24
4,75
4,25
3,36
2,93
2,20
1,75
1,89
2,38
3,19
4,29

Precipitação
média (mm)
244,8
205,3
201,4
107,1
65,2
50,6
34,0
31,3
88,8
141,8
177,1
210,1

A= Média
escoada
bacia (m3)
14490144
2812428,8
12722400
11016000
8999424
7594560
5892480
4687200
4898880
6374592
8268480
11490336

B= Média
precipitação
bacia (m3)
39412800
33053300
32425400
17243100
10497200
8146600
5474000
5039300
14296800
22829800
28513100
33826100

C= B-A (m3)
(evaporação
efetiva)
24922656
20240871,2
19703000
6227100
1497776
552040
-418480
352100
9397920
16455208
20244620
22335764

D= Potencial de
evaporação
(m3)
24536400
20189400
20511400
17758300
13749400
11511500
13282500
16905000
17693900
22636600
22717100
24649100

E=C/
D
1,02
1,00
0,96
0,35
0,11
0,05
-0,03
0,02
0,53
0,73
0,89
0,91

Ainda pela análise dos dados constantes na Tabela 2, percebe-se que nos meses em que
houve menor precipitação - de abril a outubro- a correlação caiu significativamente, chegando
a valores negativos no mês de julho. Tais resultados mostram que, embora exista um potencial
de evaporação medido em Tanque Classe A, não há água em superfície livre para evaporar. O
potencial de evaporação nos meses de menor pluviosidade torna-se efetivo quando as águas
do aquífero sedimentar são expostas pelas áreas abertas das cavas.
Estima-se o potencial de evaporação por km2 de área livre do aquífero sedimentar
quaternário por meio da subtração da evaporação medida em Tanque Classe A (D) da
evaporação efetiva - obtida por meio do balanço hídrico (C). O valor encontrado deve ser
dividido pela área da bacia hidrográfica. Dados da bacia Piracuama (161 Km²) são mostrados
na Tabela 4.
Tabela 4. Estimativa da evaporação (m³/Km²)
em área de aquífero livre.
Meses

Evaporação (m³/Km²)
aquífero livre

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Total

71.622
76.097
68.071
79.900
102.813
51.527
38.393
488.423

Constatou-se uma média anual de quase 500.000 m³ de água subterrânea evaporada por
km de área do aquífero, que se torna efetiva pelas áreas abertas por meio das cavas, tanto em
operação quanto abandonadas. Nos meses de maior precipitação total, novembro a março, a
evaporação pode ser considerada proveniente das águas precipitadas na bacia, já que há
excedente de água superficial.
Reis et al. (2006a), a partir da modelagem de um banco de dados georreferenciado,
avaliaram a evolução e o grau de interferência da atividade de extração de areia na planície
aluvial do Vale do Paraíba, no trecho entre Jacareí e Pindamonhangaba, entre os anos de 1993
2
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e 2003, por meio do cálculo do volume de água evaporada para a atmosfera, a partir da área
das cavas e concluíram que o acréscimo nesse volume ocorreu proporcionalmente ao aumento
na quantidade dos lagos.
3.5. Análises físico-químicas e bacteriológica das águas superficiais e subterrâneas
As análises foram efetuadas no mês de novembro de 2009 e nos meses de março e abril
de 2010, portanto meses considerados chuvosos (novembro) e meses de transição de estação
verão-outono, mas que ainda apresentam considerável pluviosidade.
Na Tabela 5, encontram-se resultados para análises expeditas das características físicoquímicas das águas superficiais e subterrâneas por meio do analisador de multiparâmetros da
água (Horiba, modelo W-22XD) para dados de pH, condutividade, oxigênio dissolvido,
salinidade, sólidos totais dissolvidos, peso específico da água salgada, turbidez, profundidade,
potencial de óxido-redução e temperatura. A mesma tabela também apresenta as
determinações de DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio de cinco dias) e bacteriológicas,
assim como resultados de nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal e fósforo, processados na
UNITAU.
Tabela 5. Resultados das análises físico-químicas das águas superficiais e subterrâneas.
Data da
Análise

10/11/2009

25/03/2010

13/04/2010

Locais

Poç
o1

Poç
o2

Poç
o3

Cav
a
ativa

Cava
inativ
a

Rio
Paraíb
a

Poç
o1

Poç
o2

Poç
o3

Cav
a
ativa

Cav
a
ativa

Rio
Paraíb
a

Poç
o1

Poç
o2

Poç
o3

Cav
a
ativa

Cava
inativ
a

Rio
Paraíb
a

Nível d'água (m)

2,68

1,37

4,75

N.D.

N.D.

N.D.

4

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pH

5,51

5,3

5,71

N.D.

5,58

6,61

5,54

5,67

5,6

6

5,78

5,75

5,98

6,02

6,04

6,47

6,15

6,64

Condutividade
(μS/cm)

270

210

170

N.D.

50

30

18

21

15

12

10

9

18

26

19

18

14

13

Turbidez (NTU)

39

28

61

N.D.

320

89

460

170

-5

260

620

110

57

53

38

540

100

120

0,4

1,1

1,5

N.D.

1,1

8,8

0,1

2,5

0,4

5,6

7,3

7,9

0,8

0,8

N.D.

6

N.D.

5,8

21,4

20,3

22,4

N.D.

26,9

28,6

22,7

21,6

22,5

29

27,4

26,5

23,3

22

22,9

23

23,7

22,8

170

140

110

N.D.

20

20

0,11

0,13

0,1

0,07

0,07

0,06

0,12

0,17

0,13

0,12

0,09

0,09

6

62

49

N.D.

116

80

-130

-79

-72

71

103

67

-40

16

39

97

-61

42

DQO mg/L

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

82

13,67

44,39

N.D.

56,67

412,9

33

<1,8

17

1300

13000

79000

DBO mg/L

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

42

N.D.

33,4

N.D.

29,8

152

<1,8

<1,8

<1,8

4,5

33

7000

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

22

2

4

4,5

< 1,8

3300

<1,8

<1,8

<1,8

4,5

33

7000

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

228,8

369,6

391,6

202,4

>5700

>5700

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

228,8

369,6

391,6

202,4

>5700

>5700

Nitrato (mg/L)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,04

0,16

0,09

0,17

Nitrito (mg/L)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,02

0,02

N.D.

N.D.

N.D.

0,02

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

1,01

3,04

0,76

0,28

0,03

0,05

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,47

0,44

0,49

0,31

0,13

0,14

Oxigênio
Dissolvido
(mg/L)
Temperatura
(ºC)
Sólidos Totais
Dissolvidos
(mg/L)
Potencial de
Oxirredução
(Eh)

Coliformes
Termotolerantes
(NMP)
Bactérias
Heterotróficas
(UFC/mL
Bactérias
Heterotróficas
(UFC/mL

Nitrogênio
Amoniacal
(mg/L)
Fósforo Total
(mg/L)

Nota: N.D. = Não Determinado.

Os resultados da análise realizada pela SABESP se enquadraram na Portaria 518/2004 do
Ministério da Saúde, que englobam metais como chumbo, ferro e manganês, parâmetros
físico-químicos como a turbidez e cor, bactérias e ânions, como o nitrogênio amoniacal. Os
resultados se encontram representados na Tabela 6.
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Tabela 6. Resultados das análises realizadas pela SABESP em amostras de águas.
Poço 2

Poço 3

Poço 4

<0,003

Cava em
operaçã
o
<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

mg/L

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

mg/L

<0,1

0,22

0,15

0,18

0,11

mg/L

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

mg/L

<0,01

0,04

0,04

0,02

0,02

mg/L

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

mg/L

2,01

3,52

4,52

3,52

4,02

L. Resolução
Unidades

Cava
abandonada

mg/L

0,01
0,7
0,005
0,01

0,005

0,07

1

250

ELEMENTO

LQ

Antimônio total

0,003

0,005

Arsênio total

0,01

Bário total

0,1

Cádmio total

0,001

Chumbo total

0,01

Cianeto
Cloreto

518/2004

Cloro Residual Livre

0,01

5

mg/L

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Cobalto total

0,02

*

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Coliformes Totais

1

0

12033

5650

309

<1

34,5

Cor Aparente

5

15

mg/L
NMP/100
mL
UC

275

3000

2000

1200

1000

Cromo total

0,03

0,05

mg/L

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Dureza total

2

500

15,15

15,15

23,23

46,46

24,24

Escherichia Coli

1

0

20

200

<1

<1

<1

0,05

0,3

mg/L
NMP/100
mL
mg/L

3,93

9,64

32,68

18,33

14,51

Ferro total
Fluoreto

0,2

1,5

mg/L

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Manganês total

0,05

0,1

mg/L

0,18

0,24

0,81

0,53

0,28

Mercúrio total

0,0001

0,001

mg/L

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Monocloramina

0,1

3

mg/L

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Nitrato

0,1

10

mg/L

<0,1

0,38

<0,1

<0,1

<0,1

Nitrito
Nitrogênio
Amoniacal -Água
pH

0,01

1

mg/L

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,06

1,5

mg/L

0,73

2,53

7,18

8,64

5,41

3

6,0 - 9,5

pH

6

5

6,6

6,6

6,4

Selênio total

0,01

0,01

mg/L

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Sódio total
Sólidos Dissolvidos
Totais - Água
Sulfactantes

0,2

200

mg/L

1,4

2,21

2,23

2,87

2,48

4,4

1000

mg/L

22

24

43

62

34

0,05

0,5

mg/L

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Sulfato

2

250

mg/L

5,57

10,08

<1

1,24

<1

0,002

0,05

mg/L

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0

*

ºC

28

23

25

24

24

0

*

ºC

32

30

33

32

29

Turbidez

0,1

5

NTU

18,6

130

197

105

110

Zinco total

0,2

5

mg/L

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Sulfetos
Temperatura da
Amostra
Temperatura do Ar

Outros:
Herbicidas Triazinas
Outros Semivoláteis
Pesticidas
Organoclorados
Solventes Aromáticos
Solventes
Halogenados

Todos os resultados encontrados estavam abaixo do limite quantificável

O elemento chumbo total, encontrado acima dos limites, na cava em operação e nos
poços pode estar associado ao decaimento radioativo do elemento tório (Th→Ce→La→Pb)
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encontrado nas areias monazíticas das formações terciárias do Grupo Taubaté, retrabalhadas
por erosão e transporte, e depositadas nas areias quaternárias da várzea do rio Paraíba do Sul.
O elemento ferro total, mais elevado nas águas subterrâneas, tem sua origem provável
nas águas subterrâneas, parcialmente advindas das rochas alteradas cristalinas situadas nas
encostas da Serra da Mantiqueira, com grande conteúdo de minerais ferro-magnesianos e
solubilizados pelo efeito da alteração intempérica.
No caso do nitrogênio amoniacal, encontrado acima dos limites nos poços e na cava em
operação investigada, pode-se afirmar que sua origem está relacionada ao lançamento do solo
agriculturável removido para instalação das dragas de extração de areia. Esse solo é rico em
fertilizantes, principalmente ureia (nitrato de amônia) lançada pelos agricultores com uma
taxa anual de 250 kg por hectare plantado.
Os parâmetros cor e turbidez elevados são provenientes da grande quantidade de coloides
(argilas orgânicas) existentes nas cavas e nas águas subterrâneas.
Quanto ao conteúdo bacteriológico, observou-se grande quantidade no rio Paraíba do
Sul, principalmente termotolerantes, que estão associadas ao lançamento dos esgotos
domésticos. Esse componente é menor nas cavas, assim como os coliformes e bactérias
heterotróficas. Nas águas subterrâneas somente foram registradas bactérias heterotróficas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade de mineração de areia na porção paulista do Vale do Paraíba do Sul iniciouse a partir da década de 50, na porção sudoeste da bacia, no município de Jacareí (SP). Daí
intensificou-se e avançou em direção a São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé,
Pindamonhangaba e, mais recentemente, Roseira.
Tais ações delinearam-se mediante uma série de medidas, nas quais o grau de
intencionalidade se guiou sob a influência das demandas econômicas da urbanização e da
industrialização, impulsionadas, em grande parte, pelos interesses da metrópole. Assim, o
espaço que no passado fez sua gênese com base no imediatismo, hoje sucumbe à sombra das
consequências desse processo, permeado por interesses antagônicos de várias frentes, que no
máximo, resultam em iniciativas paliativas de recuperação das áreas degradadas e em ações
tímidas e não integradas de controle e fiscalização.
As cavas resultantes das atividades minerárias de areia, num primeiro momento,
desconfiguram a paisagem local e entram em conflito com os demais usos como, por
exemplo, as atividades agrícolas e as áreas de conservação da fauna e flora. Em todas as suas
fases – pesquisa mineral, lavra, beneficiamento, transporte e infraestrutura – tal atividade
também consome outros recursos naturais, sobretudo água e derivados do petróleo; e mais,
provocam consequências que vão além do plano da visão.
Nesse sentido, a presente investigação, por meio de técnicas e métodos pertinentes,
procurou levantar dados para testar a hipótese sobre a existência de relação entre as cavas de
extração de areia e as alterações nas condições de armazenamento e qualidade da água do
aquífero sedimentar quaternário, que ocorre na várzea do rio Paraíba do Sul. Dentre os
resultados obtidos, a partir dos inúmeros testes e análises realizados, enumera-se a seguir os
mais relevantes:
•

Os testes de infiltração indicaram que, na área de mata ciliar, composta por Floresta
Ombrófila Mista, houve uma maior velocidade média de infiltração da água (1,2
cm/min no início para 0,07 cm/min no final do teste, no local 1) quando comparada
com a velocidade nos demais locais investigados, fato que comprova a importância
das áreas vegetadas na manutenção da perenidade do rio Paraíba do Sul;

•

Pelos resultados das análises dos índices físicos do solo, constatou-se alta porosidade
(66%) nos solos friáveis da várzea, condição que proporciona um maior poder de
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transporte de solutos nas águas subterrâneas. Os testes de vazão também indicaram
alta transmissividade - 15,5 m2/h no poço 1 e 33 m2/h no poço 3. Assim, qualquer
rebaixamento do nível d’água em determinado local se propaga rapidamente por
grandes distâncias. Também é esperado que íons dissolvidos, vírus e bactérias se
propaguem rapidamente pelas águas do aquífero sedimentar quaternário;
•

Por meio da análise granulométrica, constatou-se que a técnica de extração de areia
utilizada, além de predatória, representada pela dificuldade de recuperação das áreas
degradadas, também se mostrou ineficiente, uma vez que deixa areia não minerada no
fundo da cava, assim como argilas bentoníticas originárias da alteração intempérica
dos xistos betuminosos;

•

A partir dos ensaios SPT (Standard Penetration Test), constatou-se que o aquífero
sedimentar quaternário (camada arenosa) possui espessura média de 5,5 m e apresenta
uma camada confinante superior, composta por argilas orgânicas impermeáveis, que
torna os depósitos arenosos confinados. Imediatamente abaixo do aquífero sedimentar
confinado encontra-se um aquiclude, formado pelas argilas bentoníticas verdes.
Assim, ressalta-se que, nos locais onde o solo orgânico - camada confinante - foi
removido para a construção das cavas, os depósitos arenosos passaram a ter contato
direto com o ar atmosférico, constituindo o aquífero do tipo livre. O resultado da
análise dos dados de 175 sondagens cruzado com medidas potenciométricas revelou
que a pressão no topo do aquífero varia de acordo com a espessura daquela capa
impermeável confinante, tornando o nível da água subterrânea distinto em cada ponto;

•

Quanto às análises dos dados pluviométricos, fluviométricos e do balanço hídrico,
calculou-se a estimativa de uma média anual de quase 500.000 m³ de água subterrânea
evaporada por km2 de área do aquífero, que é impulsionada pelas áreas abertas das
cavas em operação ou abandonadas. Nos meses de maior precipitação, a evaporação
pode ser considerada proveniente das águas precipitadas na bacia, já que há excedente
de água superficial.

•

No que diz respeito à qualidade da água, o elemento nitrogênio amoniacal apresentou
ocorrência acima dos limites, tanto nos poços quanto nas cavas em operação. Tal
situação é favorecida pelo lançamento do solo agriculturável, o qual é removido para
instalação das dragas de extração de areia. Esse solo é rico em fertilizantes,
principalmente ureia (nitrato de amônia), lançada com uma taxa anual de 250 kg por
hectare plantado. Quanto ao conteúdo bacteriológico, foi constatada grande
quantidade no rio Paraíba do Sul, principalmente as termotolerantes, que estão
associadas ao lançamento dos esgotos domésticos. Esse componente é menor nas
cavas, assim como os coliformes e as bactérias heterotróficas. Nas águas subterrâneas
somente foram registradas bactérias heterotróficas.

Pelo exposto, confirmam-se as consequências negativas nas condições de
armazenamento e na qualidade da água do aquífero investigado, produzidas pelas atividades
de mineração de areia.
É sacramentado o fato de que o avanço das civilizações está intrinsecamente ligado à
atividade minerária, no entanto, há que se considerar que seu delineamento histórico sempre
foi marcado pela falta de compromisso socioambiental e pela total desconsideração de sua
condição finita. Os lucros imediatos sempre se sobrepuseram aos interesses públicos e a
fatores relacionados com a resistência, resiliência e sustentabilidade ambiental.
No contexto atual, a minimização dos impactos ambientais advindos dessa atividade
depende fortemente do posicionamento dos gestores públicos, quanto à adoção de ações
efetivas relacionadas ao aumento das exigências ambientais nas fases de autorização e
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concessão da lavra, ao monitoramento e controle tanto das atividades legais quanto ilegais.
Tais medidas precisam ser contínuas e se estender para além de uma gestão administrativa de
quatro anos, uma vez que as pressões por novas áreas de exploração são constantes.
Por fim, vale ressaltar que medidas dessa natureza somente alcançarão êxito quando
tomadas pela articulação dos vários atores envolvidos, incluindo os proprietários das
minerações e das áreas agriculturáveis na várzea do rio Paraíba do Sul.
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RESUMO
O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é considerado um dos maiores reservatório de águas
subterrâneas transfronteiriços do mundo, o conhecimento das características hidrogeológicas
do SAG é muito incipiente e irregular pelos países que o abrangem. No Brasil, o SAG se
distribui por oito estados, existindo áreas razoavelmente bem conhecidas, como nos estados
de São Paulo e Paraná, contrastando com poucas ou quase ausência de informações em outros
estados. Este trabalho teve como objetivo estudar os componentes do balanço hídrico
superficial na bacia hidrográfica do rio Canoas, no município de Urubici, localizado na Serra
Geral Catarinense, Zona de Recarga Direta do Sistema Aquífero Guarani – ZRD/SAG, e
identificar quais sub-bacias dentro da área de estudo são mais propicias à recarga direta do
SAG. Foi utilizada a metodologia proposta pela UNESCO, descrita no guia para elaboração
do balanço hídrico na América do Sul, sendo levados em consideração os seguintes fatores:
precipitação, escoamento superficial e evapotranspiração. O armazenamento de água
calculado para a bacia é de cerca de 63,9 mm ao ano, os meses de julho e de janeiro são os
mais propícios ao armazenamento de água na bacia. As sub-bacias do rio do Cachimbo e do
rio dos Bugres são as que mais contribuem com o armazenamento de água global na bacia,
com 170,6 mm e 91,6 mm armazenados respectivamente. As sub-bacias do Alto Canoas, rio
do Cachimbo e rio dos Bugres foram as que apresentaram condições mais propicias para a
recarga direta do SAG.
Palavras-chave: Sistema Aquífero Guarani; recarga direta; balanço hídrico.

Study of water balance in Canoas river basin, Urubici, SC, Brazil:
subsidy to protect the direct recharge zone of Guarani Aquifer System
ABSTRACT
The Guarani Aquifer System (GAS) is considered one of the largest transboundary
reservoir of groundwater in the world, however, the knowledge of the hydrogeological
characteristics of the GAS is very incipient and irregular by the countries that cover it. In
Brazil, the GAS is distributed by eight states, where some areas are reasonably well known,
as in the states of São Paulo and Paraná, while in contrast in other states there is little or no
information. This paper aimed to study the components of the surface water balance of the
Canoas river basin in the city of Urubici, located in the Serra Geral of Santa Catarina, a direct
recharge zone of the Guarani aquifer system - DRZ/GAS. The methodology proposed by
UNESCO, described in the Guide for elaboration of water balance in South America, was
used taking into account the following factors: rainfall, runoff and evapotranspiration. The
storage of water in the basin is about 63.9 mm per year, and the months of July and January
are most prone to water storage in the basin. The sub-basins of Cachimbo’s river and the
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Bugre’s river are the ones that most contribute to the overall water storage in the basin, with
170.6 mm and 91.6 mm respectively. The sub-basins of the Alto Canoas, Cachimbo’s river
and Bugre’s river showed favorable conditions for direct recharge of the SAG.
Keywords: Guarani Aquifer System; direct recharge; water balance.

1. INTRODUÇÃO
Desde as primeiras civilizações, as pessoas retiram água de poços e fontes subterrâneas,
mas foi somente nos últimos 50 anos que essa extração atingiu um nível exagerado, por causa
do crescimento populacional e da consequente demanda por mais alimentos e água. Quase
todos os aquíferos do mundo estão sendo explorados por sua preciosa riqueza e apesar de
imensas, essas reservas estratégicas não são inesgotáveis, visto que há muitos anos o nível de
suas águas vem baixando rapidamente. A taxa com que a água é consumida dos aquíferos está
sendo maior do que a taxa de reposição natural das águas nestes. Um dos principais
mecanismos de recarga dos aquíferos é a infiltração da precipitação pelo solo, mas esse
processo pode levar centenas, ou até milhares de anos, transformando essa água num recurso
não renovável (Clarke e King, 2005).
O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é considerado um dos maiores reservatório de águas
subterrâneas transfronteiriços do mundo, tanto em extensão territorial como em volume de
água armazenada, se estendendo por uma área de aproximadamente 1,1 milhões de km² e com
um volume estimado em cerca de 37.000 km³. Está situado na bacia sedimentar do Paraná,
localizada na porção centro-leste da América do Sul, distribuindo-se irregularmente por
quatro países, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e aproximadamente 70% de sua área
está situadas dentro do território brasileiro. O SAG possui 90% de sua área total confinada,
recoberta por uma espessa camada de rochas basálticas da formação Serra Geral e os
afloramentos de arenito ocorrem nas bordas do aquífero. O conhecimento das características
hidrogeológicas do SAG é muito incipiente e irregular pelos países que o abrangem. Tanto as
zonas de recarga como as de descargas estão associadas a afloramentos de rocha arenítica
onde a água se infiltra diretamente no aquífero a partir da precipitação ou por rios que
atravessam essas rochas. Essa área de afloramento de rocha arenítica por onde a água penetra
diretamente no aquífero é conhecida tecnicamente como Zonas de Recarga Direta – ZRD -.
(Rocha, 1997; Rebouças e Amore, 2002; Borghetti et al., 2004; Gastmans e Kiang, 2005).
No Brasil, o SAG se distribui pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, existindo áreas
razoavelmente bem conhecidas, como nos estados de São Paulo e Paraná, contrastando com
poucas ou quase ausência de informações em outros estados. As principais áreas de recarga
direta em solo brasileiro ocorrem nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás,
Paraná e Santa Catarina (Borghetti et al., 2004). No estado de Santa Catarina, a área de
afloramento do SAG é de cerca de 5.984 km2, abrangendo os municípios da região de Lages,
bem como aqueles localizados na região de União da Vitória, próximos à divisa com o estado
do Paraná, como Porto União e Lebon Régis. Essa área estende-se ao sul até a divisa com o Rio
Grande do Sul e está inserida entre as coordenadas 26º15’ e 28º30’ Sul e 49º20’ e 51º05’Oeste. A
porção de recarga nesse estado apresenta uma faixa bastante delgada, tendo em alguns locais
menos de 1 km de largura, (Borghetti et al., 2004). Segundo Praun Jr. (2007), dentro do
traçado Sul/Norte são, aproximadamente, 500 km de afloramento, a largura oscila de acordo
com a distância dos cursos d’água e as bacias hidrográficas que estão na região ZRD/SAG.
Esse traçado percorre 47 municípios de norte a sul de Santa Catarina.
Para Almeida Neto et al. (2005), o balanço hídrico relaciona a quantidade de cada
componente do ciclo hidrológico, podendo ser efetuado em diversos níveis, de acordo com o
volume de controle: uma bacia hidrográfica, por exemplo. Segundo Barreto (2006), o balanço
hídrico considera os principais processos hidrológicos como entrada e saída de um balanço
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volumétrico, sendo essas variáveis baseadas nos fenômenos hidrológicos de maior relevância.
O estudo do balanço hídrico total é recomendado para a estimativa de recarga, pois nele são
levados em consideração todos os fatores que influenciam a recarga como a precipitação,
escoamento superficial e evapotranspiração (Gomes, 2008; Senarath e Rushton, 1984). Uma
das maiores vantagens da utilização do método do balanço hídrico para quantificar os
recursos hídricos está no fato de que os dados utilizados nos cálculos geralmente são bem
acessíveis, porém, esse método encontra limitações com relação a sua precisão, fato este que
está diretamente ligado a precisão com que os dados de entrada para a equação foram
estimados ou medidos (Scanlon et al., 2002).
É nesse contexto que se insere a proposta deste trabalho, que tem o objetivo de
quantificar os componentes do balanço hídrico superficial na bacia do rio Canoas em Urubici
e identificar em quais sub-bacias ocorre o maior armazenamento de água e são mais propícias
à recarga direta do SAG.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
Urubici é um município do estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, localizado
entre as coordenadas 28º00’54” sul e 49º35'30" oeste, (Figura 1). Está localizado na região
hidrográfica 4 - Planalto de Lages -, abrigando em seu território as nascentes de dois
importantes rios, Pelotas e Canoas, da bacia hidrográfica do rio Uruguai, além disso, Urubici
tem parte de seu território dentro da ZRD/SAG, representada pelos afloramentos do arenito
Botucatu (Praun Jr., 2007).

Figura 1. Localização da área de estudo.
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2.2. Delimitação da bacia hidrográfica do rio Canoas em Urubici
Os divisores da bacia hidrográfica do rio Canoas no município de Urubici, suas subbacias e a sua rede hidrográfica foram definidos utilizando o software ArcGIS 9.2, os limites
das unidades hidrográficas de Santa Catarina adquiridos através da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI-, a divisão políticoadministrativa do estado de Santa Catarina adquirida no Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), e a hidrografia da bacia hidrográfica do rio Uruguai adquirida na Agência
Nacional das Águas – ANA-. Todos os dados foram adquiridos gratuitamente pelos sites das
referidas instituições em formato vetorial shapefile, georreferenciados no datum South
American 1969 (SAD 69). Após a definição dos divisores da bacia, foi calculada sua área e
perímetro utilizando-se a ferramenta measures do software ArcGIS 9.2.
2.3. Cálculo da precipitação média de longo período
Para realizar o cálculo da precipitação média de longo período foram utilizados dados de
nove estações pluviométricas, com séries históricas adequadas e consistentes, localizadas
próximas à bacia do rio Canoas em Urubici, uma das estações está localizada dentro da bacia.
Os dados históricos de precipitação mensal foram adquiridos no “site” da Agência
Nacional de Águas – ANA – pelo Sistema de Informação Hidrológica – Hidroweb-. A Tabela
1 mostra a relação de estações pluviométricas utilizadas para o estudo da precipitação média
de longo período na bacia.
Tabela 1. Estações pluviométricas selecionadas para o estudo.
Código estação

Nome

Município

Responsável

Operadora

Altitude (m)

2750007

Painel

Painel

ANA

CPRM

1196

2749035

Bocaina do Sul

Lages

ANA

CPRM

900

2749009

Rio Bonito

Lages

ANA

CPRM

900

2749031

Vila Canoas

Lages

ANA

CPRM

900

2849009

Bom Jardim da Serra

Bom Jardim da Serra

ANA

CPRM

1200

2849021

São Joaquim

São Joaquim

INMET

INMET

1415

2849025

Urubici

Urubici

ANA

CPRM

997

2749007

Lomba Alta

Alfredo Wagner

ANA

EPAGRI

550

2749027

Anitápolis

Anitápolis

ANA

EPAGRI

500

Para homogeneizar os dados de todas as estações para o mesmo período (1980 - 2006)
foi necessário realizar o preenchimento das falhas de alguns meses. Foram considerados
meses com falhas aqueles em que não havia o registro pluviométrico. O preenchimento de
falhas foi calculado conforme Equação 1 (UNESCO, 1982):
Px = (

Pa Pb Pc Mx
+
+
)
Ma Mb Mc 3

[1]

Em que: Px é a precipitação estimada no posto com falha; Pa, Pb e Pc são precipitações
registradas nos postos vizinhos; Ma, Mb e Mc são as precipitações médias anuais nos postos
vizinhos; Mx é a precipitação média anual no posto a ser preenchido.
Após o preenchimento de todas as falhas, foi necessário realizar análise de consistência
dos dados. Essa análise é necessária para verificar se os dados observados por cada estação
foi bem feito durante todo o período de estudo, com o mesmo critério, e se as instalações das
estações não sofreram nenhum tipo de variação, também é utilizada para verificar se os dados
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preenchidos estão coerentes. A análise de consistência foi feita pelo método das curvas duplas
acumuladas ou dupla acumulação (UNESCO, 1982).
A precipitação média de longo período e sua distribuição sazonal foi calculada pelo
método das isoietas, por meio da interpolação de dados das estações pelo método de Kriging
utilizando o software ArcGIS 9.2. (Alves et al., 2005; Ferreira, 2007).
2.4. Cálculo do escoamento superficial médio de longo período
O cálculo do escoamento superficial médio de longo período foi feito utilizando-se o
estudo de regionalização das vazões médias de longo período, realizado por um consórcio de
empresas privadas, contratadas em parceria, pelas Secretarias de Estado da Agricultura e
Desenvolvimento Rural e a de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, para servir
como instrumento de gestão em bacias onde não existiam séries históricas de dados
fluviométricos, ou onde estas não eram confiáveis (Engecorps et al., 2006). O objetivo desses
estudos de regionalização de vazão para o estado de Santa Catariana foi definir relações
funcionais que permitam determinar, de forma fácil e precisa, os parâmetros necessários para
a caracterização de disponibilidade hídrica natural das bacias hidrográficas do estado de Santa
Catarina. Para o cálculo da vazão média de longo período, o estado foi dividido em regiões
homogêneas. Para a bacia do rio Canoas, foi utilizada a Equação 2 da região homogênea M1,
mostrada a seguir (Engecorps et al., 2006):

Qmlp = 1,24.10 −4.Pmlp 0,759 . AD 0,968

[2]

Em que: Qmlp é a vazão média de longo período na bacia (m³/s); Pmlp é precipitação
média de longo período na bacia (mm); AD é a área de drenagem da bacia (km²).
Para o cálculo da distribuição sazonal, foram utilizados os coeficientes da Tabela 2 que
relacionam a vazão média de longo período com a vazão média mensal.
Tabela 2. Relação entre vazão média mensal e vazão média de longo período.

Jan

Fev

Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

0,9

1,14 0,91 0,68 0,78 0,84 1,04 1,17 1,37 1,34 1,01 0,82

Fonte: adaptado de Engecorps et al. (2006).

2.5. Cálculo da evapotranspiração de referência
Devido à inexistência de estação meteorológica na bacia do rio Canoas, em Urubici e,
consequentemente, de dados de temperaturas médias mensais que serviriam de entrada em
modelos comumente utilizados para cálculo de evapotranspiração, foi utilizado um estudo
realizado por técnicos da EPAGRI, em que foi estimada a evapotranspiração de referência
mensal e anual para todo o estado de Santa Catarina em função das coordenadas geográficas,
latitude, longitude e altitude do local. Para essa estimativa, foram utilizadas séries históricas
de períodos não uniformizados, com no mínimo oito anos de registros. Para o cálculo da
evapotranspiração de referência (mensal e anual) na bacia, foi utilizada a Equação 3
(Massignam e Pandolfo, 2006).

ETP0 = a + b.alt + c.lon + d .lat

[3]

Em que: ETP0 é a evapotranspiração de referência na bacia (mm); alt é a altitude média
da bacia (m); lat é a latitude do centro da bacia; long é a longitude do centro da bacia; a, b, c e
d são coeficientes para cálculo da evapotranspiração de referência (mensal e anual) e são
mostrados na Tabela 3.
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Tabela 3. Coeficientes para cálculo da ETP0.

Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anual

a
7,57
66,32
123,89
178,66
152,99
126,27
107,11
78,41
40,45
43,75
19,15
1,59

b
-0,036
-0,0306
-0,0287
-0,0188
-0,012
-0,0064
-0,0052
-0,0056
-0,0085
-0,0147
-0,021
-0,0303

c
-1,61
-2,02
-2,44
-2,52
-1,49
-1,22
-1,69
-2,02
-1,63
-2,88
-2,43
-2,37

d
3,4
2,07
1,03
-0,68
-1,16
-1,07
-0,46
0,46
1,21
2,26
2,87
3,7

Fonte: Massignam; Pandolfo, (2006).

2.6. Cálculo do armazenamento de água na bacia
O estudo do balanço hídrico superficial da bacia se baseou na aplicação do princípio da
conservação de massas, também conhecido como equação da continuidade. Esta estabelece
que, para qualquer volume arbitrário e durante qualquer período de tempo, a diferença entre
as entradas e saídas estará condicionada a variação de volume de água armazenado.
Considerando a precipitação a única entrada de água superficial e a evapotranspiração e
o escoamento superficial na calha do rio Canoas as únicas saídas de água, o balanço hídrico
superficial na bacia do rio Canoas pode ser calculado através Equação 4 (UNESCO, 1982):

ΔS = Pmlp − Qmlp − ETP0

[4]

Em que Pmlp é a precipitação média de longo período (mm); Qmlp é o escoamento
superficial médio de longo período (mm); ETP0 é a evapotranspiração de referência (mm); ΔS
é o armazenamento de água na bacia (mm).
O armazenamento de água anual foi calculado para cada uma das sub-bacias delimitadas
dentro da área de estudo, aplicando-se a Equação 4 para cada uma delas.
2.7. Identificação das sub-bacias mais propícias á recarga direta do SAG
Para identificação das sub-bacias mais propicias à recarga direta do SAG foram
utilizados os seguintes critérios: armazenamento de água calculado na sub-bacia, área de
ocorrência de afloramento do SAG na sub-bacia e relevo dentro da área de afloramento do
SAG.
Os afloramentos do SAG foram definidos utilizando-se a carta geológica do estado de
Santa Catarina, em escala 1:500.000, obtida no Departamento Nacional de Produção Mineral
– DNPM-. A classificação do relevo foi feita com base na declividade, utilizando-se os
critérios apontados pela EMBRAPA, 1979. A declividade, por sua vez, foi calculada
utilizando-se as curvas de nível das cartas topográficas 1:50.000 do IBGE, obtidas por meio
da EPAGRI em formato vetorial shapefile, projeção UTM e georreferenciada em relação ao
datum SAD 69. Essas duas informações juntamente com o valor do armazenamento de água
calculado em cada uma das sub-bacias foram analisados dentro de um ambiente SIG do
software ArcGIS 9.2.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A bacia do rio Canoas, em Urubici, SC possui 70.340 ha de área e cerca de 142 km de
perímetro. A Figura 2 mostra os limites da bacia do rio Canoas, em Urubici, suas sub-bacias e
sua rede hidrográfica.

Figura 2. Bacia do rio Canoas em Urubici, suas sub-bacias e rede hidrográfica.

A bacia do rio Canoas em Urubici é subdividida em 13 sub-bacias, classificadas como
microbacias ou complexos hidrológicos pela EPAGRI. A sub-bacia do rio Urubici é a que
possui maior área com cerca de 12.742 ha.
A precipitação média de longo período na bacia para o período de 1980 a 2006, obtida
pelo método das isoietas é de 1.597,7 mm. A Figura 3 mostra o gráfico com a variação
sazonal da precipitação estimada pelo método das isoietas. É possível notar que a precipitação
se distribui por todos os meses do ano com picos no verão e inverno. O mês em que ocorre o
maior volume de precipitação é janeiro com 178,3 mm e o em que ocorre o menor volume é
abril com 99,08 mm.
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Figura 3. Variação sazonal da precipitação (1980 – 2006).

A vazão média de longo período calculada para a bacia foi de 19,09 m³/s o que
representa em média 860,47 mm escoados superficialmente por ano. A Figura 4 mostra a
representação gráfica da variação sazonal da vazão média de longo período. Nota-se que os
picos de vazão da bacia são nos meses de setembro e outubro, com 26 m³/s e 25,5 m³/s
respectivamente. No mês de abril, o rio Canoas apresenta sua menor vazão média mensal com
cerca de 13 m³/s.

Figura 4. Variação sazonal da vazão (1980 -2006).

A evapotranspiração de referência calculada para a bacia foi de 673 mm. A
evapotranspiração é maior nos meses do verão, em janeiro apresenta seu maior valor cerca de
86 mm. O mês que apresenta menor evapotranspiração é julho com cerca de 30 mm. A Figura
5 mostra a variação sazonal da evapotranspiração na bacia.

115

CURTARELLI, M. P.; SILVA, D. J.; FERREIRA, C. M. Estudo do balanço hídrico na bacia do rio Canoas em
Urubici, SC, Brasil: subsídio à proteção da zona de recarga direta do Sistema Aquífero Guarani. Ambi-Agua,
Taubaté, v. 5, n. 3, p. 108-121, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.156)

Figura 5. Variação sazonal da evapotranspiração de referência.

O armazenamento de água na bacia foi calculado em 63,89 mm anuais em média, o que
representa cerca de 0,044 Km³/ano de água armazenados. A Figura 6 mostra a distribuição
sazonal do armazenamento de água calculado para a bacia.

Figura 6. Variação sazonal do armazenamento de água (1980 – 2006).

É possível notar que os meses de março, agosto, outubro e novembro apresentam um
déficit no armazenamento de água na bacia, março é o mês que apresenta o maior déficit com
cerca de 27,73 mm, os demais meses apresentam um armazenamento positivo, o mês de julho
é o que apresenta o maior armazenamento com cerca de 35,98 mm de água armazenados.
A Tabela 4 mostra o cálculo das componentes do balanço hídrico superficial para as subbacias identificadas dentro da área de estudo. A sub-bacia do Arroio do Engano é a que
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apresenta o maior défit anual no armazenamento de água com 92,86 mm e a sub-bacia do rio
do Cachimbo é a que mais contribui com o armazenamento de água anual com 170,55 mm.
Tabela 4. Componentes do balanço hídrico calculados para cada uma das sub-bacias
(1980 -2006).
Área
(ha)

Pmlp
(mm)

Qmlp
(m³/s)

ETP0
(mm)

ΔS (mm)

Alto Canoas
Arroio Águas Brancas

9970,94
2672,96

1650,36
1614,2

2,88
0,81

652,16
702,91

87,32
-44,36

Arroio do Engano

2423,36

1600,65

0,73

743,54

-92,86

Arroio do Sérgio

4411,44

1600,79

1,33

732,01

-82,00

Arroio Panelão

2529,47

1559,1

0,70

752,83

-66,45

Rio Augusto
Warmiling
Rio do Bispo

4457,24

1544,76

1,21

735,21

-46,55

4742,67

1599,01

1,25

694,36

73,47

Rio do Cachimbo

3550,85

1585,99

0,81

696,06

170,55

Rio dos Bugres

8115,33

1585,68

2,03

705,15

91,68

Rio Morro Azul

2465,3

1531,2

0,65

744,45

-44,73

Sub-Bacia

Rio Santa Fé

5283,65

1559,73

1,36

698,01

49,99

Rio Urubici

12742,46

1544,13

3,45

687,66

2,64

6974,72

1515,45

1,88

700,22

-34,81

Rio Vacariano

A ZRD/SAG possui uma área de cerca de 11.600 ha e um perímetro de 569,95 km. A
Tabela 5 mostra as áreas de cada uma das classes de relevo calculadas para a ZRD/SAG na
bacia do rio Canoas em Urubici. Cerca de 45,67% da ZRD/SAG possuem relevo fortemente
montanhoso, o que não favorece a recarga direta do SAG, porém é possível notar que cerca de
14% da ZRD/SAG possuem relevo de plano, suavemente ondulado, e ondulado que são mais
favoráveis à recarga direta.
Tabela 5. Classes de relevo na bacia do rio Canoas, em Urubici.
Faixa declividade (%)

Classe

Área (ha)

Área (%)

0a3
3a8
8 a 20
20 a 45
45 a 75
> 75

Relevo plano
Relevo Suavemente Ondulado
Relevo Ondulado
Relevo Fortemente Ondulado
Relevo Montanhoso
Relevo Fortemente Montanhoso

646,55
212,31
767,15
1516,93
3187,42
5320,28

6,00
1,82
6,13
13,02
27,36
45,67

A Figura 7 mostra os limites e declividades da ZRD/SAG dentro da bacia do rio Canoas,
em Urubici. É possível notar que mesmo se tratando de um relevo predominantemente do tipo
montanhoso, com declividade superior a 75%, existem áreas com relevo do tipo plano, onde a
declividade varia de 0 até 3%, sendo cerca de 6% de toda área da ZRD. As áreas de menor
declividade são representadas pelos tons verdes no mapa.
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Figura 7. Mapa de declividades dentro da área de afloramento do SAG na bacia do rio Canoas em
Urubici.

A Tabela 6 mostra um resumo dos critérios avaliados para identificação das sub-bacias
mais propícias à recarga direta do SAG. Pela análise dos três critérios estabelecidos é possível
notar que as sub-bacias do Alto Canoas, rio do Cachimbo e rio dos Bugres são os que mais
apresentam características que propiciam a recarga direta do SAG. As sub-bacias do rio dos
Bugres e do Alto Canoas foram as que apresentaram maiores áreas de relevo plano, com 48,7 ha
e 25,5 ha respectivamente. As sub-bacias do rio Urubici e do Alto Canoas foram as que
apresentaram maior área de afloramentos, com cerca de 1.982 ha e 1.727 ha respectivamente.
As sub-bacias do rio do Cachimbo e rio dos Bugres foram as que apresentaram maior
armazenamento de água, com cerca de 170,55 mm e 91,68 mm respectivamente. As subbacias mais desfavoráveis a recarga direta do SAG foram a do rio do Engano e a do rio Morro
Azul.
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Tabela 6. Critérios avaliados para identificação das sub-bacias mais propícias à
recarga.
Sub-Bacia
Alto Canoas
Arroio Águas Brancas
Arroio do Engano
Arroio do Sérgio
Arroio Panelão
Rio Augusto Warmiling
Rio do Bispo
Rio do Cachimbo
Rio dos Bugres
Rio Morro Azul
Rio Santa Fé
Rio Urubici
Rio Vacariano

ΔS
(mm)

Área ZRD
(ha)

Área relevo plano
(0-3%) (ha)

87,32
-44,36
-92,86
-82
-66,45
-46,55
73,47
170,55
91,68
-44,73
49,99
2,64
-34,81

1727,42
348,48
557,13
654,88
248,36
555,51
886,18
602,93
1191,80
454,64
1068,13
1982,18
1003,50

25,5
1,2
2,4
1,8
4,3
1,6
3,1
2,1
48,7
3,7
11,1
7,6
15,9

4. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos com o estudo do balanço hídrico superficial na bacia hidrográfica
do rio Canoas em Urubici nos mostram que há um armazenamento de água positivo na bacia
em questão e a ocorrência de áreas com um relevo plano. Esses resultados são indícios de que
pode estar havendo uma recarga direta do SAG nessa bacia através dos afloramentos de
arenito Botucatu. Tal fato confronta os resultados apresentados na Carta de Ribeirão Preto
com as conclusões e recomendações do II Congresso Aquífero Guarani, ocorrido na cidade de
Ribeirão Preto em 2008, em que a região da Serra Catarinense, ao sul do Domo de Lages, foi
considerada uma zona de fluxo neutro do SAG devido à sua conformação geomorfológica,
uma vez que as escarpas da Serra Geral apresentam altos declives. Vale ressaltar que existem
áreas no município cujo terreno é considerado plano, com declividade entre 0 e 3% e áreas
onde o rio Canoas corre sobre rochas areníticas, sendo essas áreas potenciais para recarga
direta do Aquífero.
A utilização de um sistema de informação geográficas, por meio do software ArcGIS 9.2,
se mostrou uma boa ferramenta para a extração e cruzamento de informações.
A disponibilização de dados confiáveis gratuitamente por órgãos públicos são de
fundamental importância para a pesquisa e geração de informação de qualidade.
A metodologia adotada para a estimativa do armazenamento de água, mensal e anual,
apenas dão uma idéia do potencial de recarga do SAG no município de Urubici, pois o estudo
não considerou a interceptação da vegetação, a evaporação da água, a umidade retida no solo
e os usos consumptivos de água na bacia, o que tende a superestimar os valores de
armazenamento encontrados.
A falta de uma rede de monitoramento do ciclo hidrológico adequada na bacia estudada
foi um fator que contribui para aumentar as incertezas do estudo, afetando a qualidade do
resultado da pesquisa. Segundo a UNESCO, em seu guia metodológico para a elaboração do
balanço hídrico na América do Sul, a informação hidroclimatológica de boa qualidade é um
dos fatores mais importantes para um cálculo correto do balanço hídrico, ficando evidente a
importância da instalação de uma rede de monitoramento hidroclimatológico para o
município de Urubici. Esse monitoramento contribuirá para o planejamento mais eficiente e
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gestão social dos recursos hídricos do município e para um cálculo mais preciso do
armazenamento de água na bacia.
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RESUMO
O presente estudo avaliou as concentrações de metais pesados em água superficial e
sedimentos do córrego Monte Alegre e afluentes, curso d’água oriundo de área intensamente
modificada, tributário do córrego Ribeirão Preto e componente da Bacia do Rio Pardo. Os
resultados foram comparados com os dados obtidos em estudo publicado em 2004, em que
foram avaliados os níveis de metais pesados em águas superficiais do mesmo córrego. Para a
avaliação dos níveis de Cd, Cr, Cu, Mn, Pb e Zn foram coletadas 18 amostras de água
superficial em 9 pontos. As dosagens dos metais foram realizadas por Espectrofotometria de
Absorção Atômica. Em cada ponto de coleta foram coletadas duas amostras de água e uma de
sedimento. As médias das concentrações de Zn e Pb na água superficial coletada excederam
os valores para a rios classe 1, mas não para a rios classe 3, segundo Resolução CONAMA
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) N° 357, de 17 de março de 2005. A média das
concentrações de Mn não apresentou valor superior aos valores máximos permissíveis para
rios classe 1 e 3, mas em alguns pontos de coleta as concentrações excederam os valores para
rios classe 1. Quando comparadas, as médias das concentrações de Mn, Cd e Pb mostraram-se
maiores em estudo publicado em 2004 e a média das concentrações de Zn maiores em 2007.
Já para o sedimento, o Cu e o Zn apresentaram as médias das concentrações superiores aos
padrões estabelecidos pela Holanda e aos da Resolução CONAMA N° 344, de 25 de março
de 2004.
Palavras-chave: metais pesados; espectrofotometria; água superficial; sedimentos; saúde ambiental.

Evaluation of heavy metal levels in surface water and sediments of
Monte Alegre Stream and tributaries, Ribeirão Preto, SP, Brazil
ABSTRACT
The present study analyzed the levels of heavy metals in surface water and sediment of
Monte Alegre stream and its tributaries, a watercourse located in an area under strong
anthropogenic impacts. Results were compared with data from a study published in 2004. To
evaluate the levels of Cd, Cr, Cu, Mn, Pb and Zn, 18 samples of surface water and 9 of
sediment were collected. Metal levels were measured by atomic absorption
spectrophotometry. The average concentrations of Zn and Pb in surface water samples
exceeded the maximum limits for rivers of class 1, but not for rivers of class 3 according to
Resolution 357/2005 of the National Environmental Council (CONAMA). Mn average
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concentrations did not present values higher than the maximum limits for rivers of class 1 and
3, but in some points it exceeded the maximum limits for rivers of class 1. The average
concentration of Mn, Cd and Pb were higher in published study in 2004 while Zn was higher
in 2007. In sediment samples, Cu and Zn showed average concentrations higher than the
limits set by the Netherlands and by Resolution 344/2004 of the National Environmental
Council.
Keywords: heavy metals; spectrophotometry; surface water; sediments; environmental health.

1. INTRODUÇÃO
A história da civilização está relacionada com as diversas maneiras com que os seres
humanos aprenderam a manipular os recursos hídricos. Muitas comunidades emergiram perto
de rios ou onde a água pudesse ser obtida de modo a garantir a produção de alimentos
necessários para a manutenção da população (Cleik, 2001).
A água é indispensável para um largo espectro das atividades humanas, entre as que se
destacam, o abastecimento público e industrial, a irrigação agrícola, a produção de energia
elétrica e as atividades de lazer e recreação. A crescente expansão demográfica e industrial
observada nas últimas décadas trouxe como consequência o comprometimento das águas dos
rios, lagos e reservatórios. A poluição das águas é gerada por efluentes domésticos (poluentes
orgânicos biodegradáveis, nutrientes e bactérias); efluentes industriais (poluentes orgânicos e
inorgânicos, dependendo da atividade industrial); e carga difusa urbana e agrícola (poluentes
advindos da drenagem dessas áreas contendo fertilizantes, defensivos agrícolas, fezes de
animais e material em suspensão) (CETESB, 2001; Beló et al., 2010).
Os contaminantes presentes nas águas superficiais podem se encontrar em solução ou em
suspensão. O material em suspensão pode ser encontrado na forma de partículas ou de
gotículas (como o óleo) e os contaminantes podem estar dissolvidos ou adsorvidos a essas
gotículas ou partículas sólidas. Tais formas podem ser transportadas pela água por longas
distâncias. As distâncias percorridas pelos contaminantes dependem de sua estabilidade e
estado físico e do fluxo do corpo d´água. Compostos mais estáveis e em solução tendem a
percorrer distâncias maiores, dependendo do fluxo do rio ou da corrente marítima. Tanto as
partículas como as gotículas podem se depositar no sedimento, dependendo de sua densidade
(Chasin e Pedroso, 2003).
O sedimento tem sido cada vez mais utilizado em estudos de avaliação da qualidade de
ecossistemas aquáticos, por retratar condições históricas das influências de atividades
antropogênicas sobre esses ambientes, nem sempre detectáveis pelo uso de variáveis da água
(CETESB, 2006).
Dentre os diferentes contaminantes químicos, o estudo dos metais pesados vem sendo
considerado prioritário nos programas de promoção da saúde em escala mundial. Segundo
Baird (2002), o termo metal pesado se refere a uma classe de elementos químicos, muitos dos
quais nocivos para os seres humanos. Os metais pesados possuem densidades altas em relação
a outros materiais comuns.
Metais pesados como o cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo (Cr), manganês
(Mn), mercúrio, (Hg) zinco (Zn) podem ser citados como os mais estudados, devido a seus
efeitos à saúde humana (Segura-Muñoz, 2002). A presença de metais pesados pode estar
relacionada com resíduos industriais e domésticos e entradas atmosféricas (Sreenivasa Rao,
2006).
O córrego Monte Alegre e afluentes, tributários do Ribeirão Preto e componentes da
Bacia do Rio Pardo, são cursos d’água oriundos de área intensamente modificada
(Alvarenga et al., 1986), recebendo influência direta de um complexo agroindustrial produtor
de açúcar e álcool, de um Hospital Universitário, do Aterro Sanitário Municipal e do Micro123
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ondas de Resíduos de Serviço de Saúde de Ribeirão Preto, hoje desativados (Nikaido et al.,
2004).
Considerando que os despejos industriais, domésticos e hospitalares, ao serem lançados
no córrego Monte Alegre e afluentes, podem comprometer seriamente a qualidade de suas
águas, este estudo teve como objetivo avaliar as concentrações de metais pesados em água
superficial e sedimentos do córrego Monte Alegre e afluentes e fazer uma comparação com o
estudo desenvolvido em 2003 e publicado por Nikaido et al. em 2004. Ambos os estudos
foram realizados na mesma época do ano (mês de fevereiro). De acordo com CIIAGRO
(Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), os valores médios de chuvas durante
os 40 dias que antecederam as coletas foram de aproximadamente 617 mm para o ano de 2007
e 641 mm para o ano de 2003.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Local de Estudo
O trabalho foi desenvolvido no córrego Monte Alegre e afluentes, tributário do córrego
Ribeirão Preto no município de Ribeirão Preto-SP, Brasil.
A cidade de Ribeirão Preto está localizada na região Nordeste do Estado de São Paulo,
na porção Norte-Noroeste da bacia do Paraná, na província geomorfológica denominada
“Cuestas Basálticas” (Laguna, 2000). Atualmente, possui uma população de 605.114
habitantes e uma área de 650 km2 (IBGE, 2010).
2.2. Coleta de amostras
A demarcação dos pontos de coleta foi realizada no local de estudo por uma equipe de
topógrafos, após planejamento prévio e estudo da área no ano de 2007. A coleta de amostras
ocorreu no mês de fevereiro de 2007, sendo coletadas um total de 18 amostras de água em 9
pontos. Em cada ponto de coleta foram coletadas duas amostras de água e uma de sedimento.
2.3. Medição de pH e temperatura
A leitura de pH e temperatura foram realizadas pelo aparelho PH-MV-TEMP. METER
da marca LT lutron e modelo PH-206, no momento da coleta.
2.4. Coleta e acondicionamento de amostras para análise de metais
Todos os materiais utilizados para coleta e acondicionamento das amostras para a
quantificação de metais são de polietileno e foram previamente submergidos em solução de
ácido nítrico a 30% (Steinbörn e Breen, 1999) por 24 horas, para eliminação de metais
interferentes (APHA, 1998), e, posteriormente, enxaguados com água Milli-Q no Setor de
Metais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP).
Foram utilizadas garrafas de polietileno de 300 ml, providas de tampa e tubos cônicos de
polietileno de 50 ml também providos de tampa.
Após a coleta, as amostras de água foram levadas para o Setor de Metais, Laboratório de
Pediatria, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP), e os sedimentos para o
Laboratório de Saúde Ambiental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
2.5. Preparação e análise das amostras
As dosagens dos metais foram realizadas por Espectrofotometria de Absorção Atômica,
no Setor de Metais, Laboratório de Puericultura e Pediatria do Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto (HCFMRP). As dosagens de Cd, Cr, Cu, Mn e Pb foram realizadas por
Espectrofotometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (EAA-FG) em um
Espectrofotômetro Varian-Zeeman modelo 640-Z. A dosagem de Zn foi realizada por
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Espectrofotometria de Absorção Atômica de Chama (EAAChama) em um Espectrofotômetro
Varian, modelo AA-200.
Para as amostras de águas superficiais foram utilizados padrões certificantes de água não
potável (NW 455; NW 501; NW 503), procedentes do Instituto Quality Control Technologies
Pty Ltd., Queensland, Austrália.
As amostras de sedimento foram mantidas à temperatura ambiente por 30 dias em caixas
de polietileno, em local fresco e arejado, e protegidas com telas para evitar contaminação por
agentes externos. Após a secagem, as amostras foram homogeneizadas manualmente
utilizando-se espátulas de polietileno, no Laboratório de Saúde Ambiental Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto.
Para a análise das amostras de sedimento, foi utilizado o método “Extração de metais por
Água Regia (HNO3:HCL/3:1) em bombas de teflon”, em que foi pesado aproximadamente,
1g de cada amostra e depois foram adicionados 10 ml de Água Regia. As bombas de teflon
foram tampadas e deixadas em repouso por 8 horas à temperatura ambiente. Logo depois, as
amostras foram levadas à estufa em temperatura de 80ºC por mais 8 horas. Após o término da
digestão e resfriamento, as soluções foram filtradas com papel de filtro 12,5 cm e diluídas até
25 ml com água Milli-Q. Em seguida foi realizado o processo de evaporação das amostras,
com a finalidade de eliminar a carga ácida delas. A evaporação foi realizada em banho de
areia, utilizando-se 10 ml de amostra digerida, até a evaporação do ácido sem deixar queimar
o resíduo. Para a recuperação foram adicionados 10 ml de água Milli-Q e, após o processo,
calculou-se o Fator de Evaporação (FE).
Para as amostras de sedimentos foram utilizados padrões certificantes de solo (134-CCD)
procedentes do Instituto Quality Control Technologies Pty Ltd., Queensland, Austrália.
2.6. Análise dos dados
Para a análise dos resultados obtidos, foi consultada a Resolução CONAMA (Conselho
Nacional do Meio Ambiente) N° 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências
(Brasil, 2005) e também a Resolução CONAMA 344, de 25 de março de 2004, que estabelece
as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em
águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências (Brasil, 2004).
Os testes estatísticos foram realizados utilizando-se o Programa Estatístico GraphPad
Prism (Version 3.02 for Windows, GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Correlações
entre os parâmetros analisados foram realizadas aplicando o Teste r-Spearman. Para as
comparações entre os dados foi utilizado o teste não paramétrico Mann-Whitney. A
probabilidade de 0,05 ou menos considerada como significante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir são apresentados os resultados das análises das amostras coletadas no mês de
fevereiro de 2007 no córrego Monte Alegre e afluentes em Ribeirão Preto, SP. Dentre os
parâmetros físico-químicos, o pH variou entre 6,12 e 7,87 e a temperatura entre 23,1°C e
26,4°C.
As concentrações de Cd, Cr, Cu, Mn, Pb e Zn das amostras de água superficial coletadas
no córrego Monte Alegre e afluentes são apresentadas na Tabela 1. A partir dos dados
encontrados, calculou-se a média, desvio padrão, valor mínimo e máximo de ocorrência, em
mg/L, de cada metal pesquisado, considerando-se todas as amostragens realizadas. Na Tabela
1, também são resumidos os valores máximos permissíveis (V.M.P.) estabelecidos na
Resolução CONAMA N° 357/2005.
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Tabela 1. Concentração de metais nas amostras de água coletadas no córrego Monte Alegre, Ribeirão
Preto (mg/L).
Pontos de Amostra

Cd

Cr

Cu

Mn

Pb

Zn

A

0,000036

0,000445

0,00243

0,091198

0,01065

0,01735

B

0,000031

0,000532

0,002015

0,086125

0,0139

0,018

D

0,000036

0,00059

0,004365

0,22915

0,0115

0,0238

E

0,000054

0,000334

0,006075

0,113508

0,0124

0,02615

F

0,0000185

0,000431

0,001495

0,032007

0,0093

0,01665

G

0,0000645

0,000479

0,001

0,090368

0,0109

0,02145

H

0,000022

0,000297

0,00357

0,037335

0,0135

0,021

I

0,0000205

0,000172

0,00163

0,04974

0,0071

0,02015

J

0,0000265

0,000369

0,00389

0,04706

0,0188

0,02045

Média

0,0000343

0,000405

0,003261

0,086277

0,012006

0,020556

Desvio Padrão

0000015688

0,000128

0,001652

0,060631

0,003295

0,003063

Mínimo

0,0000185

0,000172

0,00100

0,032007

0,0071

0,01665

Máximo

0,0000645

0,00059

0,006075

0,22915

0,0188

0,02615

*V.M.P. (CONAMA /classe1)

0,001

0,05

0,009

0,1

0,01

0,18

*V.M.P. (CONAMA /classe3)

0,01

0,05

0,013

0,5

0,033

5

*V.M.P.: Valor máximo permissível para o enquadramento das classes de rios (mg/L).

Na Figura 1 é apresentada a comparação das concentrações de metais pesados em água
superficial do córrego Monte Alegre e afluentes nos diferentes pontos de coleta em 2007 com
os dados reportados por Nikaido et al. em 2004. A análise mostrou que não houve diferença
estatisticamente significante para Cr e Cu. Já as médias das concentrações de Zn, Cd, Mn e
Pb, apresentaram diferenças estatisticamente significantes, sendo as médias das concentrações
de Mn, Cd e Pb maiores em 2004 e a média das concentrações de Zn maior em 2007.
O córrego Monte Alegre é um corpo de água doce pertencente à classe 4 (DAEE, 2007),
as águas pertencentes a essa classe podem ser destinadas à navegação e à harmonia
paisagística (Brasil, 2005). Essa classe utiliza-se dos mesmos padrões de metais pesados
estabelecidos para os corpos de água da classe 3 (águas que podem ser destinadas ao
abastecimento para o consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; à
irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora, à recreação de
contato secundário; e a dessedentação de animais).
Segundo Nikaido et al. (2004), na época do estudo foram observadas algumas plantações
de hortaliças ao longo do córrego Monte Alegre, utilizando-se de sua água para irrigação.
Embora não tenha sido feita essa investigação no presente estudo, os dados obtidos foram
comparados também aos padrões estabelecidos para a classe 1 (águas que podem ser
destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à
recreação de contato primário, como esqui aquático, natação e mergulho; à proteção das
comunidades aquáticas; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e à
proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas).
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Figura 1. Comparação das concentrações de Cd, Cr, Cu, Mn, Pb e Zn em água superficial do
córrego Monte Alegre e afluentes nos diferentes pontos de coleta em 2007 com os dados reportados
por Nikaido et al. em 2004.

As médias das concentrações de Cr, Cd, Cu não apresentaram valores superiores aos
valores máximos permissíveis pelo CONAMA, tanto para corpos de água doce classe 1,
quanto classe 3, enquanto que as médias das concentrações de Zn e Pb excederam os valores
para a classe 1, mas não para a classe 3. De acordo com Rios-Arana et al. (2004), Zn e Pb
foram os elementos que apresentaram maiores concentrações em água superficial em uma
área de estudo com grande influência antropogênica. A média das concentrações de Mn não
apresentou valor superior aos valores máximos permissíveis pelo CONAMA para a classe 1 e
3, mas em alguns pontos de coleta as concentrações excederam os valores para a classe 1.
Os resultados demonstraram que não existe correlação estatisticamente significante entre
os valores de pH obtidos para as amostras de água superficial coletadas e as respectivas
concentrações dos metais analisados. Portanto, pode-se inferir que o pH das amostras não está
determinando a fixação dos metais nesse corpo de água. Esse é um parâmetro importante na
avaliação de um corpo hídrico uma vez que influencia o processo biológico que ocorre no
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sistema aquático, bem como a toxicidade e mobilidade de alguns compostos presentes (Silva,
2006). Considera-se que teores de pH alcalinos favorecem a precipitação de íons metálicos
sob a forma de hidróxidos para o sedimento, motivo que diminui a concentração dos metais
nas águas superficiais (FEEMA, 1980).
Os valores de pH das amostras de águas superficiais encontrados em 2003 e 2007
também não apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando comparados,
apresentando médias de 7,14 e 6,75, e desvio padrão de 0,34 e 0,57 respectivamente.
O importante volume de chuvas nos meses anteriores a coleta deve ser considerado um
fator determinante na concentração dos metais pesados presentes no córrego estudado. Como
citado anteriormente, os valores médios de chuvas durante os 40 dias que antecederam as
coletas foram de aproximadamente 617 mm para o ano de 2007 e 641 mm para o ano de 2003
(CIIAGRO, 2010), apresentando padrões no regime pluviométrico sem grandes diferenças
entre os anos de 2007 e 2003.
Metais como Mn e Pb, em concentrações superiores às máximas permitidas, são
considerados neurotóxicos, capazes de induzir disfunções neurais ou causar lesões no sistema
nervoso central ou periférico. A exposição a esses elementos desencadeia uma ampla
variedade de manifestações clínicas que vão desde disfunções motoras e mudanças
comportamentais até psicoses (Candurra et al., 2000; Segura-Muñoz et al., 2003). O Zn pode
causar irritação e corrosão do trato intestinal, podendo ainda levar à necrose renal ou nefrite,
nos casos mais severos (Barceloux, 1999). A constatação dos altos níveis de Zn, Mn e Pb nas
águas superficiais do córrego evidenciam a necessidade do monitoramento periódico desse
corpo de água, considerando-se os efeitos tóxicos e bioacumulativos característicos desses
metais.
As concentrações de metais pesados nos sedimentos constam na Tabela 2. Essas
concentrações foram comparadas aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA
344/2004, baseados em padrões internacionais (Canadá e EUA). Além da Resolução
CONAMA 344/2004, as concentrações também foram comparadas aos padrões da Holanda
(Crommentuijn et al., 2000).
A partir dos dados encontrados, também calculou-se a média, desvio padrão, valor
mínimo e máximo de ocorrência, em mg/kg, de cada metal pesquisado, considerando-se todas
as mostragens realizadas. Os resultados encontrados são apresentados na Tabela 2.
As concentrações de Cd apresentaram média menor que os valores máximos permissíveis
tanto pelo CONAMA quanto pelos padrões holandeses. O Cu e o Zn apresentaram as médias
das concentrações superiores aos padrões holandeses e aos do CONAMA. Já as concentrações
do Pb e Cr apresentaram médias superiores aos do CONAMA, mas inferiores aos da Holanda.
Os sedimentos são constituídos de substratos geoquímicos, dos quais os mais importantes
são aqueles que têm a capacidade de reter e concentrar elementos traço (metais em baixa
concentração). Esses substratos geoquímicos possuem alta superfície específica e alta
capacidade de troca catiônica. Os substratos mais comuns nos sedimentos de rios são os
óxidos de ferro e manganês, matéria orgânica e argilo minerais (Cotta, 2003), o que corrobora
para as altas concentrações de Mn encontradas nos sedimentos coletados e possivelmente uma
das razões para que não apresente valores máximos permissíveis estabelecidos.
Segundo alguns trabalhos realizados no estado de São Paulo (Peláez-Rodríguez, 2001;
Barreto, 1999), onde também foram encontradas altas concentrações de Cu e Zn nos
sedimentos do córrego, os valores podem estar relacionados às áreas de cana de açúcar
próxima ao córrego. A contaminação por Cu pode ter origem nos esgotos domésticos e
industriais ou por lixiviação de produtos agrícolas das chuvas. De acordo com outro trabalho
(Ziolli et al., 1995) realizado, os altos valores de Zn podem estar relacionados à atividade de
queima da cana.
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Tabela 2. Concentração dos metais nas amostras de sedimento coletado no córrego Monte Alegre,
Ribeirão Preto (mg/kg).
Pontos de Amostra

Cd

Cr

Cu

A

0,334

587,720

1.569,731

B

0,432

60,980

432,139

D

0,134

522,868

Pb

Zn

4.879,155

672,690

1.604,937

46.543,980

229,503

739,654

10.220,181

236,815

1.290,251

E

0,245

328,437

1.033,082

10.129,776

216,669

1.008,860

F

0,285

534,316

1.371,997

11.860,453

696,543

1.416,655

G

0,325

436,183

1.187,597

8.950,183

661,203

1.287,592

J

0,335

448,939

1.300,427

11.791,508

695,996

1.724,161

H

0,336

310,294

1.357,486

5.736,419

287,320

1.278,780

Média

0,303

403,717

1.176,850

13.763,957

462,092

1.293,861

Desvio Padrão

0,087

169,062

341,410

13.492,659

235,827

312,971

Mínimo

0,134

60,980

432,139

4.879,155

216,669

739,654

Máximo

0,432

587,720

1.569,731

46.543,980

696,543

1.724,161

**V.M.P. (CONAMA)

3,500

90,000

197,000

*sv

91,300

300,000

**V.M.P. (Holanda)

30,000

1.720,000

73,000

*sv

4.800,000

620,000

1.162,344

Mn

**V.M.P.: Valor máximo permissível (mg/kg).
*sv: sem valor estabelecido.

As diferenças encontradas nos padrões do CONAMA e da Holanda mostram a
necessidade do Brasil criar uma legislação com padrões adequados para o próprio país. Os
sedimentos de áreas diferentes apresentam características e constituição diferentes, portanto é
questionável utilizar padrões estrangeiros para estabelecer valores máximos permissíveis.
Os sedimentos têm um papel significativo no ecossistema aquático, pois além de fornecer
hábitat para muitos organismos aquáticos, serve como fonte e depósito de materiais orgânicos
e inorgânicos. De acordo com o tempo de resistência na água do rio, pode ocorrer uma maior
ou menor sedimentação dos materiais orgânicos e inorgânicos que chegam via entradas
pontuais ou difusas (Cotta, 2003).
Corroborando com o que foi encontrado nas análises, sabe-se que em rios, as
concentrações de metais nos sedimentos em suspensão são em geral maiores que a
concentração dissolvida na coluna d’água, embora as transferências de metais entre tais
compartimentos estejam relacionadas às características do íon metálico, ao tamanho das
partículas, ao conteúdo orgânico e à concentração destes no sedimento. Entretanto, em
ambientes altamente contaminados por metais pesados, os níveis destacáveis na forma
dissolvida podem ser relativamente elevados (Tomazelli, 2003).

4. CONCLUSÕES
Conforme mostrado anteriormente, as médias das concentrações de Zn e Pb em água
superficial excederam os valores para a classe 1, mas não para a classe 3. A média das
concentrações de Mn não apresentou valor superior aos valores máximos permissíveis pelo
CONAMA para a classe 1 e 3, mas em alguns pontos de coleta as concentrações excederam
os valores para a classe 1. Quando comparadas, as médias das concentrações de Mn, Cd e Pb
mostraram-se maiores em 2003 e a média das concentrações de Zn maiores em 2007. Já para
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o sedimento, o Cu e o Zn apresentaram as médias das concentrações superiores aos padrões
estabelecidos pela Holanda e aos do CONAMA.
Embora alguns valores possam estar relacionados ao ambiente geológico ao redor do
córrego, as altas concentrações de alguns metais indicam uma influência da ação antrópica no
córrego Monte Alegre, já que se trata de uma área intensamente modificada de acordo com
Alvarenga et al. (1986). Evidenciou-se também a importância da quantificação dos níveis de
metais em sedimentos, apresentando uma avaliação crônica das concentrações de metais
pesados no córrego e uma maior reflexão sobre seus padrões na legislação brasileira.
Os resultados apresentados fornecem bases para o monitoramento, conservação e
proteção do córrego. Pretende-se, também, que esses resultados possam ser utilizados como
controle para estudos de contaminação em regiões geograficamente similares. O
monitoramento da qualidade da água do córrego Monte Alegre constitui, assim, um
instrumento de gestão ambiental, recomendando-se sua continuidade, para obter uma série
consistente de dados sistematizados e para subsidiar de forma concreta as ações de
planejamento e controle do uso da água do córrego Monte Alegre e do solo em seu entorno.
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RESUMO
Esse trabalho teve por objetivo avaliar a expansão da área plantada com eucalipto, por
município, no trecho paulista da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul entre 2001 e 2007. A
metodologia desse trabalho envolveu a identificação e o mapeamento de talhões de eucalipto
em 2007 com base na análise e interpretação das imagens TM/Landsat-5 (2007) usando como
referência o mapeamento realizado pelo Instituto Florestal de São Paulo (IF) relativo ao ano
base de 2000. Dessa forma, foi gerado o mapa temático das áreas de ocorrência dos plantios
em 2007 que foi recortado pelos limites dos municípios que ocorrem nessa bacia hidrográfica.
Os dados da estimativa das áreas plantadas foram comparados com os dados referentes ao ano
de 2001 e revelou que houve aumento de 32,2% no cultivo da espécie na região até 2007. O
resultado da estimativa de 2007 foi comparada com dados do Projeto LUPA da Secretaria de
Agricultura a Abastecimento de São Paulo referentes a 2007 e apenas uma diferença de 1,4%
foi encontrada, considerando o conjunto de todos os municípios.
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; geoprocessamento; mudança de uso da terra.

Spatial distribution of Eucalyptus plantations in the São Paulo State
portion of Paraíba do Sul river basin, Brazil
ABSTRACT
This study assessed the evolution of the area planted to Eucalyptus, by municipality, in
São Paulo state in the river basin of the Paraíba do Sul from 2001 to 2007. The methodology
of this study involved the identification and mapping of Eucalyptus in 2007 based on the
analysis and interpretation of Landsat-5 TM imagery acquired in 2007 using the mapping
produced by the Forestry Institute of São Paulo (IF) for the year 2000 as a reference. Thus, a
thematic map of the occurrence of Eucalyptus in 2007 was generated and overlaid on the
boundaries of the municipalities that occurred in this watershed. Areal estimates of
Eucalyptus plantations of each municipality were compared with data from the year 2001 and
revealed an increase of 32.2% in the cultivated area in the region up to 2007. The results from
2007 were compared with data from a project LUPA from the Secretary of Agriculture of São
Paulo State also from 2007 and it was found a difference of only 1.4%, considering the set of
all municipalities.
Keywords: remote sensing, GIS, land use change.

1. INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica Paraíba do Sul tem área total de aproximadamente 55.500 km2, com
uma extensão territorial que abrange três Estados: São Paulo (13.900 km2), Minas Gerais
(20.700 km2) e Rio de Janeiro (20.900 km2). O rio Paraíba do Sul tem extensão de 1.150 km
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tendo sua origem no encontro dos rios Paraibuna e Paraitinga no Estado de São Paulo e sua
foz na praia de Atafona no município de São João da Barra, RJ, abastecendo um total de 180
municípios em toda a extensão da bacia (CEIVAP, 2006).
O trecho paulista da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul abrange 34 municípios, com
população estimada em 2007 de 2.006.315 habitantes, distribuídos em aproximadamente
1.850.971 no meio urbano e 155.344 na zona rural (São Paulo, 2006).
Segundo São Paulo (2006) a produção leiteira é a principal atividade do setor primário,
tendo as indústrias aeronáutica, automobilística, mecânica, química, eletroeletrônica e papel e
celulose como as principais no setor industrial.
De acordo com CEIVAP (2006), a cobertura vegetal da bacia hidrográfica do rio Paraíba
do Sul, originalmente, era ocupada por algumas essências nativas da Mata Atlântica, a qual
foi substituída pelo plantio do café, depois cana de açúcar em meados do século XVIII,
reduzindo a produtividade dos solos em função da erosão.
Ainda CEIVAP (2006) relata que a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul também
sofreu expansão da pecuária leiteira intensificando a erosão do solo e atualmente, está
recoberta, em partes, pela silvicultura, o tem provocado questionamentos sobre as
interferências ambientais e socioeconômicas atreladas a mais um tipo de monocultura na
região.
De acordo com Vianna et al. (2007), a silvicultura de eucalipto tem se estabelecido em
extensas áreas rurais desde meados do século passado, trazendo novas oportunidades
econômicas às áreas já consideradas ambientalmente prejudicadas.
A qualidade e a disponibilidade de água segundo Ribeiro et al. (2005) tem sido
prejudicada pelo uso indevido e pela exploração indiscriminada desse recurso durante o
processo de colonização e consolidação do território brasileiro, no qual áreas de florestas
foram substituídas pela agricultura, pecuária e mineração.
Segundo Scolforo (2008), todas as sociedades mundiais estão vinculadas à utilização de
produtos oriundos das florestas. A demanda por madeira, celulose, carvão vegetal, óleos,
medicamentos e energia, têm contribuído significativamente para a diminuição das florestas
nativas, tornando o eucalipto uma espécie útil para diminuir a pressão sobre as florestas
naturais. O autor ainda comenta o fato dessa espécie poder ser cultivada em quase todos os
tipos de clima do planeta, possuir crescimento rápido, pronto para colheita em apenas 7 anos,
e suportar até 3 cortes num período de 21 anos, além de permitir a extração de diversos tipos
de produtos.
Sobre esse aspecto, Lima (1996) também considerou que a procura por madeira das
florestas plantadas foi incentivada por muitos segmentos governamentais e órgãos
internacionais, com o objetivo de incrementar o plantio de eucalipto em comunidades de
pequenos proprietários, num processo de reflorestamento social, para favorecer a preservação
dos remanescentes das florestas nativas e diminuir a degradação ambiental das bacias
hidrográficas, perda da qualidade da água e a diminuição da fertilidade do solo.
Assim, diante do histórico de uso degradante pelo qual passou a região, o crescimento da
silvicultura do eucalipto de forma sustentável requer a participação de três setores: o
empresarial, a comunidade local e a comunidade científica, que apresentam percepções
diferenciadas sobre o futuro dessa atividade.
Segundo Batista et al. (2007) o setor empresarial apresenta a silvicultura de eucalipto
como possibilidade para o avanço econômico da região, considerando possível um aumento
na demanda pelos produtos florestais no mundo. O Estado de São Paulo possui a maior área
de plantio do Brasil e o Vale do Paraíba foi considerado como uma das áreas mais
promissoras para a expansão dessa cultura, devido ao clima e ao solo já degradado por erosão
e pobre em nutrientes pelo seu uso indevido no passado.
Scolforo (2008) descreveu a situação do eucalipto no Brasil e citou que a produção desse
cultivo é três vezes menos custosa e seis vezes mais produtiva, comparada à produção de
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celulose em países de clima frio cuja produção envolve outras espécies de reflorestamento.
Tudo isso leva a um prognóstico de expansão dessa cultura na região. Contudo, a comunidade
da Bacia do Paraíba do Sul tem realizado manifestações e levantado questionamentos sobre
possíveis impactos ambientais, tais como: o consumo intensivo de água no solo com
interferência nos processos hidrológicos e erosivos, ou, até mesmo nos impactos
socioeconômicos como oferta de empregos, êxodo rural e a geração de renda para as
pequenas e médias propriedades.
Com relação aos processos no solo, Lima (1996) aponta que grandes plantações
industriais que envolvem o preparo do solo para o plantio das mudas resultam na exposição
dos solos da mesma forma que os cortes cíclicos devido ao rápido crescimento dessa espécie,
e, dessa forma poderiam causar perdas consideráveis do solo por erosão. Contudo, Scolforo
(2008) descreve algumas alternativas utilizadas no manejo do solo que ajudariam no controle
da erosão: o plantio em nível, todos os processos de desenvolvimento no cultivo dessa espécie
devem ser realizados em linhas niveladas; roçada, com produtos agroquímicos ou por
roçadeiras sem prejudicar a estrutura do solo; não uso de queimadas para limpeza do terreno e
controle contra incêndios; terraceamento, construção de barreiras transversais à declividade
da área como forma de contenção da velocidade de escoamento das águas da chuva e sua
degradação das partículas do solo, além da redistribuição do escoamento superficial
facilitando o processo de infiltração, prevenindo a formação de sulcos (posteriormente
voçorocas) e aumentando a retenção de água no solo.
Lima (1996) discutiu os impactos causados pelo cultivo do eucalipto relacionados ao
balanço hídrico em bacias hidrográficas e indicou que as taxas de transpiração do eucalipto
eram equivalentes às de outras espécies, porém, a questão social relacionada a esse cultivo era
merecedora de mais atenção. Devem-se buscar alternativas de manejo do solo mais
sustentáveis.
Segundo Ramos e Dias (2007), a falta de água ocorre muitas vezes pelo uso indevido do
solo nas bacias hidrográficas e não pela escassez de chuva. De forma similar, Rodrigues et al.
(2007) adicionam que é essencial a manutenção de condições adequadas para o sistema
produtivo de uma bacia hidrográfica, tais como: a observação constante do estado de
conservação dos recursos naturais, o manejo do solo, o monitoramento de infiltração e
retenção das águas pluviais na bacia.
Recentemente, foi movida uma ação civil pública contra duas empresas que vinham
ampliando o plantio de eucalipto no município de São Luiz do Paraitinga, alegando que a
expansão dessa monocultura na região promove o êxodo rural e causa prejuízos ao meio
ambiente (Farias, 2008). Portanto, é fundamental ter uma avaliação das ocorrências das áreas
plantadas com eucalipto nessa região. Em área tão extensa como o trecho paulista da bacia
hidrográfica do Paraíba do Sul, essa tarefa pode ser facilitada pelo uso de técnicas de
Sensoriamento Remoto.
De acordo com Vettorazzi (1996), desde a década passada, pressões sociais muito
intensas e exigências ambientais para a obediência às leis por parte das empresas de celulose
e papel, firmaram as técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento como auxílio de
grande relevância para o monitoramento ambiental. O autor ainda complementa que, o
monitoramento servia para detectar, analisar, mapear e quantificar as áreas que
demonstrassem espacialmente qualquer modificação, além de outras utilidades, tais como:
garantia da atualização da base cartográfica e do banco de dados das empresas; apoio para
órgãos fiscalizadores; indicação de áreas em risco de possíveis incêndios, ocorrência de
pragas, ou doenças; informações sobre as Áreas de Preservação Permanente e Reservas
Legais; além da análise da matéria-prima em áreas de terceiros. Eckhardt et al. (2007)
também revelaram em sua pesquisa referente à caracterização e diagnóstico ambiental, que o
uso do Geoprocessamento e Sensoriamento se mostraram essenciais para o entendimento da
paisagem e geração de mapas temáticos.
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Assim, esse trabalho teve por objetivo avaliar a expansão das áreas de plantio do
eucalipto por município no trecho paulista da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul no período
de 2001 a 2007 por meio de imagens TM/Landsat-5.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Caracterização da área de estudo
A área de estudo corresponde ao trecho paulista da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul,
situada no cone leste do Estado de São Paulo (Figura 1). Segundo o CEIVAP (2001), a bacia
é composta por remanescentes da Mata Atlântica, situados nas áreas mais elevadas, com
relevo mais acidentado. A bacia hidrográfica Paraíba do Sul contém colinas e mares de
morros, cuja geologia é caracterizada pelos Escudos Cristalinos, compreendidos na Serra do
Mar e Mantiqueira e, pelas áreas planas em uma Bacia Sedimentar, conhecida por Bacia
Taubaté. Sua pedologia é bem variada, composta por Argissolos, Latossolos, Cambissolos,
Gleissolos, entre outros. O clima vigente é tropical quente e úmido, cujas variações seguem as
influências marítimas e de altitude. Além de possuir uma economia atuante, com altos índices
de arrecadação de impostos, uma rede industrial diversificada, relevantes centros de pesquisa
e tecnologia avançada para o país, como descrita por Arguello (2007).
A Figura 1 mostra a cobertura vegetal da bacia em verde-claro, as áreas urbanas em azul
e corpos da água em preto.

3B 4R 5G

Figura 1. Composição colorida (Bandas 3B 4R 5G) das imagens Landsat TM,
adquiridas em 16/08/2007 e 25/08/2007, mostrando o limite do trecho paulista da
Bacia Hidrográfica Paraíba do Sul.

Para realização desse trabalho foram utilizadas imagens TM/Landsat-5, órbita/ponto
219/76 adquirida em 16/08/2007 e órbita/ponto 218/76 adquirida em 25/08/2007 para a base
de dados 2007 e órbita/ponto 219/76 adquirida em 15/08/2001 e órbita/ponto 218/76
adquirida em 09/09/2001 para a base de dados 2001, com 30 m x 30 m de resolução espacial.
O aplicativo de processamento de imagens e de geoprocessamento utilizado nesse
trabalho foi o Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING) versão
Windows 4.3.2 (Câmara et al., 1996), além de uma base de dados do Instituto Florestal de São
Paulo (IF) contendo a distribuição espacial das áreas ocupadas por reflorestamentos de
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essências exóticas e remanescentes da mata nativa para 1999-2000. Esta base temática foi
desenvolvida a partir da interpretação visual de imagens TM/Landsat 5 datadas de 1999 a
2000. A área mínima de mapeamento foram 10 ha, segundo critérios estabelecidos pela
equipe responsável pela execução do mapeamento (Kronka, 2002). Os dados contidos nesta
base foram utilizados como referência na geração de uma nova base temática elaborada a
partir de imagens TM/Landsat 5, agora datadas de 2001.
Também, foram utilizados dados da base cartográfica das cartas 1:50.000 do IBGE
(2009) para auxiliar nos dados da malha municipal disponibilizada pelo INPE (2008). A base
de dados contendo a malha dos municípios que compõem a bacia foi composta por dados
oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponibilizada no banco de dados
do projeto SPRING e utilizada nesse trabalho para o cruzamento com os dados de
reflorestamento.
2.2. Principais etapas da metodologia
O trabalho incluiu as seguintes fases:
 1ª Fase - Elaboração do mapa temático de 2001 a partir dos dados fornecidos pelo IF
(Kronka, 2002).
 2ª Fase - Elaboração do mapa temático referente a 2007.
 3ª Fase - Cruzamento do mapa das áreas plantadas com eucalipto com o mapa da
malha municipal.
2.2.1. 1ª Fase-Elaboração do mapa temático de 2001 a partir dos dados fornecidos pelo IF
Inicialmente, foi realizado o georreferenciamento das imagens TM/Landsat 2001,
definida pela projeção UTM, datum SAD69, zona 23, meridiano central 45º, com latitude do
canto superior direito em 22º 07’ 46.07’’ Sul e longitude 44º 13’ 43.34’’ Oeste e, latitude do
canto inferior esquerdo em 23º 54’ 25.52’’ Sul e longitude 46º 10’ 02.63’’ Oeste. Em seguida,
o registro das imagens, tendo como referência o mosaico de imagens Landsat disponibilizado
pela NASA “Global Land Cover Facility: Earth Science Data Interface”
(http://www.glcf.umiacs.umd.edu/data/), usando 6 pontos de controle para o registro de cada
imagem com avaliação do erro de registro.
A partir dessa etapa, os dados de reflorestamento do IF obtidos com base nas imagens de
1999 a 2000 foram sobrepostos à composição de imagens de 2001. Esse procedimento serviu
para revisar a interpretação visual da base de dados disponibilizada pelo IF e atualizá-la por
meio das imagens georreferenciadas para a data de 2001, compondo uma nova base de dados
denominada “Mapa 2001”, cujo objetivo foi padronizar o critério utilizado para o
mapeamento das áreas de reflorestamento nas diferentes datas, para permitir a comparação
com o levantamento realizado nesse trabalho referente a 2007.
2.2.2. 2ª Fase - Elaboração do mapa temático referente a 2007
As principais etapas metodológicas nessa 2ª fase do trabalho seguiram as práticas dos
projetos: Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica: período 1995-2000
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2002) e estimativa de área plantada com cana-deaçúcar em municípios do Estado de São Paulo por meio de imagens de satélites e técnicas de
geoprocessamento: ano safra 2003/2004 (Rudorff et al., 2004).
Inicialmente, foi realizado o georreferenciamento e o registro das imagens, seguindo os
padrões utilizados para as imagens 2001. Em seguida, foi realizada a classificação digital
utilizando o algoritmo de segmentação das imagens no SPRING. Nesse procedimento, os
pixels radiometricamente similares são unidos em áreas contínuas (Nascimento e Almeida
Filho, 1996). Nessa operação, foram definidos limiares de similaridade e de área, que definem
quando duas regiões são consideradas espectralmente similares. Testes preliminares
indicaram a utilização dos valores de 10 níveis de cinza para a similaridade, e de 300 pixels
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para a área. Estes limiares foram definidos mediante a elaboração de diversos testes, nos quais
foram experimentados vários outros limiares, concluindo que aqueles adotados foram os que
mais facilmente permitiriam a delimitação automática dos talhões de eucalipto e a edição
matricial das áreas de reflorestamento visualmente interpretadas.
Concluída a segmentação, as imagens foram classificadas por meio de um algoritmo não
supervisionado “ISOSEG” (Shimabukuro et al., 1998), o qual permitiu o delineamento das
regiões em classes espectralmente homogêneas, sendo superpostas às imagens, analisadas
individualmente e finalmente associadas às classes temáticas de uso do solo. A análise dos
resultados preliminares indicou a necessidade de “edição matricial”, utilizando ferramentas do
SPRING para corrigir os eventuais erros identificados na classificação das imagens.
Nessa etapa, a interpretação visual dos plantios nas imagens 2007 foi auxiliada pela
análise do novo banco de dados gerado a partir das imagens 2001 e os dados do banco de
dados do IF. Para isso, foi gerada uma composição colorida, com o filtro azul aplicado à
banda TM3, o vermelho à banda TM4 e finalmente o verde à banda TM5, que resultou na
visualização das formações florestais em tons avermelhados.
Os polígonos de reflorestamento com eucalipto classificados pela nova base de dados
(Mapa 2001) obtida pela fusão dos dados do IF datados de 1999-2000 (Kronka, 2002) e os
dados atualizados pelas imagens 2001, foram circundados por linhas de cor azul turquesa.
Para os novos polígonos mapeados com base nas imagens 2007 correspondentes aos novos
plantios foram circundados por linhas de cor amarela (Figura 2).

Figura 2. Parte da área de estudo correspondendo ao município de Jambeiro na
composição colorida (bandas 3, 4, e 5 associadas com as cores: azul, vermelho e
verde, respectivamente, na imagem TM/Landsat-5 órbita/ponto 219/76 adquirida em
16/08/2007). Os polígonos circundados pela linha azul correspondem às áreas de
eucalipto classificados para o ano de 2001 e os polígonos circundados pela linha
amarela, correspondem às áreas de eucalipto em 2007, mapeadas nesse trabalho.

2.2.3. 3ª – Fase - Cruzamento do mapa das áreas plantadas com eucalipto com o mapa
da malha municipal
Nessa fase, foi realizado o cruzamento (sobreposição) de dois planos de informação (PI):
um que continha as áreas plantadas com eucalipto e outro os limites municipais para ambos os
anos de referência analisados (2001 e 2007).
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Os dados digitais em formato vetorial das áreas de plantio com eucalipto em 2001 e 2007
foram convertidos para o formato matricial, cuja resolução foi definida em 10 m x 10 m, pois,
a matriz gerada a partir desses dados seria utilizada para cruzamento de dados com as Áreas
de Preservação Permanente, que foram previamente definidas a partir de um banco de dados,
que continha um plano de informação com essa resolução (10 m).
Posteriormente, foram cruzadas as informações de dois PI, um PI contendo o mapa de
reflorestamento 2007 e outro contendo os limites municipais, utilizando a função “Tabulação
Cruzada” do SPRING, tendo como resultado um relatório com a estimativa da área plantada
com eucalipto em 2007 para cada município da área de estudo (Figura 3).

Figura 3. Tabela (à direita) extraída da tela do SPRING para exemplificar uma
consulta ao banco de dados, mostrando o resultado da “Tabulação Cruzada” entre o
mapa de reflorestamento com eucalipto em 2007 e os municípios, no trecho paulista da
bacia.

De forma similar, todos os dados de plantio de eucalipto em 2001 oriundos dos dados do
Instituto Florestal de São Paulo e das imagens 2001, também foram cruzados com o PI
contendo a malha municipal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Análise das áreas de ocorrência de eucalipto em 2001 e 2007
Na 2ª Fase que envolveu o mapeamento das áreas de eucalipto em 2007 foram analisadas
as áreas dos plantios de todos os municípios estudados. Os resultados dessa análise referente
ao ano de 2007 foram comparados aos dados de 2001, derivados da base digital, do projeto
Inventário Florestal das Áreas Reflorestadas do Estado de São Paulo (Kronka, 2002)
disponibilizada pelo Instituto Florestal do Estado de São Paulo e as imagens TM/Landsat-5
datadas de 2001.
Os resultados originaram um mapa com as áreas reflorestadas em 2001 e 2007, o
incremento dessas áreas nas datas em questão e o decremento do mesmo (Figura 4).
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Figura 4. Mapa das áreas de eucalipto em 2001 e 2007 (polígonos amarelos), o incremento de
2001 para 2007 (polígonos verdes) e o decremento das datas em questão (polígonos azuis) no
trecho paulista da bacia hidrográfica Paraíba do Sul.

Esses resultados, também foram descritos em uma tabela demonstrando os valores
numéricos para as áreas reflorestadas em ambas as datas por município (Tabela 1).
Essa pesquisa revelou que em 2007, os municípios de Paraibuna e Santa Branca
possuíam as maiores áreas com ocorrência de eucalipto, no trecho paulista da bacia
hidrográfica Paraíba do Sul (Figura 5).
A análise comparativa entre os dados de 2001 e 2007 demonstrou crescimento
significativo das áreas plantadas para os municípios de Canas (596% para uma área municipal
de 5.349 ha) e Piquete (331,3% para uma área municipal de 17.588 ha). Entretanto, é
necessário considerar a proporção desse incremento em relação à extensão territorial desses
municípios, pois, comparados aos municípios de grande extensão territorial como o de
Paraibuna (93,7% para uma área territorial de 80.979 ha) e Guaratinguetá (137% para uma
área territorial de 75.144 ha), as áreas de incremento absoluto são significativamente maiores.
Verificou-se também uma redução expressiva no reflorestamento com eucalipto em
alguns municípios entre 2001 e 2007. Nos municípios de São José do Barreiro que possui
extensão territorial de 57.063 ha, houve uma redução de 91,1% e de Bananal, com extensão
territorial de 61.632 ha, a redução foi de 88,4%. Em 2007, o município com a menor área
plantada com eucalipto foi Potim com 54 ha.
Essa pesquisa, também revelou que em 2007, 7,1% (equivalente a 100.742 ha) da bacia
hidrográfica Paraíba do Sul, cuja extensão territorial foi estimada em 1.418.964 ha estava
ocupada por reflorestamento com eucalipto.
Em relação a 2001, a proporção do cultivo da espécie na região aumentou em 32,2% (Figura 6),
intensificada pelas ofertas de garantia de compra da produção pelas empresas de papel e
celulose que se tornaram atrativas para os proprietários da região.
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Tabela 1. Comparação das áreas de reflorestamento com eucalipto estimadas em 2001 e 2007.
1

Municípios

Paraibuna
Santa Branca
S. José dos Campos
Taubaté
São L. do Paraitinga
Redenção da Serra
Pindamonhangaba
Natividade da Serra
Jambeiro
Queluz
Guaratinguetá
Cunha
Lorena
Guararema
Caçapava
Igaratá
Silveiras
Jacareí
Areias
Lavrinhas
Monteiro Lobato
Tremembé
Roseira
Piquete
Lagoinha
Aparecida
Canas
Cruzeiro
Cachoeira Paulista
Bananal
Arapeí
Santa Isabel
São José do Barreiro
Potim
Total

Área
territorial do
município
(ha)2
80979
27500
109961
62592
61715
30911
73017
83261
18376
24941
75144
140717
41378
27050
36991
29332
41470
46007
30657
16686
33274
19242
13019
17588
25592
12094
5349
30457
28784
61632
15571
36149
57063
4465
1418964

Áreas (ha) de
Áreas (ha) de
Diferença
%
Reflorestamento Reflorestamento Reflorestamento
(%) de
4
em
2001
em 20073
2007
e 2001
3
em 2007
A

B

20283
8603
7237
6011
5482
4365
4112
3726
3097
3055
3047
3017
3014
2961
2896
2630
2417
2350
1962
1841
1725
1037
976
772
657
597
596
564
513
414
338
271
73
54

25,1
31,3
6,6
9,6
8,9
14,1
5,6
4,5
16,9
12,3
4,1
2,1
7,3
11,0
7,8
9,0
5,8
5,1
6,4
11,0
5,2
5,4
7,5
4,4
2,6
4,9
11,1
1,9
1,8
0,7
2,2
0,8
0,1
1,2

100742

7,1

10471
4577
7029
5362
5065
3151
2059
3130
1915
3927
1281
1847
940
2563
3372
741
4557
1658
2027
1139
1921
439
563
179
477
269
0
183
267
3559
401
254
817
27
76200

[(A-B)/B*100]

93,7
88,0
3,0
12,1
8,2
38,5
99,7
19,0
61,7
-22,2
137,9
63,3
220,6
15,5
-14,1
254,9
-47,0
41,7
-3,2
61,6
-10,2
136,2
73,4
331,3
37,7
121,9
208,2
92,1
-88,4
-15,7
6,7
-91,1
100,0
32,2

1

Em ordem decrescente de ocorrência de reflorestamento em 2007.
Fonte: IBGE (2010).
3
Esse trabalho.
4
Esse trabalho com base em Kronka (2002).
2

Com o objetivo de se verificar a consistência dos dados obtidos na estimativa das áreas
reflorestadas no trecho paulista da bacia hidrográfica Paraíba do Sul em 2007, foram
pesquisados outros dados que pudessem comprovar os valores numéricos obtidos por essa
pesquisa. Assim, foi realizada uma comparação dos dados dessa pesquisa com os dados
provenientes do Projeto Levantamentos de Unidades de Produção Agropecuárias do Estado
de São Paulo (LUPA), realizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, cujas áreas de reflorestamento foram identificadas por Unidades de Produção
Agropecuária localizadas no estado (São Paulo, 2008) (Tabela 2).
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Santa Branca
Paraibuna

Figura 5. Os municípios de Paraibuna (20.283 ha) e Santa Branca (8.603 ha) apresentaram as
maiores áreas de ocorrência de eucalipto em 2007.

Figura 6. Exemplo da expansão do reflorestamento com eucalipto no município de Redenção da
Serra (polígono verde identificando o incremento de 2001 para 2007).
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Tabela 2. Comparação das áreas de reflorestamento com eucalipto no trecho paulista da bacia
hidrográfica Paraíba do Sul em 2007, estimadas por esse trabalho e pelo Projeto LUPA.
1

Municípios

Paraibuna
Santa Branca
São José dos Campos
Taubaté
São Luiz do Paraitinga
Redenção da Serra
Pindamonhangaba
Natividade da Serra
Jambeiro
Queluz
Guaratinguetá
Cunha
Lorena
Guararema
Caçapava
Igaratá
Silveiras
Jacareí
Areias
Lavrinhas
Monteiro Lobato
Tremembé
Roseira
Piquete
Lagoinha
Aparecida
Canas
Cruzeiro
Cachoeira Paulista
Bananal
Arapeí
Santa Isabel
São José do Barreiro
Potim
Total
1
2

Reflorestamento 2007
(ha)
A

Reflorestamento 2007
(ha)
LUPA2
B

Diferença
(A-B)/B*100

20283
8603
7237
6011
5482
4365
4112
3726
3097
3055
3047
3017
3014
2961
2896
2630
2417
2350
1962
1841
1725
1037
976
772
657
597
596
564
513
414
338
271
73
54

7071
4706
13581
6367
7836
3506
3257
5007
3073
4519
3871
3917
3133
3310
2761
2950
4364
1837
2642
1157
3377
742
1325
569
681
281
217
434
1128
1844
629
1547
245
245

186,9
82,8
-46,7
-5,6
-30,0
24,5
26,3
-25,6
0,8
-32,4
-21,3
-23,0
-3,8
-10,5
4,9
-10,9
-44,6
27,9
-25,7
59,2
-48,9
39,8
-26,3
35,7
-3,5
112,7
174,9
30,0
-54,5
-77,5
-46,2
-82,5
-70,1
-77,9

100742

102124

-1,4

Municípios em ordem decrescente de ocorrência de eucalipto em 2007.
Fonte: SAA/CATI (São Paulo, 2008).

A análise comparativa referente aos índices do reflorestamento com eucalipto em 2007 e
o projeto LUPA mostrou diferenças grandes nos resultados de alguns municípios, tais como:
Paraibuna (186,9%) e Canas (174,9%). Essa diferença está relacionada às diferentes
metodologias de estimativa das áreas nos trabalhos analisados, pois, os dados de
reflorestamento calculados por essa pesquisa, utilizaram como base em sua metodologia, a
extensão territorial dos municípios analisados. Enquanto que dados do projeto LUPA refletem
as áreas de eucalipto, estimadas de forma subjetiva, por questionário de campo, em entrevista
com o produtor rural, referente à Unidade de Produção Agropecuária (UPA). As áreas para os
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municípios são agregadas somando o conjunto de UPA dentro do município. Entretanto, uma
UPA pode estar em mais de um município e nesse caso, toda a área de ocorrência daquela
UPA será contabilizada para o município que contiver a sede daquela UPA. Portanto, a
comparação ao nível de município é sujeita a grandes diferenças. Dessa forma, o resultado
integrado, envolvendo todos os 34 municípios analisados revelou uma diferença entre os
dados do projeto LUPA e dessa pesquisa, de apenas 1,4%, ou seja, a área total do
reflorestamento com eucalipto foi estimada em 102.124 ha no projeto LUPA e 100.742 ha
nessa pesquisa.

4. CONCLUSÕES
Sobre a estimativa das áreas de reflorestamento em 2007, foi observado que a maioria
dos municípios da bacia sofreu uma expansão dos cultivos de eucalipto comparado às
estimativas para o ano de 2001.
Os resultados indicaram a existência de 100.742 ha, em 2007 de áreas plantadas com
eucalipto, o que equivale a 7,1% da área total do trecho paulista da bacia hidrográfica Paraíba
do Sul de 1.418.964 ha. Em 2001 foram estimados 76.200 ha plantados, portanto, observou-se
um acréscimo de 32,2% nas áreas com o cultivo dessa espécie para 2007.
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RESUMO
Quantificaram-se os processos de transformação temporal do nitrogênio em água
superficial (amonificação e nitrificação) no Rio Meia Ponte, Goiás, Brasil. Foi avaliada a
variabilidade nos períodos de baixas e altas vazões, meses de junho a setembro e março a
maio, respectivamente. Realizaram-se ensaios de cinética e monitoramento microbiológico
com amostras de água que foram coletadas no rio, na região urbana do município de Goiânia,
utilizando-se equipamento de Jar Test modificado. Foram monitorados: a concentração de
diferentes formas de nitrogênio, temperatura, pH e bactérias nitrificantes (NMP/100 mL).
Considerando estas condições, em relação ao período de altas vazões houve: (1) aumento da
nitritação; (2) diminuição da concentração do nitrogênio amoniacal total, nitrito e de
Nitrosomonas (NMP/100 mL). No período de baixas vazões houve: (1) diminuição da
nitritação; (2) aumento da concentração de nitrito e de Nitrosomonas (NMP/100 mL).
Palavras-chave: nitrogênio; amonificação; nitrificação; cinética bioquímica.

The kinetics of nitrogen on surface water of a lotic environment
ABSTRACT
The temporal transformation processes (ammonification and nitrification) of surface
water nitrogen in the Meia Ponte River, Goiás, Brazil, were quantified. Variability in the
high- and low-flow periods, from June to November and from December to May,
respectively, was measured. Kinetic assays and microbiological monitoring were carried out
with water samples collected from the river in the urban part of the municipality of Goiânia,
using modified jar test equipment. The concentrations of different forms of nitrogen,
temperature, pH and nitrifying bacteria (NMP/100 mL) were monitored. Under these
conditions, in the high-flow periods there were (1) an increase in nitritation; (2) a decrease in
the concentration of total ammonia nitrogen, nitrite and Nitrosomonas (NMP/100 mL). In the
low-flow periods there were (1) a decrease in nitritation; (2) an increase in the concentration
of nitrite and Nitrosomonas (NMP/100 mL).
Keywords: nitrogen; ammonification; nitrification; biochemical kinetics.

1. INTRODUÇÃO
Nas águas naturais os compostos nitrogenados provêm da decomposição de plantas e
animais ou ainda por contribuições de fezes e urina. Esses compostos são introduzidos nos
corpos d’água por infiltração no solo ou pelo escoamento superficial. As fontes antrópicas
abrangem atividades industriais, drenagem de centros urbanos, uso de fertilizantes e despejo
de resíduos em corpos d’água sem tratamento completo. A drenagem urbana pode também
colaborar com o acréscimo de nitrogênio para os corpos d’água, carreando resíduos sólidos
mal acondicionados ou não coletados (Ferretti, 2005).
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 5, n. 3, 2010.

BRANDELERO, S. M.; SIQUEIRA, E. Q.; SANTIAGO, M. F. A cinética do nitrogênio em água superficial de
ambiente lótico. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 3, p. 147-156, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.159)

O Rio Meia Ponte é um dos principais recursos hídricos do Estado de Goiás, Brasil. A
urbanização aliada à ocupação desordenada se intensificou a partir da década de 60,
ocasionando irregularidades principalmente no saneamento básico. A implantação de
indústrias que usam o corpo hídrico para lançamento de seus efluentes, além da poluição por
esgotos domésticos é um problema que vem se acentuando.
O processo de oxidação das formas nitrogenadas é responsável pela transformação da
amônia em nitritos, reação realizada predominantemente por bactérias do gênero
Nitrosomonas, processo denominado nitritação ou nitrosação. A reação de oxidação dos
nitritos a nitratos é realizada predominantemente por bactérias do gênero Nitrobacter,
processo denominado nitratação. Em condições anóxicas (ausência de oxigênio, mas presença
de nitratos), os nitratos são utilizados por micro-organismos heterotróficos como aceptor de
elétron, em substituição ao oxigênio. Neste processo, denominado desnitrificação, o nitrato é
reduzido a nitrogênio gasoso (Sperling, 1996). Quanto à amônia, a concentração é dependente
do pH, em pH 7,0, predominantemente ocorrem íons NH4+ e a medida que o pH aumenta
ocorre a presença de NH3 (Rios, 1994).
O excesso de nutrientes nos corpos d’água, inclusive o nitrogênio, permite um aumento
do número de organismos, principalmente algas, ocorrendo a eutrofização. Compostos
nitrogenados, como amônia e nitrito, são tóxicos aos seres vivos presentes no ambiente,
quando em altas concentrações, especialmente aos peixes. Além disso, os processos de
nitrificação conhecidamente consomem oxigênio do meio, podendo levar o corpo d’água à
baixa concentração de oxigênio ou anoxia, com o desaparecimento de algumas espécies
aeróbias Sperling (1996).
A cinética química estuda a velocidade com que as reações acontecem em um período de
tempo. No estudo da cinética do nitrogênio é preciso considerar processos bioquímicos. O
nitrogênio é um nutriente e pode apresentar-se em níveis e formas variadas na água de acordo
com as particularidades e dinâmica de cada ambiente.
Há a necessidade de se determinar coeficientes cinéticos de nitrogênio, para subsidiar
estudos de modelagem matemática de qualidade da água, importantes ferramentas de
planejamento ambiental. Os modelos ganham uma importância cada vez maior na avaliação e
comparação de alternativas de manejo de corpos d’água naturais, pois permitem simulações
de diversos cenários do sistema aquático. Eles são ferramentas para análise, estimativas de
concentrações de poluentes, gerenciamento, manejo e controle dos recursos hídricos. Uma das
dificuldades do uso de modelos de qualidade da água para nitrogênio é a ausência de dados
sobre parâmetros cinéticos de reações dos processos bioquímicos para corpos d’água
específicos. Outra dificuldade é que os escassos dados existentes hoje na literatura referem-se
a corpos d’água estrangeiros, em sua maior parte em países de clima temperado, diferentes
das condições do Brasil.
Os resultados obtidos são para as condições experimentais do presente estudo, tendo
como objetivo quantificar os coeficientes cinéticos de amonificação e nitrificação para
aplicação em modelos matemáticos de qualidade da água, monitorar a quantidade de bactérias
nitrificantes, bem como avaliar os processos de transformação temporal do nitrogênio em
água superficial do Rio Meia Ponte, Goiás.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Mensalmente, de março a setembro de 2007, 4 L de amostra foram coletados no Rio
Meia Ponte, Estado de Goiás, Brasil, em local pertencente ao trecho urbano da Cidade de
Goiânia. Os meses considerados característicos de altas vazões foram março, abril e maio, e
os meses característicos de baixas vazões foram junho, julho, agosto e setembro. O ponto de
coleta está situado no Bairro Novo, Goiânia 2, com as coordenadas 16°38’31” de latitude ao
sul do Equador, 49°15’25” de longitude a oeste de Meridiano de Greenwich e altitude de 699 m.
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A montante do ponto de coleta há lançamento de efluentes domésticos e industriais. A coleta
foi feita utilizando-se um balde de aproximadamente 10 L, lançado no centro da seção
transversal do rio, para a retirada de amostra na superfície da água. Do balde, a amostra foi
transportada para um frasco de plástico com tampa de 4 L e encaminhada ao laboratório em
temperatura ambiente. O tempo entre a coleta da amostra e a chegada desta ao laboratório foi
de aproximadamente uma hora. No laboratório, a amostra foi homogeneizada e distribuída
com volume uniforme em dois jarros (réplica) do Jar Test modificado, de 2 L cada jarro. O
Jar Test modificado é composto de impulsores rotativos (7,5 cm de diâmetro, 2,5 cm de
largura e dispostos a 2,5 cm acima do fundo dos jarros), caixa de vidro e jarros circulares de
13 cm de diâmetro e 16 cm de altura (altura da coluna d’água, aproximadamente 2 L). Os dois
jarros ficaram inseridos na caixa de vidro com água que foi acoplada ao Jar Test, com o
objetivo de uniformizar a temperatura da água (amostras) nos jarros.
A rotação do equipamento de Jar Test modificado foi calibrada. As amostras contidas
nesses jarros foram submetidas à agitação com impulsores rotativos durante toda a duração do
experimento, na velocidade de rotação mínima do equipamento de 22 rpm, com valor de Ka 20
(coeficiente de reaeração à temperatura padrão de 20°C) de 3,60 d-1, para aproximar às
condições do Rio Meia Ponte, com faixa de variação do Ka20 entre 0,63 e 2,34 d-1, conforme
Brandelero et al. (2008).
2.1. Cinética dos processos e efeito de temperatura
A cinética da nitrificação considera uma mistura completa dos compostos de nitrogênio e
define a variação desses compostos em suas várias formas, como nitrogênio orgânico,
nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. A simplificação do progresso da nitrificação é
apresentada por Di Toro (1975 apud Thomann e Muller, 1987), que consideram uma reação
de primeira ordem para a amonificação, representada na Equação 1, bem como a variação do
nitrogênio orgânico, na Equação 2, a variação do nitrogênio amoniacal e na Equação 3, a
variação do nitrito e do nitrato.

dN1
= − K1.N1
dt

[1]

dN 2
= K 2 .N1 − K 3 .N 2
dt

[2]

dN 3
= K 4 .N 2 − K 5 .N 3
dt

[3]

sendo:
N1=concentração de nitrogênio orgânico (mg.L-1);
N2=concentração de nitrogênio amoniacal total (mg.L-1);
N3=concentração de nitrito e nitrato (mg.L-1); t=tempo(d);
K1=coeficiente de desaparecimento do nitrogênio orgânico (d-1);
K2=coeficiente de formação do nitrogênio amoniacal total-amonificação (d-1);
K3=coeficiente de desaparecimento do nitrogênio amoniacal total (d-1);
K4=coeficiente de formação de nitrito e nitrato-nitrificação (d-1);
K5=coeficiente de desaparecimento de nitrito e nitrato (d-1).

Ainda, a nitrificação pode ser representada numa série de equações de primeira ordem,
para o nitrogênio orgânico (Equação 4), o nitrogênio amoniacal (Equação 5) e nitrito e nitrato
(Equação 6).
[4]
N1 = N 01. e − K1 .t
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N2 =

(

)

K 2 .N 01 − K1 .t
e
− e − K 3 .t + N 0 2 . e − K 3 .t
K 3 − K1

[5]

K 2 .K 4 ⎛ e − K1 .t − e − K 5 .t e − K 3 .t − e − K 5 .t ⎞
K4
⎟⎟ N 01 +
⎜⎜
N3 =
−
e − K 3 .t − e K 5 .t N 02 + N 03 . e − K 5 .t [6]
K 3 − K 1 ⎝ K 5 − K1
K5 − K3 ⎠
K5 − K3

(

)

sendo:
N01=concentração inicial do nitrogênio orgânico(mg.L-1);
N02=concentração inicial de nitrogênio amoniacal total(mg.L-1);
N03=concentração inicial de nitrito e nitrato(mg.L-1).

Para aplicação no presente estudo, alíquotas de 100 mL de água foram coletadas
diariamente em cada um dos jarros do Jar Test, para o estudo da cinética do nitrogênio.
Nessas alíquotas foram feitas análises de nitrogênio nas formas de nitrogênio amoniacal total,
nitrito e nitrato, a cada 24 horas, por um período de 10 dias (exceção de setembro que foram
16 dias, mês em que demorou um tempo maior para a ocorrência de mudanças nas
concentrações medidas), essas análises de nitrogênio foram realizadas segundo APHA (1998).
Foram aplicados os métodos Nessler/Espectrofotométrico para o nitrogênio amoniacal total,
Diazotização/Colorimétrico para o nitrito e Ultravioleta/Espectrofotométrico para o nitrato,
métodos que implicam um volume menor de alíquota para a realização das análises, e os
volumes das alíquotas ainda foram reduzidos pela metade. O volume das amostras dos jarros
ao final desse período foi de aproximadamente 1 L, considerando-se a retirada das alíquotas e
a evaporação. O Jar Test permaneceu coberto durante todos os experimentos para evitar o
efeito da fotossíntese nas amostras. Com os 11 valores de concentração de cada parâmetro de
nitrogênio (exceção do mês de setembro que foram 17 valores) foram quantificados os
coeficientes cinéticos de nitrogênio (amonificação, nitritação e nitratação) e monitoramento
de temperatura e pH durante os ensaios. Esses coeficientes foram obtidos a partir de ajuste do
modelo por regressão não linear aos dados experimentais com auxílio de um programa
estatístico, que aplica o método dos mínimos quadrados.
Mesmo que os processos de transformação do nitrogênio ocorram de maneira simultânea,
os coeficientes de nitrogênio foram quantificados separadamente. Para isto, os resultados
foram simplificados e discutidos independentemente. Para a formação dos compostos, nitrito
e nitrato, utilizou-se o modelo não linear representado na Equação 7a e para o
desaparecimento do nitrito, na Equação 7b, conforme Sperling (1996). Para o ajuste dos
modelos de formação e desaparecimento de nitrogênio amoniacal, aos dados experimentais, o
modelo que melhor se adequou aos dados foi o representado na Equação 8a e 8b,
respectivamente.
C t = C o . e K.t
Ct =

Co
e − K.t

2

[7a]

C t = C o . e − K.t

[8a]

Ct =

Co
e K.t

2

[7b]
[8b]

sendo:
Ct=concentração em um tempo (t) (mg.L-1);
Co=concentração inicial (mg.L-1);
K=coeficiente cinético de nitrogênio (d-1).

Todos os coeficientes obtidos foram corrigidos para a temperatura padrão de 20°C,
utilizando-se a Equação 9, conforme Sperling (1996). Foi usado um valor de θ de 1,046, que é
a média global dos valores de 1,08 para a nitrificação (Zison et al., 1978 apud Thomann e
Mueller 1987), 1,035 para o desaparecimento da amônia e 1,118 para a nitratação (Scott e
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Abumoghli, 1995), 1,07 para a nitrificação (Jing e Lin, 2004) e valores citados por Bowie et al.

(1985) com variação de θ de 1,02 a 1,05 para nitrito e nitrato.
K = K 20 .θ T − 20

[9]

sendo:
K20=coeficiente cinético de nitrogênio à 20ºC (d-1);
θ =fator de correção da temperatura;
T=temperatura (oC).

2.2. Microbiologia dos processos de nitrificação
Foram coletadas alíquotas pequenas (1, 0,1 e 0,01 mL) de água também dos jarros do Jar
Test em intervalos de tempo regulares (a cada dois dias) por um período de aproximadamente
10 dias para as contagens de bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. A quantificação
da microbiota nitrificante foi realizada utilizando-se o método do Número Mais Provável com
o regente indicador Griess-Romijin (NMP-Griess), para os dois gêneros de bactérias
Nitrosomonas e Nitrobacter, da família Nitrobacteriaceae, oxidadoras de nitrogênio
amoniacal e nitrito, respectivamente.
Os meios de cultura utilizados foram descritos por Xia et al. (2004) para Nitrosomonas e
por Kieling et al. (2007) para Nitrobacter. A detecção das bactérias foi realizada com o
reagente indicador de coloração (Griess-Romijin) segundo Assumpção e Morita (1968), e a
água de diluição das amostras para incubação seguiu a técnica da CETESB (1993). As
amostras foram incubadas em várias diluições, a 28°C, por três semanas no escuro. A cada
diluição foram utilizados três tubos de ensaio. Na leitura foi considerado: teste positivo para
presença de Nitrosomonas com desenvolvimento da cor rosa à vermelha, e negativo sem
coloração; positivo para presença de Nitrobacter, sem desenvolvimento de coloração e
negativo na ocorrência da cor rosa à vermelha. A combinação dos tubos positivos foi
observada na tabela proposta por Alexander e Clark (1982 apud Kieling et al., 2007). O
princípio do método NMP-Griess considera a estimativa das populações de bactérias
Nitrosomonas e Nitrobacter, sendo cultivadas em meios de culturas específicos para cada
gênero.
O número de bactérias do gênero Nitrosomonas foi relacionado com a concentração de
nitrito e o número de bactérias do gênero Nitrobacter foi relacionado com a concentração de
nitrato.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Quantificação dos coeficientes cinéticos de nitrogênio
Em cada mês foram quantificados coeficientes de nitrogênio amoniacal total
(amonificação e desaparecimento dessa espécie), coeficiente de nitrito (nitritação (nitrosação)
e desaparecimento dessa espécie) e coeficiente de nitrato (nitratação) a partir do conjunto de
dados coletados diariamente, em 10 dias de incubação das amostras. Exemplos dos ajustes
para obtenção dos coeficientes cinéticos de nitrogênio são apresentados na Figura 1,
amonificação (a), desaparecimento do nitrogênio amoniacal (b), formação do nitritação
(nitrosação) (c), desaparecimento do nitrito (d) e nitratação (e).
Na Tabela 1 é apresentada uma síntese dos valores de concentração inicial (Co) dos
parâmetros de nitrogênio, valores dos coeficientes de nitrogênio obtidos pelos ajustes à
temperatura experimental (K), posterior correção destess para a temperatura padrão de 20°C
(K20), temperatura (°C) e pH em cada mês de experimento.
No ensaio de agosto não foi possível quantificar os coeficientes cinéticos de nitrogênio,
pois não ocorreram as transformações de seus compostos. Suspeitou-se da presença de
alguma substância tóxica na água inibindo ou limitando a atividade das bactérias nitrificantes,
provenientes do lançamento de efluentes a montante do ponto de coleta. Ferreira (2000)
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argumenta que em todo sistema biológico, principalmente quando se trata de nitrificação,
processo conduzido por bactérias muito sensíveis a variações de toxidez do meio, tem suas
limitações quando opera com cargas variáveis e com choques de toxidez. Okpokwasili e
Odokuma (1996) estudaram a tolerância das Nitrobacter a hidrocarbonetos, substâncias
tóxicas e concluíram que estes inibem a nitrificação por Nitrobacter, sendo a tolerância maior
ao óleo diesel, à gasolina e menor ao querosene.
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Figura 1a, 1b, 1c, 1d e 1e. Exemplos de ajuste do modelo de amonificação (1a),
desaparecimento do nitrogênio amoniacal total (1b), nitritação (nitrosação) (1c),
desaparecimento do nitrito (1d) e nitratação (1e).
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Tabela 1. Resultados dos experimentos de estudo da cinética do nitrogênio.
Coeficiente

Co
(mg.L-1)

Mês

T
(°C)

K
(d-1)

pH

K20
(d-1)

Setembro
3,62
0,04
26,5
7,99
*KNH4+
0,03
Março
2,11
0,10
27,7
0,07
8,21
KNH4
KNH4Abril
0,63
0,17
27,9
0,12
8,21
KNH4Maio
2,52
0,04
25,4
0,03
9,19
Junho
2,15
0,03
23,7
0,02
7,96
KNH4Julho
2,44
0,03
23,4
0,02
7,90
KNH4Setembro
4,76
0,03
26,5
0,02
7,99
KNH4Março
0,06
0,84
27,7
0,59
8,21
KNO2+
KNO2+
Abril
0,03
1,09
27,9
0,76
8,21
Maio
0,09
0,49
25,4
0,38
8,19
KNO2+
Junho
0,06
0,42
23,7
0,35
7,96
KNO2+
Julho
0,03
0,54
23,4
0,47
7,90
KNO2+
Setembro
0,24
0,20
26,5
0,15
7,99
KNO2+
Março
1,08
2,42
27,7
1,71
8,21
KNO2KNO2Abril
0,51
1,24
27,9
0,87
8,21
Maio
1,05
1,51
25,4
1,19
8,19
KNO2Junho
0,95
0,22
23,7
0,19
7,96
KNO2Julho
0,53
3,92
23,4
3,36
7,90
KNO2Março
0,94
0,20
27,7
0,14
8,21
KNO3+
KNO3+
Abril
0,87
0,11
27,9
0,08
8,21
Maio
0,93
0,15
25,4
0,12
8,19
KNO3+
Junho
0,85
0,13
23,7
0,11
7,96
KNO3+
Julho
0,54
0,20
23,4
0,17
7,90
KNO3+
Setembro
0,54
0,12
26,5
0,09
7,99
KNO3+
Legenda: KNH4+ coeficiente de amonificação; KNH4- coeficiente de desaparecimento do nitrogênio amoniacal total;
KNO2+ coeficiente de nitritação (nitrosação); KNO2- coeficiente de desaparecimento do nitrito; KNO3+e coeficiente de
nitratação. *KNH4+ quantificado somente em setembro.

A intensidade de nitritação (nitrosação) aumentou nos meses de altas vazões. A Figura 2a
mostra que os valores dos coeficientes de desaparecimento de nitrogênio amoniacal total e 2b
a nitritação (nitrosação) aumentam conforme aumento da vazão no rio (valor de vazão
considerado no dia da coleta, conforme Brandelero (2008).
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Figura 2a e 2b. Relação dos coeficientes de nitrogênio, desaparecimento do nitrogênio amoniacal
total (2a) e nitritação (nitrosação) (2b) com a vazão.
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Taxas de transformação do nitrogênio, obtidos por outros autores citados por Bowie et al.
(1985), mostram que as faixas de nitritação são inferiores às faixas obtidos para o Rio Meia
Ponte. Já as faixas de nitratação são superiores às do Rio Meia Ponte.
As concentrações de nitrogênio amoniacal total quantificadas no começo de cada ensaio
mensal, nas condições do rio, apresentaram-se fora do padrão em quase todos os meses
experimentais (maio a setembro) entre 2,13 a 3,27 mg.L-1 na faixa de pH entre 7,1≤pH≤8,2.
Segundo a Resolução do CONAMA 357 de 2005, que contempla uma concentração de
nitrogênio amoniacal total de até 2 mg.L-1 em uma faixa de 7,5<pH≤8,0, para rios de classe 2,
classe essa em que se enquadra o Meia Ponte.
A relação entre NH4+ e NH3 pode variar em função da temperatura, do pH e a da
constante de equilíbrio. Os valores de concentração de NH3 foram calculados segundo Nagy
(1988 apud Macêdo, 2003), Pereira e Mendonça (2005) e Ferretti (2005). O cálculo da
concentração de NH3 apresentou concentrações bastante baixas para as condições
experimentais, sendo considerado então o nitrogênio amoniacal total determinado pela análise
química da água.
A volatilização da amônia é quase insignificante para pH abaixo de 9,3, segundo Iwa
(2000 apud Jing e Lin, 2004). Os valores de pH para os ensaios do Meia Ponte foram
inferiores a 9,3.
Rockne e Brezonik (2006) concluíram em estudo de efluentes, que quando as
concentrações do íon amônio são altas o pH é acima de 8,0, oportunizando um rápido
equilíbrio de forma nãoionizada NH3, consequentemente a concentração do íon amônio é
maior quando o pH é abaixo de 8,0.
3.2. Microbiologia dos processos de nitrificação
Os exemplos dessa relação estão representados na Figura 3a relação de concentração de
nitrito com os números de Nitrosomonas e 3b relação da concentração de nitrato com os
números de Nitrobacter.
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Figura 3a e 3b. Exemplos da relação entre nitrito e Nitrosomonas (3a) e nitrato e Nitrobacter
(3b).

A faixa de variação dos números de Nitrosomonas durante o experimento foi de 11 a
≥2400 NMP/100 mL e da concentração do nitrito foi de 0,04 a 5,60 mg.L-1. Os números de
Nitrobacter variaram entre 4 e 1386 NMP/100 mL e a variação na concentração de nitrato
ficou entre 0,82 e 3,99 mg.L-1. As populações de Nitrobacter foram menores que as
Nitrosomonas. Ocorreu o aumento de concentração de nitrito juntamente com o aumento da
contagem de bactérias do gênero Nitrosomonas, bem como o aumento da concentração de
nitrato com o aumento da contagem de bactérias do gênero Nitrosomonas. Os maiores
números de bactérias do gênero Nitrosomonas e concentrações de nitrito foram encontrados
no mês de setembro, mês de menor vazão, em que, provavelmente ocorre uma maior
154

BRANDELERO, S. M.; SIQUEIRA, E. Q.; SANTIAGO, M. F. A cinética do nitrogênio em água superficial de
ambiente lótico. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 3, p. 147-156, 2010. (doi:10.4136/ambi-agua.159)

concentração de compostos na água. E provavelmente maior concentração de bactérias na
água quando foi feita a coleta.
Mendonça (2002) mostra que os valores ótimos de pH para as bactérias nitrificantes dos
gêneros Nitrosomonas e Nitrobacter, predominantemente, estão na faixa de 7 a 9. O pH
influencia a concentração do íon amônio, afetando a nitrificação. Para as amostras do presente
estudo o pH esteve nessa faixa apresentada pelo autor.

4. CONCLUSÕES
No período caracterizado por vazões maiores, entre março a maio, houve: (1) aumento da
nitritação (nitrosação) observado pelos valores maiores dos coeficientes cinéticos de KNO2+;
(2) diminuição da concentração de nitrogênio amoniacal total, nitrito e dos números de
Nitrosomonas. No período caracterizado por vazões menores, entre junho a setembro, houve:
(1) diminuição da nitritação (nitrosação), observado pelos valores menores de KNO2+; (2)
aumento da concentração de nitrito e números de Nitrosomonas.
No período de vazões maiores, as concentrações dos compostos de nitrogênio foram
menores, implicando uma maior velocidade de reação nos seus processos oxidativos.
Enquanto que no período de menores vazões, essas concentrações foram maiores, fazendo
com que as reações cinéticas bioquímicas do nitrogênio, ocorressem mais lentamente.
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RESUMO
O uso e cobertura da terra apresentam um papel fundamental em diversos modelos
biogeoquímicos que simulam os processos e conexões com os sistemas terrestres, sendo um
importante componente para tomadas de decisões relacionadas com o manejo dos
ecossistemas. O avanço das técnicas de obtenção de dados ambientais a partir do
sensoriamento remoto (SR), em conjunto com o surgimento de novos produtos operacionais,
passaram a permitir novas alternativas para o aprimoramento da análise e monitoramento
ambiental. Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar as características ambientais da
América do Sul durante os anos de 2000 a 2005, abordando questões sobre as queimadas e as
fitofisionomias presentes na área de estudo, utilizando-se quatro produtos derivados de dados
orbitais: o GLOBCOVER, o Vegetation Continuous Field (VCF), a energia radiativa do fogo
(FRP) proveniente do sensor MODIS e os dados de precipitação obtidos pelo Tropical
Rainfall Measuring Mission (TRMM). Inicialmente, os produtos GLOBCOVER e VCF foram
analisados e, posteriormente, utilizados para uma análise quantitativa da distribuição espacial
da base de dados do FRP. Os resultados mostram que o produto GLOBCOVER possui uma
tendência de superestimar áreas de florestas e de subestimar áreas urbanas e de manguezais. A
análise espacial dos focos de queimadas no mapa de cobertura do GLOBCOVER indica que a
maior incidência de queimadas está localizada no arco do desmatamento, na borda da Floresta
Amazônica, ocorrendo principalmente em áreas de Florestas Ombrófila Densa e SemiDeciduais. A análise temporal dos dados de FRP mostra que as áreas de queimadas
concentram-se em regiões de florestas tropicais e em áreas de Cerrado.
Palavras-chave: Uso e cobertura da terra; GLOBCOVER; VCF; FRP; queimadas.

The use of remote sensing products for environmental analysis in the
South America
ABSTRACT
Land use and land cover play a major role in several biogeochemical models that
simulate the processes and connections with terrestrial systems, being an important
component for taking decisions in ecosystem management. The advance of techniques of
obtaining data from remote sensing (RS), combined with the emergence of new operational
products, offers alternatives to improve the environmental analysis and monitoring. In this
manner, the objective of this study is to analyze the environmental characteristics of South
America during 2000 to 2005 time periods, using four remote sensing databases: the
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GLOBCOVER, the Vegetation Continuous Field (VCF), MODIS Fire Radiative Power (FRP)
and the Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). Initially, GLOBCOVER and VCF
products were analyzed and utilized afterwards for quantitative analysis of the spatial
distribution of the FRP database. The results show that GLOBCOVER has a tendency to
overestimate forest classes and to underestimate urban and mangroves areas. The analysis of
hot pixels on the GLOBCOVER product indicates that the highest incidence of fires are
located in the deforestation arc, in the Amazon forest border, occurring mainly over
vegetation cover composed mainly of broadleaved evergreen or semi-deciduous forest. A time
series analysis of FRP database indicates that biomass burning spreads over broadleaved
evergreen or semi-deciduous forest and savannah areas.
Keywords: Land use and land cover; GLOBCOVER; VCF; FRP; biomass burning.

1. INTRODUÇÃO
O uso e cobertura da terra apresentam um papel fundamental em diversos modelos
ambientais que simulam os processos e conexões entre a superfície terrestre e a atmosfera. As
mudanças nos elementos da superfície terrestre podem alterar o balanço de energia (Kaufman
et al., 1998a, 1998b; Christopher et al., 1985; Tarasova et al., 1999; Tarasova et al., 2000;
Tarasova e Eck, 2000; Christopher et al., 2005; Li et al., 2000; Wagner et al., 2001), a
química atmosférica (Crutzen e Andreae, 1990; Fishman et al., 1996; Reid et al., 1996, 1999),
a evapotranspiração e a precipitação (Nobre et al., 1991, 1998).
Os gases traços e aerossóis liberados na queima de biomassa, compostos principalmente
por materiais orgânicos oxidados, possuem propriedades moleculares que interagem com a
radiação eletromagnética (REM) e ocasionam a absorção e espalhamento desta As interações
desses compostos radiativamente ativos com a REM e as alterações das propriedades da
superfície terrestre provocam alterações significativas nos fluxos de calor latente e sensível,
nos ciclos biogeoquímicos e na nucleação de nuvens (Kaufman et al., 1990).
Ainda, o uso e cobertura da terra são de fundamental importância para as tomadas de
decisões e análise dos impactos ambientais ocasionados pelos fatores antrópicos.
A América do Sul apresenta uma dinâmica diversificada no uso e cobertura da terra,
associada a diversos fatores como, por exemplo, a expansão da fronteira agrícola, a pecuária e
o extrativismo florestal. Nesse mesmo contexto, as queimadas apresentam uma variabilidade
temporal e espacial diretamente associada com o manejo de pastagens, controle de pragas,
fixação de nutrientes em áreas agrícolas, desmatamento da Floresta Amazônica, entre outros.
Anualmente, as queimadas consomem vastas áreas de pastagem e florestas ao redor do globo,
liberando uma quantidade imensurável de gases traços e aerossóis para atmosfera (Crutzen e
Andreae, 1990).
O avanço das técnicas de sensoriamento remoto (SR), combinado com o surgimento de
novos satélites e produtos operacionais, permite a obtenção de informações físico-químicas e
biológicas de grandes áreas da superfície terrestre. Podem ser citados como exemplo os dados
do mapeamento do uso e cobertura da terra, denominado GLOBCOVER, desenvolvido pela
European Space Agency (ESA) em cooperação com diversas instituições mundiais (Arino et
al., 2005). Esse mapeamento foi realizado a partir da aquisição de imagens orbitais do sensor
Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS). Também podem ser citados os satélites
ambientais da plataforma Earth Observing System (EOS) coordenados pela National
Aeronautics and Space Administration (NASA). Atualmente, vários produtos derivados do
SR permitem a análise temporal das características dos objetos terrestres, como, por exemplo,
os dados de produtividade primária, VCF (Vegetation Continuous Field), refletância de
superfície, albedo e temperatura medidas pelo sensor MODIS, dados de precipitação obtidos
pelo TRMM, entre outros (Hansen et al., 2003).
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Apesar dos esforços de cada programa em disponibilizar gratuitamente os dados, esses
produtos derivados do sensoriamento remoto apresentam limitações inerentes a cada tipo de
processamento, originando confusões na identificação e delimitação de diferentes usos e
cobertura da terra (Herold et al., 2008). Dessa forma, o objetivo deste trabalho é verificar a
compatibilidade do produto de uso e cobertura da terra gerado operacionalmente para a
América do Sul denominado GLOBCOVER com o produto operacional VCF, que indica o
percentual de árvores em cada pixel. Ainda, a partir da análise desses dados, verificaram-se os
padrões espaciais de distribuição de energia radiativa do fogo para cada classe de uso e
cobertura, relacionando-as com a precipitação, assim como, a quantidade de formações
florestais presentes na América do Sul.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. GLOBCOVER
A Figura 1 mostra o produto GLOBCOVER para a América do Sul. Este continente
apresenta uma distinta e importante biodiversidade, espacialmente distribuída em diversos
ecossistemas naturais. Entretanto, este complexo sistema é constantemente exposto às
atividades antropogênicas como, por exemplo, o desmatamento, a expansão agrícola e as
intensas queimadas.
A proposta do projeto ESA-GLOBCOVER é a produção de mapas globais de uso e
cobertura da terra a partir de um processamento automático dos dados temporais obtidos a
partir do sensor MERIS com resolução espacial de 300 metros. Neste trabalho, o mapa de uso
da terra do GLOBCOVER é baseado em uma classificação automática que é calibrada
regionalmente e provém de imagens MERIS adquiridas entre dezembro de 2004 e junho de
2006. As classes de uso e cobertura da terra são definidas a partir do sistema UN Land Cover
Classification System (LCCS) (Bicheron et al., 2008). Para a América do Sul, são encontradas
18 classes de uso e cobertura da terra, descritas na Tabela 1.

Figura 1. Mapa de uso e cobertura da terra para a América do Sul
estimado a partir dos dados do MERIS.
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Tabela 1. Descrição das classes de uso e cobertura da terra presentes na América do Sul.
Número Classe de uso e cobertura da terra
2
Agricultura
3
Mosaico Agricultura (50 – 70%) / Pastagem, arbustos, floresta (20 – 50%)
4
Mosaico Pastagem, arbustos, floresta (50 – 70%) / Agricultura (20 – 50%)
5
Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Semidecidual
6
Floresta Estacional Decidual Densa
7
Floresta Estacional Decidual Aberta
11
Mosaico de Florestas e vegetação arbustiva (50 - 70%) / Pastagem (20 - 50%)
12
Mosaico de Pastagem (50 - 70%) / Florestas e vegetação arbustiva (20 - 50%)
13
Vegetação Arbustiva Densa
14
Vegetação Herbáceo-arbustiva
15
Vegetação Esparsa
16
Floresta Ombrófila Densa regularmente alagada (semi-permanente ou temporária)
17
Floresta Ombrófila Densa permanentemente alagada
18
Pastagem ou Floresta Estacional regularmente alagada
19
Superfícies artificiais e áreas urbanas
20
Solo Exposto
21
Corpos d’água
22
Gelo e Neve permanentes

2.2. Vegetation Continuous Field (VCF)
O produto VCF representa uma estimativa global do percentual de cobertura florestal
baseado em métricas obtidas a partir dos dados do sensor MODIS com resolução espacial de
500 metros (Figura 2). Os dados de VCF são utilizados para estudos de ciclos
biogeoquímicos, manejo de ecossistemas, análise ambiental, entre outros. O algoritmo do
VCF baseia-se em um processo automatizado que emprega um algoritmo de árvore de
decisão. O percentual do dossel representa o total de radiação solar obstruída pelas árvores
maiores que 5 metros (Hansen et al., 2003).

Figura 2. Produto VCF para a América do Sul estimado a partir
dos dados do sensor MODIS de 2005.
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2.3. Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)
Os dados do TRMM (Figura 3) foram utilizados neste trabalho para caracterizar o padrão
sazonal da precipitação para os anos de 2000 a 2005. O satélite TRMM é uma parceria entre a
NASA e a agência espacial japonesa JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Os dados
de precipitação estimados a partir desse radar representam mais de 66% do regime
hidrológico associado às chuvas. Os dados do TRMM são estimados a partir de um algoritmo
que combina múltiplos sensores orbitais originando, dessa forma, os dados de precipitação
global (Huffman et al., 2007). Os dados utilizados neste trabalho foram extraídos do produto
3B42 com uma resolução temporal de 3 horas, cobertura geográfica correspondente a 50ºS a
50ºN e resolução espacial de 0,25º x 0,25º (disponibilizado em http://mirador.gsfc.nasa.gov/).

Figura 3. Precipitação média anual (1997-2009) para a porção central da América do
Sul.

2.4. Energia Radiativa do Fogo (FRP)
A fração da energia química emitida no processo de combustão na forma de radiação
eletromagnética pode ser definida como Energia Radiativa do Fogo (FRP). A integração no
tempo da FRP é definida como FRE (do inglês, Fire Radiative Energy). A FRE é
proporcional à quantidade de biomassa que está sendo consumida no processo e pode ser
considerada um indicador da quantidade de gases traços e materiais particulados emitidos
para a atmosfera (Pereira et al., 2009).
Os primeiros estudos sobre a FRP foram realizados utilizando o MAS (MODIS Airborne
Simulator) nos experimentos SCAR-C e SCAR-B (Smoke, Cloud and Radiation,
Califórnia/Brazil) (Kaufman et al., 1996; 1998a; 1998b; Chu et al., 1998). Kaufman et al.
(1996) usaram uma relação semiempírica entre a FRP e a radiância espectral do
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infravermelho, referente à banda 21 do MODIS centrada em 4µm, associando a FRP com a
temperatura de brilho do pixel (Tf4µm) e com a temperatura do background (Tb4µm) da
respectiva banda. A Equação 1 representa a FRP obtida através do sensor MODIS.
FRP = [4,3x10-19.(T8f 4µm - T8b 4µm)]*Asampl

[1]

em que Asampl representa o tamanho da área do pixel (km²).
A FRP (em MWatts) está disponível nos produtos MYD14 e MOD14. Esses produtos
utilizam um algoritmo aplicado à temperatura de brilho dos canais em 4µm e 11µm (Justice et
al., 2002; Giglio, 2005). A Figura 4 mostra a FRP acumulada para a América do Sul no ano
de 2005.

Figura 4. FRP para a América do Sul derivada do sensor MODIS para o
ano de 2005.

2.5. Metodologia
Os dados dos produtos acima mencionados foram inseridos no SPRING, um programa de
gerenciamento e processamento de dados geográficos desenvolvido pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE). Alguns procedimentos (transformação e compatibilização de
diferentes dados, amostragem aleatória, extração de atributos, entre outros) foram realizados
na linguagem LEGAL, implementada no SPRING (SPRING, 2005). Essa linguagem funciona
a partir de linhas de comando e foi proposta por Câmara Neto (1995) com o objetivo de
auxiliar as operações espaciais e análises estatísticas.
A Figura 5 mostra o fluxograma da metodologia adotada. O primeiro passo (I) consistiu
em adquirir os produtos derivados do sensoriamento remoto; na segunda e terceira etapa (II e
III) os produtos de energia radiativa do fogo e de precipitação foram introduzidos nos
ambientes IDL e GRADS, respectivamente e foram transformados em ASCII (FRP) e em
binário (TRMM). Após a transformação em binário dos dados de precipitação, estes foram
inseridos no programa ENVI e convertidos para GEOTIFF. A etapa (IV) consistiu em
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importar todos os produtos para o programa SPRING a partir da criação de um banco de
dados com informações espaciais. Na etapa (V), esses dados foram comparados a partir da
tabulação cruzada de planos de informação e seus resultados analisados (etapas VI e VII).

Figura 5. Fluxograma da metodologia adotada.

3. RESULTADOS
3.1. Análise dos produtos GLOBCOVER e VCF
O produto GLOBCOVER classifica a América do Sul em 18 classes de uso e cobertura
da terra, na qual, aproximadamente, 40% pertencem à classe Floresta Ombrófila Densa,
representada principalmente pela Floresta Amazônica e Mata Atlântica; 17% da América do
Sul é formada pela mistura de agricultura com remanescentes florestais; 16%, por vegetação
herbáceo-arbustiva e 6%, por agricultura. Ainda, é possível verificar classes minoritárias
como, por exemplo, solo exposto (3%), vegetação esparsa (3%) e pastagens/arbustos (9%).
Metodologias operacionais de caracterização do uso e cobertura da terra (LULC) podem
introduzir erros sistemáticos no processo de classificação em função das similaridades
espectrais entre os diferentes objetos da superfície (Wang e Howarth, 1993).
Consequentemente, produtos derivados de outros satélites, como o VCF, podem ser utilizados
para a análise e verificação dos mapas de LULC. A Figura 6 mostra a tabulação cruzada entre
as classes de maior predominância na América do Sul e os dados de VCF para o ano de 2005.
Na comparação entre os dados de LULC e da cobertura florestal espera-se que para a classe
de Floresta Ombrófila Densa, representada principalmente pela Floresta Amazônica, os
valores de VCF variem de 75 a 80, pois essa formação florestal apresenta áreas extensas de
vegetação homogênea.
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Figura 6. Gráfico da tabulação cruzada entre os dados do GLOBCOVER e VCF
mostrando o percentual de vegetação presente em cada classe selecionada para a
análise.

Entretanto, os resultados da tabulação cruzada indicam que apenas 72% das áreas de
Floresta Ombrófila Densa apresentam valores de VCF maiores que 70, o mesmo ocorre com
áreas de Floresta Estacional Decidual, localizadas principalmente no Paraguai e norte da
Argentina, na qual 40% dessas classes possuem valores de VCF menores que 40. Essa
discrepância pode ser em decorrência da heterogeneidade da vegetação presente em cada
pixel. É comum encontrar nas regiões acima descritas variações entre áreas de pastagem,
Florestas Estacionais Deciduais, gramíneas altas, Florestas Ombrófilas Densas e Abertas e
uma mistura entre florestas e pastagens, que introduzem erros no processo de classificação.
Todavia, LULC referentes às classes dominadas por agriculta e gramíneas apresentam uma
boa correlação com os valores esperados de VCF, com poucos valores excedendo 70.
O produto GLOBCOVER mostrou uma tendência de superestimar áreas de florestas
densas (Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Florestas Estacionais Deciduais). Essa fonte de
erro pode estar associada, principalmente, ao agrupamento de regiões circunvizinhas de baixa
densidade de biomassa como, por exemplo, regiões arbustivas e de pastagem. Ainda, pode-se
notar uma subestimativa de áreas urbanas e de manguezal. Esses erros, associados ao
algoritmo de classificação, podem ser introduzidos no pré-processamento das imagens
MERIS, nos procedimentos de normalização radiométrica e no processamento para retirar as
nuvens das imagens. A Figura 7 mostra uma área predominantemente de Floresta Ombrófila
Densa (verde escuro), os respectivos valores de VCF e o mosaico sem nuvens cor-verdadeira
(3B4G1R) do MODIS em (a), (b) e (c), respectivamente.
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Figura 7. (a) Exemplo da superestimativa de Floresta Ombrófila
Densa (em verde escuro); (b) valores de VCF (na qual o verde
escuro representa valores superiores a 79); e (c) imagem MODIS na
composição colorida (3B 4G 1R).

3.2. Análise da distribuição das queimadas (2000 – 2005)
Na América do Sul, as queimadas apresentam uma variabilidade intra e interanual,
associada diretamente com o uso e cobertura da terra e com a expansão agrícola. A maior
incidência dos focos de queimadas encontra-se no arco do desmatamento, localizado na borda
da Floresta Amazônica. Consequentemente, a maior concentração de fogo pode ser
encontrada em áreas de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Decidual, seguidas
por áreas de vegetação herbáceo-arbustiva (pastagens, savanas e arbustos), mosaico de
agricultura (50 – 70%) com pastagem, arbustos, floresta (20 – 50%) e mosaico pastagem,
arbustos, floresta (50 – 70%) com agricultura (20 – 50%). A Tabela 2 mostra as classes de uso
e cobertura da terra para a América do Sul e o percentual de focos de queimadas inseridos em
cada classe.
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Tabela 2. Uso e cobertura da terra do
GLOBCOVER e respectivo percentual de
focos de queimada em cada classe.
GLOBCOVER LULC
(%)
6.4
2
7.8
3
9.3
4
38.9
5
3.8
6
0.5
7
3.2
11
1.5
12
16.6
13
2.0
14
3.3
15
1.6
16
0.1
17
1.4
18
0.1
19
3.1
20
0.4
22

A Figura 8 mostra a quantidade de focos de queimadas (2000 a 2005) que ocorre em cada
classe de VCF (ressalta-se que os valores do eixo y estão em escala logaritma base 10).
Percebe-se que as maiores quantidades dos focos de queimadas localizam-se principalmente
nas classes com valores entre 0-10, 20-30 e 70-80. Ainda, a Figura 8 sugere um aumento da
quantidade dos focos de queimadas a cada ano, sobretudo em valores de VCF superiores a 70
que representam biomas com uma quantidade significativa de biomassa. As áreas com maior
incidência de focos compreendem os biomas Floresta Amazônica e Cerrado, indicando que o
principal precursor das queimadas é o desmatamento para a expansão agrícola.

Figura 8. Gráfico da quantidade de focos de queimada inseridos em
cada classe de VCF.
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A Figura 9 mostra a quantidade anual de energia radiativa liberada no processo de
combustão estimada a partir dos dados dos sensores MODIS, plataformas Aqua e Terra. As
informações desse produto estimam a FRP de 4 a 5 vezes por dia para a mesma área. Os
valores de FRP foram agrupados em células de 10 km, correspondendo à soma anual da
energia liberada. Percebe-se que a maior frequência encontra-se no intervalo entre 0-1000
MW, notando-se uma baixa variação ao longo dos anos nessas observações. Pode-se dizer que
quanto maior a intensidade da FRP maior a quantidade de biomassa que está sendo consumida
no processo de combustão. Pode-se notar que há uma tendência de aumento na quantidade de
FRP liberada no processo de combustão com o passar dos anos, com exceção de 2004 (ano
com anomalia positiva de precipitação). Ainda, percebe-se um aumento de queimadas na qual
a energia liberada supera 8000 MW.

Figura 9. Gráfico anual da FRP (Megawatts) liberada no processo de combustão
separada por classes de intensidade (eixo y em escala logarítmica base 10).

Algumas variações anuais nas estimativas de FRP podem ser atribuídas a anomalias de
precipitação como, por exemplo, a ocorrida em 2004 (Figura 10), quando a América do Sul
apresentou uma anomalia positiva na precipitação estimada a partir dos dados do TRMM.
Durante o período estudado (2000 a 2005), a Região Amazônica apresentou anomalias
negativas em 2002, 2003 e 2005, e anomalias positivas em 2000, 2001 e 2004. Além disso, o
aumento da energia radiativa liberada na América do Sul pode ser relacionado com a
ocorrência de queimadas em áreas de expansão agropecuária e desflorestamento.
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Figura 10. Mapa da anomalia de precipitação para 2004, valores azuis representam
chuva acima da normal climatológica e valores vermelhos representam chuva
abaixo da normal climatológica.

4. CONCLUSÕES
Embora o uso e cobertura da terra proveniente do projeto GLOBCOVER possua
abrangência global, pode-se constatar uma boa representação das classes de cobertura para a
América do Sul. Entretanto, devido à imprecisão de categorizações discretas da maioria dos
classificadores automáticos, verificam-se alguns erros presentes no resultado como, por
exemplo, superestimativas de Florestas Ombrófilas Densas, Florestas Estacionais Deciduais e
áreas urbanas. Dessa forma, para melhorar o mapa de áreas florestais e áreas urbanas, sugerese a utilização de dados auxiliares derivados de outros sensores orbitais, como as imagens de
luz para o mapeamento de áreas de influência urbana. Esses dados são disponibilizados pelo
DMSP (Defence Meteorological Satellite Program) e pode contribuir para melhor estimativa
dos centros urbanos.
Pode-se concluir que a maior incidência de focos de queimadas com alta taxa de emissão
de energia estão concentrados nos biomas referentes à Floresta Amazônica e ao Cerrado.
Percebe-se uma tendência de crescimento do número de queimadas em áreas com grande
quantidade de biomassa, resultando em maior emissão de aerossóis e gases traços para a
atmosfera.
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RESUMO
O mapeamento de vulnerabilidade de contaminação de águas subterrâneas tem sido
amplamente desenvolvido e incluído em planos municipais de gerenciamento ambiental, além
de estar referido na Resolução 396 do CONAMA (Brasil, 2008). Portão e Estância Velha/RS
apresentam uma situação potencial de contaminação devido à atividade industrial. O Sistema
Aquífero Guarani (SAG), na área de estudo, é representado pelos arenitos das Formações
Piramboia e Botucatu sendo parcialmente confinado pelo Aquífero Serra Geral. Para a
construção deste mapa, foi escolhido o método DRASTIC. A pouca profundidade dos níveis
de água subterrânea e a litologia sedimentar são fatores decisivos para uma vulnerabilidade
intermediária a alta. Os solos foram separados em domínios de acordo com a sua textura. O
domínio argissolo 1 indica um comportamento impermeabilizante. Os ensaios de infiltração e
as camadas espessas de argila confirmam a baixa condutividade hidráulica dessa unidade
pedológica, constituindo proteção natural do aquífero. Porém, na área de estudo predomina o
argissolo 2, mais arenoso. A presença restrita de argilominerais expansivos aumenta a
suscetibilidade do meio. O estudo de risco está diretamente relacionado à ocupação de áreas
de alta vulnerabilidade de contaminação do aquífero. A eficiência do mapa está associada à
interdependência dos parâmetros envolvendo aspectos hidrogeológicos e geomorfológicos.
Ficou evidenciado que 25% da área apresenta alto grau de vulnerabilidade; 72,4%, com grau
intermediário e, apenas 2,6%, com baixo grau de vulnerabilidade à contaminação de águas
subterrâneas.
Palavras-chave: vulnerabilidade de águas subterrâneas; gestão de recursos hídricos.

Survey of geomorphological and hydrogeological data for mapping
groundwater vulnerability of the Guarani Aquifer in Portão and
Estância Velha/RS using the DRASTIC method
ABSTRACT
The vulnerability mapping of groundwater contamination has been widely developed and
included in municipal plans to guide environmental management policies and it is
recommended in CONAMA 396 Resolution (Brasil, 2008). Portão and Estância Velha, RS
regions present potencial risk of contamination due to industrial activities. The Guarani
Aquifer System (SAG) in the study area is composed by the Pirambóia and Botucatu
Formations. Both formations are formed by sandstones and they are partially confined by the
basalts of the Serra Geral Aquifer. The method DRASTIC was chosen to build the
vulnerability map. The shallow water table and the sedimentary lithology are indicative
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factors of intermediate to high vulnerability. The soils were divided in domains according to
their texture. The first domain of claysoil has an impermeable behavior. The infiltration tests
and thick layers of clay confirm a low hydraulic conductivity of this pedological unit,
providing a natural protection of the aquifer. However, in the study area, the second claysoil
domain is dominant and has more diffuse sand in the profile. The restricted presence of
expansive clay minerals increases the vulnerability. Occupancy of areas of high vulnerability
is directly related to the contamination of the aquifer. The efficiency of the map is related to
the interdependence of parameters involving hydrogeological and geomorphological aspects.
Thus, it has been observed a high degree of vulnerability to groundwater contamination in
25% of the area, an intermediate vulnerability in 72.4%, and a low degree in only 2.6% of the
area.
Keywords: groundwater vulnerability; water resources management.

1. INTRODUÇÃO
Muitas situações de impacto ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, em parte
documentadas pela FEPAM1 (2007) e outras instituições, têm induzido a propor projetos
socioambientais na área de recursos hídricos. O mapeamento de vulnerabilidade de
contaminação de aquíferos é um tema atual em planos de gestão ambiental e a Resolução do
CONAMA nº 396/2008 vem corroborar a importância deste estudo. Essa Resolução dispõe
sobre o enquadramento, prevenção e controle de poluição das águas subterrâneas para a
caracterização da qualidade. O enquadramento é realizado por aquífero, considerando as
características hidrogeológica e hidrogeoquímica, a vulnerabilidade e os riscos de poluição, o
uso e a ocupação do solo, a viabilidade de uso para cada classe e a localização das fontes
potenciais de poluição. As principais considerações dessa resolução, vinculando a prevenção
e o controle da poluição ao uso dos recursos hídricos, vêm ao encontro da necessidade de
proteção das águas subterrâneas cuja degradação é lenta e sua recuperação onerosa, por vezes
não totalmente recuperável. A mobilidade de agroquímicos e outros diversos contaminantes,
tanto no solo como na rocha constituinte do aquífero, é controlada por uma complexidade de
fatores que dificultam a exatidão de prognóstico e diagnóstico de plumas de contaminação.
Sob esse enfoque, o presente trabalho está inserido em um projeto abrangente, o
PLANOSINOS, contemplando o estudo de Vulnerabilidade e do Risco de contaminação de
águas subterrâneas nos municípios de Estância Velha e Portão, região metropolitana de Porto
Alegre (Figura 1).
Esses municípios fazem parte da área de ocorrência do Sistema Aquífero Guarani (SAG),
constituindo uma área potencial de contaminação das águas subterrâneas e superficiais, em
função dos descartes de esgotos domésticos e dos efluentes industriais, além da alta taxa de
urbanização e do saneamento insuficiente. Os indicadores socioeconômicos-ambientais do
IDESE2 para esses municípios apontam para a necessidade de investimentos em modelos
eficientes de vulnerabilidade e de risco de contaminação de águas subterrâneas, com vistas a
gestão ambiental. A produtividade de Portão e Estância Velha 2006, IBGE-PIA, indica 47 e
76% a indústria de transformação de setor coureiro-calçadista, para esses municípios
respectivamente.
O objetivo do trabalho é avaliar a vulnerabilidade e os riscos de contaminação do SAG
nos municípios de Estância Velha e Portão. Para isso, características relevantes do meio físico
para o estudo de vulnerabilidade do aquífero foram levantadas e aplicadas ao método
DRASTIC. As classes de vulnerabilidade baixa, intermediária e alta foram relacionadas com
1
2

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - Rio Grande do Sul
Índice de Desenvolvimento Socioeconômico.
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o uso do solo. O aquífero sofre influência direta do uso e da ocupação do solo. A recarga das
águas subterrâneas tem sua qualidade e quantidade alteradas por diversos fatores como: a
impermeabilização urbana, o escoamento facilitado pela canalização, a sua explotação e
contaminação.

Figura 1. Localização da área de estudo.

Rahman (2008) salienta a relação direta da contaminação de recursos hídricos com os
seguintes fatores: elevado crescimento da população, crescimento não planejado das cidades,
padrões misturados dos tipos de uso do solo, saneamento inadequado ou ausente, disposição
inadequada de resíduos domésticos e industriais. Este tema é de interesse mundial, pois a
contaminação de águas subterrâneas é uma realidade cada vez mais presente (Bekesi e
McConchie, 1999; Almasri, 2008; Nobre et al., 2007; Rahman, 2008), principalmente quando
se trata de fonte de abastecimento. Existem vários estudos relacionados à vulnerabilidade e à
avaliação de risco de contaminação por agroquímicos, contaminantes característicos da
produção industrial local e características específicas da interação com o meio (Aller et al.,
1987; Sacunda et al., 1998; Almasri, 2008; Leone et al., 2009).
A uniformização, tanto de uma metodologia quanto de uma linguagem comum, faz
necessária a convergência conceitual de vulnerabilidade. Para Oliveira e Lobo Ferreira (2004)
“a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente é função apenas
das características intrínsecas do aquífero”. Segundo Lobo Ferreira (1997), o método propõe
que a vulnerabilidade seja definida como “a capacidade do meio atenuar a ação de cargas
contaminantes”. O risco de poluição da água subterrânea depende da vulnerabilidade do
aquífero e também da exposição ao contaminante. Antonakos e Lambrakis (2007) sugerem
que a avaliação do pesticida e da sua interação com o meio é mais significativa do que
considerar esses dois fatores separadamente. Neste trabalho, consideramos vulnerabilidade
como a suscetibilidade do meio às cargas poluentes, controlada por características intrínsecas
do aquífero.
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Entre os fatores controladores da vulnerabilidade estão o relevo, a profundidade do
aquífero, o tempo de residência, os tipos de rocha e de solo e a precipitação. A diferença entre
vulnerabilidade intrínseca e específica é que a primeira aborda a possibilidade de ocorrer
contaminação sem considerar o contaminante, enquanto a específica refere-se à
vulnerabilidade a um contaminante de interesse, ou representativo na região, e sua dispersão
no meio (Oliveira e Lobo Ferreira, 2004; Almasri, 2008). Para um plano de gestão ambiental
municipal, o estudo de vulnerabilidade em relação a um contaminante específico muitas vezes
não se justifica por envolver maior tempo de pesquisa, custo com análises químicas, uma vez
que a produção de efluentes é muito diversificada, como na área de estudo deste trabalho.
Portanto, a vulnerabilidade é mapeada a partir do conceito de vulnerabilidade intrínseca. Para
Rahmam (2008), o mapeamento da vulnerabilidade é definido como uma técnica que
quantifica a sensibilidade do meio e contribui por ser uma ferramenta de visualização das
áreas vulneráveis, em que se objetiva o planejamento ambiental. A utilização de softwares
para modelagem tem se mostrado uma eficiente ferramenta para avaliação e gerenciamento
ambiental.
O processo de atenuação de contaminantes foi discutido pela Environmental Protection
Agency (EPA / USA) (Aller, 1987), a qual cita algumas variáveis envolvidas na atenuação dos
contaminantes. Os fatores que interferem no grau de atenuação são: 1) Tempo que o
contaminante está em contato com o material, 2) Tamanho de grão e características físicoquímicas do material pelo qual passa o contaminante, 3) Distância percorrida pelo
contaminante. A caracterização mineralógica dos argilominerais auxilia no enquadramento
dos tipos de solo na classificação do DRASTIC porque os argilominerais expansivos estão
associados à retenção e liberação de íons de acordo com fatores climáticos e o volume do
contaminante dispersivo no ambiente. Esse processo depende de propriedades físico-quimicas
da interação dos argilominerais e do contaminante/água e está associado a graus de
vulnerabilidade relativa. Os argilominerais são filossilicatos com predominância de argila e
possuem propriedades físico-químicas diferenciadas de acordo com a sua estrutura química.
Incluem reações significativas como a tendência de alcançar o equilíbrio em sistemas águasedimento na adsorção de cátions, por se comportarem como coloides iônicos, em que a
superfície apresenta desequilíbrio de cargas (Langmuir, 1997). A esmectita tem estrutura 2:1,
composta pela intercalação de duas camadas de tetraedros de sílica para uma camada de
octaedros de alumina. Uma importante propriedade físico-química é a capacidade de sorção
de moléculas nos interlayers entre os planos 2:1 para a compensação de carga elétrica. A
capacidade de englobar moléculas, relacionada com a expansibilidade, faz com que a
esmectita seja instável de acordo com as características do meio, como pH e temperatura,
além da disponibilidade de cátions. Esse comportamento interfere diretamente na retenção,
mas também na mobilidade de contaminantes e metais potencialmente tóxicos, formando
pulsos hidráulicos. A presença de esmectita pode diminuir ainda mais a permeabilidade
quando expandida. Porém, em períodos de estiagem, a retração das esmectitas pode fissurar o
solo, permitindo a livre entrada dos poluentes, comum em vertissolos. Como esse
argilomineral absorve, mas também libera íons, o método DRASTIC o coloca como fator que
contribui para a alta vulnerabilidade do meio (Langmuir, 1997).

2. MATERIAL E MÉTODOS
O método aplicado para o estudo de vulnerabilidade e risco de contaminação de águas
subterrâneas é sintetizada pelo fluxograma (Figura 2).
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Figura 2. Fluxograma da abordagem metodológica.

A Etapa A trata da coleta de dados de campo e fontes como CPRM e CORSAN, assim
como a confecção de mapas (tabela 1). A Etapa B constitui da análise paramétrica pela
aplicação do índice DRASTIC. Esse índice apresenta-se de forma bastante completa por
envolver variáveis como profundidade do nível da água (D), recarga (R), material do aquífero
(A), tipo de solo (S), topografia (T), influência das características da zona vadosa (I) e
condutividade hidráulica (C). Cada parâmetro do DRASTIC tem um mapa associado com um
peso de 1 a 5, refletindo o grau de importância do parâmetro, como também uma pontuação
(p) de 1 a 10 em função das características locais. Quanto maior o valor de p, mais vulnerável
o ambiente se apresenta em relação ao parâmetro analisado. O peso do parâmetro é
multiplicado por sua pontuação (p) e, somando-se ao final, todos os produtos e o somatório
final representam a vulnerabilidade.
A equação que representa a relação matemática dos pesos e pontuações dos parâmetros,
resume-se na equação 1.
V= 5.pD + 4.pR + 3.pA + 2.pS + 1.pT + 5.pI + 3.pC.

[1]

A seguir são explicitados os parâmetros desenvolvidos:
Parâmetro D Considera-se a aplicação do parâmetro D para diferentes conjuntos
hidrogeológicos separadamente. No aquífero não confinado, pertencente ao SAG, os valores
plotados do nível da água são dados pela expressão: cota do terreno/boca do poço (Z)
subtraído do nível piezométrico (NA), obtendo-se a profundidade do nível estático
determinada em poços tubulares (NE) pela interpolação desses valores. Quando o poço estava
localizado no aquífero confinado, a profundidade foi redefinida ao topo do aquífero, que é
base da camada confinante. Nesse caso, optou-se pelos valores expressos das cotas das
nascentes.
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Tabela 1. Descrição de coleta de dados correspondente à Etapa A.

Áreas de estudo

Dados

Processos e Técnicas

- Carta topográfica do Exército 1:50.000, Folhas: São
Leopoldo, Novo Hamburgo, Montenegro e Morretes.

- Identificação da variação litológica, contato entre
as litologias, controles estruturais

- Mapa geológico CPRM (Programa Geologia do
Brasil, 2008)

- Sensoriamento remoto.

Geologia
- Imagens de satélite LANDSAT TM.
- Fotos aéreas 1:60.000 (METROPLAN)

- Compilação de dados em ambiente SIG por
digitalização, poligonização, produção de planos
de informação utilizando os Softwares ILWIS 3.3
e ArcGIS 9.3.1.

Produtos

Mapa geológico e de Zona vadosa
PARÂMETROS A e I

- Trabalho de campo

Hidrogeologia

Recarga

- Separação dos dados por domínio hidrogeológico
- Interpolação por krigagem.

Referências bibliográficas para dados de recarga
(Marquezan, 2000).

Separação de domínios de recarga

Mapa de recarga
PARÂMETRO R

Dados de condutividade hidráulica (Wojahn, no prelo).

Interpolação por krigagem

PARÂMETRO C

Curvas topográficas digitalizadas (Heine 2008).

Interpolação pelo Software ILWIS 3.3

Modelo Numérico do Terreno

Função declividade pelo Software ILWIS 3.3

Trabalho de campo

Análise textural e estrutural do solo, relações
geomorfológicas, coleta de solo por horizontes.
Análise granulométrica de solo pela norma ABNT;
Ensaio de Permeabilidade em solos da ABGE
Boletim 04 - 3 edição - Junho de 1996

Relevo

Solos

Superfície potenciométrica
PARÂMETRO D

Dados de nível estático de poços CPRM-SIAGAS e
CORSAN
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Modelo Numérico do Terreno
Mapa de declividade
PARÂMETRO T

Mapa de domínio de solos
PARÂMETRO S
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Parâmetro R O parâmetro de recarga considera as taxas de escoamento e
evapotranspiração. Esses dados não são facilmente disponíveis, portanto, alguns dados
bibliográficos foram utilizados a fim de inferir domínios de recarga. Os domínios foram
separados fundamentalmente pela variação litológica que armazena água de forma
diferenciada, no caso, os basaltos fraturados, as rochas sedimentares e os depósitos colúvioaluvionares. A recarga para as condições de não confinamento do aquífero ocorre mais
facilmente, sendo áreas mais vulneráveis. As curvas de isoietas, disponibilizadas pela CPRMFEPAM, com valores de precipitação anual na área, variam de 1500 a 1600 mm/ano.
Hausmann (apud Marquezan, 2000) indica o valor para a recarga de 8% da precipitação
anual, para a região da Região Metropolitana de Porto Alegre. Esse valor foi atribuído para as
formações sedimentares.
Parâmetro A
As rochas que constituem o Sistema Aquífero Guarani na área de
estudo foram delimitadas de acordo com as seguintes etapas: trabalho de campo, mapa
geológico pela compilação do mapeamento já realizado pela CPRM (Wildner et al., 2008) e
dados de poços (Wojahn, no prelo). Os lineamentos tectônicos foram identificados por meio
de fotointerpretação de fotos aéreas de 1:60.000 adquiridas pela Metroplan (Porto Alegre) e
imagens de satélite LANDSAT TM7 banda 4 e composição de bandas, e após, digitalizadas
no software ArcGIS 9.0.
Parâmetro S O estudo do parâmetro solo envolveu duas etapas. A primeira etapa
constou em levantamento de dados, como:
Análise de campo: características físicas e geomorfológicas. Os pontos de coleta de solo
acompanharam a variação de relevo (plano, suave ondulado, ondulado) e declividade,
contribuição do substrato rochoso assim como rastejo e variação de características estruturais
e texturais de acordo com a localização no perfil topográfico.
Ensaio de permeabilidade foi executado em 24 pontos com base nas normas técnicas da
ABGE (1996) - Ensaios de permeabilidade em solos.
Análise granulométrica contou com 12 perfis. As amostras foram coletadas por
horizonte para análise granulométrica de cada perfil, sendo as análises realizadas no
Laboratório de Sedimentologia da Unisinos, NESE - Núcleo de Estudos Sedimentares e
Estratigráficos e Laboratório de Mecânica dos Solos – Unisinos. A distribuição
granulométrica é obtida por peneiramento e sedimentação da fração silte/argila de acordo com
a norma da ABNT 718418.
Difratometria de Raios-X com 08 perfis. As amostras foram preparadas para análise de
mineralogia total e argilominerais em difratômetro de Raios-X com o equipamento Brüker –
SIEMENS AXS Modelo D5000 (Laboratório de Difratometria de Raios-X - UFRGS). As
condições analíticas para o método do pó, mineralogia total, foram a utilização da amostra
moída com variação de ângulo de varredura de 2° a 70°; para argilominerais, o tempo de
incidência do raios-X foi de 3s com variação do ângulo de 2° a 35° com condições analíticas
de 40 kV e 25 mA. A fração menor que 4µm foi separada e esse procedimento ajudou a isolar
significativamente a matéria orgânica da parte sobrenadante, de onde se tira o material para
fazer a lâmina. A separação dessa fração foi repetida duas vezes. Esse último material foi
levado à centrífuga 5000 rpm por 10 min. O material decantado foi coletado para fazer a
lâmina, separação da fração menor que 4µm.
A segunda etapa de análise de solos constou na classificação da área de estudo em
domínios de solo de acordo com as propriedades levantadas. A classificação dos solos em
domínios dependeu da integração dos resultados obtidos de todas as análises, tanto de campo,
quanto laboratoriais. No ambiente SIG, essas propriedades são georreferenciadas e verificadas
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as suas respectivas distribuições espaciais, associações com o mapa geológico e modelo
numérico do terreno (MNT)3.
Parâmetro T Esse parâmetro trata de um mapa de declividade construído a partir do
modelo numérico do terreno (MNT) pelas curvas topográficas digitalizadas. As classes
seguem os valores indicados pelo método DRASTIC/USEPA. A função slope foi calculada
no software ILWIS 3.3.
Parâmetro I O material acima do aquífero está associado ao manto de alteração
constituindo a zona vadosa.
Parâmetro C Os valores de condutividade hidráulica dos arenitos Pirambóia e Botucatu
foram calculados para 12 amostras pelas normas da ABNT-NBR 7181.
Cada parâmetro do índice DRASTIC refere-se a um mapa que, no ambiente SIG trata-se
de um plano de informação constituído de polígonos com pesos e pontuações. A criação dos
planos de informação, tipo shapefile no ambiente SIG, foi realizada por meio dos softwares
ILWIS 3.4 e ArcView 9.0 GIS. Essa é a etapa de classificação por pesos pelo método
DRASTIC.
A Etapa C corresponde ao somatório de mapas paramétricos que resulta no mapa final de
vulnerabilidade. Esse mapa é dividido em classes de vulnerabilidade, estas sendo divididas
em intervalos de pontuação, variando de muito alta >199; alta 160 – 199; intermediária 120159; baixa <120.
A Etapa D compreende o cruzamento do mapa final de vulnerabilidade e mapa de uso do
solo a fim de identificar áreas vulneráveis expostas com a finalidade de proporcionar alguns
apontamentos quanto à gestão territorial.

3. RESULTADOS
3.1. Geologia
O SAG na área de estudo é constituído por arenitos Pirambóia (Permotriássico) e
Botucatu (Cretáceo), sendo mais vulnerável devido à porosidade dessas Formações (Tucci e
Cabral, 2008). Os arenitos da Formação Pirambóia têm cor rosa claro a rosa avermelhado,
por vezes esbranquiçado devido ao processo de caolinitização, e cor avermelhada pela
presença de óxido de ferro. Os arenitos são bimodais, friáveis e com maior teor de argila que
a Formação Botucatu (Heine, 2008). Na maioria dos afloramentos, observam-se espessas
camadas com estratificações cruzadas acanaladas e tangenciais de médio a grande porte
(Figura 3A), tratando-se de grandes paleodunas eólicas de cristas sinuosas com cosets com
mais de 5m de espessura. As paleocorrentes indicam o sentido NO-NE. Essa formação é
distinguida da Formação Botucatu por camadas tabulares sub-horizontais com variação
granulométrica em sequência granocrescente ascendente (Figura 3B).
A área apresenta três domínios hidrogeológicos (Figura 4) correspondente a: i) Derrames
basálticos da Formação Serra Geral; ii) Arenitos das Formações Pirambóia e Botucatu e, iii)
Depósitos colúvio-aluvionares. O fluxo subterrâneo é condicionado principalmente pela
porosidade, com condutividade hidráulica predominante entre k= 1x10-6 m/s a 1x10-8 m/s. As
zonas de falha atuam possivelmente como conexões hidráulicas interderrame e estruturas de
maior permeabilidade, inclusive recebendo recarga das unidades hidroestratigráficas
sobrepostas.
Quando a superfície potenciométrica do SAG encontra-se abaixo do contato com a
Formação Serra Geral, esta última não atua como superfície confinante. Nessa situação as
zonas de falha deverão permitir a recarga do SAG a partir do aquífero Serra Geral, e mesmo
com níveis potenciométricos elevados deverá ocorrer interação hídrica entre esses dois
3

Também referido como MDT (Modelo Digital do Terreno).
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aquíferos por meio das zonas de falha. O aquífero quaternário, constituído pelos depósitos
colúvio-aluvionares ao longo da várzea dos rios, tem seus níveis piezométricos condicionados
pela dinâmica fluvial, recebendo recarga superficial direta em toda a sua extensão, por
precipitações pluviométricas, sendo bastante provável que receba aporte hídrico subterrâneo
do aquífero Guarani.

Figura 3. (P1a): Arenito com estratificação cruzada planar de grande porte, em que
pode ser visualizado entrucamento de 1ª ordem entre cosets; (P1b): Camadas tabulares
sub-horizontais com contraste granulométrico entre camadas de arenito e lâminas de silte
e argila, característicos da Formação Pirambóia.

Figura 4. Mapa geológico identificando os três domínios
hidrogeológicos e lineamentos tectônicos. Os pontos amostrados
são indicados no mapa (Compilado do mapa geológico, Wildner
et al., 2008).
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A área de confinamento ao norte não se apresenta com muita eficácia devido à alta
densidade de fraturamento das rochas vulcânicas, tendo sido identificados lineamentos
tectônicos na porção norte inseridos no contexto de forças extensionais com predominância
NO-SE, ao passo que na Bacia dos Sinos, os lineamentos se orientam predominantemente
NE-SO.
3.2. Hidrogeologia
A área de estudo foi classificada em áreas com diferentes potenciais de recarga:
Arenitos, rocha predominante na região, com alta capacidade de armazenamento de água.
=128 mm/ano (8% da precipitação anual em formações sedimentares).
Depósitos aluvionares, planícies de inundação, banhados e áreas adjacentes aos canais
fluviais com declividade baixa possuem recarga baixa. Nos estudos de Marquezan (2000),
para as áreas com as mesmas características que seguem nas proximidades do Rio dos Sinos,
ao sul de Portão, a recarga ficou próxima de 11 mm/ano.
As áreas de ocorrência das rochas vulcânicas consideradas confinadas (nordeste da área,
município de Estância Velha) e não verdadeiramente confinadas (norte-noroeste; município
de Portão), são morros testemunhos de basalto escassos, alterados e alta densidade de fraturas.
Para obter a pontuação da recarga desse domínio litológico, foi inferido o valor entre os
depósitos aluvionares e arenitos.
3.3. Solos
A separação de domínios de solo foi fundamentada nas características geomorfológicas
como controle pedogenético, permeabilidade, análise granulométrica para separação em
domínios texturais, além da caracterização mineralógica incluindo argilominerais.
Predominam na região os argissolos derivados de arenitos e com influência dos solos
originados em cotas mais elevadas na Formação Serra Geral. Os depósitos coluvionares
originados dos basaltos conferem aos argissolos tons marrom e vermelho, assim como um
horizonte B bem delimitado, muito argiloso, com espessuras decimétricas a métricas (Figura 5),
chegando a mais de 60% de argila (Figura 6 e Tabela 2). Esse domínio se trata do argissolo 1.

Figura 5. Ensaios de permeabilidade nos solos em Estância Velha. A e B são
respectivamente horizontes A e B.
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Figura 6. Análise granulométrica da amostra de Portão indicando a
diferença textural entre horizontes do argissolo ao norte de Portão.
Tabela 2. Granulometria da amostra 13 em Portão por horizonte.
Granulometria
Seixo Fino
Seixo Muito Fino
Areia Muito Grossa
Areia Grossa
Areia Média
Areia fina
Areia Muito Fina
Silte/Argila

4,00
2,00
1,00
0,50
0,250
0,125
0,062
< 0,062

POR_P13_HA
0,00
0,00
0,00
5,49
23,50
31,12
12,79
27,10

POR_P13_HB
0,00
0,00
0,00
2,69
10,73
16,48
7,99
62,11

POR_P13_HE
0,00
0,10
0,06
5,21
26,05
35,17
14,86
18,55

A ocorrência das vossorocas (Figura 7) é determinada pela diferença textural abrupta,
com horizontes superficiais arenosos e subsuperficiais argilosos (Streck et al., 2008). A taxa
de escoamento superficial aumenta devido à diferença textural entre as camadas arenosas e
argilosas. Essa camada argilosa subsuperficial pode atuar como um selante importante na
presença de contaminantes.
As vossorocas contribuem para a exposição de áreas de recarga direta do aquífero e, se
associada a atividades agrícolas com utilização de produtos químicos, o risco de
contaminação é potencializado (Filizola et al., 2008).
Os controladores pedogenéticos modificam-se no terreno na porção centro-sul da área de
estudo, designando outro domínio, o argissolo 2 (Figura 8). O substrato rochoso é o arenito
Pirambóia de relevo suave ondulado a plano, já não possuindo a contribuição do basalto de
forma significativa, tornando os solos mais arenosos que o domínio do argissolo 1 (Figura 9 e
Tabela 3). É caracterizado por solos que apresentam predominantemente transição difusa
entre os horizontes. O argissolo pode ser espesso, com presença do horizonte E (eluvial) que
caracteriza a perda de material fino para o horizonte B.
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Figura 7. Vossorocas com mais de um metro de largura e
profundidade. Ensaios de permeabilidade nos solos em Portão.

Figura 8. Perfil típico do Argissolo 2 é caracterizado pela transição difusa e
distribuição homogênea de areia.

As análises granulométricas mostram que, na porção centro-sul da área, no município de
Portão, predominam solos arenosos e franco arenosos, enquanto na porção norte de Portão e
Estância Velha, os solos são argilosos, caracterizando dois domínios diferentes de argissolo,
atribuídos à variação do declive do centro-sul ao norte da área, ocorrendo erosão. Nas áreas
de baixa declividade, basicamente no fundo dos vales, predominam os planossolos,
caracterizados pelo acúmulo de matéria orgânica e de sedimentos trazidos pelas cheias dos
canais fluviais.
Os solos das áreas mais elevadas, divisor de águas da bacia hidrográfica, provenientes da
alteração do basalto, caracterizam-se como neossolos pouco espessos. O ensaio de
permeabilidade apresenta valores de permeabilidade (k) para os domínios diferentes. Para o
domínio de argissolo com horizonte B textural espesso, ocorre horizonte A espessarênico,
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onde areia predomina no horizonte A, com permeabilidade superior ao horizonte B textural,
onde predomina argila, com valores de permeabilidade 2,37.10-3 cm/s e 9,25.10-4 cm/s,
respectivamente (Figura 10).

Figura 9. Análise granulométrica da amostra de Portão indicando
horizontes arenosos do argissolo ao norte de Portão.
Tabela 3. Granulometria da amostra 13 em Portão por horizonte.
Granulometria

POR_P10_HA

POR_P10_HB

POR_P10_HE

Seixo Fino

4,00

0,00

0,00

0,00

Seixo Muito Fino
Areia Muito
Grossa
Areia Grossa

2,00

0,07

0,00

0,00

1,00

0,30

0,24

0,11

0,50

13,30

10,34

8,56

Areia Média

0,250

25,17

23,81

22,81

Areia fina

0,125

27,63

31,67

32,50

Areia Muito Fina

0,062

13,89

17,02

16,69

< 0,062

19,63

16,92

19,34

Silte/Argila

O valor de permeabilidade relativamente alto para a camada argilosa pode ter ocorrido
pelo fato de horizontes arenosos serem muito espessos (até 60 cm) e ocorrer deslocamento
horizontalizado durante os ensaios de permeabilidade.
A difratometria de raios-X mostrou que as fases minerais comuns das amostras de solo
são quartzo, feldspato e óxido de ferro. Na fração menor que 4 μm, o argilomineral comum é
a caolinita; ocorrendo fases de illita e esmectita em menor quantidade.
Na figura 11, são apresentados os difratogramas por horizonte dos perfis de solo
característicos aos domínios arenoso e argiloso, respectivamente. Ambos os horizontes
apresentam caolinita, com maior contagem no horizonte B, por ser mais argiloso.
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Figura 10. Gráfico valores de K e tipos de solo.
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Figura 11. Mineralogia total da amostra de Portão, solo domínio Argissolo 1, horizontes A e
B. Fases: feldspato alcalino; caolinita e hematita presente somente em B.

Os solos da área de estudo foram classificados em quatro domínios de acordo com suas
características físicas e mineralógicas, contemplando todo o levantamento de dados. O
argissolo foi separado em dois domínios devido à diferença textural, com variação de
espessura proeminente, controlada pela declividade do terreno. O terceiro domínio é o
planossolo. Ele está presente nas áreas planas, declividade de 0 a 3° onde predominam áreas
de várzea, remobilização hídrica pela dinâmica dos corpos hídricos e quantidade alta de
material detrítico transportado pelo relevo. São solos mal drenados por dois motivos: está em
ambiente saturado devido à cota topográfica (disposição no relevo), e possui composição
textural arenosa, mas com acúmulo de matéria orgânica. O neossolo é o quarto domínio de
solo da área de estudo. Geralmente são solos pouco espessos, imaturos, provenientes
diretamente da área fonte por depósito coluvionar. Predomina a alteração proveniente do
basalto na área norte de Portão e Estância Velha onde o controle do relevo acentuado, fator
condicionante para a formação de solos rasos e argilosos, individualiza esse domínio (Figura 12).
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Figura 12. Mapa pedológico com os quatro domínios de solos classificados
e localização das coletas para análise granulométrica e mineralógica e locais
do ensaio de permeabilidade.

3.4. Critérios de pontuação na parametrização
O fato de o SAG ser constituído fundamentalmente por arenito das Formações Botucatu
e Pirambóia, torna-o mais vulnerável por ser do tipo granular. Mesmo o arenito Pirambóia
possuindo maior porcentagem de argila (Heine, 2008), este é propício para a difusão de
contaminantes em geral, sem considerar a vulnerabilidade específica. O primeiro conjunto
hidrogeológico é ajustado para a porção predominante da área de estudo, constituída desses
arenitos. Toda área do SAG aflorante recebeu pontuação 9 por se tratar de litologia arenosa,
que favorece a infiltração e circulação de água e, consequentemente, contaminantes dispostos
no ambiente. A porção norte da área, onde ocorrem rochas vulcânicas, delimita o segundo
conjunto hidrogeológico, o qual exige um tratamento na análise dos parâmetros diferente da
porção sul, de litologia sedimentar.
O forte controle estrutural faz com que as rochas vulcânicas apresentem confinamento
não tão eficiente a ponto de aumentar o valor na classificação do DRASTIC. A tabela 4 indica
pontuação de 2 a 10 para basalto e 2 a 5 para ígneas intemperizadas. O valor 6 foi atribuído
pelo grau intenso de fraturamento, como mostra a figura 4.
O terceiro conjunto hidrogeológico é referente às áreas úmidas como os banhados e
planícies de inundação, onde o freático entra em equilíbrio com as áreas de descarga por
meio dos afluentes. Refere-se ao conjunto hidrogeológico caracterizado por baixo relevo e
alto nível da água sujeito a variações sazonais, com alto teor de matéria orgânica, silte a areia.
A recarga é dependente principalmente da precipitação. Essas áreas podem estar sob controle
de rochas impermeáveis. A pontuação 7 foi atribuída aos depósitos aluvionares pois
apresentam maior vulnerabilidade que as outras unidades litológicas da área.
O parâmetro solo foi o parâmetro que mostrou maior complexidade ao ser analisado. As
características estruturais e, principalmente texturais, foram decisivas para a atribuição dos
referidos valores. Os solos mais rasos, neossolo, obtiveram maior pontuação, valor 20; os
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argissolos mais arenosos (mais permeáveis) obtiveram valor 18 e os menos vulneráveis são os
argissolos com horizonte argiloso espesso e, por fim, os planossolos em áreas de descarga do
aquífero.
Para a zona vadosa, o peso do parâmetro a ser multiplicado pela pontuação é 5. O
capeamento de basaltos e rochas intemperizadas recebeu pontuação 6, o manto de alteração
dos arenitos recebeu pontuação 7 e os depósitos aluvionares receberam 8, por apresentarem
maior quantidade de silte e argila.
A figura 13 mostra o mapa de declividade com variação de pontuação de 1 a 10, de
acordo com os intervalos de pontuação para a declividade especificados pela EPA (Aller,
1987). Maiores declividades recebem pontuação baixa (azul), pois facilitam o escoamento
superficial, assim como áreas mais planas à suave onduladas (tons avermelhados) favorecem
a infiltração.

Figura13. Mapa de pontuação do parâmetro declividade.

A pontuação dos parâmetros D, T e C foram aplicados de acordo com intervalos
determinados pelo DRASTIC sem critérios adicionais ou subjetivos. A tabela 4 resume a
pontuação aplicada aos demais parâmetros.
Para o parâmetro Recarga, os arenitos receberam pontuação 6, conforme tabela 3, pois
segundo dados bibliográficos, o valor de recarga na litologia sedimentar é 8% da precipitação
anual. Aos depósitos aluvionares a pontuação conferida foi 1 por serem áreas de descarga.
Um valor maior que o indicado pelo DRASTIC é atribuído ao basalto densamente fraturado,
portanto, recebeu pontuação 3, menor em relação às formações sedimentares e maior que a
área de descarga.
A condutividade hidráulica (parâmetro C) aparece constante para os intervalos
especificados do índice DRASTIC por causa do intervalo de condutividade obtido.
O parâmetro solo foi desenvolvido na classificação de domínios. O domínio argissolo 1,
argissolo 2, neossolo, planossolo receberam respectivamente os valores 6, 9, 10 e 8 como
pontuação de acordo com pontuação da tabela 3.
O mapa do parâmetro D (nível da água do aquífero) apresenta maior influência no mapa
resultante de vulnerabilidade entre os demais parâmetros estudados e está relacionado com as
pontuações respectivas à profundidade do nível da água do aquífero.
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Tabela 4. Critérios de pontuação dos parâmetros R, A, S e I e valores atribuídos.
Parâmetro
s

R

A

S

I

Critérios de Pontuação

Diferença litológica considerando porosidade e fraturas, potencial
de infiltração e escoamento superficial.
Formações sedimentares: 8% da precipitação anual. Valor
aproximado de 124 mm/ano
Depósitos aluvionares: dados bibliográfico <11 mm/ano
Rochas vulcânicas: inferência por peso relativo
Delimitação por conjunto hidrogeológico.
Basalto com forte controle estrutural
Arenito
Depósitos Colúvio-aluvionares
Delimitação por domínio textural, composição de argilominerais,
espessura, declividade.
Neossolo: Solos rasos
Argissolo 1: Mistura de areia-argila
Argissolo 2: Predomina areia
Planossolo: Areia, argila, matéria orgânica
Manto de alteração do arenito
Argissolo espesso
Basalto
Planossolo e Depósitos colúvio-aluvionares

Pontuação
DRASTIC

Pontuação
aplicada

6

6

1
3
2-10

1
3
6

4-9
6-9
10

9
7
10

6
9
8
2-7

6
9
8
7

2-6
2-10

4
5

4-8

8

3.5. Mapa de vulnerabilidade
O mapa de vulnerabilidade obtido (Figura 14) apresenta um grande intervalo de valores,
em que os parâmetros de maior peso, nível da água e material da zona vadosa foram decisivos
pela presença de áreas com alta vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas.
Os valores de cada domínio dos parâmetros são mostrados nos mapas paramétricos na
Figura 14, já sendo o peso do parâmetro multiplicado pela pontuação DRASTIC. Os
parâmetros R, A e I seguem zoneamento de domínios por critérios essencialmente litológicos
e respectivo manto de alteração. Observa-se que o domínio de rochas basálticas possui
valores diferentes de acordo o parâmetro não somente devido ao valor do peso do parâmetro,
mas devido ao fato de apresentar interpretações diferentes de acordo com o objeto de estudo
que é a vulnerabilidade do aqüífero.
No segundo mapa de vulnerabilidade, apresenta-se a classificação do mapa 1 em relação
aos intervalos do DRASTIC para vulnerabilidade baixa, média e alta. A área de estudo possui
2,61% de áreas com baixa vulnerabilidade, 72,37% de áreas intermediárias e, 25,01% com
alta vulnerabilidade (Figura15).
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Figura 14. Mapas paramétricos do Método DRASTIC.
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Figura 15. Mapa das classes baixa, intermediária e alta vulnerabilidade.

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A área é constituída por três sistemas aquíferos com interações hídricas variáveis entre si,
quais sejam: Sistema Aquífero Serra Geral, Sistema Aquífero Guarani e Aquífero Quaternário.
A recarga direta do SAG ocorre em toda a sua extensão aflorante. Além disto, o sistema
aquífero Serra Geral sobrejacente ao SAG, apesar da impermeabilização do contato entre
arenitos e rochas vulcânicas, deve contribuir para a recarga do SAG através de zonas de falha.
As áreas de descarga, assim como as planícies de inundação, têm vulnerabilidade
intermediária. Isso ocorre principalmente pela baixa profundidade da água subterrânea, a qual
se conecta aos corpos hídricos superficiais. Nessas áreas, os contaminantes podem ser
transferidos para as águas superficiais, ou dependendo de suas características físico-químicas,
como os compostos mais densos, podem se infiltrar e permanecer tanto na zona vadosa quanto
na própria água subterrânea.
O estudo de vulnerabilidade identificou características intrínsecas do geossistema
aquífero, como a função hídrica dos domínios de solo. O argissolo tipo 1 com acentuada
variação da condutividade hidráulica resultante das diferenças texturais abruptas ao longo do
perfil, é eficiente na proteção do aquífero devido ao seu espesso horizonte B argiloso e com
baixa condutividade hidráulica. Por sua vez, o Argissolo 2, com menores espessuras e maiores
teores de areia ao longo do perfil, é fator determinante para a elevação da vulnerabilidade.
De uma forma geral, detectou-se a ausência de argilominerais esmectíticos, aumentando a
suscetibilidade dos solos ao fendilhamento por ressecamento em épocas de estiagem, bem
como reduzindo a vulnerabilidade do meio físico.
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Os Neossolos, diretamente associados ao basalto, são solos rasos, com altos teores de
matéria orgânica e presença de argilominerais esmectíticos, atribuindo-se a estes uma alta
infiltração e, portanto, elevando a vulnerabilidade.
Os Planossolos apresenta maior quantidade de sedimentos finos e estão associados às
áreas de descarga, reduzindo por isso a vulnerabilidade do meio físico.
O mapa de vulnerabilidade obtido mostra áreas de alta vulnerabilidade sobre as formações
sedimentares ocupadas por áreas urbano-industriais. O mapa de vulnerabilidade mostra-se
coerente diante dos argumentos paramétricos levantados a campo e em laboratório. O mapa de
classes de vulnerabilidade permite visualizar que a área de estudo possui 2,61% de áreas com
baixa vulnerabilidade, 72,37% de áreas intermediárias e, 25,01% com alta vulnerabilidade.
Foram determinantes para a detecção de alta vulnerabilidade, os parâmetros do nível da
água e o manto de alteração do aquífero (parâmetro impacto da zona vadosa). A profundidade
do nível da água corresponde à espessura da zona vadosa a qual é o amortecedor em processos
de sorção de contaminantes. O fluxo subterrâneo mostra áreas de descarga cuja profundidade
baixa do nível estático aumenta diretamente o grau de vulnerabilidade do aquífero Guarani.
Na área urbana de Estância Velha ocorre um cone de depleção associado a baixos valores
de vulnerabilidade à contaminação. Porém, deve-se considerar o rebaixamento do nível
estático como impacto negativo no aquífero sob o aspecto de preservação quantitativa da água.
Houve significativa expansão urbano-industrial no período de 1975 a 2008, e a mancha
urbano-industrial encontra-se em área de alta vulnerabilidade na parte leste da área de estudo.
Com vistas à detecção de contaminação, foram avaliadas 41 análises químicas da água
subterrânea cedidas pela CPRM e CORSAN, estas datadas predominantemente de 1980 a
2000. Não foi verificada a contaminação do aquífero. Entretanto, a não detecção de
contaminação pode estar associada à resolução analítica das análises químicas, bem como a
análise incompleta de espécies metálicas e demais componentes tóxicos. É importante ressaltar
que as análises disponíveis são poucas e, no caso, insuficientes para se chegar ao mapa efetivo
de risco de águas subterrâneas. No entanto, a área é reconhecida por vários exemplos de
degradação ambiental, como indica o relatório FEPAM (2007) e projeto PROTEGER-CPRM
(PROTEGER, 1994).
O ambiente SIG permitiu a manipulação e atualização de dados de forma dinâmica e
constante. As fotos aéreas e imagens de satélite permitiram identificar e delimitar a
homogeneidade de domínios de diversos parâmetros como solos, litologias, áreas de
recarga/descarga e lineamentos tectônicos.
O mapa de vulnerabilidade obtido ofereceu resultados qualitativos georreferenciados,
orientando o planejamento da ocupação e monitoramento das áreas de maior vulnerabilidade.
Com base no mapa de vulnerabilidade obtido, a porção de alta vulnerabilidade no leste da área,
atualmente com uso urbano-industrial e silvicultura, deve ser priorizada para o estudo de
contaminação.
As águas subterrâneas devem ser incluídas no plano de gestão ambiental municipal porque
exibem conexão com os corpos hídricos superficiais através da descarga, auxiliam no fluxo
superficial em período de estiagem e, demandam importância como alternativa de
abastecimento rural e urbano-industrial, o qual requer controle quantitativo e qualitativo.
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RESUMO
Os impactos na sub-bacia do rio Piauitinga ocorrem principalmente a partir da ação
antrópica, com a retirada da vegetação na área das nascentes; captação e utilização
inadequada das suas águas; má utilização com atividades domésticas; assoreamento e retirada
de areia e contaminação por despejos de resíduos domésticos, industriais e agrícolas. O
presente trabalho apresenta a calibração do modelo hidrodinâmico MIKE 11, unidimensional,
que simula a descarga em estuários, rios, sistemas de irrigação, canais e outros corpos d’água.
O objetivo deste trabalho foi ajustar o modelo MIKE 11 para os dados de vazão disponíveis
nessa sub-bacia. Foram utilizados dados de 1994 a 1995 para a calibração do modelo e dados
de 1996 a 2006 para o período de validação, exceto para o ano de 1997 porque não havia
dados disponíveis. O principal parâmetro utilizado para calibrar a descarga no rio Piauitinga
foi o coeficiente de rugosidade de Manning, sendo os outros parâmetros o balanço de calor, a
estratificação da coluna de água e a percolação profunda. Os resultados obtidos mostraram
que houve um bom desempenho do modelo calibrado para a sub-bacia do rio Piauitinga, pois
o coeficiente de eficiência foi de 0,9 para ambos os períodos. Isso demonstra que o modelo
ajustado pode ser utilizado para a estimativa da quantidade de água na sub-bacia do rio
Piauitinga.
Palavras-chave: modelagem hidrológica; vazão; recursos hídricos.

Calibration of hydrodynamic model MIKE 11 for the sub-basin of the
Piauitinga river, Sergipe, Brazil
ABSTRACT
In Piauitinga river sub-basin the environment has been suffering from negative actions
by humans such as deforestation around springs, inadequate use of the uptaken water,
inappropriate use in domestic activities, siltation and sand exploitation, and contamination by
domestic, industrial and agricultural residuals. The present study presents the onedimensional hydrodynamic MIKE 11 model calibration that simulates the water flow in
estuary, rivers, irrigation systems, channels and other water bodies. The aim of this work was
to fit the MIKE 11 model to available discharge data for this sub-basin. Data from the period
of 1994 to 1995 were used for calibration and data from 1996 to 2006 for validation, except
the 1997 year, from which data were not available. Manning’s roughness coefficient was the
main parameter used for the Piauitinga river sub-basin discharge calibration and other
parameters were heat balance, water stratification and groundwater leakage. Results showed
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that the model had an excellent performance for the Piauitinga basin and had an efficiency
coefficient of 0.9 for both periods. This demonstrates that this model can be used to estimate
the water quantity in Piauitinga river sub-basin.
Keywords: hydrologic modeling; water flow; water resources.

1. INTRODUÇÃO
O Estado de Sergipe, apesar de sua extensão territorial (menor Estado da federação),
possui grande riqueza de recursos naturais, a exemplo destes, os recursos hídricos. No
entanto, seu histórico de ocupação e exploração dos recursos naturais ocasionou sérios danos
ambientais, tendo como uma das principais consequências o comprometimento do
abastecimento de água para o consumo humano. Nesse sentido, a necessidade de se realizar
estudos que visem caracterizar e identificar os problemas ambientais no Estado de Sergipe é
de grande importância para dar suporte a ações de recuperação e preservação dos recursos
naturais, principalmente pela carência de dados disponíveis (Santos, 2009).
Os modelos hidrológicos são úteis nos estudos ambientais, pois permitem planejar
sistemas de irrigação eficientes no uso da água, solucionar conflito de usos da água, avaliar
efeito da mudança no uso da terra, e na avaliação das águas subterrânea e superficial
qualitativa e quantitativamente. Vários modelos foram desenvolvidos nos últimos anos para
dar suporte para o uso da água, do solo e das florestas na busca da exploração sustentável dos
recursos naturais. Dessa forma, vários autores como Santos e Kobiyama (2008), Machado
(2002), Santos e Silva (2007) usaram modelos para avaliar e auxiliar o planejamento e
gerenciamento dos recursos hídricos com os modelos TOPMODEL, SWAT e AÇUMOD,
respectivamente.
Devido às dificuldades que a sociedade enfrenta decorrente dos problemas ambientais,
segundo Borah e Bera (2004) faz-se necessário entender os processos naturais para conduzir
esses problemas, os quais têm sido um contínuo desafio para cientistas e engenheiros. De
acordo com os autores os modelos matemáticos simulam e simplificam esses complexos
processos e são ferramentas úteis para analisar e compreender os problemas e encontrar
soluções através de mudanças no uso do solo e melhores práticas de manejo. Modelos
hidrológicos e de poluição não pontuais, também são ferramentas úteis na avaliação das
condições ambientais de uma bacia hidrográfica e das boas práticas de manejo que podem
auxiliar na redução dos efeitos negativos do escoamento superficial nos corpos hídricos.
Também é importante o entendimento do modelo para uso apropriado evitando possíveis
erros de uso. Os modelos devem ser testados em várias bacias antes de usá-los na tomada de
decisão.
A degradação ambiental e os problemas com os recursos hídricos também fazem parte do
cotidiano da sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga, que é responsável pelo abastecimento
de água de vários municípios do Estado de Sergipe, sendo a única da região com baixo teor de
salinidade nas suas águas. Apesar dessa importância, é evidente o desrespeito à legislação
ambiental federal, com muitas áreas de preservação permanente sofrendo os efeitos da
retirada da vegetação nativa. No caso específico de suas nascentes, é marcante o grau de
degradação destas provocando e/ou, potencializado por práticas locais, como agricultura e a
construção de pequenas represas pelas comunidades para o uso doméstico da água. Dentro
dessa perspectiva os modelos são ferramentas importantes para dar suporte a tomada de
decisão no planejamento de recursos hídricos para solucionar problemas de uso da água e
ambientais nas bacias hidrográficas.
Considerando que as atividades antrópicas são desenvolvidas dentro da bacia
hidrográfica e suas consequências são refletidas dentro desta constata-se que o uso de
modelos é muito apropriado na avaliação hidrológica e ambiental do solo e da água no
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contexto de bacias hidrográficas. Assim o presente trabalho teve como objetivo ajustar o
modelo hidrodinâmico MIKE 11 para a vazão da sub-bacia do rio Piauitinga.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Descrição da área
O Estado de Sergipe, constituído por 75 municípios em 22.050,3 km2 de área, possui seis
bacias hidrográficas e apresenta realidades distintas quanto aos recursos hídricos. Todas as
bacias hidrográficas do Estado apresentam zonas com clima do semiárido, do agreste (área de
transição) e do litoral. Essa diversidade climática acarreta diferentes condições de
armazenamento de seus recursos hídricos.
A sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga (Figura 1) localiza-se na região centro-sul do
Estado de Sergipe e é responsável pelo abastecimento de água dos municípios de Estância,
Salgado, Lagarto e Boquim (Moreira, 2008). Pertence à bacia hidrográfica do rio Piauí,
apresenta área total de 418,2 km2, cujo leito principal é perene em extensão de 53 km, com
vazão média de 22,92 m3 s-1.
O clima da região é classificado como Megatérmico Subúmido, segundo a classificação
de Thornthwaite e Mather (1955), conforme resultados obtidos por Fontes e Santos (1999). A
temperatura média anual é de 28°C, variando entre 22,3°C, para os meses mais chuvosos e
frios (julho a agosto), e 26°C para o período mais seco e quente (dezembro a março). De
acordo com dados de Sergipe (2004), o valor médio anual da precipitação para o período de
1985 a 2005 foi de 1182,8 mm.
A qualidade da água é boa e com baixo teor de sais, sendo, inclusive, utilizada para
abastecer uma população de aproximadamente 10% do total de Sergipe. Além dos municípios
componentes da sub-bacia hidrográfica (Lagarto, Estância, Salgado e Boquim), abastece
ainda os municípios de Simão Dias e Riachão do Dantas.
2.2. O modelo MIKE 11
O modelo MIKE 11 (DHI, 2005) foi desenvolvido para simular as variações na descarga
e nível da água em rios como resultado da precipitação na bacia hidrográfica e as entradas e
saídas através das condições de contorno (fronteiras) do rio. Todos os cálculos que o modelo
exige para simular uma previsão são feitos automaticamente utilizando-se um número
individual de módulos descritos a seguir.
O processo chuva-vazão pode ser modelado usando NAM módulo ou UHM, ambos
podem ser usados independentes de MIKE 11 ou a vazão simulada na bacia pode ser usada
diretamente como fluxo lateral de entrada para um rio ou rede de canais. Esse módulo calcula
a precipitação média de uma precipitação pontual em um número de sub-bacias dentro da área
do modelo. Essa precipitação média é usada como saída do módulo chuva-vazão (Havno et
al., 1995).
O módulo chuva-vazão é um modelo determinístico, conceitual e simples representando
a fase terrestre do ciclo hidrológico. É definido como determinístico, conceitual e
concentrado. A simulação do processo chuva-vazão ocorre continuamente considerando a
umidade do solo e sua inter-relação entre os armazenamentos intermediário e subterrâneo. A
precipitação média e a evaporação são usadas como entrada para o modelo e calcula o fluxo
de entrada de água para o rio (Jørgensen e Høst-Madsen, 1997).
O módulo hidrodinâmico contém cálculos da diferença finita implícita de fluxos
dinâmicos nos rios baseado na equação de Saint Venant, descrita a seguir. Esse módulo pode
ser aplicado em redes hidrográficas das bacias para simulação bidimensional da descarga. A
saída do módulo chuva-vazão serve como fluxo de entrada lateral e adicionalmente um fluxo
de água de fontes externas é calculado, assim o módulo hidrodinâmico prevê a altura e a
entrada de água no reservatório (Jørgensen e Høst-Madsen, 1997).
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Figura 1. Localização da sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga no Estado de Sergipe (Sergipe,
2004).

As equações (1) e (2), conservação de massa e conservação da quantidade de movimento,
respectivamente, são conhecidas como equações de Saint-Venant. Para uma abordagem
unidimensional essas equações podem ser descritas pelas seguintes relações matemáticas:

∂h
∂u
∂h
+u
+h
=0
∂t
∂x
∂x
∂u
∂u
∂h
+u
+g
= g (S 0 − S f
∂t
∂x
∂y

[1]

)

em que:
t = variável independente relativa ao tempo (s);
x = variável independente relativa à direção do escoamento (m);
u = velocidade média do escoamento (m s-1);
g = aceleração da gravidade (m s-²);
h = espessura da lâmina líquida (m);
S0 = declividade média da calha fluvial ou do fundo do canal (m m-1); e
Sf = declividade da linha de energia (m m-1).
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2.3. Calibração do modelo
A calibração do modelo físico-distribuído implica que as simulações são executadas e os
resultados são comparados com os dados medidos. O procedimento de calibração adotado foi
baseado na tentativa e erro, o que implica que o usuário do modelo entre uma simulação e
outra faz ajustes nos valores dos parâmetros dentro de um limite real. Tal procedimento
manual acrescenta um grau de subjetividade aos resultados. No entanto, dada a modelagem
ser um processo complexo e integrado, centrado em uma variedade de resultados de saída o
ajuste automático é dificultado sendo a tentativa e erro o meio mais viável na prática
(Refsgaard et al., 1998).
A configuração do modelo MIKE 11 para a sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga foi
realizada no curso principal na área de contribuição da bacia acima da seção de medição da
vazão (Figura 2). A condição para modelar a descarga no alto curso do rio Piauitinga foi a
disponibilidade de dados de vazão medidos e disponíveis para o período de 1994 até 2006. Os
dados usados para a calibração foram dos anos de 1994 e 1995, enquanto que a validação do
modelo calibrado foi realizada com os dados dos anos de 1996 até 2006. Porém os dados
utilizados foram medidas mensais feitas de duas a três vezes.
O principal parâmetro utilizado para calibrar a descarga no rio Piauitinga foi o
coeficiente de rugosidade de Manning. Outros parâmetros como: balanço de calor,
estratificação da coluna de água e percolação profunda.
Bons resultados do modelo durante o processo de calibração não assegura
automaticamente que o modelo tenha um desempenho igualmente bom para outros períodos
de tempo, porque o processo de calibração envolve a manipulação de alguns valores de
parâmetro. Portanto, as validações do modelo baseado em conjuntos de dados independentes
são necessárias. Na medida do possível, limitada pela disponibilidade de dados, os modelos
validados demonstram a capacidade de reproduzir os dados medidos para um período fora do
período de calibração (Refsgaard et al., 1998).

Figura 2. Seção de medição da vazão do rio Piauitinga.
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A avaliação do desempenho do modelo para o período calibrado e validado foi feito por
meio de expressões recomendadas por alguns autores como: Vásquez e Feyen (2003), Loague
e Green (1991), Sonnenborg (2003) e o coeficiente de Nash e Sutclife (1970) recomendado
pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis (ASCE, 1993). A seguir são apresentadas as
equações utilizadas na avaliação do modelo MIKE 11para a sub-bacia do rio Piauitininga.
(a) Erro Médio Absoluto:
n

EMA =

∑O

i

i =1

− Si

n

[3]

(b) Coeficiente de eficiência (COE) de Nash e Sutclife (1970):
n

COE = 1 −

∑ (O
i =1

i

− Si )

2

_
⎛
⎞
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∑
⎠
i =1 ⎝
n

2

[4]
(c) Coeficiente de Pearson:
⎡
⎢
⎢
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⎢
⎢
⎣
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⎞⎛
⎞
⎥
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[5]

em que;
Oi – enésimo valor da descarga observada;
_

O - média dos valores da descarga observada;
S i – enésimo valor simulado;
_

S – média dos valores simulados;
n – número de observações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 são apresentados os valores finais dos parâmetros calibrados: coeficiente de
rugosidade Manning, estratificação da coluna de água e percolação profunda que contribuí
com a recarga subterrânea, ajustados para a área estudada. Esses parâmetros foram ajustados
pelo procedimento de tentativa e erro até a obtenção de uma simulação satisfatória para a subbacia do rio Piauitinga.
Como pode ser observado, o coeficiente de Manning variou de 0,025 até 0,05s m-1/3. Esse
parâmetro é o mais utilizado na calibração do modelo Mike 11 e Mike SHE como é
recomendado por DHI (2005) e usados por autores como Thompson et al. (2004), Henrikesen
et al., (2003), Madsen (2003), Jayatilaka et al. (1998) e Xevi et al. (1997). O valor de 0,033 s
m-1/3 proporcionou o melhor desempenho do modelo, enquanto que os demais parâmetros não
tiveram influência significativa no ajuste do modelo.
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Tabela 1. Valores finais dos parâmetros calibrados.
Amplitude Valores
Parâmetros
tentativas
Coeficiente de Manning
0,025 - 0,05s m-1/3
Percolação profunda
0 – 0,005L s-1
Estratificação da coluna d’água
0 -1m

Valor
Calibrado
0,033s m-1/3
0,00001L s-1
1,0m

A Tabela 2 apresenta os valores finais dos indicadores de desempenho do modelo
ajustado para a sub-bacia do rio Piauitinga. Os indicadores de avaliação do desempenho
mostram que o modelo foi bem calibrado, apresentando um excelente desempenho de acordo
com o coeficiente de eficiência, igual a 0,97 (Tabela 2) e desempenho muito bom de acordo
com o erro médio absoluto e coeficiente de Pearson, 0,10 e 0,99, respectivamente. O mesmo
desempenho foi observado para o período de validação do modelo, que também teve um
excelente desempenho, como pode ser visto na Tabela 2, os valores finais obtidos para os
coeficientes de eficiência e Pearson e o erro médio absoluto.
Tabela 2. Valores finais obtidos para os indicadores de desempenho de
modelos para os períodos de calibração e validação.
Período de
Indicadores de desempenho
Período de validação
calibração
EMA
0,010
0,004
Nash-Sutclife (COE)
0,977
0,999
Pearson
0,990
0,999

Diversos estudos realizados com modelos hidrológicos mostram que o coeficiente de
eficiência é amplamente utilizado para modelagem dos componentes do ciclo hidrológico em
bacias hidrográficas de tamanhos diferentes. Singh et al. (1999) obteve um desempenho
aceitável do modelo MIKE SHE no estudo da modelagem hidrológica de uma pequena bacia
hidrográfica com o objetivo de planejamento da irrigação, com um COE de 0,68.
Andersen et al. (2001) estudaram a construção e a validação de um modelo hidrológico
para a bacia do rio Senegal e obtiveram valores de COE variando de 0,69 a 0,9. Isso
demonstra que os resultados obtidos com o modelo MIKE 11 para a sub-bacia hidrográfica do
rio Piauitinga está de acordo com outros trabalhos realizados em diferentes locais e está
coerente com a literatura, pois apresentou um bom ajuste dos dados disponíveis, tanto para o
período de calibração quanto para o período de validação.
O modelo AÇUMOD é muito utilizado na região Nordeste, principalmente na Paraíba,
onde foi desenvolvido, e os resultados têm mostrado que esse modelo hidrológico auxilia o
planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos como mostram os trabalhos de Santos e
Silva (2007) e Silans et al. (2000), que trabalharam com o modelo AÇUMOD para bacias dos
Estados de Pernambuco e Paraíba, respectivamente, para fins de gestão de recursos hídricos,
regiões onde a escassez de água é um desafio para o desenvolvimento. No entanto, esse tipo
de estudo ainda é insuficiente para a região devido à falta de monitoramento de dados
hidrológicos. No Estado de Sergipe a situação não é diferente, há falta de dados com
periodicidade de vazão e cota de água para o estabelecimento de curvas chaves, as quais
podem ser modeladas com o MIKE 11 e gerar informações para a tomada de decisão no
fornecimento da água para os usos múltiplos na sub-bacia do rio Piauitinga.
As Figuras 3A e 3B mostram a correlação entre os dados de vazões observadas e
simuladas com o modelo hidrodinâmico MIKE 11. Percebe-se que a calibração teve um ajuste
muito bom entre os valores observados e simulados de acordo com os parâmetros de
avaliação utilizados. Isso evidencia que o uso de estações fluviométricas bem ajustadas
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fornece dados confiáveis para serem utilizados em modelos hidrológicos, visto que dados de
baixa qualidade e com falhas na série histórica são um entrave no uso da modelagem de forma
mais rotineira. Nas Figuras 4A e 4B, observam-se as vazões acumuladas medidas e simuladas
com o valor máximo de 3,28 e 3,14 m3 s-1, respectivamente, para o período de calibração,
enquanto que para o período de validação os valores foram 39, 42 e 39,45 m3s-1.
O modelo MIKE 11 calibrado e validado para a sub-bacia do rio Piauitinga tem um
potencial muito bom para auxiliar o planejamento e a tomada de decisão na alocação da água,
porque a degradação da qualidade da água e a redução da disponibilidade prejudicam o
desenvolvimento econômico da região. Outra importância do modelo ajustado para a subbacia rio Piauitinga é sua aplicabilidade em condições brasileiras, pois o modelo MIKE 11 foi
desenvolvido na Europa e tem sido pouco utilizado no país.
A.
(Calibração 1994-1995)

B.
(Validação 1996-2006)

Figura 3. Dispersão entre os dados mensais de vazão observados e simulados: (A)
calibração, e (B) validação.
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A.

B.

Figura 4. Vazões observadas e simuladas acumuladas no tempo: (A) calibração, e (B)
validação.

Nas Figuras 5A e 5B pode-se observar que o pico do hidrograma para o período de
calibração foi de 0,702 m3 s-1 ocorrido no dia 11 de julho de 1994 para o valor simulado e
0,705 para o valor observado (erro relativo de 0,49%), enquanto que, no período de validação,
o pico de vazão aconteceu no dia 21 de setembro de 2000 de 1,282 m3 s-1 para o valor
simulado e 1,30 m3 s-1 para o valor observado com um erro relativo de 1,4%, porém dentro do
aceitável para modelos hidrológicos. O desafio mais importante na modelagem está na coleta
de dados suficientes para aplicação de modelos com consistência.
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A.

B.

Figura 5. Hidrograma de vazões observadas e calculadas para os períodos de (A) calibração e
(B) validação.

4. CONCLUSÃO
O resultado obtido com a calibração do modelo hidrodinâmico MIKE 11 para a sub-bacia
do rio Piauitinga permitiu concluir que: este pode ser utilizado em estudos hidrológicos e
ambientais na sub-bacia do rio Piauitinga; esse modelo tem potencial para ser utilizado no
planejamento dos recursos hídricos da sub-bacia, alocando-os de acordo com os usos
múltiplos da água.
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RESUMO
A crescente formação de lagos artificiais para construção de hidrelétricas é responsável
por alterações ambientais e sociais significativas. Este trabalho descreve a configuração de
um banco de dados georreferenciados com informações sobre os impactos causados pela
Usina Hidrelétrica de Paraibuna desde a sua construção. O banco foi desenvolvido na
plataforma SPRING. Nele foram inseridas imagens dos satélites CBERS-2 e Landsat 5 e 7,
que foram analisadas para fornecer informações de uso e ocupação do solo em um período de
31 anos. Informações disponibilizadas pela Companhia Energética de São Paulo (CESP) e
Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP)
foram integradas a esse banco. Consultas interativas ao banco permitem observar o êxodo
populacional, mudanças na economia, alterações da cobertura do solo, perdas de patrimônio
histórico e de recursos ambientais dos municípios do entorno do reservatório. Permitem
também observar os esforços da concessionária para minimizar esses impactos. É possível,
ainda, aferir a aplicação de algumas leis ambientais. As informações contribuem para análises
e monitoramento das potencialidades e limites das variáveis natural, social e econômica da
Usina Hidrelétrica de Paraibuna.
Palavras-chave: Banco de dados; ambiente; SIG; Sensoriamento Remoto; Geoprocessamento.

Impact of the reservoir of Paraibuna Hydroelectric Power Plant, SP,
Brazil
ABSTRACT
Artificial reservoirs for hydroelectric power plants cause significant environment and
social changes. This paper describes the construction of a geospatial database with
information on the impacts caused by the Paraibuna hydroelectric power plant since its
construction. CBERS-2 and Landsat 5 and 7 images were included in the database, and then,
analyzed to provide information on land cover and land use for a period of 31 years.
Information provided by São Paulo Energy Company (CESP) and the Paraíba do Sul Water
Basin Management Association (AGEVAP) was integrated into this database. Interactive
database queries allow the assessment of changes in the local economy around the reservoir,
changes in land cover, loss of historical and environmental assets and also the actions of the
energy company to minimize the plant and reservoir impacts. This database provides
information that helps analyzing the potential and limits of Paraibuna Power Plant and
addresses the impacts to the natural landscape and to the social and economic resources of the
affected region.
Keywords: Database; environment; GIS; Remote Sensing; Geotechnology.
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1. INTRODUÇÃO
As usinas hidrelétricas constituem a base do sistema de geração energética no Brasil.
Entretanto, a implantação e operação dessas hidrelétricas podem trazer vários problemas
ambientais e sociais, que extrapolam o local e a região onde estão localizados esses
empreendimentos. A utilização crescente de energia pelo homem moderno é irreversível
devido aos avanços tecnológicos. Entretanto, é necessário que se conheçam as potencialidades
e os limites naturais das diferentes fontes de energia, conforme preconizam Silva et al. (1996).
Moretto (2008) afirma que a partir de 2005, órgãos de governo responsáveis pelos
planejamentos setoriais e ambientais têm se empenhado em qualificar esse momento de
elaboração prévia do projeto com vistas à realização de estudos prévios que possibilitem o
equacionamento das diversas demandas técnicas, socioeconômicas e ambientais de projetos
de infraestrutura. Afirma também que o Governo Federal faz a avaliação integrada com o
objetivo de avaliar o estado ambiental das grandes bacias hidrográficas brasileiras que já
possuam barramentos ou que ainda apresentem potencial para sua instalação, como
embasamento para tomada de decisões sobre construção ou reaproveitamento de hidrelétricas.
Nesse contexto, a elaboração de bancos de dados, com informações espacializadas sobre
os impactos causados pela implantação de usinas hidrelétricas, pode contribuir para análise e
monitoramento das potencialidades e dos limites de forma integrada de variáveis do ambiente
natural, social e econômico para subsidiar tomadas de decisões nas usinas hidrelétricas e no
setor hidrelétrico como um todo.
O reservatório de Paraibuna está situado na cabeceira da bacia do rio Paraíba do Sul que
se localiza na Região Sudeste do Brasil e ocupa uma área de, aproximadamente, 56.600 km² e
envolve três Estados dos mais desenvolvidos do Brasil: São Paulo (13.500 km²), Minas
Gerais (20.500 km²) e Rio de Janeiro (22.600 km²). O Rio Paraíba do Sul é formado pela
confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna, no município de Paraibuna, e deságua no norte
fluminense, no município de São João da Barra, percorrendo uma extensão aproximada de
1.150 km (IEPA, 2007). A Bacia abrange 180 municípios, sendo: 88 em Minas Gerais, 53 no
estado do Rio e 39 no estado de São Paulo, com uma população total de 5.6 milhões de
pessoas (Serriccho et al., 2005) que dependem de suas águas. Com a finalidade de se regular a
vazão do rio Paraíba do Sul para controle de enchentes, foi construída a Usina Hidrelétrica
Paraibuna no município de Paraibuna-SP. Seu reservatório possui uma área total de 224 km2,
composta pelo reservatório de Paraibuna com 177 km2, o qual é interligado ao reservatório de
Paraitinga com 47 km2, constituindo o maior reservatório do sistema Paraíba do Sul.
O trabalho teve por objetivo analisar o impacto ambiental causado pela construção da
usina Hidrelétrica de Paraibuna, a partir da criação de um banco de dados georreferenciados
que reúnem imagens de satélites, informações ambientais, históricas e econômicas que
permitem a visualização de um panorama das consequências da usina para a comunidade em
geral.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para elaborar o banco de dados foi utilizado o aplicativo SPRING – Sistema de
Processamento de Informações Georreferenciadas (Câmara et al., 1996). No banco, foi
implementado um projeto da área de estudo definida pelas coordenadas geográficas Long.:
47º 39` 51.37`` W, Lat.: 5º 31` 24.56`` S; e, Long.: 39º 13` 7.61`` W Lat.: 19º 26` 0.58`` S.
Foram inseridas no banco de dados as imagens cujas cenas (órbita/ponto) são: 153/125 e
153/126 de 2004, 152/125 de 2005 e 150/124, 150/125, 151/125, 154/126 e 149/124 de 2006
do Satélite CBERS-2, sensor CCD com diferentes datas em decorrência da presença de
nuvens sobre a área de interesse e, também, devido às diferentes órbitas necessárias para
compor o mosaico da bacia. Com essas imagens, foi elaborado um mosaico ao longo do
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percurso do rio Paraíba do Sul no qual foram sobrepostos mapas cadastrais com os limites
estaduais e municipais dos setores da bacia hidrográfica estudada. Os mapas cadastrais com
os limites municipais foram importados do banco de dados “Atlas Brasil”, disponibilizado
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) dentro do pacote do aplicativo
SPRING. Sobre o mosaico foi inserido, ainda, um mapa cadastral com dados das hidrelétricas
existentes no rio Paraíba do Sul para permitir uma visualização completa do percurso do rio
em uma visão sinóptica.
Para o estudo específico da área da represa de Paraibuna foi feito um recorte das imagens
CBERS-2, sensor CCD de 04/07/2004 e das cenas 234_76, sensor MSS e 218_76 dos
sensores TM e ETM+ do satélite Landsat nas datas de 11/07/1973, 16/09/1986 e 27/08/1999,
respectivamente, na composição colorida em que a banda TM3 foi associada à cor azul, a
TM4, ao verde e a TM5, ao vermelho após o realce do contraste dos dados originais. A
resolução espacial do sensor CCD é de 20 m, do sensor MSS de 57 x 79 m e do sensor TM e
ETM+ de 30 m, no modo multiespectral. Esse recorte incluiu integralmente a área dos três
municípios que tiveram áreas inundadas pelo reservatório da Usina Hidrelétrica de Paraibuna
(Paraibuna, Natividade da Serra e Redenção da Serra). Sobre esse recorte, foi gerado um
mapa cadastral com informações em tabelas, textos e fotografias, que contém informações
sobre as mudanças territoriais, populacionais, econômicas e históricas da área de influência da
represa. Por meio de classificação digital supervisionada, foram gerados mapas temáticos
abrangendo o território dos municípios de Paraibuna, Natividade da Serra e Redenção da
Serra. Optou-se pelo método de classificação supervisionada pelo conhecimento prévio da
ocorrência das classes de interesse e, dessa forma, poder ser feita a coleta de amostras
representativas para treinamento do algoritmo de classificação. Os mapas temáticos gerados
contêm as seguintes classes: mata/reflorestamento, pasto/agricultura, represas, área
urbana/solo exposto. Esses mapas foram gerados a partir das imagens de 1986, 1999 e 2004.
As classes temáticas estão organizadas em temas individuais e por datas para que possam ser
consultadas individualmente ou o conjunto de todas as classes de uma determinada data.
Por fim, foram inseridas em um modelo cadastral, informações sobre as seguintes leis:
Lei 11.428/06 (BRASIL, 2006); Lei 4771/65 (BRASIL, 1965); e, as Resoluções CONAMA
001/86 e 302/2002 (BRASIL, 2002). Para se observar a abrangência geográfica dessas leis e
possíveis usos conflitantes, foi gerado um mapa temático da vegetação nativa de Mata
Atlântica e da ocupação urbana que compõe a área de estudo, além de um mapa vetorial com
a delimitação das áreas de preservação permanente (APP) geradas em decorrência da
implantação do reservatório da usina hidrelétrica de Paraibuna.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No banco de dados, gerado estão disponíveis o mosaico de imagens que cobrem o
percurso do rio Paraíba do Sul, o traçado do espelho d’água do rio, além dos seguintes mapas:
• Mapa cadastral dos limites Estaduais da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e suas
respectivas tabelas de atributos contendo: área, perímetro, nome do estado, capital, região,
sigla e população (Figura 1).
• Mapa cadastral dos limites municipais da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e
suas respectivas tabelas de atributos contendo: área, perímetro, nome, estado, código do IBGE
e população (Figura 1).
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Figura 1. Exemplo de consulta ao banco de dados, que destaca o Estado de São
Paulo e o município de Guararema bem como as tabelas dos atributos a eles
relacionados, sobre o mosaico de imagens do satélite CBERS.

• Mapa cadastral com a localização das usinas hidrelétricas: Funil, Jaguari, Paraibuna,
Santa Branca e Usina Elevatória de Santa Cecília (Figura 2). Vinculadas a cada local das
hidrelétricas, estão disponíveis tabelas de atributos com as informações apresentadas na
Tabela 1.

Figura 2. Exemplo de consulta ao banco de dados, que destaca o Rio Paraíba do
Sul (em azul), localização das Usinas Hidrelétricas (amarelo) e exemplo de
consulta à tabela de atributos da Usina Hidrelétrica de Paraibuna.
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Tabela 1. Dados das Usinas Hidrelétricas do Rio Paraíba do Sul.
ATRIBUTO

USINAS HIDRELÉTRICAS

Nome

Usina
Hidrelétrica
Paraibuna

Usina
Hidrelétrica de
Santa Branca

Usina
Hidrelétrica de
Jaguari

Usina
Hidrelétrica de
Funil

Usina
Elevatória de
Santa Cecília

Usina de Ilha
dos Pombos

Município

Paraibuna
SP

Santa Branca
SP

São José dos
Campos - SP

Itatiaia
RJ

Barra do PiraíRJ

Carmo RJ

Endereço

Rodovia dos
Tamoios, km
38 - Bairro
do Rio Claro

Bairro Angola
acesso Rodovia
Nilo Máximo,
Km 11

Estrada do
Pagador
Andrade km 14
- Bairro do
Pagador de
Andrade

Rodovia
Presidente
Dutra. Km 318

Data de
construção

Início 1964 e
Término
1978

Início 1957 e
Término 1961

Início 1963 e
Término 1971

Início 1961 e
Término 1969

Início 1920 e
Término 1952

Início 1920 e
Término
1924

Potência
Energética

85 MW

56 MW

27,6 MW

216 MW

36,8 MVA

186 MW

Transposição

-

-

-

-

160 m3/s

-

Área do
reservatório

224 km2

27,5 km2

56 km2

40 km2

2,7 Km2

4,26 Km2

Rios

Paraibuna e
Paraitinga

Paraíba do Sul

Jaguari

Paraíba do Sul

Paraíba do Sul

Paraíba do
Sul

Responsável

Companhia
Energética
de São Paulo
CESP

LIGHT Energia
S/A

Companhia
Energética de
São Paulo CESP

FURNAS Centrais
Elétricas S.A.

LIGHT Energia
S/A

LIGHT
Energia S/A

Motivo de
sua
construção

Regular a
vazão do Rio
Paraíba do
Sul

Regular a vazão
do Rio Paraíba
do Sul

Regular a vazão
do Rio Paraíba
do Sul e
Abastecimento

Eletrificação de
uma estrada de
ferro

Energia

Energia

Função

Regular a
vazão do Rio
Paraíba do
Sul e Energia

Regular a vazão
do Rio Paraíba
do Sul e
Energia

Regular a vazão
do Rio Paraíba
do Sul,
Abastecimento
e Energia

Regular a vazão
do Rio Paraíba
do Sul,
Abastecimento
e Energia

Abastecimento
d`água à região
metropolitana
do Rio de
Janeiro e
Energia

Energia

Tempo de
vida útil
estimado

100 anos

50 anos

50 anos

80 anos

100 anos

Usina a Fio
D`água

Rua Assis
Ribeiro
Bairro Centro

10. Distrito
Porto Velho
do Cunha .

Esses mapas cadastrais permitem visualizar que a área de estudo, Hidrelétrica de
Paraibuna, localiza-se na cabeceira do rio e, por consequência, as mudanças nos aspectos
físico-químicos e biológicos provocadas pela sua construção e operação interferem na
dinâmica do rio como um todo, podendo afetar cerca de 5.6 milhões de pessoas. Permitem,
ainda, observarem-se os efeitos para os municípios de seu entorno, Paraibuna, Redenção da
Serra e Natividade da Serra, uma área total de, aproximadamente, 2.049 km2.
A Tabela 1 mostra que a Hidrelétrica de Paraibuna foi a última a ser construída e apesar
de seu reservatório ser o maior (224 km2), seu potencial energético não é totalmente
aproveitado. O motivo de sua construção foi a regularização da vazão do Rio Paraíba do Sul
na busca do controle de enchentes a jusante. Estudos realizados por Bermann et al. (2004)
demonstram que redimensionar, reformar, modernizar e reativar as hidrelétricas existentes no
Brasil não apenas gerariam mais energia elétrica para manter o crescimento industrial e
econômico do país, como evitaria o crescimento do passivo ambiental e social gerado pelo
modelo energético adotado nas últimas décadas.
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Cabe destacar que a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, baseados na Lei nº 9.433/97, deram início à gestão
descentralizada, propiciando que os diferentes setores usuários de recursos hídricos
passassem a ter direito de acesso à água. A sociedade e órgãos públicos assumiram a gestão
das bacias hidrográficas por meio dos comitês de bacias, visando ao uso múltiplo dos recursos
hídricos e tendo como proposta a gestão do uso econômico das águas, buscando sua
conservação. Dessa forma, foi instituído em 5/11/1994, o Comitê de Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). O Comitê faz o monitoramento dos
reservatórios, realizando o acompanhamento dos seus níveis d'água e das vazões afluentes e
defluentes a eles, servindo de suporte para a tomada de decisões sobre a sua operação, e sobre
o disciplinamento do uso múltiplo dos recursos hídricos. Para Garrido (1999), em todas as
situações, o ponto de partida para o gerenciamento do uso múltiplo da água a ser considerado
é o da avaliação das demandas dos distintos usuários, feita em um plano de igualdade de
observação, para que se defina a verdadeira vocação socioeconômica da bacia. Dessa forma,
embora o propósito da construção da Usina Hidrelétrica de Paraibuna tenha sido para o
controle de enchentes, em um estágio mais avançado de desenvolvimento econômico,
existirão pressões para que o sistema seja utilizado atendendo a múltiplos propósitos.
Para algumas hidrelétricas foram inseridos também no banco, um relatório com o resumo
dos principais impactos ambientais das usinas hidrelétricas (AGEVAP, 2006), como
exemplificado na Tabela 2.
A Tabela 4 mostra uma lista de impactos que é o procedimento metodológico mais
simples para avaliação de impactos.
Tabela 2. Resumo dos principais impactos ambientais da usina hidrelétrica de
Paraibuna.
Impactos sobre a natureza

Impactos sobre a sociedade

• Escorregamento de encostas
marginais;
• Mineração de pedra, solo e areia para
construção do empreendimento;
• Perda de 224 km2 de terras;
• Desaparecimento de importantes
habitats;
• Perda de áreas úmidas;
• Prejuízos aos ecossistemas aquáticos
com a transformação do ambiente
lótico em lêntico e pelo barramento
dos rios, impedindo a migração de
espécies;
• Inundação de remanescentes de matas
nativas;
• Inundação de áreas do Parque
Estadual da Serra do Mar.

• Desorganização regional;
• Redução da pecuária leiteira;
• Inundação de núcleos urbanos;
• Interrupção de acessos rodoviários;
• Prejuízos ao patrimônio histórico e
cultural e inundação da usina Félix
Guisard;
• Interferência na infraestrutura de energia
e de telecomunicações;
• Diminuição da população residente e
perda de atividades produtivas;
• Promoção do uso múltiplo do
reservatório, possibilitando atividades de
abastecimento público, irrigação,
navegação e pesca esportiva, turismo e
lazer e aquicultura (tanques-rede).

Fonte: AGEVAP (2006).

Para análise das mudanças ambientais decorrentes da implantação da Hidrelétrica de
Paraibuna no período 1973 a 2004, estão disponíveis no banco:
• Mapa cadastral com a identificação dos municípios que tiveram áreas inundadas pelo
reservatório da hidrelétrica de Paraibuna cujas tabelas trazem informações, texto e fotografias
(CESP, 1995), que evidenciam as mudanças territoriais, populacionais, econômicas e
históricas (Tabela 3 e a Figura 3).
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Tabela 3. Dados dos municípios inundados pela implantação do reservatório do Paraibuna.
Atributos

Paraibuna

Redenção da Serra

População em 1960
População em 1970
População em 1980
População em 1995
População em 2007
Área total do município
Área Inundada
Economia em 1960
Economia em 1965

15.105
5.326
13.845
5.135
14.114
3.970
15.871
4.021
18.574
4.076
810 Km2
309 Km2
70 Km2
20 Km2
Produção de leite
Agropecuária
Construção da UH
Agropecuária
Agricultura
Açúcar
Economia em 2007
Pecuária
Mandioca
Turismo
Bovinocultura de leite e corte
2
Nota: População em nº de habitantes; área em km .
Fonte: SEADE (2010); IBGE (2010).

Natividade da Serra
11.335
9.972
6.895
6.720
7.313
833 Km2
120 Km2
Agropecuária
Agropecuária
Agropecuária
Turismo
Piscicultura

Figura 3. Exemplo de consulta ao banco de dados de Redenção da Serra, um
dos municípios com área inundada pelo reservatório de Paraibuna.

Os dados obtidos (Tabela1) mostram que no município de Paraibuna houve uma
recuperação do êxodo populacional em virtude da adaptação econômica para
empreendimentos de turismo e lazer. Nos municípios de Redenção da Serra e Natividade da
Serra, isso não ocorreu. Cabe destacar, no entanto, que em Natividade da Serra, verificou-se
um desenvolvimento ainda incipiente da atividade de turismo. O predomínio do uso da terra
por pequenos produtores do setor agropecuário, aliado à utilização inadequada e manejo dos
recursos naturais, dificultou a recolocação e a adaptação à nova realidade desses municípios.
Esforços por parte da Companhia Energética de São Paulo (CESP) e dos governos municipais
não foram suficientes para reverter e ou amenizar as dificuldades encontradas pela população
local. Segundo Colito (2000), estudos sobre os impactos causados por empreendimentos
semelhantes sugerem que são as populações das áreas abrangidas diretamente que sofrem as
mais severas consequências, porque perdem referências construídas durante gerações.
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Além dos mapas cadastrais, que permitem visualizar de forma espacializada e
quantitativa o uso e ocupação do solo, foram gerados:
Mapas temáticos que possibilitam visualizar e analisar as alterações na paisagem da área
de estudo para os anos de 1986, 1999 e 2004 (três décadas). Os temas podem ser consultados
individualmente ou em conjunto, como exemplificado na Figura 4. As classes mapeadas em
diferentes datas podem também ser sobrepostas para análise multitemporal.

Figura 4. Exemplo de consulta ao banco de dados do mapa temático de
1986 dos municípios inundados pelo reservatório de Paraibuna.

As áreas de cada classe temática que foram inundadas nos municípios afetados pela
implantação da represa, por data analisada (1986, 1999 e 2004), são apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4. Área total (km2) das classes temáticas da área de estudo (Paraibuna, Redenção
da Serra e Natividade da Serra) por data analisada.
ANO
Classes temáticas
1986
1999
2004
Mata e ou Reflorestamento
993
1073
1298
Pasto e ou Agricultura
1032
880
766
Área Urbana e ou Solo Exposto
84
30
21
Represa
190
171
139

Os resultados mostram que houve um aumento na classe mata e ou reflorestamento. Isso
se deve ao trabalho de recuperação ambiental desenvolvido pela CESP. Segundo o relatório
da AGEVAP (2006), na década de 70, a CESP iniciou um trabalho de recomposição vegetal
em seus reservatórios (Figura 5), orientado a restabelecer a estrutura e a dinâmica da
comunidade florestal, com base no princípio da sucessão secundária, no qual são consideradas
as características ecológicas das espécies presentes em cada estágio sucessional. Foram
plantadas 170 espécies de essências nativas no reflorestamento nas ilhas e trechos do entorno
da represa, além de ser promovida a criação de Tinamídeos e Cracídeos, aves que por se
alimentarem de frutos, disseminam sementes contribuindo para a regeneração florestal.
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Figura 5. Detalhe de ilha reflorestada na época de floração das
quaresmeiras (Tibouchina pulchra).
Fonte: AGEVAP (2006).

É possível também se observar que as áreas de pastagem, de agricultura, de solo exposto
e de ocupação urbana diminuíram ao longo do tempo. Isso se deve ao reflorestamento e
inundação de núcleos urbanos e terras produtivas.
A desapropriação das áreas agrícolas para o enchimento do reservatório e a recolocação
da população para terras não tão produtivas contribuíram para o êxodo populacional,
alteração na economia dos municípios e no uso e ocupação do solo ao longo do tempo. Com o
êxodo houve também prejuízo do patrimônio histórico e cultural da região.
Observam-se, ainda, alterações ao longo dos anos no volume de água do reservatório.
Essas alterações se devem ao ciclo hidrológico com variações sazonais que alternam períodos
de seca e ao possível assoreamento por escorregamentos das encostas marginais que perderam
estabilidade. Grandes áreas de solo foram expostas durante a construção da barragem, devido
à mineração de brita, movimentação de terra e areia usadas em sua construção. Essa
exploração do solo causou instabilidade durante o enchimento do reservatório que foi
minimizada pela implantação do reflorestamento, mas segundo a AGEVAP (2006),
aproximadamente 20 anos após o enchimento, o reservatório apresenta muita instabilidade.
Na construção do banco de dados, considerou-se relevante inserir algumas leis
relacionadas com a construção e manutenção de hidrelétricas, destacadas a seguir:
• Mapas em modelo cadastral com o trecho de Lei 11.428 de 2006 (Lei da Mata
Atlântica) que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica. Para o efeito dessa lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica, as
seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa;
Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila
Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os
manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude e brejos interioranos. As
ocorrências dessas formações estão mapeadas no banco de dados “Atlas Brasil”,
disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) dentro do pacote do
aplicativo SPRING.
• Mapa temático da vegetação nativa original que compunha a Mata Atlântica na área de
estudo. Assim, as seguintes classes podem ser visualizadas: Floresta Ombrófila Densa
Montana, Floresta Ombrófila Densa Submontana e Floresta Ombrófila Densa de Terras
Baixas. Esse mapa temático, mostrado na Figura 6, é importante para um melhor
entendimento da Lei 11.428.
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Figura 6. Exemplo de consulta das classes florestais da Mata Atlântica que
originalmente ocorriam na área de estudo e do texto da Lei 11.428 de 2006 (Lei da
Mata Atlântica) que ordena o uso dessas áreas.

A sobreposição do mapa temático à imagem de 1973 (Figura 7) permite se observar que,
embora na época da construção da Usina Hidrelétrica de Paraibuna não existisse a lei, a
construção aconteceu em consonância com o que a lei veio propor:
“Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão
de vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser implantados
preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou
degradadas”.

Figura 7. Exemplo de consulta ao banco para visualização das classes da vegetação
nativa (Mata Atlântica) sobre a imagem do satélite Landsat de 1973.
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• Mapa cadastral com o trecho da Lei 4771/65, que instituiu o Código Florestal e definiu
as Áreas de Preservação Permanente (APP) como áreas que devem ser protegidas nos termos
dessa lei, as áreas cobertas ou não por vegetação nativa, que tenham a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
• Mapa vetorial com a delimitação da APP ao longo de reservatórios de hidrelétricas,
obedecendo ao critério de que nas hidrelétricas com potência instalada maior que 200
megawatts com área de reservatório maior que 8,0 km2, a APP deve incidir em faixa marginal
com largura mínima de 100 metros ao redor do reservatório, a partir de seu nível mais alto
medido em um plano horizontal.
Quando o mapa vetorial é sobreposto a uma imagem de satélite (Figura 8), pode-se
verificar se a empresa concessionária recuperou ou conservou boa parte das APP conforme
determinado por lei.

Figura 8. Exemplo de visualização da delimitação da APP (em cor branca),
referente à Lei_4771/65-APP, de um setor da Hidrelétrica de Paraibuna sobre a
imagem do satélite CBERS de 2004.

• Mapa cadastral com a Resolução N° 302/2002 na qual o Conselho Nacional do Meio
Ambiente dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente (APP) de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno, considerando
mais especificamente o § 5º: Na hipótese de redução, a ocupação urbana, mesmo com
parcelamento do solo por meio de loteamento ou subdivisão em partes ideais, dentre outros
mecanismos, não poderá exceder a dez por cento dessa área, ressalvadas as benfeitorias
existentes na área urbana consolidada à época da solicitação da licença prévia ambiental.
Quantificadas as áreas das classes, verificou-se que a ocupação urbana na APP é de
aproximadamente 6%, portanto, em conformidade com o proposto na legislação.
Com relação à Resolução CONAMA 001/86 que define no Artigo 2º, sobre a elaboração
de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA) a ser
submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA em caráter supletivo, o
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, foram criados:
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• Mapa cadastral com o trecho da Resolução CONAMA 001/86 vinculado à
identificação da área de início das obras de construção da Hidrelétrica de Paraibuna. Esse
dado deve ser visualizado juntamente com a imagem sintética de 1973 (Figura 9).

Figura 9. Exemplo de visualização do texto da Resolução CONAMA
001/86 associado à imagem do satélite Landsat de 1973.

Pela análise da Figura 9, fica evidente que esse empreendimento entrou em operação
antes da exigência legal de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (IEA) e Relatório de
Impacto do Meio Ambiente (RIMA) e, portanto, não foi submetido ao processo de
licenciamento ambiental. Porém a empresa tem tomado medidas no sentido de preservar os
recursos ambientais e de cuidar da saúde, segurança e o bem-estar da população por meio do
desenvolvimento de atividades sociais e econômicas. Logo após a implantação da usina, um
amplo programa ambiental foi implementado nessa usina.

4. CONCLUSÃO
Os dados mostram que, apesar das modificações causadas pela construção da
hidrelétrica, de um lado houve um ganho ambiental graças à preocupação da companhia
concessionária em fazer um trabalho de recuperação da vegetação e promover ações de
educação ambiental. Por outro lado, as mudanças na economia causadas pela perda de terras
produtivas levaram o êxodo da população que perdeu suas referências geográficas, bem como
parte de seu patrimônio histórico e cultural. Mesmo depois de um longo período de tempo,
aproximadamente 31 anos, os municípios de Redenção da Serra e Natividade da Serra, não
restabeleceram suas populações. Por ser implementado em base digital, o banco de dados
gerado neste trabalho pode ser constantemente atualizado e constitui-se, portanto, em um
exemplo das possibilidades do uso do geoprocessamento, em plataforma gratuita, pelas
concessionárias e administração pública. Dessa forma, a criação de um banco de dados com
informações ambientais, históricas, econômicas e sociais, constitui-se num documento
essencial para análise e monitoramento de grandes reservatórios que pode ser usado tanto para
a gestão do empreendimento quanto como material didático para o ensino em diferentes
níveis.
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RESUMO
No presente trabalho, teve-se como objetivo avaliar a eficiência do extrato de sementes
de moringa (Moringa oleifera), quando utilizado como agente coagulante, na remoção de
turbidez e coliformes de esgoto doméstico, de suinocultura e na água a ser utilizada para
abastecimento público. Para avaliação do efeito do coagulante em cada tipo de água, foram
realizados ensaios utilizando o aparelho Jar-test, sendo avaliados os efeitos das concentrações
de 0,02; 0,04; 0,06; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,2 g de sementes trituradas por litro de água
a ser analisada. A turbidez foi medida nas suspensões após 2 e 24 h e a contagem de
organismos do grupo coliformes totais (CT) e termotolerantes (CF) após 24 h da aplicação e
mistura do coagulante. Equações matemáticas foram ajustadas, por regressão, relacionando
concentração do extrato de sementes de moringa nas águas analisadas com turbidez.
Verificou-se que, na água a ser utilizada para abastecimento público, a concentração de 0,4 g
L-1 de sementes de moringa, para um tempo de sedimentação de 2 h, foi a que proporcionou
maior remoção de turbidez (98%). No mesmo tempo de sedimentação, a remoção média de
turbidez no esgoto doméstico foi de 22,3%. Em maior tempo de sedimentação (24 h), a
remoção média passou a ser de 35,3%. A adição do extrato de sementes de moringa não
proporcionou remoção da turbidez da água residuária de suinocultura. No que se refere à
remoção de CT e CF, a concentração de 0,2 g L-1 de sementes foi a mais adequada para água
a ser utilizada em abastecimento público, tendo sido obtida remoção de 100% de CF. No caso
de esgoto doméstico, a melhor concentração foi de 0,04 g L-1 de sementes, tendo sido obtidas
remoções de 95,6 e 94,3%, respectivamente, e em água residuária da suinocultura, a melhor
concentração foi de 0,8 g L-1 de sementes, tendo sido obtidas remoções de 96,5 e 94,8%,
respectivamente.
Palavras-chave: turbidez; tratamento de água; clarificação da água.

Use of extract of moringa seeds as coagulant agent in treatment of
water supply and wastewater
ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the efficiency of the extract of moringa
(Moringa oleifera) seeds when used as a coagulant agent, in removal of turbidity and coliform
in domestic sewage, pig wastewater and water to be used for public supply. To evaluate the
effect of coagulant on each type of water, tests were performed using the Jar-test apparatus,
and was evaluated the effects of the concentrations of 0.02; 0.04; 0.06; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.6;
0.8 and 1.2 g of powdered seeds per liter of analyzed water. Turbidity was measured in
suspensions after 2 and 24 h and counting of organisms of the group total coliforms (TC) and
fecal or thermotolerants coliforms (FC) after 24 h of application and mixing of the coagulant.
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Mathematical equations were fitted by regression, relating the concentration of the extract of
moringa seeds in water samples with turbidity. It was found that in the water to be used for
public supply, the concentration of 0.4 g L-1 of moringa seeds to a sedimentation time of 2 h
presented the best turbidity removal (98%). In equal sedimentation time, the average removal
of turbidity in the domestic wastewater was 22.3%. On a larger sedimentation time (24 h), the
average removal is increased to 35.3%. The addition of extract of moringa seeds not
presented turbidity removal of pig wastewater. With regard to the removal of TC and FC, the
concentration of 0.2 g L-1 of seeds was the most suitable for water to be used for public
supply, obtained 90% of FC removal. In the case of domestic sewage, the best concentration
was 0.04 g L-1 of seeds, has been obtained removals of 95.6 and 94.3%, respectively, and in
pig wastewater, the best concentration was 0.8 g L-1 of seeds, which presented removals of
96.5 and 94.8%, respectively.
Keywords: turbidity; water treatment; water clarification.

1. INTRODUÇÃO
Em razão de dificuldades operacionais e econômicas, apenas 10% do esgoto doméstico
de locais com populações de até 5000 habitantes são tratados no Brasil (IBGE, 2000). Essas
mesmas comunidades também dispõem de inadequado ou insuficiente sistema de tratamento
de água para fins de consumo.
O não tratamento do esgoto doméstico e o seu lançamento em cursos d’água
proporcionam diversos problemas ambientais, tais como a poluição de águas superficiais e
subterrâneas, além dos riscos de disseminação de doenças. Assim, muitas comunidades do
meio rural, por consumirem água de baixa qualidade, ficam, permanentemente, sob risco de
infecções e doenças de grande gravidade.
O sulfato de alumínio destaca-se como o coagulante químico mais utilizado no Brasil no
tratamento de água de abastecimento público, em razão da alta eficiência na remoção de
sólidos em suspensão e pelo relativamente baixo custo para sua aquisição. No entanto, seu
uso pode tornar-se inviável, em termos econômicos, para utilização no tratamento de água de
áreas mais afastadas, em decorrência dos elevados custos de transporte. Outro problema
associado ao uso do sulfato de alumínio é o lodo gerado no tratamento de água para uso
potável. Após ser o sal solubilizado, o cátion Al3+ será adsorvido no material sólido em
suspensão, proporcionando em razão de um fenômeno físico-químico, a formação de flocos
que se sedimentarão no tanque, proporcionando clarificação da água em tratamento. O
material sedimentado é, por esta razão, muito rico em alumínio, o que dificulta a disposição
final deste material no meio ambiente. De acordo com Martyn et al. (1989), elevadas
concentrações de alumínio no meio podem ocasionar problemas à saúde humana, inclusive
acelerando o processo degenerativo do Mal de Alzheimer. Além disso, a utilização de sais de
alumínio proporciona consumo da alcalinidade da água em tratamento, acarretando custos
adicionais com produtos químicos utilizados na correção do seu pH (Silva et al., 2007).
A utilização de coagulantes naturais, produzido no local e com baixo custo financeiro,
pode proporcionar atenuação nos problemas ligados ao consumo de água não potável e
despejos de águas residuárias, sem tratamento, em corpos hídricos receptores. Além disso, de
acordo com Matos (2004), os coagulantes/floculantes naturais têm demonstrado vantagens em
relação aos químicos, especificamente em relação à biodegradabilidade, baixa toxicidade e
baixo índice de produção de lodos residuais.
Muitos são os resultados de pesquisas comprovando a eficiência do extrato de sementes
de moringa, como agente coagulante, na remoção de turbidez e coliformes de águas
residuárias e de utilização no abastecimento público. Matos et al. (2007) e Chagas et al.
(2009), ao determinarem a melhor combinação concentração-pH de coagulantes, de forma a
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maximizar a remoção de sólidos em suspensão presentes na água em recirculação do
descascamento/despolpamento dos frutos do cafeeiro e na água residuária de laticínios,
respectivamente, concluíram que o extrato de sementes de moringa mostrou grande potencial
de utilização como coagulante natural e alternativo no tratamento dessas águas. Silva et al.
(2001) estudaram a utilização de coagulantes naturais no tratamento de efluentes da indústria
têxtil e observaram que, comparativamente aos coagulantes químicos convencionalmente
utilizados, a Moringa oleifera foi uma alternativa promissora no tratamento físico-químico
dessas águas residuárias, podendo ser empregada como auxiliar no tratamento primário, já
que proporciona aumento na eficiência dos decantadores na remoção de sólidos em
suspensão. Heredia e Martín (2009) apontaram o extrato de sementes de moringa como
excelente agente removedor de surfactantes aniônicos em solução aquosa, alcançando 80% de
remoção do lauril sulfato de sódio. Heredia et al. (2009) concluíram que o extrato de sementes
de moringa apresentou elevada eficiência na remoção de corantes. Abdulsalam et al. (2007)
ao utilizarem o extrato de sementes de moringa na clarificação de águas brutas de Maiduguri,
Nigéria, obtiveram eficiência de remoção da turbidez de 82,4% para a dose ótima de 180 mg
L-1 de sementes. Além disso, os mesmos autores observaram que a moringa pode substituir o
sulfato de alumínio em razão da favorável razão custo-eficácia, baixa agressão ao meio
ambiente, além de poder ser obtida localmente.
De acordo Silva et al. (2007), a solução da semente de moringa tem se mostrado efetiva
como agente coagulante e na remoção de patógenos de águas brutas. Al Azharia Jahn (1986),
ao pesquisar duas espécies de Moringa (M. stenopetala e M. oleifera) verificou que os
cotilédones contêm uma substância antimicrobiana aumentando o efeito do tratamento
biológico da água. O mesmo autor afirmou que, com a dose de semente adequada, é possível
reduzir de 98 a 100% a contagem de coliformes fecais de águas brutas que apresentavam,
inicialmente, elevada turbidez, baixando a turbidez para menos de 10 UNT. Resultados
semelhantes foram obtidos por Muyibi e Evision (1995), que concluíram ser a Moringa
oleifera capaz de reduzir de 80 a 99,5% da turbidez e 90 a 99% das bactérias presentes na
água. Chagas et al. (2009) encontraram eficiência de 83,9% na remoção de DQO e de 80,7%
de óleos e graxas de águas residuárias de laticínios, obtidas quando da utilização de uma dose
de 0,9 g L-1 de sementes. Matos et al. (2007) obtiveram remoção de turbidez acima de 90%, no
tratamento de água em recirculação no descascamento/despolpa dos frutos do cafeeiro,
utilizando-se a dose de 0,15 g L-1 de sementes, estando o pH da suspensão na faixa de 4 a 5.
Objetivou-se, com a realização do presente trabalho, avaliar a eficiência de diferentes
concentrações do coagulante extrato de sementes de moringa na remoção de turbidez e
coliformes em diferentes tipos de águas.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Nos ensaios, foram utilizados três diferentes tipos de águas: água superficial, coletada em
reservatório do Ribeirão São Bartolomeu (AA), água residuária da suinocultura (ARS) e
esgoto doméstico bruto (ED) proveniente do Bairro Acamari, Viçosa-MG. Os valores de
turbidez encontrados nessas águas foram, respectivamente, de 285,0; 106,0 e 64,8 UNT.
Para avaliar a eficiência do extrato de sementes de moringa como agente coagulante,
foram preparados extratos obtidos com a trituração, em liquidificador, de 1, 2 e 3 gramas de
sementes de moringa em cada 100 mL de água destilada (soluções de 10, 20 e 30 g L-1 de
sementes), sendo a suspensão, posteriormente, filtrada em malha de 1 mm. A solução preparada
foi armazenada em geladeira (4°C) e utilizada no dia seguinte do seu preparo.
Antes da mistura do coagulante nas águas em estudo, estas foram acidificadas com ácido
sulfúrico (1 mol L-1) até se obter pH em torno de 4,2, conforme recomendação de Matos et al.
(2007) e Chagas et al. (2009).
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De cada suspensão preparada com sementes de moringa foram retiradas alíquotas de 1, 5, 10
e 20 mL e aplicadas em 500 mL de cada um dos três diferentes tipos de água em análise, de modo
que para a concentração de 10 g L-1 de sementes, as alíquotas de 1, 5, 10 e 20 mL equivaleram a
0,02; 0,10; 0,20 e 0,40 g L-1 de sementes. Para a concentração de 20 g L-1, as alíquotas
equivaleram a 0,04; 0,2; 0,4 e 0,8 g L-1 e para a concentração de 30 g L-1, as alíquotas
equivaleram a 0,06; 0,3; 0,6 e 1,2 g L-1. Como as concentrações/alíquotas de 0,2 e 0,4 foram
aplicadas tanto para o tratamento que recebeu as concentrações de 10 como 20 g L-1 de sementes,
consideraram-se os melhores valores obtidos para os parâmetros a serem estudados. Em seguida,
as suspensões foram misturadas nos béqueres e colocadas em agitação no aparelho “Jar-test”,
permanecendo por 30 segundos sob agitação a 160 rpm e, posteriormente, por 15 minutos, sob
agitação a 15 rpm. As suspensões foram mantidas por períodos de 2 e 24 horas em repouso para a
sedimentação do material nos béqueres. Decorrido o período, amostras do sobrenadante foram
retiradas dos béqueres para medição da turbidez.
Nas amostras em que foram obtidos os melhores resultados na remoção de turbidez,
considerando-se o tempo de sedimentação e a concentração correspondentes, foram feitas as
análises de Coliformes Totais (CT) e Termotolerantes (CF) da água em análise.
Os ensaios em Jar-test e as análises de turbidez, medida em turbidímetro modelo AP 2000,
foram realizadas no Laboratório de Qualidade da Água e as microbiológicas (CT e E. coli)
obtidas utilizando-se o método enzimático, no Laboratório de Análises Microbiológicas do
Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Todas as análises
seguiram o que está preconizado no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (APHA et al., 2005).
Por meio de regressão, foi feito o ajuste de equações matemáticas relacionando turbidez
e contagem de CT e CF (E. coli) nos dois tempos estudados (2 h e 24 h) como função da
concentração do extrato de sementes de moringa, tendo sido considerado satisfatório o ajuste
que proporcionasse coeficiente de determinação maior que 70% e apresentasse significância
mínima de 10% de probabilidade nos coeficientes. Para realizar a análise de regressão,
utilizou-se o programa SigmaPlot 9.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas Figuras 1, 2 e 3 estão apresentados, respectivamente, os valores de turbidez nas
águas de abastecimento (AA), esgoto doméstico (ED) e de suinocultura (ARS), para 2 e 24
horas de tempo de sedimentação em função da concentração aplicada de extrato de sementes
de moringa.
De acordo com os resultados apresentados na Figura 1 (AA), para o tempo de repouso de
2 horas, os menores valores de turbidez 5,54; 5,74 e 5,12 UNT foram alcançados quando
foram utilizadas as concentrações de 0,4; 0,8 e 1,2 g L-1 de sementes, respectivamente. No
tempo de sedimentação de 24 horas, as mesmas concentrações proporcionaram também os
menores valores de turbidez, porém, ainda mais baixos, já que houve maior tempo para
formação e sedimentação dos flocos formados. Como esses valores de turbidez foram muito
próximos para as três concentrações e para os 2 tempos estudados (2 e 24 h), torna-se
conveniente utilizar a concentração cuja quantidade de sementes de moringa e cujo tempo de
sedimentação sejam os menores. Dessa forma, observa-se que a concentração de 0,4 g L-1 de
sementes, para um tempo de sedimentação de 2 horas, proporcionou maior viabilidade de
utilização, alcançando eficiência de 98% na remoção de turbidez. A concentração ótima de
sementes de moringa obtida neste trabalho foi maior que a obtida por Abdulsalam et al.
(2007), que ao utilizarem o extrato de semente de moringa em um estudo na clarificação de
águas brutas de Maiduguri e obtiveram dose ótima de 0,18 g L-1 de sementes e, nessa
condição, a eficiência na remoção da turbidez foi de 82,4%.
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Figura 1. Valores de turbidez (T) em função da concentração de sementes
de moringa (C) na água de abastecimento (AA), para 2 e 24 h de
sedimentação.

Embora tenha sido observado que a concentração de sementes de moringa que
proporcionou menor valor de turbidez (76,6 UNT) na água de esgoto doméstico (ED) foi a de
0,4 g L-1, seguida da concentração de 0,2 g L-1 (78,9 UNT), não foi possível apresentar um
modelo matemático que descrevesse o comportamento da turbidez em função das
concentrações de sementes de moringa. Dessa forma, na Figura 2 estão apresentadas as
médias dos valores dessa variável para os tempos de sedimentação de 2 e 24 horas. Para 2
horas de sedimentação, a média obtida foi de 82,4 UNT e remoção média de 22,3%. Já para
24 horas de sedimentação, a média obtida foi de 68,6 UNT e 35,3% de remoção de turbidez.
Comparando-se os resultados obtidos na remoção de turbidez da água de abastecimento com
os obtidos no esgoto doméstico, verifica-se maior eficiência na primeira. Muyibi e Evison
(1995) constataram maior eficiência do extrato de sementes de moringa em águas com
elevada turbidez. Silva et al. (2007), ao realizarem um estudo de pós-tratamentos de efluentes
provenientes de reatores anaeróbios de manta de lodo ao utilizarem coagulantes naturais
(Moringa oleífera, Lam) e não-naturais, verificaram que quando utilizaram uma concentração
de 0,2 g L-1 de sementes de moringa em água residuária doméstica bruta foi obtida turbidez de
43 UNT para um tempo de sedimentação de 1,5 h. Como a turbidez inicial era de 108 UNT, a
eficiência de remoção obtida foi de 60%, valor bem superior ao obtido neste trabalho. Mesmo
com a elevada eficiência obtida, os autores questionaram a eficiência do uso das sementes de
moringa no tratamento físico-químico de esgoto sanitário, já que a máxima remoção de
turbidez obtida com o extrato de sementes de moringa, utilizando a concentração de 0,2 g L-1
de sementes, foi praticamente igual ao valor encontrado quando foi utilizado o cloreto férrico
na concentração de 0,025 g L-1.
Silva et al. (2007), quando avaliaram a influência do pH na remoção de turbidez de
esgoto bruto com a aplicação de extrato de sementes de moringa, observaram que o pH dessa
água residuária não influenciou, de forma significativa, na eficiência de remoção da turbidez.
Entretanto, esses autores indicaram que o pH ótimo para a floculação, quando é utilizado o
extrato de sementes de moringa no tratamento de esgoto doméstico bruto, está em torno de
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7,0, valor bem acima do que foi utilizado neste trabalho. Entretanto, nesse trabalho, os
resultados indicam que o tipo de sólidos em suspensão ou de íons em solução parece ser fator
de maior importância na remoção de turbidez das águas, acreditando-se que a remoção
proporcionada pelo extrato de sementes de moringa é, preferencialmente, de sólidos
inorgânicos em suspensão.
Esgoto Doméstico
110
2h
24 h
Média - 2 h
Média - 24 h

Turbidez (UNT)

100

90
T2h = 82,39 ± 3,15
80
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70

60
0,0
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0,8

1,0
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1,4

Concentração (g L-1)

Figura 2. Valores de turbidez (T) em função da concentração de
sementes de moringa trituradas no esgoto doméstico (ED), para 2 e 24 h
de repouso da amostra.

De acordo com os dados apresentados na Figura 3, observa-se que além da moringa não
ter contribuído no processo de coagulação da água residuária de suinocultura, a matéria
orgânica originária das sementes contribuiu para o aumento de sólidos em suspensão na água
e, tal como ocorrido em esgoto doméstico, não foi possível apresentar um modelo que
descrevesse o comportamento da turbidez em função das concentrações de sementes de
moringa. Assim, estão apresentadas apenas as médias dessa variável para os tempos de
sedimentação de 2 e 24 horas. Acredita-se, tal como já discutido anteriormente, que há menor
eficiência do extrato de sementes de moringa quando o material em suspensão é,
predominantemente, orgânico ou quando os solutos presentes nas águas residuárias
interfiram, de forma negativa, na coagulação desse material. Isso contraria, em parte Muybi e
Evison (1995), que afirmaram que o extrato de sementes de moringa possui propriedades
coagulantes atribuídas a proteínas catiônicas de baixo peso molecular, as quais interagem com
o material orgânico da água, destruindo a estabilidade coloidal e facilitando a sua remoção
por sedimentação (Ndabigengesere e Narasiah, 1998). Acredita-se que, devido à presença de
maior concentração de solutos nas águas residuárias domésticas e da suinocultura, o poder
coagulante do extrato de sementes de moringa tenha ficado prejudicado.
Com base nos resultados obtidos, conclui-se ser inviável, da forma como conduzida neste
experimento, o uso do extrato de sementes de moringa como coagulante natural alternativo na
etapa de tratamento primário da água residuária da suinocultura e esgoto doméstico.
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Figura 3. Valores de turbidez (T) em função da concentração de
sementes de moringa (C) na água residuária da suinocultura (ARS), para
2 e 24 h de repouso da amostra.

Nas Figuras 4 e 5 estão apresentadas as contagens de CT e CF, respectivamente, em
função da concentração de sementes de moringa na suspensão, para o mesmo tempo de
sedimentação e tipos de águas residuárias. A escolha das alíquotas da concentração de 20 g L-1
de sementes para o tempo de sedimentação de 24 horas deveu-se, a ser essa a condição que
propiciou a maior remoção de turbidez, o que, coincidentemente, ocorreu no mesmo tempo de
repouso, para os três tipos de águas analisadas.
De acordo com o que está apresentado nas Figuras 4 e 5, as concentrações de sementes
de moringa na água de abastecimento que proporcionaram remoção máxima de CF foram 0,2;
0,4 e 0,8 g L-1 de sementes. Para CT, não houve diferença na remoção com o aumento na
concentração de sementes. Dessa forma, do ponto de vista técnico e econômico, a
concentração de 0,2 g L-1 de sementes mostrou-se a mais adequada, pois nenhuma das
concentrações avaliadas apresentou remoção de CT, porém alcançou-se 100% de remoção
para CF presentes da água de abastecimento.
Em relação ao esgoto doméstico, observou-se que a concentração que proporcionou
maior remoção de CT e CF foi a de 0,04 g L-1 de sementes, alcançando-se remoções de 94,3%
e 95,6%, respectivamente. Esses resultados foram superiores aos obtidos por Silva et al.
(2007) que, ao avaliarem o pós-tratamento de efluentes provenientes de reatores anaeróbios,
não verificaram qualquer redução na contagem de coliformes com a adição de extrato de
sementes de moringa ao esgoto tratado. Tanto para esgoto doméstico como para água de
abastecimento, as maiores remoções foram obtidas quando foram aplicadas as menores
concentrações de sementes de moringa. Já para a água residuária da suinocultura, as maiores
remoções foram obtidas quando utilizada a maior concentração, ou seja, de 0,8 g L-1 de
sementes, alcançando-se 94,8 e 96,5% para CF e CT, respectivamente. Embora se saiba que o
extrato de sementes de moringa seja efetivo na remoção de bactérias do grupo coliforme, a
acidificação das amostras até se obter pH na faixa de 4,5 pode ter sido, no entanto, fator de
grande influência na remoção de CT e CF.
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Figura 4. Contagem de coliformes termotolerantes (CFARS, CFAA e
CFED) em função da concentração de sementes de moringa.
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Figura 5. Contagem de coliformes totais (CTARS, CTAA e CTED) em
função da concentração de sementes de moringa.
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4. CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que:
A concentração de 0,4 g L-1 de sementes de moringa, para um tempo de sedimentação de
2 horas na água de abastecimento, apresentou-se como de maior viabilidade para utilização no
tratamento dessa água, proporcionando remoção de turbidez de até 98%;
No esgoto doméstico, em 2 horas de sedimentação, a remoção média de turbidez foi de
22,3%, sendo a remoção obtida em 24 horas de sedimentação de 35,3%;
Não houve remoção da turbidez da água residuária de suinocultura pela adição de extrato
de sementes de moringa;
A concentração de 0,2 g L-1 de sementes mostrou-se a mais adequada para remoção de
CF na água de abastecimento, tendo sido alcançado 100% de remoção. A melhor
concentração de sementes no esgoto doméstico para remoção de CT e CF foi de 0,04 g L-1 de
sementes, alcançando-se remoções de 95,6 e 94,3%, respectivamente, e para a água residuária
da suinocultura, a melhor concentração foi de 0,8 g L-1, alcançando-se e 96,5 e 94,8%,
respectivamente.
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RESUMO
Neste trabalho objetivou-se avaliar as características físicas e aspectos do saneamento
ambiental de bacia de drenagem inserida na região hidrográfica do rio Morto, tomada como
experimental e representativa da região hidrográfica da baixada de Jacarepaguá, área de
expansão da cidade do Rio de Janeiro, como suporte ao desenvolvimento de políticas públicas
que possam nortear a conservação da água e o desenvolvimento sustentável da região. A
metodologia empregada na delimitação da bacia e determinação das características físicas
envolveu a aplicação de pequenos procedimentos computacionais associados à extensão
ArcHydro do sistema ArcGis®. Foram determinados a área, o perímetro, o coeficiente de
compacidade, fator de forma, densidade de drenagem, extensão média do escoamento
superficial e declividade da bacia. A baixa declividade observada no trecho costeiro da bacia
do rio Morto conjugada com os valores dos parâmetros físicos possibilitou concluir que a
bacia é suscetível à ocorrência de enchentes, sobretudo durante eventos concomitantes de
maré alta e chuvas intensas. A análise socioambiental envolveu recortes de resultados do
censo do IBGE de 2000 sobre questões sociais e do saneamento ambiental. Observou-se que a
taxa de analfabetismo na bacia de drenagem é o dobro do que a observada para a cidade e que
a oferta de serviços de abastecimento de água, destinação de efluentes sanitários e coleta de
lixo são mais precárias na bacia, do que na região de Jacarepaguá e do que na cidade do Rio
de Janeiro. Sendo a situação do esgoto a pior e a do lixo a melhor em termos relativos.
Palavras-chave: SIG; ArcHydro; Planejamento Urbano Integrado; Gestão de Recursos Hídricos.

Characterization of physical parameters and environmental sanitation
for experimental-representative catchment located in the lowlands of
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brazil
ABSTRACT
This paper aimed to evaluate the physical characteristics and environmental sanitation
aspects for a drainage area inserted in the region of Morto river catchment, taken as
experimental and representative of Jacarepaguá Lowland Basin in Rio de Janeiro, where
city´s growth is taking place very fast. It is expected that this study will support the
development of public policies that may guide the conservation of water and sustainable
development of the region. The methodology used for watershed delimitation and the physical
characteristics calculation involved the application of small computational procedures
associated to ArcGis 9.2, ArcHydro®. It was determined the area, the perimeter, the
compactness index, shape factor, drainage density, average extension of runoff and
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catchment´s slope. The observed low slope along the river coast combined with the physical
parameters of the basin, enabled to conclude that this catchment is susceptible to floods
especially during concomitant events of high tide and heavy rain. The analysis of social and
environmental sanitation aspects took into account IBGE`s 2000 Census results. It was
observed that illiteracy rates for the catchment area was doubled of that observed for the city
as whole and that services such as water supply, sewage and garbage collection are more
precarious in the catchment area than in the neighborhood of Jacarepaguá or the city of Rio de
Janeiro. In relative terms, sewage collection was in the worst situation while the garbage
collection services were in the best for the studied basin.
Keywords: GIS; ArcHydro; Integrated Urban Planning; Water Resources Management.

1. INTRODUÇÃO
A determinação de características físicas e diagnóstico de questões sociais e associados
ao saneamento ambiental norteiam o planejamento e a gestão dos recursos hídricos de bacias
hidrográficas. Bacias experimentais funcionam como pequenos laboratórios estabelecidos no
mundo real que contribuem, entre outros, na compreensão das relações e processos
envolvidos no ciclo hidrológico que determinam a ocorrência espaço-temporal dos recursos
hídricos (Šraj et al., 2008; Medeiros et al., 2005). Podem ainda ser representativas da
realidade sócio, econômica, física e ambiental, possibilitando, em princípio, a extrapolação
dessa realidade representada, para uma região de maior abrangência especial e têm papel de
destaque no planejamento e na gestão dos recursos hídricos. As características físicas das
bacias hidrográficas constituem um dos forçantes do ciclo hidrológico e são aplicadas
também em estudos de regionalização de vazões1. No entanto, fatores antrópicos
representados por aspectos e parâmetros socioeconômicos, ambientais, saneamento ambiental,
contribuem também para impactos do ciclo hidrológico e alterações da disponibilidade e da
qualidade dos recursos hídricos. Tem havido esforços no mundo inteiro no sentido do
estabelecimento de bacias experimentais e representativas que possam caracterizar a
disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas de diferentes tamanhos e características de
ocupação (Ruban et al., 2007; Bonta et al., 2003; Hession et al., 2000; Šraj et al., 2008), assim
como melhorar a compreensão das relações dos processos hidrológicos por meio das escalas
(Sivapalan, 2003). Esses estudos contribuem também na compreensão de possíveis alterações
no ciclo hidrológico e da distribuição espaço-temporal dos recursos hídricos devido às
mudanças no uso e ocupação do solo, assim como devido às mudanças climáticas.
Adicionalmente, as características físicas auxiliam na determinação de parâmetros em estudos
de modelagem hidrológica e climatológica (Pimentel da Silva e Ewen, 2000).
As áreas urbanas e população associada têm crescido no mundo inteiro bem mais do que
a população rural. Esse crescimento tem representado um desafio para a sociedade e gestores
públicos na garantia de moradia para todos, no provimento de serviços de infra-estrutura
urbana e no desenvolvimento sustentável, sobretudo nos países em desenvolvimento, que já
acumulam problemas de ordem social e econômica. No Brasil, a população urbana já supera
os 80% (Brasil, 2003). Os efeitos desse crescimento urbano materializam-se na paisagem
observada nas grandes cidades brasileiras, entre elas a cidade do Rio de Janeiro. Observa-se
pressão pela ocupação de terrenos, muitas vezes com fragilidades na definição fundiária e do

1

Estudos de regionalização de vazões buscam através de técnicas estatísticas a transferência de informações,
nesse caso vazões, de um lugar para outro na bacia. Uma das estratégias é correlacionar características
climatológicas e físicas com vazões de referência nas seções fluviométricas com séries de vazões observadas.
Essas relações são aplicadas para outras seções fluviométricas de interesse a partir da determinação das
características físicas das áreas de drenagem associadas às mesmas (e.g. Silva Júnior et al., 2003). Esses estudos,
entre outros, têm sido aplicados com frequência nas decisões de outorga dos recursos hídricos.
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ponto de vista ambiental. São regiões de baixada2, beiras de rio e encostas - problema
amplamente conhecido no Brasil. Nesse contexto, as regiões periurbanas são de especial
interesse. Por estarem em desenvolvimento, acredita-se que ali possa ser evitada a degradação
ambiental muitas vezes observadas em áreas mais antigas e densamente ocupadas. A
dimensão da antropização da bacia hidrográfica e seu grau de degradação ambiental podem
ser avaliados por indicadores sociais e ambientais presentes indiretamente nos dados
observados nas respostas dos censos do IBGE. São questões sobre população, densidade
demográfica, grau de analfabetismo, abastecimento de água, lançamento e tratamento de
efluentes e resíduos sólidos. Essas informações integradas às características físicas podem
definir suscetibilidades a problemas hídricos, como enchentes, abastecimento de água
eficiente, qualidade das águas, destinação de efluentes e resíduos, além de influenciar a saúde,
podem nortear gestores públicos na priorização de ações e investimentos para a melhoria da
qualidade de vida e garantia do desenvolvimento sustentável.
A região da baixada de Jacarepaguá, caracteriza-se como área de expansão da cidade do
Rio de Janeiro e, embora tenha tido um planejamento inicial para ocupação, observa-se na
atualidade uma lacuna no desenvolvimento de sua infraestrutura urbana (Cerqueira et al.,
2007). Isso tem levado à degradação ambiental, desmatamento, pressão nas áreas de proteção
ambiental, problemas na qualidade das águas lacustres e fluviais, proliferação de gigogas3,
prejuízos na qualidade ambiental das praias, com impacto direto na qualidade de vida local,
sobretudo nos assentamentos informais, cuja população acaba sendo a mais atingida pelas
enchentes recorrentes, proliferação de roedores, lacunas no saneamento básico e precariedade
da saúde ambiental (Araújo, 2007).
Atualmente, essa região ganhou importância ainda maior. Além de representar a área de
expansão da cidade, onde se acredita que vários impactos socioambientais que ocorreram no
restante da cidade possam ser evitados, será o local que concentrará o aparelhamento
esportivo para as Olimpíadas de 2016. A busca dos caminhos para melhoria dos processos de
gestão e planejamento com vistas à melhoria da qualidade de vida, passa pelo reconhecimento
da realidade local, tanto do ponto de vista físico, quanto do social e ambiental, assim como
sua qualificação no contexto territorial maior. Adicionalmente, observa-se que a realidade
local condiciona e adequa as possíveis soluções e encaminhamento das políticas públicas para
solução dos problemas.
Cabral (1979) apresentou um estudo sobre o mapeamento geológico e geotécnico da
região da Baixada de Jacarepaguá, a fim de apresentar a composição geológica da região,
analisando sua geomorfologia e seus efeitos com a ocupação da região, um dos pioneiros na
caracterização daquele local. Segundo Cabral (1979), o plano Lúcio Costa de urbanização e
desenvolvimento da Baixada de Jacarepaguá, de 1969, foi um dos grandes responsáveis pela
ocupação da região, por meio de obras de infraestrutura urbana e abertura de estradas para
maior acesso aos transportes públicos, gerando, naturalmente, pressões sobre os recursos
hídricos. Questões associadas às pressões sobre os recursos hídricos subterrâneos foram
discutidos em Kauffmann et al. (2004). No Plano Diretor de Recursos Hídricos para a Bacia
Hidrográfica da Baía de Guanabara, que acabou por incluir a região da Baixada de
Jacarepaguá, estão contidas informações mais limitadas a respeito de Jacarepaguá, se
comparadas a outras sub-regiões hidrográficas. Nesse caso, o enfoque principal para a região
foi a de uso do solo e Unidades de Conservação no Parque Estadual da Pedra Branca,
localizado na região. Ainda com relação às áreas de conservação, recentemente, em outubro
de 2009, foi realizado o I Encontro do Parque Estadual da Pedra Branca. As discussões
2

Regiões de baixada são regiões com cotas altimétricas bem baixas, geralmente litorâneas ou próximas a corpos
hídricos, onde as declividades são muito baixas. Nessas, regiões os solos encontram-se mais próximos à
saturação. Os escomentos fluviais nessas regiões podem sofrer também influência das marés.
3
São plantas da espécie Eichhomia grassipes (Martius) Solsms-Laubach, Pontederiaceae. Popularmente
conhecidas, em alguns locais, por gigoga, aguapé e jacinto-de-água.
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tiveram enfoque nas pressões e fragilidades da área de preservação, que tem representação
expressiva dentro dos limites da bacia hidrográfica da baixada de Jacarepaguá. Entre as
temáticas abordadas estava a fragilidade da questão social da região, sobretudo devida às
ocupações irregulares, a importância do parque para os estudantes do Ensino Fundamental e
Médio da Zona Oeste na educação ambiental, lazer e turismo, a importância do uso de
geotecnologias para o mapeamento ecológico, turístico e de riscos ambientais. Foram ainda
abordados problemas da qualidade da água associados às pressões antrópicas.
Este artigo apresenta a metodologia aplicada e os resultados obtidos na apropriação das
características sócio, físico, ambientais e diagnóstico do saneamento ambiental da bacia do rio
Morto, constituída como representativa e experimental, principal objeto de estudo do Projeto
HIDROCIDADES, que visa à conservação das águas em meios urbano e peri-urbanos por
meio de atividades de pesquisa e ações de extensão universitária para o desenvolvimento
urbano integrado à gestão sustentável dos recursos hídricos. Foram determinados a área e
perímetro da bacia, seu coeficiente de compacidade, fator de forma, extensão do escoamento
superficial, densidade de drenagem e declividade da bacia. A partir do censo 2000 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística foram apropriados indicadores sociais e do saneamento
ambiental (abastecimento de água, destinação de efluentes sanitários e resíduos sólidos).

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi selecionada a bacia do rio Morto até a ponte da Estrada dos Bandeirantes, em
Vargem Grande, próximo ao Parque de Águas Rio Water Planet, como representativa das
características sócio, físicas, ambientais e do saneamento ambiental da Baixada de
Jacarepaguá, sobretudo àquela associada ao chamado lote 3, que compreende os bairros de
Vargem Pequena e Vargem Grande (Figura 1). As atividades socioeconômicas, forma de
ocupação, aspecto da paisagem se assemelham às condições observadas no lote 3. Observa-se
ainda, que a área da bacia hidrográfica coincide praticamente com a área de dois setores
censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), permitindo a apropriação
de dados socioeconômicos e ambientais. Esses fatores foram determinantes para a escolha da
área do estudo. Observou-se, também no local, a existência de Comunidade de Interesse
Social e locais interessantes, com possibilidades de vigilância, para localização das estações e
tecnologias para o monitoramento físico-ambiental.
A bacia foi instrumentada como bacia experimental, funcionando como um Laboratório
em escala real para compreensão dos processos envolvidos no ciclo hidrológico e dos
impactos das ações antrópicas. Servindo inclusive para o desenvolvimento de pesquisa
técnico-científica nas áreas afins
A região em estudo constitui área de expansão da cidade do Rio de Janeiro com
características periurbanas. Contribuíram ainda para a escolha da bacia do rio Morto outros
fatores, como a possibilidade de utilização de dados fluviométricos observados na década de
80, no posto, já extinto4, de Vargem Alegre, nas proximidades do qual foi localizada uma das
seções fluviométricas para monitoramento de níveis d’água e vazões. Adicionalmente, as
características de uso e ocupação do solo – parte da bacia do rio Morto está inserida em Área
de Preservação Permanente (APP) do Parque Estadual da Pedra Branca e, parte, nos trechos
médios e baixos do rio Sacarrão, principal afluente do rio Morto, com traços da ocupação
típica do local, condomínios residenciais, pequenos comércios associados à jardinagem,
materiais de construção, restaurantes e bares, ocupações com assentamentos informais. A
ocupação está em construção e ainda há terrenos com indefinição fundiária. Não há rede de
4

O posto foi extinto por questões econômicas em detrimento da intensificação do monitoramento em outros
locais da região metropolitana do Rio de Janeiro, à época da Implantação do Plano de Despoluição da Baía de
Guanabara em 1986.
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drenagem construída e a rede de esgotos está em implantação. Observa-se a prática de
lançamento de efluentes e resíduos, sobretudo entulho e esgoto, na rede de drenagem natural,
além da ocupação nas regiões marginais e degradação da mata ciliar. Embora haja coleta
formal de lixo, observam-se ao longo das áreas ocupadas algumas caçambas e sacos de lixo
acumulados em terrenos sem ocupação. No trecho de jusante do rio Morto, que drena suas
águas para a praia da Macumba no Recreio, observa-se proliferação de gigogas5. O
abastecimento de água se dá preferencialmente pela captação da CEDAE (Companhia
Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro) no rio Sacarrão dentro dos limites do Parque
na própria bacia, mas observa-se intensa pressão pelo uso concorrente de água subterrânea
(Kauffmann et al., 2004).
Para determinação das características físicas, foram adotados mapeamentos restituídos
nas escalas 1:50.000, 1:10.000 e 1:2.000 (escala cadastral) a partir de levantamento
aerofotogramétrico de 1999, cedidos da base cartográfica municipal, de competência do
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP, Diretoria de Informações Geográficas
– DIG. Os arquivos encontram-se no formato SEQ ou DXF, e ainda no formato Shape File
(SHP) e Map Units File (ADF), para manipulação e visualização via Sistemas de Informações
Geográficas. Neste caso foi adotado o sistema ArcGis, na versão 9.2. Foram desenvolvidos
pequenos procedimentos computacionais associado às facilidades da extensão ArcHydro, no
reconhecimento automático dos limites da bacia hidrográfica por meio dos divisores de água,
assim como apropriação das características físicas da área de drenagem.

Figura 1. Localização da Região de Estudo (Bacia do Rio Morto) - Baixada de Jacarepaguá, Rio de
Janeiro6. Fonte: Rosa (2002); Anuário Estatístico do Rio de Janeiro – Instituto Pereira Passos - PMRJ e
Software Google Earth.

Para a determinação dos parâmetros fisiográficos foram tomadas as relações apresentadas
em vários textos da hidrologia, neste caso em particular Villela e Mattos (1975), onde o
coeficiente de compacidade (Kc), o fator de forma (Kf), densidade de drenagem (Dd) e a
extensão média do escoamento superficial (l), são dados pelas Eqs. [1] a [4].
K c = 0,28

P

[1]

A

A
L2
LL
Dd =
A

Kf =

[2]
[3]

5

São plantas da espécie Eichhomia grassipes (Martius) Solsms-Laubach, Pontederiaceae. Popularmente
conhecidas, em alguns locais, por gigoga, aguapé e jacinto-de-água.
6
A região de estudo está inserida na Área de Planejamento (AP) número 4 da Preferitura da Cidade do Rio de
Janeiro, na porção do Lote 3 para os projetos de drenagem, que compreende, sobretudo, os bairros de Vargem
Grande e Vargem Pequena.
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l=

A
4 LL

[4]

A área (A) é dada pelo rebatimento da mesma no plano, o perímetro (P) como o
comprimento da linha de divisor de águas que envolve a bacia de drenagem até a seção
fluviométrica do rio Morto na ponte da Estrada dos Bandeirantes, L é o comprimento do rio
principal e LL o somatório do comprimento de todos os cursos d´água. Foi também
determinada a declividade da bacia a partir das declividades de cada pixel. O valor médio, que
define a declividade média, foi estimado pela média ponderada das declividades, em que o
peso de cada valor é dado pelo número de ocorrências de pixels em cada faixa de declividade.
Para a caracterização de aspectos sociais e do saneamento ambiental, foram selecionadas,
a partir dos questionários usados pelo IBGE, questões, conforme relacionadas no Quadro 1,
diretamente relacionadas com a gestão ambiental e dos recursos hídricos. Após localização
dos dois setores censitários de interesse (290292 e 290293), foram obtidos os dados
correspondentes no sítio do Armazém de Dados do Instituto Pereira Passos (PCRJ) associados
ao Censo 2000 do IBGE que atribuiu à pesquisa do censo um maior detalhamento da escala
municipal em relação àquelas realizadas anteriormente. Em relação aos domicílios, os
aspectos analisados foram os seguintes: habitação e saneamento básico, quantidade de
banheiros, tipo e condições de domicilio, condição de ocupação, abastecimento de água e sua
canalização, tipo de escoadouro e destino do lixo. Os dados foram analisados isoladamente,
por setor censitário e, também de forma integrada, para toda a bacia hidrográfica.
Contribuíram também para estes estudos diversas incursões para observação das
atividades locais, complementação de informações já mapeadas, assim como apropriação da
percepção e forma de interação dos atores locais na transformação do espaço que ocupam.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização Fisiográfica
As características físicas representam elementos de grande importância no
comportamento hidrológico da bacia. Existe uma estreita correspondência entre o regime
hidrológico e esses elementos. As características físicas em conjunto com as observações
hidrológicas poderão ser aplicadas na determinação das variáveis hidrológicas em outras
bacias em que não são conhecidas as variáveis hidrológicas, nos estudos de regionalização de
vazões e de modelagem hidrológica, sobretudo por se tratar de bacia representativa. Ressaltase a importância da determinação das variáveis hidrológicas no planejamento e na gestão dos
recursos hídricos.
Foi verificado que as cotas altimétricas distribuem-se entre 6 m (exutório) e 581 m, nas
nascestes do rio Sacarrão. Na Figura 2, é apresentada a bacia hidrográfica do rio Morto até a
ponte da Estrada dos Bandeirantes, assim como a localização do monitoramento hidrológico.
Na Tabela 1 são apresentados os resultados encontrados para as características físicas.
Quanto mais irregular for a bacia, maior será seu coeficiente de compacidade. Um valor
próximo à unidade, representa uma bacia circular, representando tendência a enchentes. Neste
caso, assim como a bacia do rio Ribeirão do Lobo, apresentada em Vilella e Mattos, o fator de
compacidade foi maior que a unidade. Tomando-o de forma isolada, significaria que a bacia
do rio Morto, no trecho estudado, não seria uma área muito sujeita a enchentes. O fator de
forma também constitui outro indicativo da maior ou menor tendência a enchentes de uma
bacia. Quanto menor seu valor, menos sujeita a bacia é a enchentes. O valor encontrado para a
bacia do rio Morto é ainda menor do que o apresentado para a bacia do rio Ribeirão do Lobo,
confirmando a tendência do valor encontrado para o coeficiente de compacidade, ou seja, de
que a bacia do rio Morto, neste trecho não seria muito sujeita a enchentes.
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Tabela 1. Características Físicas da Bacia do Rio Morto até a Ponte da Estrada dos
Bandeirantes.
Características Físicas

Resultados

Área da bacia (A)
Perímetro (P)
Coeficiente de compacidade (Kc)
Fator de forma (Kf)
Densidade de drenagem (Dd)
Extensão média do escoamento superficial (l)
Declividade da Bacia

9,41 km²
18,42 km
1,68
0,226
1,934 km/km2
0,129 km
0,0083 m/m

O sistema de drenagem de uma bacia hidrográfica é constituído pelo rio principal e seus
afluentes. O estudo dessas ramificações e da topologia do sistema, indica a maior ou menor
velocidade com que os escoamentos deixam a bacia. A densidade de drenagem indica o grau
de desenvolvimento desse sistema. Valores próximos a 0,5 km/km2 caracterizam drenagem
pobre, enquanto valores maiores ou iguais a 3,5, bacias excepcionalmente bem drenadas. O
valor encontrado para a bacia do rio Morto foi intermediário, com leve tendência a
caracterizar uma bacia bem drenada. O índice “extensão média do escoamento superficial”
caracteriza a distância média em que os escoamentos pluviais teriam que percorrer sobre a
superfície da bacia. Está também associado à densidade de drenagem. O baixo valor
encontrado indica também a tendência para maiores velocidades de escoamento.
O relevo tem grande influência sobre os fatores meteorológicos e hidrológicos, já que
entre outros, as velocidades de escoamento são altamente influenciadas pela declividade do
terreno e dos cursos d´água. Já temperatura, precipitação e evaporação sofrem influência das
altitudes na bacia. Neste caso, a declividade da bacia foi significativa, maior do que a
declividade apresentada para a bacia do Ribeirão do Lobo confirmando a tendência de
maiores velocidades para o escoamento. Observa-se, no entanto, que o trecho mais baixo da
bacia, já na região costeira, apresenta declividades baixíssimas. O trecho do rio Morto a
jusante da área de drenagem da bacia hidrográfica em estudo é sujeito ao efeito de marés. O
canal de Sernambetiba, como é denominado nesse trecho, lança suas águas na praia da
Macumba.
3.2. Caracterização SocioAmbiental
Dos aspectos pesquisados pelo Censo IBGE 2000, foram selecionadas as questões: tipos
de abastecimento de água, abastecimento por categoria, tipo de esgotamento sanitário, destino
do lixo e nível de escolaridade. A bacia hidrográfica do rio Morto encontra-se em dois setores
censitários: 290292 e 290293.
Em relação ao tipo de abastecimento, foram consideradas a “rede canalizada” ou “poço”.
Na Figura 3, observa-se o tipo de abastecimento de água por setor censitário. No setor
290292, predomina o abastecimento pela rede, com 64% dos domicílios. Já no setor 290293,
o percentual de abastecimento por poço aumenta para 45% em relação ao outro, em que essa
classe de abastecimento representa 36%. Observa-se que no setor 290293 fica localizado o
assentamento informal da Comunidade da Vila Cascatinha. Em pesquisa mais detalhada na
Comunidade (Cerqueira, 2006)7, observou-se que as alternativas para abastecimento eram o
acesso à rede de maneira informal ou, poços. Sendo, predominante, o abastecimento por
poços rasos. Dessa forma, atribuiu-se o maior percentual de poços nesse setor à existência da
7

A Pesquisa de Cerqueira (2006) envolveu entrevistas guiadas junto a 45 famílias das aproximadamente 200
que vivem na Comunidade da Vila Cascatinha. Foram abordadas questões de caracterização geral das famílias e
moradores, sobre as instalações sanitárias internas das residências, hábitos de higiene pessoal, principais
dificuldades e problemas enfrentados relacionados às questões de infraestrutura urbana.
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comunidade informal. Em entrevistas informais, muitos moradores, não só da comunidade,
relataram problemas de desabastecimento e deficiência de pressão na rede. Em parte, isso
pode ser justificado pelo uso informal da adutora para abastecimento das moradias na
comunidade. O excesso de cloro na água na chegada aos domicílios também foi relatado.
Já em relação ao esgotamento sanitário (rede geral, fossa séptica, fossa rudimentar, vala,
rio, lago, mar, outro escoadouro e sem esgotamento), no setor onde se localiza a Comunidade
da Vila Cascatinha, a porcentagem de domicílios que ainda utiliza fossa rudimentar é
expressivamente maior comparando-se com as outras categorias de esgotamento (Figura 4).
No setor 290292, os domicílios que são atendidos pela rede geral de esgotamento representam
aproximadamente 27%.
O tipo de destino do lixo domiciliar e a taxa de alfabetização pesquisados nos setores em
questão confirmam as tendências anteriores. O setor menos atendido pela infraestrutura
urbana, onde se localiza a Comunidade da Vila Cascatinha também possui os piores índices
de analfabetismo. Já o outro setor, apresenta índices mais satisfatórios quanto ao atendimento
dos serviços públicos.
Por meio de pesquisas realizadas com os dados do Censo 2000 (IBGE, 2000), foram
comparados nos aspectos pesquisados, que se relacionam com a temática dos recursos
hídricos e saneamento ambiental, os números obtidos na bacia do rio Morto, na Baixada de
Jacarepaguá e no município do Rio de Janeiro, já que o trecho em estudo corresponde a dois
setores censitários. Na Tabela 2, são apresentados esses resultados.
Com relação à taxas de analfabetismo, o percentual na bacia do rio Morto (14.92%)
supera as taxas tanto para Jacarepaguá (1.78%) quanto para o município do Rio de Janeiro
(7.42%).
Entre os serviços de infraestrutura urbana, observa-se que os percentuais de atendimento
à bacia do rio Morto são sempre menores que para a região da Baixada de Jacarepaguá, que
por sua vez é menor do que o município. Acumulando-se todas as formas de abastecimento de
água por rede e por poços, observa-se que enquanto para bacia do rio Morto o uso de poços
representa 41.40% dos domicílios, as taxas para Jacarepaguá e do município são iguais a
3.4% e 1.1%, respectivamente.
No que se refere aos esgotamentos sanitários, na bacia do rio Morto no trecho estudado,
apenas 14% dos domicílios seriam atendidos pela rede, contra 67.8% e 77.9%, para
Jacarepaguá e município, respectivamente, Tabela 2. Chama atenção para a questão do uso
dos canais em região de baixada como destino do esgoto. Outra combinação que oferece
riscos à saúde, se considerada a suscetibilidade a enchentes dessas regiões.
No caso do lixo, a situação apresenta-se um pouco mais equilibrada, com 78.4%, 86.2%
e 88.8% com atendimento de limpeza urbana para a bacia do rio Morto, Jacarepaguá e
município do Rio de Janeiro, respectivamente. A menor urbanização, comparada a outras
regiões do município do Rio de Janeiro, faz com que parte do lixo seja queimada, pela
ausência de serviços de limpeza em determinados locais na bacia de estudo. Ainda com
relação ao lixo, observa-se, também na região, o uso de caçambas de lixo. No entanto, nas
incursões na bacia, observou-se lançamento de entulho de construção nos cursos d´água.
Adicionalmente, em uma das mobilizações scioambientais do Projeto HIDROCIDADES
observou-se todo tipo de material nos canais que cortam o assentamento da Vila Cascatinha –
torradeiras, comida, sacos de cimento, pneus. Nas campanhas de medição de descarga e coleta
para análise da qualidade da água, geralmente observa-se a presença de ratos, provavelmente
associada à questão do lixo. Cerqueira et al. (2007), nas entrevistas orientadas junto aos
moradores da Vila Cascatinha, identificaram como os piores problemas enfrentados pelos
moradores, as enchentes e a presença de ratos. Mesmo considerando os setores censitários da
bacia do rio Morto individualmente, a tendência seria a mesma.
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Figura 2. Bacia hidrográfica representativa e experimental do rio Morto até a ponte
da Estrada dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ.
Tipo de abastecimento de água _ Setor 290292

Tipo de abastecimento de água_ Setor 290293
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Rede
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Figura 3. Abastecimento de água por setor censitário.
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1,92%
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0,00%

6,58%
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Rede Geral
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7,40%

Fossa Séptica

Fossa Séptica
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Fossa Rudimentar
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Vala
17,58%
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Rio Lago Mar

Rio Lago Mar

Outro Escoadouro

Outro Escoadouro
Sem Esgotamento

Sem Esgotamento

13,74%

35,62%

Figura 4. Esgotamento sanitário por setor censitário.
Tabela 2. Dados do Censo IBGE 2000 relacionados ao meio ambiente: Bacia Hidrográfica do Rio
Morto, Baixada de Jacarepaguá e município do Rio de Janeiro, RJ.
Dados IBGE - CENSO 2000

Bacia do Rio Morto

Baixada de Jacarepaguá

Município RJ

547

193636

1802347

Alfabetização
Alfabetizados
Não alfabetizados

1481
221

551714
9827

5036253

Abastecimento de água
Rede canal domicílio
Rede canal propriedade
Poço canal domicílio
Poço canal propriedade
Poço não canal
Outras formas

%
52,40
4,90
32,20
7,60
1,60
1,30

%
93
1,60
2,80
0,30
0,30
2

%
96,30
1,50
0,80
0,10
0,20
1,10

Esgotamento sanitário
Rede geral
Fossa séptica
Fossa rudimentar
Vala
Rio lago mar
Outro escoadouro
Sem esgotamento

%
14
22,30
28,30
17,40
7,70
9
1,30

%
67,80
18,50
2,30
4,20
5,90
0,80
0,50

%
77,90
15,60
1,30
2,70
1,70
0,30
0,50

Destino do lixo
Serviço de limpeza
Coletado em caçamba
Queimado
Enterrado
Terreno
Rio lago mar
Outro

%
78,40
14,80
5,70
0,40
0,20
0,50

%
86,20
12,50
0,60
0,02
0,40
0,20
0,08

%
88,80
10,10
0,50
0,02
0,40
0,10
0,08

Total de domicílios

374346

4. CONCLUSÕES
Este artigo apresenta resultados inovadores, inéditos, ao integrar informações físicas
apropriadas a partir de pequenos procedimentos computacionais aplicando as funções do
ArcHydro, aspectos sociais e de saneamento ambiental da bacia hidrográfica de estudo,
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experimental e representativa, inserida na região do rio Morto em Jacarepaguá, Rio de
Janeiro. Espera-se que estes resultados possam contribuir para o planejamento urbano
integrado à gestão dos recursos hídricos. A área em estudo tem apresentado bastante interesse,
dado que se insere na região onde será implantada a maior parte da infraestrutura esportiva
para os jogos olímpicos de 2016. Ressalta-se também a estratégia de escolha da bacia
experimental e representativa que buscou associar as questões da hidrologia física, sociais,
econômicas e do saneamento ambiental. A coincidência entre a área de drenagem da bacia
com dois setores censitários do IBGE também influenciou a escolha. Por representar área de
expansão, em desenvolvimento, acredita-se que possa ter um futuro diferente de outras áreas
no que se refere a integração entre o planejamento urbano e dos recursos hídricos. Foram
avaliadas as características físicas, sociais e do saneamento ambiental, da bacia. A partir das
características físicas, pode-se concluir que a bacia, de acordo com seu coeficiente de
compacidade e fator de forma, não apresentaria forte tendência em produzir enchentes. No
entanto, como todos os outros indicadores demonstraram tendências à boa drenagem e
geração de velocidades maiores de escoamento, integrada à baixa declividade em seu trecho
baixo costeiro, torna-a suscetível a enchentes, sobretudo durante eventos concomitantes de
maré cheia e chuvas intensas. De fato, as enchentes na região da baixada de Jacarepaguá são
recorrentes durante as chuvas intensas do verão. Ainda, conforme esperado, estas
observações, levam à potencialização da erosão e assoreamanento dos trechos baixos de rio, a
partir de desmatamento e impermeabilização da superfície do solo para ocupação. Reforçando
as necessidades de preservação das áreas de proteção de Mata Atlântica no Parque Estadual
da Pedra Branca e dos possíveis benefícios da aplicação de medidas compensatórias de
drenagem urbana, no sentido de aumentar áreas de retenção de escoamento superficial e de
infiltração. Com relação às características socioambientais, observou-se que a situação do
setor censitário onde está localizada a comunidade informal da Vila Cascatinha é pior do que
a do outro. Adicionalmente, a oferta de serviços de infraestrutura urbana, abastecimento de
água, destinação de efluentes e coleta de lixo é mais precária na bacia, do que na baixada de
Jacarepaguá e do que no município do Rio de Janeiro. Sendo a situação do esgoto e a do lixo
a pior e a melhor em termos relativos, respectivamente. Ainda, que a taxa de analfabetismo na
bacia é o dobro do que a observada para o município do Rio de Janeiro. A continuação das
atividades de pesquisa do Projeto HIDROCIDADES em andamento deverão combinar estes
resultados com a análise das séries hidrometeorológicas e fluviométricas em benefício do
planejamento urbano da região integrado à gestão sustentável dos recursos hídricos.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar o histórico de ocupação nas áreasde mananciais na
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e a evolução da legislação relacionada a essa
problemática do ponto de vista da gestão de recursos hídricos. Foi utilizada metodologia
descritiva, com pesquisas a material bibliográfico e documental, buscando apresentar as
principais leis relativas à proteção das áreas de mananciais da RMSP e sobre gestão de
recursos hídricos e ambiental. Foi possível observar um avanço na concepção da legislação e
do formato proposto para o gerenciamento das áreas de mananciais, porém, limitado pela
ausência de um mecanismo mais efetivo para gestão metropolitana. A construção da gestão
metropolitana na RMSP poderia ampliar a capacidade de integração entre municípios e
setores. A integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão territorial mostrou-se
fundamental para a proteção dos mananciais. A nova lei de proteção aos mananciais, Lei
Estadual nº 9.866/97, se apresenta como descentralizada, participativa, com foco em ações
não estruturais e na gestão integrada. Porém, a efetiva implementação da lei depende ainda da
harmonização de políticas públicas setoriais, de uma extensa coordenação e cooperação entre
municípios e o avanço no grau de comprometimento dos governos.
Palavras-chave: áreas de mananciais; habitação; gestão de recursos hídricos.

Legislation and water management of water source areas of São Paulo
Metropolitan Region, Brazil
ABSTRACT
This paper presents the history of occupation in the water source areas in São Paulo
Metropolitan Region (hereinafter SPMR) and the evolution of the legislation related to this
issue, from the point of view of the environmental and water management. A descriptive
methodology was used, with searches into bibliographical and documental materials, in order
to present the main laws for the protection of the water supply areas of SPMR and
environmental and water management. It was possible to observe some progress in the
premises of the both legislation and the format proposed for the management of the water
source areas. However, such progress is limited due to the lack of a more effective
mechanism for metropolitan management. The construction of the metropolitan management
in SPMR would enlarge the capacity of integration between municipalities and sectors. The
integration between the management of water and the land use management showed to be
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fundamental for the protection of the water sources. The new law for protection of the water
sources, State Law nº 9.866/97, is decentralized and participative, focusing on non-structural
actions and integrated management. However, the effective implementation of the law still
depends on the harmonization of sectoral public policies, extensive coordination and
cooperation among municipalities and the progress in the degree of the commitment of the
governments.
Keywords: water source areas; housing; water management.

1. INTRODUÇÃO
As aglomerações urbanas na América Latina, de maneira geral, sofreram processos de
urbanização acelerados, com intensas migrações e rápidos crescimentos populacionais,
causando diversos problemas relacionados à falta de infraestrutura e serviços básicos à
população.
Nesse contexto, o abastecimento público de água é uma questão central. A Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), inserida na bacia hidrográfica do Alto Tietê, apresenta
forte escassez de água, e importa água da bacia vizinha desde a década de 1970.
Diversos mananciais da RMSP tiveram suas margens ocupadas com a expansão da
mancha urbana. Sem infraestrutura, os loteamentos causaram impactos diretos na qualidade
da água dos mananciais com o aumento da poluição dos recursos hídricos, por esgotos
domésticos, resíduos sólidos e cargas de poluição difusa. De acordo com o Plano de Bacia do
Alto Tietê, a ocupação urbana descontrolada nessas áreas é a maior ameaça aos mananciais,
pois o comprometimento da qualidade da água bruta pode levar à inviabilização de uso do
manancial (CBH-AT, 2002).
Visando à proteção dos corpos d’água, na década de 1970, foram promulgadas algumas
leis estaduais de proteção aos mananciais, trazendo a regulamentação da ocupação por meio
da restrição a grandes densidades populacionais e também restringindo a implantação de
determinados tipos de indústrias. No entanto, o estabelecimento dessas condições não foi
suficiente para equacionar o problema.
Em 1997, uma nova legislação trouxe significativas mudanças para a gestão das áreas de
mananciais. A nova legislação normatizou a matéria e traçou diretrizes para a proteção das
bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo, mudando a
ótica com a qual era tratada a questão, incluindo a gestão participativa e descentralizada, com
o recorte do planejamento para uma ou mais sub-bacias, com diretrizes de uso e ocupação do
solo e normas ambientais e urbanísticas para cada uma dessas áreas, considerando-se as
peculiaridades e os processos de ocupação a que estão sujeitas. Com essa lei, a gestão do uso
do solo pelo município fica atrelada à gestão de recursos hídricos.
Nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar o histórico de ocupação nas
áreas de mananciais na Região Metropolitana de São Paulo e a evolução da legislação
relacionada a essa problemática do ponto de vista da gestão de recursos hídricos. Este artigo
foi desenvolvido no contexto do projeto “Avaliação Estratégica do Processo de
Implementação das Políticas de Desenvolvimento e Meio Ambiente no Município de Santo
André – SP - MEGA” junto ao grupo SIADES – Sistema de Informações Ambientais para o
Desenvolvimento Sustentável, com apoio da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo.
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2. RESULTADOS
2.1. A ocupação da bacia do Alto Tietê e seu impacto sobre os recursos hídricos
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é a quarta maior aglomeração urbana do
mundo. Formada pela capital do Estado de São Paulo e mais 38 municípios, ocupa 7.944 km²,
3,2% do território estadual. A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê possui quase os mesmos
limites da região metropolitana, com 5.985 km2 e 34 municípios.
De acordo com dados da Fundação Seade, a população da RMSP era de 19,6 milhões de
habitantes em 2007, ou 47,7% da população estadual, 9,4% da população brasileira (SEADE,
2007; IBGE, 2007). A região também é uma das que apresentam maior densidade
demográfica no país, com 2.465,6 habitantes por km², comparada a 165,3 habitantes por km²
no estado de São Paulo, e ainda com taxa de urbanização de 94,9%. Em 2006, o PIB da
RMSP foi de R$ 450 bilhões, 56,1% do PIB estadual e 19% do PIB nacional (SEADE, 2008;
IBGE, 2009).
O abastecimento público de água na RMSP é um ponto central para o seu
desenvolvimento. A região está inserida na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que de acordo
com classificação de disponibilidade hídrica per capita dada por ANA (Brasil, 2005) está em
situação de escassez, pois conforme PNRH-BASE (2005, apud Brasil, 2006) a
disponibilidade hídrica na bacia do Alto Tietê é de 217,9 m³/hab.ano.
O consumo total de água da bacia excede, em muito, sua própria produção hídrica. No
período de março de 2007 a fevereiro de 2008, a produção da SABESP1 para consumo no
Sistema Integrado de Abastecimento da RMSP foi de 67,7 m³/s, dos quais 31 m3/s foram
provenientes de transposição da bacia vizinha, do rio Piracicaba.
A transposição foi outorgada em 1974, por 30 anos, para retirada de 33 m³/s, e na revisão
feita em 2004 foi indicado que deve ocorrer a diminuição da dependência da transposição ou
mesmo sua eliminação. Os órgãos responsáveis pelo abastecimento de água da RMSP
consideram urgente a definição de novos mananciais e ações de gerenciamento dos recursos
hídricos para garantia do desenvolvimento regional e abastecimento público futuro.
Um dos fatores que influenciaram a alta demanda por abastecimento de água na década
de 1970 é a grande expansão urbana ocorrida na RMSP. Após a crise de 1929, houve uma
grande transformação no cenário econômico brasileiro, em que a indústria teve papel central,
com diversificados ramos de atividade industrial e importância crescente do setor de bens de
produção. Segundo Araújo (1992), durante a década de 1940, a indústria paulista passou por
expressivo processo de concentração, fazendo com que, em 1950, a região de São Paulo
produzisse 72% do valor de transformação industrial do Estado e 35% do Brasil.
Esse crescimento da indústria gerou uma grande demanda por mão de obra, induzindo
um intenso fluxo migratório para a RMSP. A população migrante para a metrópole gerou uma
demanda habitacional incompatível com as ofertas do mercado imobiliário principalmente
devido aos altos custos, inacessíveis para grande parte dessa população. Nesse período, as
ocupações clandestinas e irregulares aumentaram, comumente em regiões periféricas ao
centro urbano. De acordo com Spörl e Seabra (1997), as alternativas encontradas para o
problema da moradia foram três: os cortiços, as favelas e a autoconstrução de habitações em
loteamentos periféricos.
Spörl e Seabra (1997) ainda descrevem que os loteamentos periféricos apresentam uma
dinâmica de ocupação característica. Num primeiro momento carecem de infraestrutura
1

Quanto ao abastecimento de água, com exceção de 7 municípios que possuem sistemas próprios de
abastecimento de água, e que são designados como sistemas isolados, todos os demais são atendidos, total ou
parcialmente, pela Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, por um conjunto de
sistemas produtores, constituídos por reservatórios de regularização, captações, adutoras de água bruta e tratada,
estações de tratamento, reservatórios, elevatórias e redes de distribuição, que compõem o denominado Sistema
Integrado de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo (CBH-AT, 2002).
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básica, como distribuição de água, energia elétrica, coleta de esgoto e de resíduos sólidos e,
ao longo do tempo, vão sendo incrementados com transporte coletivo, arruamentos e serviços.
A instalação de equipamentos e serviços em uma gleba provoca notável valorização dos lotes,
tornando-se muito interessante para os loteadores no mercado imobiliário. É comum observar
que moradores beneficiados com a infraestrutura vendem suas casas e mudam-se para novas
regiões periféricas.
Na região periférica da RMSP estão as áreas de mananciais, como mostra a Figura 1.
Essas áreas receberam diversos loteamentos com as características acima descritas, além de
loteamentos de alto padrão às margens dos corpos d’água nas regiões de maior beleza cênica.
A falta de infraestrutura básica para esses loteamentos causou impacto direto na
qualidade da água, principalmente devido ao lançamento de esgotos domésticos e
carreamento de resíduos sólidos para o corpo d’água. Além disso, nos casos de supressão da
vegetação também ocorrem processos erosivos que vêm contribuindo com o assoreamento de
corpos d’água.
A expansão urbana continua sendo uma questão relevante na RMSP. De acordo com o
Plano de Bacia do Alto Tietê, as taxas de crescimento populacional vêm sofrendo acentuada
diminuição, porém, isso não se reflete na contenção da expansão da mancha urbana. E as
maiores taxas de crescimento populacional estão nas áreas de mananciais, com antropização
de novas áreas (CBH-AT, 2002b).
A ocupação urbana descontrolada nessas áreas é a maior ameaça aos mananciais, pois o
comprometimento da qualidade da água bruta pode levar à inviabilização de uso do
manancial, dado o aumento do custo do tratamento e também à ameaça de redução da
qualidade da água a ser distribuída para a população devido à possível presença de
substâncias tóxicas associadas à poluição urbana. O principal problema relativo à proteção
dos mananciais reside no fato de que a proteção dessas áreas, naquilo que se refere ao
disciplinamento do uso e ocupação do solo, não é atribuição exclusiva do sistema gestor de
recursos hídricos, mas também dos municípios pertencentes à respectiva bacia produtora
(CBH-AT, 2002b).

Figura 1. Área de proteção aos mananciais na Região Metropolitana de São Paulo
definida pela Lei Estadual 898/75.
Fonte: São Paulo, 1997.
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2.2. Legislação de Mananciais
Ao longo da década de 1970, o Brasil empreendeu significativo esforço com vistas a
propiciar o adequado abastecimento de água à população urbana. No final do Século XIX e
início do Século XX, as ações de saneamento no Brasil eram focadas na saúde pública, no
contexto do higienismo, visando à redução da morbidade e mortalidade por doenças de
veiculação hídrica. Nos anos 1950 e 1960, surgiram iniciativas para definir a qualidade das
águas, com o estabelecimento de qualificações e parâmetros físicos, químicos e
bacteriológicos em legislações estaduais e federais. Na década de 1970, predominou a visão
de que avanços nas áreas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em países em
desenvolvimento resultariam na redução das taxas de mortalidade, ausentes dos programas de
atenção primária à saúde (Silva, 2010).
E foi nesse contexto na década de 1970 que foram promulgadas as leis de regulação de
uso das áreas consideradas relevantes para o abastecimento da RMSP. Essas leis eram parte
do conjunto de instrumentos do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado – PMDI2,
elaborado em 1971, por um grupo de trabalho encarregado de traçar diretrizes de
planejamento metropolitano.
Essa legislação, conhecida como Legislação de Proteção aos Mananciais (LPM) contava
com três instrumentos legais: a Lei Estadual nº 898/75, que delimitou as áreas protegidas; a
Lei Estadual nº 1.172 de 1976, que definiu parâmetros de ocupação e atividades permitidas
nas bacias; e o Decreto Estadual nº 9.714 de 1977, que trata das competências institucionais,
sanções e procedimentos e aprovação de projetos nas áreas protegidas.
Além dessas três, havia outras legislações que também contribuíram para o cenário que
se constituiu. Sócrates et al. (1985) apresentam uma relação de 153 referências, entre leis,
decretos e outros dispositivos legais de todos os entes da Federação até meados da década de
80, relacionados à proteção e aproveitamento de recursos hídricos e criação, organização e
modificação de órgãos ligados ao aproveitamento e proteção dos recursos hídricos,
planejamento e controle aplicáveis à RMSP. Entre as citações está a Lei Federal nº 6.528/78
que dispõe sobre as tarefas dos serviços públicos de saneamento básico integradas ao
PLANASA – Plano Nacional de Saneamento Básico, que priorizou o incremento dos índices
de atendimento por sistemas de abastecimento de água; Lei Estadual nº 1.817/78 que dá as
diretrizes para o desenvolvimento industrial metropolitano e disciplina o zoneamento
industrial, a localização e o licenciamento de estabelecimentos industriais na RMSP.
A Lei Estadual nº 898/75 definiu cerca de 54% da área da RMSP como área de proteção
aos mananciais, conforme mostra a figura 1. Partindo dessa delimitação, o PMDI indicava a
expansão urbana no vetor leste-oeste e limitava a expansão norte-sul, de forma a não induzir o
crescimento sobre a área de mananciais.
De acordo com Marcondes (1999), o modelo de ocupação gerado no PMDI se baseou na
definição de um zoneamento do uso do solo. As áreas ambientalmente frágeis e os
ecossistemas ainda preservados foram considerados áreas non aedificandi. Áreas propícias ao
assentamento humano foram definidas com condições relativas a taxas de ocupação,
coeficiente de aproveitamento, índice de elevação e taxas de impermeabilização dos lotes3.
As restrições impostas pela legislação tornaram a área desinteressante para a
consolidação de loteamentos regulares, principalmente devido ao alto custo financeiro dos
grandes lotes na região. Dessa forma, somando-se à área já ocupada antes da legislação,
2

O PMDI tinha como objetivo a reorientação das tendências de crescimento e desenvolvimento urbano regional,
bem como o estabelecimento de medidas quanto à proteção dos recursos naturais. Sua elaboração também foi
pautada no debate internacional sobre limites ambientais de desenvolvimento, em ascensão na década de 1970
com a Conferência de Estocolmo e a divulgação das hipóteses centradas no esgotamento dos recursos não
renováveis em um horizonte de tempo próximo (Marcondes, 1999).
3
As definições podem ser encontradas no anexo do texto da Lei Estadual nº1172/76 disponível em
<http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/Sigam2/legisla%C3%A7%C3%A3o%20ambiental/lei%20est%201976_01172.pdf>
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consolidaram-se loteamentos em sua maioria irregulares ou clandestinos, intensificando os
impactos negativos nessas áreas, principalmente aos corpos d’água. E, justamente devido à
irregularidade dessas ocupações, o poder público ficou impedido de oferecer infraestrutura
básica.
Marcondes (1999) ressalta que essa legislação surge no contexto do PMDI, do
planejamento urbano com a tônica do pensamento racionalista da organização das grandes
estruturas espaciais, considerado um momento de forte centralização política, distante,
portanto, do contexto atual.
Com o passar do tempo ficou cada vez mais evidente a necessidade de reformular o
enfoque da legislação de proteção aos mananciais. Um novo cenário foi criado com a
promulgação da Constituição Federal de 1988 e dos planos nacional e estadual de recursos
hídricos que davam novas diretrizes para a gestão de recursos hídricos, e também para a
gestão das questões habitacionais, propiciando a elaboração de uma nova política pública.
Após um longo período de discussões, em 1997, o Estado de São Paulo promulgou a Lei
Estadual nº 9.866, que estabeleceu novos critérios e procedimentos para a proteção dos
mananciais. Essa lei prevê não apenas a proteção dos mananciais da RMSP, mas de todas as
áreas de mananciais do Estado de São Paulo. Dentre os objetivos previstos no art. 2º, estão:
(a) preservação e recuperação dos mananciais de interesse regional no Estado de São Paulo;
(b) compatibilização das atividades desenvolvidas e a aptidão do território; (c) promoção da
gestão participativa; (d) a descentralização do planejamento; e (e) a integração de programas
e políticas habitacionais à preservação do meio ambiente (São Paulo, 1997).
A descentralização das ações foi priorizada, mediante a criação de unidades de
gerenciamento, denominadas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs),
formadas por uma ou mais sub-bacias. Cada APRM é criada por uma lei específica, que
estabelece tanto as diretrizes de uso e ocupação do solo, como as normas ambientais e
urbanísticas para cada uma dessas áreas, considerando-se as peculiaridades e os processos de
ocupação a que estão sujeitos. A forma administrativa está calcada nos comitês de bacias,
com participação do Estado, Municípios e sociedade civil, visando garantir a efetiva
participação da população local na tomada de decisões.
Foram definidos sete instrumentos de planejamento e gestão a serem implantados nas
APRMs: (i) áreas de intervenção e respectivas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas
de interesse regional; (ii) normas para implantação de infraestrutura sanitária; (iii)
mecanismos de compensação financeira aos Municípios; (iv) Plano de Desenvolvimento e
Proteção Ambiental – PDPA; (v) controle das atividades potencialmente degradadoras do
meio ambiente, capazes de afetar os mananciais; (vi) Sistema Gerencial de Informações
(SGI); e (vii) imposição de penalidades por infrações às disposições desta lei e das leis
específicas de cada APRM.
Quanto ao suporte financeiro, a legislação prevê que caberá aos poderes públicos
municipais e estadual garantir meios e recursos para implementação dos programas integrados
de monitoramento da qualidade das águas e de controle e fiscalização, bem como a
operacionalização do sistema gerencial de informações. Por fim, a legislação discrimina
infrações e penalidades, prevendo até a perda da propriedade para os casos considerados
gravíssimos.
Para implementar esse complexo aparato, torna-se fundamental estabelecer bases para
uma gestão ambiental e a gestão de recursos hídricos enquanto espaço articulador do enfoque
de proteção dos recursos hídricos e suas interfaces com as diversas áreas, propiciando um
planejamento e execução adequado de ações mitigatórias e preventivas.
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2.3. Gestão Pública e Gestão de Recursos Hídricos
O contexto em que está inserida a questão dos mananciais envolve as mudanças na
gestão pública brasileira, as novas diretrizes para gestão de recursos hídricos e para a gestão
territorial, diretamente relacionada a questões habitacionais.O conceito de desenvolvimento
sustentável tem importantes relações com a gestão pública, à medida que exige profundas
mudanças estruturais e novas formas de atuar nas esferas econômica, social e ambiental.
O desenvolvimento das políticas ambientais ao longo das últimas três décadas foi
expressivo, permitindo ampliar a participação da dimensão ambiental na agenda de todos os
níveis de governo. Houve avanços nas últimas décadas na formulação e implementação de
políticas mais focadas à proteção ambiental, alinhadas à promoção da saúde pública, da
justiça social e viabilidade econômica. Entretanto, estudos apontam ainda lacunas no que se
refere às ações de avaliação do processo de implementação dessas políticas, não
possibilitando que se estabeleçam, de forma sistemática, mecanismos de ajustes no próprio
conjunto de políticas e de monitoramento dos resultados esperados (Philippi Jr. e Malheiros,
2007; Dalal-Clayton e Bass, 2002).
Nas últimas décadas ocorreram várias iniciativas de reforma do Estado, e essas
iniciativas são direcionadas tanto à reforma do Estado quanto ao aparelho do Estado4 (Bento,
2003). A reforma estatal que teve início em âmbito internacional nos anos de 1970 ganhou
força na década de 1990 no Brasil. Essa reforma consistiu em aplicar práticas gerenciais
modernas nas empresas públicas, com o objetivo de prestar serviços públicos com maior
eficiência e transparência, incluindo a avaliação sistemática da gestão pública e do alcance
das políticas públicas e novos arranjos em rede, com integração de projetos, ações,
instituições e pessoas. Essas transformações ainda estão em processo na estrutura
governamental, alcançando também a área ambiental.
Souza (2005) afirma que as pesquisas feitas com relação ao planejamento governamental
no Brasil têm demonstrado que na prática a Administração Pública não tem avaliado os
resultados das políticas públicas implementadas. Entretanto, há evidências de que esse
comportamento histórico do setor público brasileiro vem sendo modificado, forçado pela
escassez de recursos, pelas contingências econômicas adversas como a crise da dívida externa
ocorrida na década de 1980, bem como por estagnações do crescimento econômico nacional,
exigindo da economia um processo produtivo mais eficiente.
Em âmbito municipal são diversas as dificuldades para o cumprimento do complexo
papel que o Estado deve assumir frente aos problemas ambientais. E as regiões
metropolitanas apresentam dificuldades ainda maiores. Diferentemente dos problemas
urbanos ou ambientais locais onde a ação ou a regulação pública ficam concentradas na esfera
de competência das prefeituras, nas regiões metropolitanas há uma complexa rede de
responsabilidades institucionais onde se superpõem diferentes esferas de poder, com
diferentes comandos e uma substantiva dificuldade de coordenação de esforços (Bittencourt e
Araújo, 2002).
Os aspectos políticos, financeiros e institucionais impedem que haja uma articulação das
ações nas regiões metropolitanas, e há poucas ações setoriais concertadas em saneamento,
recursos hídricos, uso e ocupação do solo, transportes, habitação e meio ambiente.
E quanto à questão dos mananciais, cabe ressaltar que a gestão dos recursos hídricos no
Brasil sofreu várias mudanças na última década, com a promulgação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e da Política Estadual de Recursos Hídricos, a criação dos Comitês de
Bacia Hidrográfica e a possibilidade da participação da sociedade na gestão.
4

A reforma do Estado diz respeito à redefinição das funções a serem desempenhadas pelo Estado, seu modo de
intervenção econômica e social, e num plano mais abstrato, a reformulação do estatuto da política e das relações
do Estado com a sociedade. As reformas ao aparelho do Estado são acerca das mudanças na forma de
administrar, das novas ferramentas gerenciais e do modo de prestar serviços públicos.
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A consideração sobre as perspectivas de longo prazo no aproveitamento dos recursos
hídricos e o equilíbrio entre alternativas de expansão de capacidade e gestão da demanda são
atributos que vêm sendo associados a uma visão mais recente da gestão de recursos hídricos,
conhecida como gestão integrada. Iniciativas voltadas ao controle de poluição na fonte,
contrapostas à postura convencional de ampliar as capacidades estruturais de tratamento dos
efeitos, constituem elementos de gestão integrada que cada vez mais se aplicam ao caso das
bacias urbanizadas. No plano da integração setorial, a gestão integrada das bacias urbanizadas
incorpora, além dos múltiplos usos dos recursos hídricos em si mesmos (industrial,
abastecimento público, esgotamento, drenagem pluvial) a necessidade de articulação com
setores não usuários dos recursos, como gestão municipal, habitação e transporte urbano
(Silva e Porto, 2003).
Dourojeanni e Jouravlev (2001) afirmam que para uma gestão efetiva de recursos
hídricos, é fundamental que haja integração com a gestão territorial. A gestão integrada de
recursos hídricos, da forma como hoje vem sendo considerada na literatura internacional tem
como principais fundamentos o uso sustentável dos recursos, a abordagem multissetorial e o
emprego de medidas não estruturais, como a gestão de demanda.

3. DISCUSSÃO
De acordo com Silva e Porto (2003), a experiência pioneira da legislação de proteção a
mananciais na década de 1970 representou um passo fundamental na integração entre os
sistemas de gerenciamento de recursos hídricos e de planejamento urbano/ metropolitano.
Ainda que o sistema de gerenciamento de recursos hídricos não fosse formalizado como hoje,
as articulações institucionais fundadas no aproveitamento múltiplo e na proteção dos recursos
já existiam. Além disso, a concepção daqueles instrumentos de proteção aos mananciais
metropolitanos revestia-se de grande inovação, já que as alternativas que até então se
afiguravam mais comuns para o administrador público envolvido com o abastecimento de
água eram ou a desapropriação das áreas a serem protegidas ou a adoção de medidas
estruturais, mediante tratamento avançado da água captada e ampliação da oferta a partir de
mananciais cada vez mais distantes.
Macedo et al. (1985) afirmam que o PMDI foi uma proposta de planejamento integrado,
começo de um processo de planejamento regional mais efetivo que, apesar de ser muito
amplo, deu os passos iniciais para as primeiras tomadas de decisão em âmbito metropolitano.
Apesar desse pioneirismo, Bruna et al. (2004) afirmam que os resultados produzidos pela
legislação de mananciais na década de 1970 foram, de certa forma, inversos aos pretendidos
pelos critérios definidos na legislação. Dentre as razões, destacam a inviabilização de
investimentos nas áreas protegidas, devido ao custo elevado dos lotes e das restrições
urbanísticas; os conflitos entre as esferas de poder municipal e estadual em relação às suas
competências; pois a Legislação de Proteção de Mananciais é estadual e restringe a
capacidade legislativa municipal; e limitações institucionais devido à necessidade de
aprovação de atividades em diversos órgãos governamentais, em processos lentos que
desestimularam investidores e dificultaram a sustentabilidade financeira na área.
Spörl e Seabra (1997) consideram que a LPM foi muito importante para a proteção dos
mananciais, entretanto sua criação é tida como tardia, já que boa parte das áreas de
mananciais já estava sendo ocupada indevidamente, com adensamento nas margens e sem
proteção aos corpos d’água. Sendo um instrumento reparador, os autores afirmam também
que a legislação evidencia ainda uma característica da incapacidade do poder público de atuar
preventivamente. Destacam, ainda, que houve a restrição do uso e ocupação sem que fossem
encaminhados programas, projetos e propostas para incentivar outros usos possíveis e a
identificação de áreas que poderiam receber programas habitacionais concentrados e de que a
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forma, ou seja, as leis foram instrumentos isolados, desvinculadas de uma política global,
caracterizando também a falta de integração entre setores, como recursos hídricos e habitação.
A Lei nº 9.866 de 1997 pode ser considerada um grande avanço do ponto de vista da
gestão, pois incorpora elementos das políticas de recursos hídricos estadual e federal que já
tratavam da participação pública, gestão descentralizada e adoção da bacia hidrográfica como
unidade básica de estudos.
O Plano de Bacia do Alto Tietê identifica como tendências inovadoras contempladas na
lei a descentralização do processo decisório quanto às medidas específicas mais adequadas a
cada caso, reforçando o papel dos PDPAs e dos subcomitês de bacia, a ruptura com a atitude
inibitória da legislação de 1975, ao permitir a execução de obras emergenciais que promovam
a melhoria sanitária e ambiental dos assentamentos existentes e a valorização do papel do
município como agente central na promoção da ocupação compatível com a sustentabilidade
ambiental das áreas protegidas (CBH-AT, 2002c).
Silva e Porto (2003) afirmam que a maioria das medidas propostas pela Lei 9.866/97 tem
caráter não estrutural, no sentido de abordarem a prevenção dos processos de poluição. As
ações voltadas ao disciplinamento da qualidade ambiental estão focadas em uma estratégia de
intervenções sobre o uso do solo nas áreas da bacia definidas como de restrição à ocupação,
de ocupação dirigida e de recuperação ambiental. A lei preconiza instrumentos de comando e
controle, um instrumento informacional, e um econômico, voltado aos municípios.
A nova lei pretendeu adequar índices urbanísticos de acordo com as peculiaridades de
cada sub-bacia em seus PDPAs. A criação de cada lei específica inclui a participação social,
presente nos órgãos colegiados, técnicos e da administração pública, contribuindo também
para que haja maior transparência nas tomadas de decisão. A lei n.º 9.866/97 também prevê a
integração de políticas setoriais, citando a integração de programas e políticas habitacionais à
preservação do meio ambiente. A tabela 1 apresenta as principais características das leis da
década de 1970 e de 1997.
Tabela 1. Características das leis de proteção aos mananciais da década de 70 e de 1997.
Legislação da década de 1970

Lei nº 9.866/97

- Abrange todo o estado de São Paulo
Define e enquadra em três categorias as áreas de uso - Prevê estudos e planos regionalizados para
regulação de atividades e usos do solo
do solo num zoneamento
- Gestão participativa
Projetos e execução de loteamentos, edificações e
- Descentralização do planejamento
obras, e prática de atividades agropecuárias,
- Integração de programas e políticas
comerciais, industriais e recreativas dependem
habitacionais
apenas de aprovação prévia da Secretaria dos
- Prevê mecanismos de compensação
Negócios Metropolitanos
financeira a municípios com restrições
ambientais
Constam infrações e penalidades
- Divulgação de informações para os atores
Gerenciamento financeiro é feito pela Secretaria dos
por meio do SGI
Negócios Metropolitanos
- Atualização periódica dos planos e do SGI
- Constam infrações e penalidades
Sem participação da sociedade
- Suporte financeiro compartilhado entre
município e estado

1 Abrange apenas a RMSP
2
3

4
5
6

A lei de 1997 vai além da gestão de recursos hídricos e traz importantes elementos para a
gestão ambiental e que favorecem ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. A tomada
de decisão está centrada no comitê de bacia, que garante a participação social e possibilita
maior transparência. A descentralização favorece a valorização de aspectos locais e
gerenciamento pelo comitê de bacia. O processo de implementação das decisões também é
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atribuição do comitê, com a participação dos municípios envolvidos e abrindo um canal de
diálogo com os planejamentos municipais.
Quanto às condições para implementação efetiva da lei, é necessário considerar que a
RMSP abriga desigualdades institucionais, com consideráveis diferenças de capacidades
governativas entre os próprios municípios que a compõem. A questão da proteção das áreas
de mananciais exige alto grau de cooperação entre os setores de habitação, saneamento,
transporte, recursos hídricos e meio ambiente, e o atual modelo de gestão metropolitana não
está consolidado para a realização dessa articulação.
Quanto ao papel dos entes federativos no que diz respeito à capacidade de legislar, a
Constituição Federal de 1988 estabelece que a competência para legislar sobre recursos
hídricos superficiais é da União, os Estados legislam de maneira complementar, e os
municípios de maneira suplementar. Entretanto, a capacidade de legislar sobre o uso do solo é
incumbência quase completamente dos municípios, por meio de Planos Diretores e políticas
de ordenamento territorial. Nesse sentido, a proteção dos mananciais só é possível se houver
diálogo entre os Planos de Bacia Hidrográfica e os Planos Diretores Municipais.
Silva e Porto (2003) argumentam que na ausência de uma política metropolitana cada
sistema de gestão de cada APRM pode articular suas estratégias de uso e ocupação do solo
diretamente com os poderes públicos municipais. No entanto, o alcance dessas medidas perde
muito em relação ao que poderia ser se articuladas a um sistema de planejamento
metropolitano. Primeiro porque não poderá traçar instrumentos estratégicos em conexão com
outras APRMs, segundo porque há limitações de alcance setorial quanto às funções públicas
de interesse comum. A única instância legítima para estabelecer um processo de articulação
abrangente entre as funções públicas de interesse comum no complexo urbano/regional em
seu todo é a metropolitana e esta não é substituível em seu alcance multissetorial pelo sistema
de gerenciamento de recursos hídricos.
As ações de integração ainda não são muito expressivas. Como proposta de planejamento
integrado, o governo federal propõe Pactos para a Gestão Territorial Integrada visando a
construção progressiva de um Plano Plurianual mais federativo, que envolva efetivamente os
Estados, Municípios e a sociedade civil em todas as etapas do ciclo de planejamento e gestão
das ações governamentais, de maneira a estimular o comprometimento e a responsabilização.
O Pacto para a Gestão Territorial Integrada, previsto na Lei do PPA 2004-2007, Lei Federal
n° 10.933/04, é um instrumento de gestão orientado para a conciliação de interesses dos
diferentes níveis territoriais, seja macrorregional, estadual, sub-regional ou municipal, capaz
de pôr em prática uma política compartilhada e articulada de desenvolvimento regional e
nacional. Para tanto, são utilizadas estratégias de estruturação equilibrada e complementar dos
múltiplos territórios, cada qual com a sua diversidade e identidade cultural (Brasil, 2005).
Cezare et al. (2008) apontam que questão dos recursos hídricos deve ser inserida na
agenda das diversas secretarias municipais, com a percepção e internalização por parte dos
atores governamentais e não governamentais. A promoção de mudanças significativas exige
que sejam discutidas as relações internas à estrutura, principalmente a questão dos espaços de
poder nos âmbitos local e regional, há tanto tempo enraizados nas estruturas gerenciais do
governo e de associações de representações civis.
Sobre a participação social, no contexto das mudanças na atuação do Estado, é possível
afirmar que as representações organizadas da sociedade civil precisam alcançar um novo
patamar de conhecimentos e uma nova capacidade de articulação e formulação de propostas
para contribuir em planejamentos integrados.
Esse processo de planejamento, como parte da construção do desenvolvimento
sustentável, está diretamente relacionado ao grau de compromisso dos governos e das
lideranças dos setores empresariais e da sociedade civil (Philippi Jr. e Malheiros, 2007). Um
colegiado de representações efetivas dos principais atores pode coordenar a aplicação dos
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mecanismos e processos necessários à boa gestão, e ainda induzir melhoria contínua nos
processos de formulação e implementação das políticas de desenvolvimento duradouro.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A LPM foi considerada uma iniciativa inovadora, porém, não foi capaz de equacionar a
questão das ocupações na área de mananciais. A ausência de uma política habitacional capaz
de atender à população migrante, aliada à ausência de diversas outras políticas associadas,
como a de saúde, saneamento, transporte, de contexto regional e metropolitano, deixaram uma
lacuna no planejamento voltado aos mananciais.
Mesmo com a preocupação do poder público com a questão após a consolidação de
loteamentos, a falta de uma política preventiva gerou um grande passivo.
A nova lei de proteção aos mananciais prevê a gestão descentralizada, participativa, com
foco em ações não estruturais e de forma integrada. Esses avanços são muito significativos do
ponto de vista da gestão em espaços de alta complexidade social, econômica, ambiental e
institucional.
Porém, o avanço na implementação da nova lei depende ainda da consolidação de alguns
elementos para garantir a efetividade do planejamento e gestão, como a harmonização de
políticas públicas setoriais, a necessidade de uma extensa coordenação e cooperação entre
municípios e o avanço no grau de comprometimento dos governos. Além disso, esforços no
sentido da construção da gestão metropolitana ampliam a capacidade de intervenção
governamental, principalmente se forem criados mecanismos básicos de decisão integrada e
de caráter metropolitano. O Pacto de Gestão Territorial Integrada indica uma estratégia de
integração que pode significar grandes avanços para a gestão.
A integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão territorial é fundamental para
a proteção dos mananciais, diretamente relacionada ao desenvolvimento urbano e à oferta de
moradias. Como os limites municipais não coincidem com os limites das bacias hidrográficas,
a integração entre os municípios é uma alternativa possível para atuação efetiva na proteção e
recuperação dos mananciais.
No caso da RMSP, os resultados dessa nova política são relevantes não só para a gestão
da bacia do Alto Tietê, mas para bacias vizinhas, já que a inviabilização da utilização dos
recursos hídricos dos mananciais da bacia do Alto Tietê para abastecimento implicam a
transposição de recursos hídricos das bacias hidrográficas vizinhas.
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RESUMO
As cianobactérias são capazes de crescer em águas residuárias industriais como resultado
de sua habilidade em utilizar fontes exógenas de carbono e nutrientes inorgânicos do efluente
em metabolismo heterotrófico. Adicionalmente, a biomassa formada por meio da conversão
dos poluentes tem potencial de uso como fonte de proteína unicelular. Nesse sentido, o
trabalho teve por objetivos avaliar a bioconversão de nitrogênio do efluente da parboilização
do arroz através de biorreatores heterotróficos com cianobactérias. Os resultados indicaram a
potencialidade do sistema proposto para a conversão de nitrogênio do efluente, resultado de
uma eficiência de remoção de 83%, associado a uma conversão de nitrogênio em proteína de
9,23% em 15h de tempo de residência hidráulica. Esses valores indicam a possibilidade de
produzir 234 gproteína/m3efluente tratado por esse processo.
Palavras-chave: nitrogênio; proteína; cianobactéria; biorreator heterotrófico.

Bioconversion of nitrogen in the rice parboiling wastewater by
incorporation in biomass of the cyanobacterium Aphanothece
microscopica Nägeli
ABSTRACT
The cyanobacteria are able to effectively grow in wastewater due to their ability to utilize
exogenic organic carbon sources and inorganic nutrients of the wastewater. Additionally, the
biomass formed by the conversion of the pollutants have potential to be used as single-cell
protein source. In this sense, the aim of this study was to evaluate the bioconversion of
nitrogen of the parboiled rice wastewater by cyanobacteria in heterotrophic bioreactors. The
results show the potential of the proposed system for the conversion of nitrogen from the
wastewater, resulting in a removal efficiency of 83.0%, associated with a nitrogen to protein
conversion of 9.2% at 15h of hydraulic retention time. These values indicate the possibility of
producing 234 gprotein/m3wastewater treated by this process.
Keywords: nitrogen; single-cell protein; cyanobacteria; heterotrophic bioreactor.

1. INTRODUÇÃO
A demanda por oxigênio associada à eutrofização dos corpos hídricos receptores,
decorrente da poluição por compostos orgânicos e nutrientes inorgânicos indica a necessidade
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do tratamento de águas residuárias industriais antes da emissão dos efluentes no ambiente
(Muga e Mihelcic, 2008).
Os processos convencionais de remoção de nitrogênio de águas residuárias estão focados
na volatilização dos compostos nitrogenados, na forma do gás nitrogênio. Essa estratégia,
embora eficiente do ponto de vista de disposição de resíduos não permite o uso sustentável
desses compostos, que servem como blocos construtores de inúmeras substâncias de valor
comercial, como ácidos nucléicos, proteínas e pigmentos (Queiroz et al., 2007).
Nesse sentido, o uso de cianobactérias no tratamento de águas residuárias é uma
alternativa técnico-econômica potencial em relação aos sistemas convencionais de tratamento
secundário e terciário de efluentes. Esses processos são baseados nas rotas metabólicas
respiratórias, que algumas espécies de cianobactérias apresentam, no qual fontes exógenas de
carbono orgânico e nutrientes inorgânicos são bioconvertidos em produtos do metabolismo
heterotrófico, particularmente em uma biomassa com elevados teores de proteínas,
carboidratos, lipídeos e pigmentos (Zepka et al., 2010).
Em virtude das características dessa biomassa, processos baseados em cianobactérias têm
sido considerados nos últimos anos potenciais tecnologias para converter resíduos industriais
em insumos proteicos usados na formulação de rações animais e matérias graxas para a
indústria de biodiesel (Jacob-Lopes et al., 2010). Em termos de biorreatores, as principais
configurações empregadas em sistemas de cultivo heterotrófico incluem os tanques agitados
mecanicamente, air-lifts e os reatores de coluna de bolhas (Perez-Garcia et al., 2010).
Os resíduos agroindustriais apresentam características adequadas para suportar esses
cultivos, além da elevada concentração de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, que resultam
geralmente em razões C/N e N/P adequadas, apresentam qualitativamente compostos de fácil
assimilação, e na maioria dos casos ausência de compostos tóxicos/inibidores de crescimento.
Especificamente em relação aos compostos nitrogenados, as cianobactérias são capazes de
assimilar formas nitrogenadas orgânicas e inorgânicas, como aminoácidos e uréia (Flores e
Herrero, 1994).
A parboilização do arroz é um dos principais processos de beneficiamento do cereal.
Esse processo envolve significativo volume de água, resultando em um elevado volume de
efluente, em média, equivalente a 4 m3/ton de arroz processado. Segundo Queiroz e Koetz
(1997), em valores médios amostrados por um período de 13 meses, essa água residuária
apresenta, aproximadamente, 80 mg/L de nitrogênio total. Desse valor, 78% é representado
por nitrogênio orgânico, seguido por, aproximadamente, 20% por nitrogênio amoniacal.
Nitratos e nitritos somados representam valores inferiores a 3%. Em face disso, o trabalho
teve por objetivos avaliar a bioconversão de nitrogênio do efluente da parboilização do arroz
por Aphanothece microscopica Nägeli.

2. MATERIAL & MÉTODOS
2.1. Microrganismo e condições de cultivo
A espécie utilizada foi a Aphanothece microscopica Nägeli (RSMan92), originalmente
isolada da Lagoa dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil (32°01´S - 52°05´W). As
culturas foram propagadas e mantidas em meio sintético BGN (Rippka et al., 1979). As
condições de manutenção usadas foram 25ºC, intensidade luminosa de 15 μmol.m-2.s-1 e
fotoperíodo de 12h.
2.2. Água residuária
O efluente foi coletado diretamente dos tanques de maceração do parboilização do arroz,
em uma indústria localizada na cidade de Pelotas, RS. As amostras foram coletadas por um

259

BASTOS, R. G.; SEVERO, M.; VOLPATO, G.; JACOB-LOPES, E.; ZEPKA, L. Q.; QUEIROZ, M. I.
Bioconversão do nitrogênio do efluente da parboilização do arroz por incorporação em biomassa da
cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli. Ambi-Agua, Taubaté, v. 5, n. 3, p. 258-264, 2010.
(doi:10.4136/ambi-agua.167)

período de 12 meses, e caracterizadas quando ao pH, DQO, NTK e PO4-3, segundo
metodologia proposta por APHA (2005).
2.3. Biorreator
O aparato experimental (Figura 1) foi constituído de um biorreator do tipo coluna de
bolhas, construído em PVC de 4 mm de espessura, diâmetro interno de 10 cm, altura de 100
cm e 4,5 L de volume de trabalho. O sistema de dispersão de gases do reator consistiu em um
difusor de ar de 1,5 cm localizado no centro da base da coluna.
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35
100

Figura
1.
esquemático do
heterotrófico.

Diagrama
biorreator

2.4. Obtenção dos dados cinéticos
Os experimentos foram conduzidos em um biorreator operando em batelada, alimentados
com 4,5 L de efluente, pH ajustado a 7,6, 100 mg/L de inóculo, temperatura de 25ºC, ausência
de luminosidade, e aeração contínua de 1VVM (volume de ar por volume de efluente por
minuto).
2.5. Métodos analíticos
A concentração celular, de nitrogênio total e proteína da biomassa foi monitorada em
intervalos regulares de tempo, durante as fases de crescimento do microrganismo. A
concentração celular foi determinada gravimetricamente por meio da filtração de um volume
conhecido de efluente em filtro de 0,45 µm de diâmetro. A concentração de nitrogênio do
efluente e da biomassa foram determinados pelo método de Kjeldahl, sendo o fator de
conversão de 6,25 usado para estimar o teor de proteína da biomassa (AOAC, 2000). Os
testes foram conduzidos em duplicata e os dados cinéticos referem-se à média de quatro
repetições.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os efluentes líquidos são gerados a partir do uso da água nos processos industriais. O
processamento de alimentos requer grandes volumes de água de qualidade variável. De
qualquer forma, durante o processamento a água carreia consigo diversos componentes,
alterando suas características físico-químicas. Os efluentes das indústrias de alimentos
apresentam grande variabilidade no que se refere à composição química, devido às diferentes
matérias-primas e tipos de processamento empregados. São caracterizados por alto conteúdo
de compostos carbonados, nitrogenados e fosforados (Wang et al., 2005). Nesse sentido, a
composição físico-química do efluente da parboilização do arroz é apresentada na Tabela 1.
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Tabela 1. Caracterização da água residuária.
Efluente da parboilização do arroz
Parâmetro
Valor
pH
4,64 ± 0,4
DQO (mg/L)
4206,8 ± 1327,6
NTK (mg/L)
78,1 ± 22,5
53,9 ± 29,7
P-PO4-3 (mg/L)
C/N
53,86
N/P
1,45

A variabilidade dos constituintes considerados é verificada em função basicamente dos
aspectos sazonais, inerentes a manufatura do arroz parboilizado. Independentemente desse
fato, elevadas concentrações de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo foram constatadas,
resultando em razões C/N e N/P com potencial para suportar cultivos de cianobactérias. Os
baixos valores do pH é outra característica comum desse tipo de resíduo, ocasionando a
necessidade do ajuste a valores ideais ao tratamento biológico.
A Tabela 2 apresenta os parâmetros cinéticos de crescimento e os fatores de conversão
de substrato em biomassa para os diferentes meios de cultivo considerados. O cultivo da
Aphanothece microscopica Nägeli na água residuária do processamento de arroz apresentou
densidade celular máxima de 520 mg/L, velocidade máxima específica de crescimento de
0,11 h-1, tempo de geração de 6,3 h e tempo de residência para atingir a máxima concentração
celular de 15 h. Esses valores são elevados se comparados ao inventário realizado por Pittman
et al. (2011) no cultivo de diferentes espécies de microalgas, em variados efluentes
industriais, no qual valores máximos de produtividade em biomassa de 3,4 mg/L.h (Chlorella
sp. em efluente de laticínios) foram registrados, significativamente inferior aos 36 mg/L.h
verificados neste trabalho.
Os valores obtidos para os coeficientes de conversão de matéria orgânica em biomassa,
(0,17 mgbiomassa/mgDQO) sugere que ocorre um elevado consumo de matéria orgânica com
baixa conversão em biomassa. Elevadas reduções de matéria orgânica por cianobactérias com
baixa conversão em biomassa a partir de moléculas simples como acetato, glicose e ácidos
orgânicos em metabolismo heterotrófico indicam a existência de rotas metabólicas capazes de
assegurar crescimento celular na ausência de luminosidade (Tam e Wong, 2000). Por outro
lado, o coeficiente de conversão de nitrogênio em biomassa (11,4 mgbiomassa/mgNTK)
demonstra que elevadas conversões desse nutriente ocorrem na forma de biomassa.
Comparativamente com os sistemas convencionais de nitrificação-desnitrificação, no
qual valores inferiores normalmente a 1 mgbiomassa/mgNTK são registrados, independentemente
das características particulares do processo, tanto nas etapas autotróficas quanto
heterotróficas. Esses valores são substancialmente inferiores aos obtidos no processo com
cianobactérias, no qual a conversão de nitrogênio em biomassa ocorre em algumas ordens de
magnitude superior ao encontrado para os sistemas convencionais. Jacob-Lopes et al. (2009)
reporta fatores de conversão de nitrogênio em biomassa para as águas residuárias do
processamento de pescado e processamento de laticínios de 5,8 e 32,4 mgbiomassa/mgNTK,
respectivamente. Essa variabilidade é decorrente das formas nitrogenadas presente nos
efluentes, que irão resultar em uma maior capacidade de assimilação via metabolismo
heterotrófico.
Em termos de eficiência de remoção, registraram-se valores de 80 e 85% para remoção
de nitrogênio total e demanda química de oxigênio, respectivamente. Isoldi et al. (2005)
reporta eficiências de remoção de 84 e 83% para DQO e NTK, respectivamente do efluente da
parboilização do arroz em um sistema UASB-reator aeróbio, bastante similares aos
registrados neste estudo. No entanto devemos considerar que biorreatores heterotróficos com
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cianobactérias são capazes de remover simultaneamente carbono e nitrogênio em uma única
etapa, reduzindo assim custos capitas e operacionais vinculados ao processo de tratamento.
Considerando a legislação vigente, os valores finais obtidos e as eficiências de remoção
enquadram-se no padrão proposto pelo Consema (Rio Grande do Sul, 2006) no estado do Rio
Grande do Sul.
Tabela 2. Parâmetros cinéticos do processo.
Efluente da parboilização do arroz
Parâmetro
Valor
Xmáx (mg/L)
520
TRH (h)
15
-1
0,11
μmax (h )
6,30
tg (h)
36
PX (mg/L.h)
YX/S (mgbiomassa/mgDQO)
0,17
YX/S mgbiomassa/mgNTK)
11,4
E-NTK (%)
80,0
E-DQO (%)
85,0
Xmáx: concentração celular máxima, TRH: tempo de residência hidráulica,
μmax: velocidade máxima específica de crescimento, tg: tempo de geração, PX:
produtividade em biomassa, YX/S: fator de conversão de substrato em células,
E-NTK: eficiência de remoção de nitrogênio, E-DQO: eficiência de remoção
de DQO.

0,076

0,09

0,072

0,08
0,07

0,068

0,06
0,064
0,05
0,060
0,04
0,056

0,03

0,052

nitrogênio no efluente (g/L)

nitrogênio na biomassa (g/g)

A bioconversão do nitrogênio pelo metabolismo heterotrófico é decorrente da síntese
intracelular de ácidos nucleicos, pigmentos e proteínas (Fay, 1983). A Figura 2 apresenta a
variação dos teores de nitrogênio na biomassa da Aphanothece microscopica Nägeli
(gnitrogênio/gbiomassa) e da concentração de nitrogênio do efluente durante o processo. Observa-se
um comportamento proporcional e inverso ao corroborar os dois parâmetros, o que sugere a
conversão parcial do nitrogênio do efluente diretamente à biomassa da Aphanothece
microscopica Nägeli. Adicionalmente, se considerarmos o fator geral de conversão de
nitrogênio em proteína (6,25), é possível estimar os teores proteicos da biomassa entre 31a
45%. Nesse sentido, o balanço de massa para o elemento nitrogênio no tempo de residência
ótimo (15h), no qual o teor de nitrogênio da biomassa verificado foi de 0,072 g/g, houve uma
conversão de nitrogênio do efluente em proteína unicelular de 9,23%.
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Figura 2. Variação do teor de nitrogênio da biomassa
(símbolos fechados) e da concentração de nitrogênio do
efluente (símbolos abertos) ao longo do processo.

Essa conversão representa a possibilidade de produção substancial de proteínas
unicelulares a partir dessa água residuária, uma vez que o balanço de massa (Tabela 3)
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indicou a possibilidade de produzir 234 g de proteína para cada m3 de efluente tratado. De
acordo com Zepka et al. (2010), as proteínas unicelulares obtidas por Aphanothece
microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz, apresentam balanço
nutricional adequado, que permite o uso como fonte de proteína para a alimentação animal.
Tabela 3. Balanço de nitrogênio do processo.
Parâmetro
NTK (g/m3)
Geração de efluente (m3/ton arroz)
Geração de nitrogênio (g/ton)
Conversão de nitrogênio (%)
Concentração de biomassa (g/m3)
Teor de proteína na biomassa (%)
Produção de proteína (g/m3)

Valor
78,1
4,0
312,4
80,0
520
45,0
234

4. CONCLUSÃO
O controle de poluição nas últimas duas décadas, no Brasil, tem se caracterizado por um
esforço no desenvolvimento de tecnologias de remoção de poluição carbonada. Recentemente
o maior controle da poluição de compostos nitrogenados tem forçado o desenvolvimento de
processos para a remoção desses poluentes das águas residuárias. Independente do
gerenciamento e disposição dos resíduos, novas tecnologias que agreguem valor à cadeia
produtiva e que estejam baseadas no desenvolvimento sustentável industrial efetivo devem ser
elaboradas. O tratamento do efluente da parboilização do arroz em biorreatores heterotróficos
com cianobactérias demonstrou ser uma técnica com potencial de aplicação tanto para a
remoção de nitrogênio, quanto para a bioconversão em substâncias de interesse comercial.
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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo verificar a condição iônica sazonal de um córrego de
ocupação predominantemente urbana localizado na cidade de Sorocaba/SP, assim como
verificar as taxas de exportação de nutrientes dessa microbacia e impactos no rio Sorocaba
localizado na mesma cidade. Para o estudo foram realizadas coletas de água durante 12
meses, em dois pontos de coleta, entre os anos de 2009 e 2010. As análises dos atributos
químicos foram realizadas em laboratório mediante metodologias de titulometria e
espectrofotometria. Os atributos verificados foram magnésio, cálcio, alcalinidade, sulfato,
cloreto, potássio, nitrato e fósforo total. Os resultados foram apresentados em forma de
Diagramas de Maucha para os 12 meses, enquanto os atributos nitrato e fósforo total foram
utilizados para cálculo de taxas de exportação de nutrientes. Não foram observadas grandes
discrepâncias sazonais pelos diagramas apresentados, em relação à proporcionalidade. A
dominância geral de cátions foi a seguinte para os dois pontos: Ca2+ > Mg2+ > K+. Enquanto a
ordem de dominância dos ânions foi: Alcalinidade > SO42- > Cl-. As taxas de exportação da
região foram maiores nos períodos chuvosos. A microbacia tem baixa influência no montante
estimado para a bacia do rio Sorocaba, cerca de 5,83 toneladas de Nitrato e 0,14 toneladas de
Fósforo total de um total estimado de 1706 t e 426 t respectivamente. Segundo a classificação
do índice de estado trófico o córrego Lavapés é considerado como mesotrófico.
Palavras-chave: taxas de exportação; qualidade de água; índice de estado trófico.

Ionic condition and input and output rates of some chemical solutes in
Lavapés stream, Sorocaba, SP, Brasil
ABSTRACT
This paper aimed to analyze the seasonal ionic condition and the input and output of
nutrients of a watershed with urban land use in the municipality of Sorocaba to estimate the
impacts in the Sorocaba river. Water samplings were taken at two sites in a period of twelve
months between 2009 and 2010. The concentration of magnesium, calcium, alkalinity, sulfate,
chloride, potassium, nitrate and total phosphorus had been determined in laboratory using the
titrimetric and spectrophotometric methods, for each of one of the twenty four samples
collected. The results were presented in the Maucha’s ionic diagram; nutrient input and output
were calculated based on the results of nitrate and total phosphorus concentrations. Observed
proportional variation was not significant during the study according to Maucha’s ionic
diagrams. Cation dominance order was Ca2+ > Mg2+ > K+, and anion dominance order was
Alcalinity > SO42- > Cl-. The input and output of nitrate and total phosphorus was larger in the
rainy months, as expected. The watershed total estimated ion values shows low influence over
the Sorocaba River watershed, with values close to 5,83 ton of nitrate and 0,14 ton of total
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phosphorus. According to modified Carlson trophic state classification, the study area has a
medium eutrophication potencial, and the Lavapés stream can be considered as mesotrophic.
Keywords: Maucha’s ionic diagram; import of nutrients; export of nutrients; water quality.

1. INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural utilizado pelo homem de diferentes maneiras, conforme suas
necessidades e interesses. No constante e intenso processo de urbanização verificado, ocorrem
diversos tipos de pressão e intensificação do uso da água. Ao mesmo tempo, a falta de
planejamento e o crescimento desordenado prejudicam a manutenção da qualidade desse
recurso.
O conteúdo iônico de águas superficiais é determinado principalmente pelos cátions
2+
Ca , Mg2+, Na+ e K+ e pelos ânions HCO3-, SO42- e Cl-. A concentração e variação sazonal
desses íons na água podem ser influenciadas pelo clima e pelas atividades humanas, dentre
outros fatores (Payne, 1986).
O conhecimento da composição química da água é fundamental para a compreensão de
processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos ecossistemas aquáticos e refletem
também a importância geoquímica frente às alterações ambientais decorrentes da ocupação da
bacia hidrográfica estudada (Maier, 1987).
Uma forma de verificação da composição e comparação do conteúdo iônico de águas
superficiais é a confecção do diagrama de Maucha da região estudada. Nele é possível
observar graficamente a proporção relativa dos íons supracitados e sua respectiva
concentração (Broch e Yake, 1969; Alvarez Cobelaz et al., 1987).
Os nutrientes nitrogênio e fósforo têm especial destaque nos ecossistemas aquáticos. O
primeiro tem participação na formação de proteínas, um dos componentes básicos da
biomassa, já o outro participa do metabolismo dos seres vivos no armazenamento de energia.
Entre as várias formas da presença de nitrogênio nos ambientes aquáticos o Nitrato (NO3-) e o
íon amônio (NH4+) merecem destaque por serem as principais fontes desse elemento para os
produtores primários. Já o fósforo normalmente se encontra na forma de fosfato (PO43-) nesse
tipo de ecossistema. Entretanto esses dois elementos, quando em demasia, são os principais
aceleradores do fenômeno conhecido como eutrofização (Esteves, 1988).
A eutrofização, que constitui o enriquecimento da água com nutrientes necessários ao
crescimento da vida vegetal ou responsáveis pelo aumento da produtividade dos sistemas
aquáticos, é um processo natural. Porém a sua ocorrência tem sido acelerada pela intervenção
antrópica. É possível classificar o ecossistema aquático em uma escala crescente de produção
biológica: oligotrófico, mesotrófico, eutrófico (Braga et al., 2004).
Em áreas rurais a fonte principal de nutrientes pode ser considerada difusa e proveniente
principalmente de fertilizantes e defensivos agrícolas que são carreados pelas águas da chuva
(Mansor, 2005). No ambiente urbano essa contribuição é proveniente de fontes pontuais como
efluentes domésticos e industriais, tanto como de fontes difusas como as chuvas em locais de
grande poluição atmosférica (Esteves, 1988).
A quantificação das cargas poluentes dos compostos de nitrogênio e fósforo pode ser
realizada a partir da mensuração de taxas de exportação. Esse tipo de estudo é realizado em
bacias hidrográficas de locais com clima, tipo de solo, de cobertura vegetal, de uso de solo
bastante distintos. A taxa permite verificar a saída dos nutrientes da bacia hidrográfica e a
contribuição que esta fornece para o corpo d’água que recebe suas águas (Coelho et al.,
2007).
No Brasil diversas cidades enfrentam problemas de eutrofização dos seus principais
cursos d’água, com destaque para aqueles que passam por regiões agrícolas e urbanas
sequencialmente, recebendo todas as fontes de nutrientes artificiais em porções relativamente
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pequenas de seu curso, perdendo a capacidade de autodepuração. Somente no Estado de São
Paulo, cerca de 64% das bacias hidrográficas são consideradas eutróficas ou hipereutróficas
(Mansor, 2005).
Das cidades do Estado de São Paulo, Sorocaba se apresenta como um importante polo
industrial cercada de regiões com predomínio agrícola. Esse fato fez com que seu principal
curso d´água também fosse considerado eutrófico na maior parte da sua extensão urbana,
apresentando altas taxas de exportação e importação de nitritos e fosfatos (Silva et al., 2007a).
Isso indica que muitas microbacias que deságuam também contribuem para seu estado de
eutrofização, e que o estudo das taxas de exportação, principalmente no ambiente urbano,
onde as fontes pontuais são mais passíveis de controle, se faz bastante importante.
Objetiva-se no presente estudo elaborar diagramas de Maucha adaptados relativos a
dados obtidos mensalmente de dois pontos de coleta, estabelecer e verificar o padrão sazonal
da concentração iônica dos corpos d’água do córrego e realizar a comparação crítica deste.
Além disso, também serão incluídos no trabalho dados de estimativas de exportação dos íons
nitrato (NH3-) e fósforo total (P) e aferir a sua contribuição de nutrientes para o rio Sorocaba.
Todas as análises foram realizadas em um período de um ano na microbacia do córrego
Lavapés, de ocupação predominantemente urbana, na cidade de Sorocaba – SP, Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Localização e caracterização da área de estudo
O município de Sorocaba situa-se no na porção sudeste do estado de São Paulo (Brasil)
(Figura 1). Possui uma área de 449 km2 e uma população de 559.157 habitantes, sendo cerca
de 98% considerada urbana (IBGE, 2009).
O clima da região é, segundo classificação de Köeppen (1948), do tipo “Cfa”
(subtropical quente), tendo como temperatura média anual 21,4°C, máxima de verão 30,1°C e
mínima de inverno 12,2°C e ainda 1.285 milímetros de altura pluviométrica anual. Na bacia
hidrográfica do córrego Lavapés ocorrem Latossolos Vermelho-Escuro, Latossolos
Vermelho-Amarelo textura argilosa e Cambissolos (Oliveira et al., 1999).
A área de estudo é uma microbacia de terceira ordem que possui 3,02 km² (Figura 1) e o
principal curso d’água mede aproximadamente 2.550 metros de extensão (Figura 2). Localizase na porção central do município de Sorocaba e as águas desse córrego deságuam no rio
Sorocaba. O córrego principal é conhecido localmente como Córrego Lavapés.

Figura 1. Localização do município de Sorocaba no Estado de São Paulo e da microbacia do córrego
Lavapés dentro dos limites municipais de Sorocaba.
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Figura 2. Localização dos pontos de coleta dentro da área da microbacia do
córrego Lavapés.

A microbacia do córrego Lavapés foi escolhida para o trabalho por apresentar locais com
cobertura vegetal remanescente em uma área prioritariamente urbana. Os pontos de coleta
foram escolhidos de modo a verificar os atributos propostos em uma área com aspecto de
vegetação e outra impermeabilizada e com alguns pontos de lançamento de esgoto próximos.
2.2. Coleta de água
Pelo período de um ano, coletou-se mensalmente uma amostra de água em cada um dos
dois pontos estabelecidos. O ponto de coleta 1 localiza-se sob as coordenadas 23º29’30’’S e
47º26’03’’W e o ponto de coleta 2 localiza-se sob as coordenadas 23º29’30’’S e 47º25’36’’W
As amostras foram levadas para laboratório para análise dos atributos relacionados a seguir. A
amostragem da água foi realizada seguindo o Guia de Coleta e Preservação de Amostras de
Águas da CETESB (CETESB, 1987).
2.3. Diagrama de Maucha e variação iônica entre os pontos de coleta
Apesar da metodologia do diagrama de Maucha incluir o atributo sódio, no presente
estudo não foi possível realizar a mensuração deste devido a dificuldades técnicas
encontradas e também financeiras. Por conta do mencionado foi realizada uma adaptação da
metodologia, excluindo o atributo apontado.
Os teores de Magnésio e Cálcio foram determinados por titulação com kits de reagentes,
seguindo a metodologia proposta por APHA (1985). A alcalinidade foi aferida por meio de
titulação de neutralização de ácido/base, empregando-se ácido sulfúrico 0,01 mol/L, seguindo
a metodologia indicada por Piveli e Kato (2005). Já as análises de Sulfato, Cloreto e Potássio
foram feitas por espectrofotometria, utilizando kits de reagentes, de acordo com a
metodologia de APHA (1985).
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Após a obtenção dos dados, construiram-se os diagramas de Maucha, um por mês em
cada ponto de coleta. Para a elaboração destes utilizou-se o programa desenvolvido por
Silberbauer e King (1991).
Para a análise da variação dos atributos químicos entre o ponto 1 e ponto 2 (mais
próximo à nascente) foram efetuadas as médias das doze coletas realizadas e respectivos
desvios padrões.
2.4. Taxas de Exportação
Os parâmetros nitrato e fósforo total dissolvido foram mensurados por meio do método
colorimétrico, utilizando um espectrofotômetro Hach 2800, com a utilização de kits de
reagentes adquiridos e seguindo metodologia adaptada de APHA (1985).
A vazão foi mensurada a partir do método do flutuador, conforme Silva e Schulz (2007)
e apresentada em trabalho de Santos e Fernandes (2010).
Para efeitos de comparação foram estimados os dados de produção anual de nitrogênio e
fósforo para a cidade de Sorocaba. O cálculo da carga de nutrientes foi realizado conforme
metodologia descrita por Silva et al (2007a) para nitrogênio e fósforo. As equações utilizadas
foram:
Massa anual de fósforo: P = H x α x 0,002 x 1000-1
Massa anual de nitrogênio: N = H x α x 0,008 x 1000-1

[1]
[2]

em que,
P = peso anual de fósforo em um determinado ano, em toneladas.
N = peso anual de nitrogênio para um determinado ano, em toneladas.
H = número de habitantes para o ano "a" (IBGE, 2009).
α = número de dias em um ano (365)
O Índice de Estado Trófico para potencial de eutrofização foi calculado conforme a
classificação do estado trófico para rios segundo Índice de Carlson modificado (CETESB,
2009).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os diagramas de Maucha obtidos para as coletas realizadas mês a mês para o ponto 1
encontram-se na Figura 3. Os dados referentes às concentrações de sódio não foram
mensurados devido a limitações técnicas. Dessa forma a comparação iônica é realizada para
os cátions Ca2+, Mg2+ e K+.
Já os dados de carbonato e bicarbonato foram mensurados conjuntamente no atributo
“Alcalinidade”. Esse procedimento é padrão, pois diversas metodologias empregadas não
mensuram separadamente HCO3- e CO32-, conforme apontado por Silberbauer e King (1991).
Salvo algumas discrepâncias pontuais, a dominância de cátions é a seguinte para os dois
pontos: Ca2+ > Mg2+ > K+. Enquanto a ordem de dominância dos ânions é: Alcalinidade >
SO42- > Cl-.
O padrão proporcional dos íons não tem grande diferenciação sazonal. Tanto no período
de seca quanto no úmido a predominância iônica apresenta algumas ligeiras modificações
observadas nas Figura 3 e 4.
Os padrões observados no ponto 2 (Figura 4) também se mostram bastante semelhantes,
indicando que não há um lançamento de poluentes na bacia que aumentem demasiadamente a
concentração de um íon específico.
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Figura 3. Diagramas de Maucha (% meq.l-1) ponto 1.
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Fevereiro 2010

Março 2010

Figura 4. Diagramas de Maucha (% meq.l-1) ponto 2.

Os meses com variação do padrão observados foram junho de 2009 no ponto 1 e
novembro de 2009, janeiro e março de 2010 em ambos os pontos de coleta. Em comum, essas
discrepâncias possuem a proporção de magnésio mais alta que o verificado nos outros meses,
sendo que em junho de 2009 e março de 2010 (ponto 1) e janeiro de 2010 (ponto 2) este passa
a ser o cátion dominante. Apesar da concentração de magnésio ser inferior à de cálcio na
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maioria dos ambientes de água doce, conforme apontado por Silva et al (2007a), em certos
casos a concentração desse atributo pode aumentar em períodos chuvosos. Essa justificativa é
uma possível explicação para a alteração na ordem de dominância catiônica nos meses de
março e janeiro de 2010, pois estão no período chuvoso conforme Figura 5. Entretanto a
alteração ocorrida no mês de junho de 2009 apenas no ponto 1 deve ser ocasionada pelo
lançamento eventual de efluentes não identificados que, conforme Lemke-de-Castro e Lima
(2010) podem aumentar os teores de magnésio, entre outros atributos químicos.

Figura 5. Histórico pluviométrico da cidade de Sorocaba, com base nas médias mensais de
precipitação de 1993 a 2000.
Fonte: Ferreira e Daniel (2003).

A dominância de cátions seguiu a tendência mundial esperada para rios, conforme
estudos de Wetzel (1981). Entretanto os ânions apresentaram diferenças com a alcalinidade e
Cl- trocando seu local na ordem de dominância esperada, segundo a mesma tendência.
A partir da análise da Tabela 1, nota-se que não houve diferenças estatísticas entre os
atributos químicos avaliados, exceto para o sulfato, que apresentou maiores concentrações no
ponto a jusante. Esse resultado, pode ser atribuído ao descarte de efluentes líquidos ao longo
de afluentes do córrego Lavapés, assim como verificado por Sardinha et al. (2008) no ribeirão
do Meio, município de Leme (SP).
Em relação à dureza (Tabela 1), que se trata de um atributo relativo aos teores de cálcio e
magnésio, as águas do córrego Lavapés podem ser classificadas como moderadamente duras,
segundo classificação de Sawyer et al. (2000).
Tabela 1. Atributos químicos nos pontos de coleta de água.
Atributos
Dureza
Cálcio
Magnésio
Alcalinidade
Cloreto
Potássio
Sulfato

Média e Estimativa Intervalar (mg/L)
Ponto 1

Ponto 2

100 (81,23 - 118,77)
70 (57,29 - 82,71)
30 (18,51 - 41,49)
131,67 (113,33 - 150,01)
0,028 (0,019 - 0,037)
5,54 (4,54 - 6,53)
15,25 (9,01 - 21,49)

90 (79,86 - 100,14)
66,67 (60,41 - 72,92)
23,33 (16,00 - 30,67)
120 (110,62 - 129,39)
0,026 (0,020 - 0,032)
4,63 (3,96 - 5,30)
2,08 (0 - 4,31)
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Os atributos cloreto, potássio, cálcio, magnésio apresentam-se abaixo dos limites
máximos apontados por Nascimento e Barbosa (2005) com base em compilação de padrões de
qualidade ambiental brasileiros e internacionais.
É possível observar (Figura 6) os dados de vazão (Santos e Fernandes, 2010) e taxas de
exportação resultantes e na Figuras 7 e 8, os gráficos da taxa de exportação de Nitrato e
Fósforo total para cada coleta e os gráficos do total exportado de cada nutriente no total das
12 coletas.

Figura 6. Vazão do córrego Lavapés (m³/s).
Fonte: Santos e Fernandes (2010).

Percebe-se que a taxa de exportação de Nitrato apresentou-se constante e relativamente
baixa nos meses mais secos (entre maio e novembro de 2009). Entretanto os dados de abril de
2009 e de dezembro de 2009, janeiro e março de 2010 apresentam valores mais elevados.
Esse aspecto se deve à maior incidência de chuvas nesses períodos, e consequente aumento do
transporte de nutrientes. Entretanto o valor de fevereiro de 2010 apresenta-se com valores
abaixo dos períodos chuvosos, esse fato se deve a concentrações menores do atributo e uma
menor vazão encontrada. Não foi possível verificar os motivos dessa discrepância pontual.

Figura 7. Taxa de exportação de nitrato (NH-3 (kg/dia)).
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Figura 8. Nitrato acumulado (NH-3 (kg)) exportado no córrego estudado.

O comportamento do fósforo total apresentou-se de forma semelhante, com uma
tendência de aumento nos meses chuvosos (Figuras 9 e 10). A discrepância ocorrida no mês
de fevereiro de 2010 e observada para o atributo nitrato repete-se para o fósforo total. Os
motivos são semelhantes aos apresentados para o nitrato. Também foi possível observar o
terceiro maior valor mais alto da série de taxa de exportação de fósforo total no mês de
setembro, que se encontra no período seco. Isso se deve a concentração elevada de fósforo
total nesse mês. Essa discrepância pode ser atribuída a um incremento pontual de produtos de
limpeza ao efluente doméstico lançado no córrego, conforme apontado por Nascimento e
Barbosa (2007).

Figura 9. Taxa de exportação de fósforo total (kg/dia).
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Figura 10. Fósforo acumulado total (kg) exportado no córrego estudado.

A quantidade anual transportada para o Rio Sorocaba, pela microbacia estudada, foi
cerca de 5,83 toneladas de nitrato e 0,14 toneladas de fósforo total. Considerando o total
estimado para o montante de nitrogênio (1706 t) e fósforo (426 t) presentes em Sorocaba no
ano do estudo, percebe-se que a microbacia tem uma influência pequena no montante,
inclusive por conta de sua área diminuta.
Segundo a classificação do índice de estado trófico o potencial de eutrofização do
córrego é médio, sendo considerado um córrego mesotrófico, conforme observado na Figura
10. Estudo semelhante realizado no rio Sorocaba por Silva et al (2007b) aponta-o em estado
trófico, não podendo dessa forma atribuir grande contribuição da microbacia do córrego
Lavapés para esta condição.

Figura 11. Índice de estado trófico.
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4. CONCLUSÃO
Na região em questão não se observaram grandes discrepâncias entre a proporcionalidade
iônica levando em conta a sazonalidade ou os diferentes pontos amostrados. As exceções são
feitas para o atributo magnésio, que não altera a característica do corpo d´água estudado.
Em relação aos valores médios dos atributos dureza, cálcio, magnésio, alcalinidade,
cloreto e potássio não foi possível observar diferenças estatísticas entre os dois pontos de
coleta. Isso evidencia que a alteração sofrida no curso d’água relativa ao lançamento de
efluentes e passagem do córrego pela área antropizada pouco influencia na concentração
desses atributos e na alteração da característica das águas em relação a estes . Já quanto ao
atributo sulfato é possível observar um aumento médio no ponto mais próximo à foz em
relação ao ponto próximo à nascente. Apesar das concentrações indicadas não se
apresentarem acima dos limites sanitários indicados por Nascimento e Barbosa (2007)
evidenciam um aumento com influência antrópica do atributo mencionado, e que merece
destaque.
As taxas de exportação dos nutrientes nitrato e fósforo total não se apresentaram com
valores alarmantes, e também não podem ser consideradas determinantes para o estado salutar
do rio Sorocaba, onde as águas do córrego Lavapés deságuam. Entretanto, considerando que o
curso d´água principal já se encontra com um potencial mesotrófico, maior atenção no
controle da poluição hídrica em anos vindouros é recomendável, para evitar a eutrofização do
córrego Lavapés.
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