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ABSTRACT
In this editorial, the principles of a scientific publication, the editorial procedures and
communication guidelines between authors and the Ambiente & Água journal’s Editorial
Committee are discussed in order to improve the publication pipeline. Ambi-Agua is a
completely open access journal, with no charges for submission, editing or publication and it
is in a consolidation phase with just five years of circulation. Our staff is restricted to a few
people that work part time in the journal sharing their task with several other chores imposed
by their jobs at the University of Taubaté. Additional support to cover doi™ registration,
Internet domain and hosting is granted by the Institute for Environmental Research in
Hydrographic Basins (IPABHi). Therefore, it is important that communication is kept in a
smooth and efficient way to maximize productivity.
Keywords: Ambi-Agua; author’s guidelines; Open Journal Systems (OJS); Public Knowledge Project
(PKP); SEER; environment; water.

Boas práticas para publicação científica
RESUMO
Neste editorial, os princípios de uma publicação científica, os procedimentos editoriais e
diretrizes de comunicação entre autores e o Comitê Editorial da revista Ambiente & Água são
discutidos, a fim de melhorar o fluxo de publicação. A Ambi-Agua é uma revista de acesso
totalmente aberto, sem custos de submissão, de edição ou publicação e se encontra em fase de
consolidação, com apenas cinco anos de circulação. Nossa equipe está restrita a poucas
pessoas que trabalham em tempo parcial na revista e partilham suas tarefas com várias outras
impostas pelo trabalho na Universidade de Taubaté. O Instituto de Pesquisas Ambientais em
Bacias Hidrográficas (IPABHi) tem dado apoio financeiro para cobrir o registro do doi™,
domínio de Internet e a hospedagem do sistema editorial eletrônico. Portanto, é importante
que a comunicação seja mantida de forma cordial e eficiente para maximizar a produtividade.
Palavras-chave: Ambi-Agua; diretrizes para autores; Open Journal Systems (OJS); Public Knowledge
Project (PKP); SEER; Ambiente; Água.

Buenas prácticas para la publicación científica
RESUMEN
En este editorial, los principios de una publicación científica, los procedimientos
editoriales y comunicación entre los autores y el Comité Editorial de la revista Ambiente &
Água se discuten con el fin de mejorar el flujo de publicación. Ambi-Agua es una revista de
acceso totalmente abierto, sin cargos para sumisión, edición o publicación y se encuentra en
una fase de consolidación, con sólo cinco años de circulación. Nuestro personal se limita a
unas pocas personas que trabajan en tiempo parcial en la revista y tienen varias otras tareas
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 6, n. 2, 2011.
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impuestas por sus puestos de trabajo en la Universidad de Taubaté. El Instituto de
Investigación Ambiental en Cuencas Hidrográficas (IPABHi) ha prestado apoyo financiero
para cubrir el registro del doi™, del dominio de Internet y hosting del sistema electrónico de
editoración. Por lo tanto, es importante que la comunicación se mantiene tan amable y
eficiente para maximizar la productividad.
Palabras clave: Ambi-Agua, instrucciones a los autores; Open Journal Systems (OJS), Public
Knowledge Project (PKP), SEER, Medio Ambiente y Agua.

1. INTRODUCTION
Scientific writing for publication in a journal that practices peer review and strives for
high recognition in the scientific community is not an easy task and requires training and
knowledge to be successful. First of all, the author has to have research results that effectively
contribute to the advancement of science by introducing new approaches or significant
knowledge about a theme related to the submitting journal interest. Therefore, after achieving
its results based on solid scientific principles, the author should select the appropriate journal
to submit his/her manuscript. At this phase the author should not only look at thematic
considerations but also at the journal ranking and reputation, according to several indices
(Batista, 2007). The author should try the most prestigious journals first and if the manuscript
is not accepted should try other journals with lower rank, after it is definitively rejected by the
previous journal (Volpato, 2008).
Several papers and books have been published to help an author to come up with a well
written manuscript for publication. It is worth mentioning the books by Katz (2006) and Day
and Gastel (2006). For those with Portuguese language domain books published by Volpato
(2008 and 2011) and one published by Rey (1993) are recommended. Considering all
technical aspects of the scientific and ethical writing described by these books, there are
aspects concerning each journal in particular, that authors should observe; suggestions on
how authors should relate with Ambiente & Água Journal are described in the next session.

2. AMBIENTE & ÁGUA CONSIDERATIONS
All submissions have to be made via the journal electronic editorial system by logging on
with author’s user name and password after registering. The main reason for that is that the
corresponding author has to check several statements in order to proceed with his submission.
Among those, a special one: “The contribution to be submitted to the journal is original and
unpublished and not being evaluated for publication by another journal”. This is very
important and constitutes an author capital sin to submit the same manuscript to more than
one journal at the same time or before it gets rejected by the previous journal. Another
important statement to be checked is “As corresponding author, I declare that all authors
have knowledge that I am submitting this manuscript for publication in the scientific journal
Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science and that they read and
revised its final form and they agree with the submission, following all terms of the five steps
above for submission”. It is not expected changing authorship after manuscript submission. In
addition, after submission each manuscript receives a number code and this will be always
attached to the article, even after publication. All correspondence with the journal should
always use this number and the manuscript title. This facilitates tremendously the Editor
work.
Before deciding to submit a manuscript to Ambi-Agua journal it is essential that authors
peruse the journal’s site to get acquainted with the journal’s indexations, Qualis CAPES
classification, average time for publication, thematic interest of the journal and especially the
5
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author’s guidelines for paper preparation and submission, avoiding unnecessary questions to
the Editor. Authors have to realize that this is an interdisciplinary journal that covers a wide
scope of themes in the environmental and water resource sciences and that it depends heavily
on the expertise of the peer reviewers. Every submitted manuscript is evaluated by at least
two ad hoc reviewers if it passes by the Editorial Committee preliminary evaluation. To be
able to have two appropriate reviews, sometimes five or six ad hoc reviewers have to be
consulted after careful analysis of their science production against the manuscript theme. We
select very carefully the reviewers among prominent scientists. Usually they have a very tide
up schedule to accept a voluntary, unexpected and demanding task. All this makes the time
between submission and publication unpredictable. However, the quality of the manuscript
makes much difference; reviewers tend to be motivated by well written texts.
Good practices include not only well written submissions, but also careful word
processing care and attention, such as avoiding inserting tables in image format instead of text
what would increase the file size and reduce quality. Figures should have well sorted out font
sizes to be readable, with complete explanatory legend and good resolution with the smallest
possible file size. They should never be pasted into the text but rather inserted as a separate
archive.

3. FINAL REMARKS
Even though Ambi-Agua has a reduced staff that shares its activities with several other
obligations, we always try to be responsive to author’s inquiries. However, it is important that
communication should be kept to a minimum needed for efficiency sake. In addition to get
acquainted with the journal home page, it is important that potential authors read the
editorials in as much as they explain the development of the journal throughout its history.
We continue to be very appreciative of high standard submissions, especially in English to
increase our journal impact factor.
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Carbon and Nitrogen in the Lower Basin of the Paraíba do Sul River,
Southeastern Brazil: Element fluxes and biogeochemical processes
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.183)
Ricardo de Oliveira Figueiredo1; Álvaro Ramon Coelho Ovalle2; Carlos Eduardo de
Rezende2; Luiz Antonio Martinelli3
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ABSTRACT
The study was conducted in the lower basin of the Paraíba do Sul River (PSR), in
which 57,000 km2 of the basin is located in the Brazilian states of São Paulo, Minas Gerais
and Rio de Janeiro. We proposed to identify the main sources of C and N fluxes in the PSR
waters, to evaluate biogeochemical processes in the watershed, and to estimate C and N
riverine loads to the Atlantic Ocean in the context of the sugarcane plantation expansion for
ethanol production. Riverine water samples were collected at seven stations along 12 months.
Physicochemical and limnological parameters, as well as discharge, were measured together
with organic and inorganic C and N species in the dissolved and suspended particulate
material. C and N concentrations in bed fluvial sediments, and suspended particulate material
were measured, and their elemental ([C:N]a) and isotopic (δ13C) compositions were
compared with the [C:N]a and δ13C of the following sources: riparian soils, insular flooded
soils, aquatic macrophytes, phytoplankton, pasture grass, sugarcane, sugarcane byproducts,
and forest litterfall. Temporal patterns in the physicochemical and limnological environment
were correlated to discharge. It also was observed that sugar cane production can increase
riverine C and N fluxes. Riparian soils inputs were larger than insular soils, which was likely
to act as a biogeochemical barrier. Effects of the macrophytes on riverine C and N were
unclear, as well as urban sewage disposal effects. Although the PSR loads represented a very
small percentage of the fluvial input to global biogeochemical cycles, we suggest that this and
other medium sized watersheds in Eastern and Southeastern South America can be significant
contributors to the continental biogeochemical riverine loads to the ocean, if their loads are
considered together.
Keywords: agriculture; anthropic impacts; biogeochemistry; fluvial loads; river basin.

Carbono e Nitrogênio no Baixo Paraíba do Sul: Fluxos e processos
biogeoquímicos
RESUMO
Este estudo foi realizado na Bacia do Rio Paraíba do Sul (RPS), cuja área total de
57,000 km2 ocupa setores em três estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro. O objetivo deste trabalho foi identificar as principais fontes de C e N para as águas
do RPS, avaliando os processos biogeoquímicos na bacia e estimando seus aportes de C e N
para o Oceano Atlântico, no contexto da expansão da lavoura canavieira para a produção de
etanol. Ao longo de doze meses foram coletadas amostras de águas fluviais em sete estações
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 6, n. 2, 2011.
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de amostragem. Foram monitorados nos rios parâmetros fisicoquímicos e limnológicos, assim
como vazão e formas orgânicas e inorgânicas de C e N no material dissolvido e particulado
transportados. Além das concentrações de C e N medidas nos sedimentos de fundo e em
suspensão foram determinadas as composições elementar ([C:N]a) e isotópica (δ13C) para
comparação com [C:N]a and δ13C das seguintes fontes potenciais de material orgânico: solos
ripários, solos insulares inudáveis, macrófitas aquáticas, fitoplancton, gramíneas de pastagens,
cana-de-açúcar, subprodutos da produção sucroalcooleira, e a serapilheira florestal. Padrões
temporais no ambiente fisicoquímico e limnológico foram correlacionados à magnitute das
vazões. Também se observou que a produção sucroalcooleira tem potencial de aumentar os
fluxos de C e N nos rios dessa bacia. A contribuição por solos ripários foram maiores do que
a dos insulares, os quais parecem funcionar como barreira biogeoquímica. Da mesma maneira
que o esgoto urbano, os efeitos das macrófitas no C e N fluvial não foram claros. Embora as
cargas do RPS representem um percentual muito pequeno na contribuição fluvial para os
ciclos biogeoquímicos globais, sugere-se que esta e outras bacias de média escala no leste e
sudeste da América do Sul, caso consideradas em conjunto, são contribuintes relevantes para
as cargas continentais biogeoquímicas para o oceano.
Palavras-chave: agricultura; bacia hidrográfica; biogeoquímica; cargas fluviais; impactos antrópicos.

1. INTRODUCTION
The transport of terrestrial carbon (C) and nitrogen (N) into and within rivers, eventually
to the oceans, is an important stage in the global cycle of these elements. As a result of
increasing environmental problems at local, regional and global scales, there is an increasing
interest in biogeochemical sciences, particularly their relationships with these problems.
Climate changes, for instance, are partly caused by the increase of C and N fluxes in
biogeochemical cycling largely as a function of anthropogenic activities (Degens et al. 1991,
Jordan and Weller, 1996; Mackenzie et al. 1993; Richey et al. 1990; Vitousek, 1994).
One of the main scientific challenges in studying watersheds is to determine how the
hydrological and biogeochemical cycles function at the terrestrial surface, where watersheds
play the role of natural integrators of several related processes (Richey and Victoria, 1993).
However, the estimates of global C and N fluxes have been restricted to scientific studies that
were either conducted in the largest basins of the world or in small catchments (Hedges,
1992; Meybeck, 1993; McClain and Elsenbeer, 2001; Richey et al. 2002), with very few
exceptions. This fact demonstrates an important gap in biogeochemical cycling studies,
particularly land use changes in medium-sized river basins.
Terrestrial elemental fluxes in a watershed are governed by biotic and abiotic factors.
Such processes occur between vegetation and soil, with elements partly retained in the system
and partly exported through atmospheric losses, superficial and sub-superficial runoff, and
lixiviation until exit in drainage waters (Moldan and Cerný, 1994). Investigations of these
processes, mainly in tropical and subtropical areas, are scarce, and are greatly needed in order
to understand the effects of land use changes, such as deforestation, on elemental dynamics
and movement. Two elemental components, the carbon isotopic composition (δ13C) and the
elemental composition (C:N)a, can be used as tracers of organic matter sources to identify and
monitor such changes (Hedges, 1990).
One area that has experienced significant deforestation for centuries has been an
extensive area of tropical forest along the Brazilian coast, called the Atlantic Forest.
Deforestation, vegetation loss, landscape change, and urban development have dramatically
altered the biogeochemical cycling of this area, including increased amount of the material
exported by the rivers and its respective basins (Brasil, 1995).
8
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One of the main rivers in the Atlantic Forest area, the Paraíba do Sul River (PSR), has
experienced significant environmental changes and degradation, largely through industrial
pollution, domestic sewage, urban garbage, non-point inputs from agriculture, dams for water
use and energy, mining of gold and sand, and deforestation at its headwaters and along
riparian areas, among other impacts. Additionally, in the northern part of the state of Rio de
Janeiro, the waters of the PSR and its tributaries are used for public provisioning. As a result
of this environmental degradation there is a need to increase the amount of studies focused on
elemental dynamics that may affect the quality of water resources, as well as carbon and
nitrogen cycling (Costa, 1994).
In this work, we analyzed the fluxes and export of carbon and nitrogen in the PSR basin.
Despite field collection and lab analysis having been conducted more than ten years ago, this
research at this medium-sized river basin provides information relevant to current
environmental concerns in the region, particularly the response of riverine water to patterns of
land use change related to sugar cane production for ethanol production (Ballester et al.
2010).
The objectives of the present study are three: i. Identify the main sources of natural and
anthropogenic inputs to the fluvial C and N fluxes in the Lower Paraíba do Sul River Basin;
ii. Evaluate the biogeochemical processes that drive the cycling of these elements in the
watershed; and iii. Estimate the watershed loads to the South Atlantic Ocean. We
hypothesized that sugar cane production has the potential to substantially change the riverine
C and N fluxes.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Study area
This research was conducted in the lower basin of the Paraíba do Sul River (PSR); the
PSR flows through part of three Brazilian states – São Paulo, Minas Gerais, and Rio de
Janeiro (Figure 1). The PSR basin, together with other small and medium sized river basins,
constitutes the entire hydrographic system of the eastern Brazilian region draining to the
South Atlantic Ocean.
The lower basin of the PSR occupies 22,400 km2 of the total 57,000 km2 of the entire
basin, and includes three important tributary watersheds: Pomba (9,180 km2), Muriaé
(8,140 km2) and Dois Rios (3,530 km2) watersheds (Table 1 and Figure 2). The lower reach of
the PSR begins after the river has left a mountainous region (elevations from 500 to 1,800 m)
to cross a large plain with smooth elevations (elevations less than 520 m). The presence of
floodplains increases downstream, and as the PSR nears the ocean, near the city of Campos
dos Goytacazes, it crosses a large coastal lowland area. In the lowland area altitude is less
than 20 m and the declivity is almost zero. At this point of the river, there are many fluvial
islands that are flooded, along with the riparian zones, during high flow periods (Costa, 1994;
Brasil, 1995; 1983).
The geology of the PSR basin is classified as predominantly ancient Pre-Cambrian and
Tertiary lands, but the delta in the coastal lowland has a more recent origin (Tertiary and
Quaternary periods). The original eutrophic soils became depleted of nutrients due to coffee
plantations and cattle pastures that replaced the original dense tropical forest (Atlantic Forest)
covering the entire area; the only remnants of Atlantic Forest are at the tops of the highest
mountains. According to Brazilian soils classification the predominant soils in the area are
Latossolos, but there are also Argissolos and Cambissolos, as well as alluvial and
hydromorphic soils (Neossolos) in the coastal lowland (Costa, 1994; Brasil, 1995; 1983).
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Figure 1. Location of the Paraíba do Sul River Basin in relation to four Southeast
Brazilian states (MG = Minas Gerais; SP = Sao Paulo; RJ = Rio de Janeiro; and ES
= Espirito Santo). Capitals are marked as black points, and the yellow area denotes
the river basin. The detailed map shows the main tributaries and sampling stations
(as red circles) located in the lower portion of the basin.

Figure 2. The lower portion of the Paraíba do Sul River Basin, including the
watershed areas of the three studied tributaries and the locations of the seven
sampling stations.

The range of annual precipitation in the river basin is very large (1000 to 3000 mm), but
in the PSR lower basin, annual average precipitation is close to the minimum value of this
range. Rains are more intense during summer. Due to different altitudes, the basin
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experiences great variability in temperature. In the lower basin of the PSR, temperatures are
high (maximum average = 32-340C; minimum average = 15-170C). The large use of water on
irrigation or by hydroelectric plants, industries and cities greatly affect the discharge of the
PSR. The PSR annual average discharge measured from 1988 to 1993 in Campos dos
Goytacazes by DNAEE was about 900 m3 s-1.
Table 1. Sampling station geographic locations and their respective
drainage areas. (PSR = Paraíba do Sul River).
Station
number

Station name

Latitude

Longitude

Drainage
area (km2)

1

PSR/Campos

21º45’06” S

41º19’32” W

57,000

2

Rio Muriaé

21º35’15” S

41º26’17” W

8,139

3

PSR/ São
Fidélis

21º38’44” S

41º44’46” W

48,090

4

Rio Dois Rios

21º42’55” S

41º55’36” W

3,529

5

PSR/Cambuci

21º35’24” S

41º55’50” W

44,561

6

Rio Pomba

21º37’47” S

42º05’17” W

9,183

7

PSR/Itaocara

21º38’45” S

42º05’06” W

34,993

Nonpoint source pollution from agriculture, mainly sugarcane agriculture and cattle
ranching, is more prevalent in the lower portion of the study river basin than in the upper
basin. Other important sources, that impact the riverine waters include deficiency or lack of
treatment of sewage, industrial refuse disposal, urban garbage, soil erosion, and mine
activities (gold and sand). Ovalle et al. (1997) suggested that sugarcane crop activities, such
as burning, harvest, tillage, fertilization and irrigation, together with sewage inputs, are the
most important nutrient sources to the lower reach of the PSR, in which higher nutrient
concentrations are observed during low discharge periods. Other studies conducted in the area
have stressed the importance of anthropogenic sources of nutrients, heavy metals, organic
compounds and sediments as inputs into the tributaries the basin (Carvalho et al. 1995;
Carvalho, 1997; Costa, 1994; Costa and Freitas, 1989; Brasil, 1995; Lacerda et al. 1993;
Salomão, 1997).
2.2. Sampling, in situ measurements and stations locations
Fieldwork was conducted for the period of one year, from January 21st, 1997 to January
th
30 , 1998. The output point of the PRS, named Station 1, was located in the city of Campos
dos Goytacazes (Figure 2) and was where we conducted bimonthly sampling of river water.
Six additional sampling stations also were selected (Table 1 and Figure 2), but at these
sampling points, we conducted only three sampling field campaigns, one at each discharge
magnitude period (low, medium and high discharges). At these six stations, as it is detailed in
item 2.4, we were able to roughly estimate C and N fluxes of the three main sub-basins of the
PSR lower basin (Muriaé, Pomba, and Dois Rios), as well as C and N fluxes of the PSR at the
stations located upstream of each sub-basin output.
Four in situ physicochemical measurements – pH, EH, electric conductivity (EC) and
temperature (T) – were taken at each sampling station using portable equipment (Digimed
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DM-PV and WTW model LF96). Using a plastic bucket, we collected superficial water for
total suspended sediments (TSS) quantification as well as for dissolved oxygen, chlorophyll a
and pheopigment analysis. In three volumetric glass bottles, magnesium chloride and an
alkaline potassium iodide solution were added to sample aliquots for oxygen fixing.
Moreover, for chlorophyll a (Chla) and pheopigment (Pheo) analyses, we collected water
samples into three polyethylene bottles.
For carbon and nitrogen analyses, water samples were collected along the river water
column by submerging an open 4 liter amber glass bottle tied to a heavy anchor to ensure
sufficient depth to sample the entire water column. We repeated this procedure until we
collected 50 liters of water, which were stored in five 10 L polyethylene bottles. Additionally,
sub-samples were taken for suspended sediments, total alkalinity (Alk), total dissolved
nitrogen (TDN), and dissolved organic carbon (DOC) analysis. All sample aliquots were
stored in ice boxes until analysis in the lab.
Riparian and insular soils samples (0-10 cm depth) were collected using a soil auger. For
bed sediment (< 2 cm depth) sampling, we used a small boat in the dry season when, along
the channel edges, bed sediments were exposed but still wet, so that they could be easily
collected using a small plastic paddle. Aquatic macrophytes were collected at 27 points along
the edges of the PSR, including mangrove areas at the river estuary (Figure 3).

Muriaé River

Pomba River

Gargaú channel
Mangrove channel

2
3

7
Para íba do Sul
River (PSR)

Itaocara
CIty

Cambuci
City

PSR
mouth

1
Campos dos
Goytacazes City

São Fidélis
City

Internal estuary

4
PSR reach where soils, bed sediments and macrophytes were collected

Dois Rios River

x

= sampling station number

Figure 3. Sample design: Seven water and suspended sediment sampling stations and a reach of the
Paraíba do Sul River where riparian soils, bed sediments and macrophytes samples were collected.

2.3. Laboratory procedures
Samples collected for dissolved oxygen (DO) were analyzed by the Winkler method
(Golterman et al. 1978). Samples for chlorophyll a (Chla) and pheopigment (Pheo) were
vacuum filtered through glass fiber membranes (Whatman GF/F) using 250 ml aliquots and
extraction with ethanol 95%, at ~80oC for later spectrophotometry reading (Golterman et al.
1978; Nush and Palme, 1975). Total alkalinity (Alk) analyses were conducted by the Gran
titration method (Gran, 1952) using a Mettler DL21 automatic titrator.
For dissolved C and N analysis, water samples were vacuum filtered through glass fiber
membranes (Whatman GF/F) and kept frozen in polyethylene bottles until analysis. For
dissolved organic carbon (DOC), two replicates of each filtered sample were preserved with
10% phosphoric acid and kept refrigerated (4ºC) in amber glass bottles until analysis (Sharp
et al. 1993). Dissolved inorganic carbon (DIC) was calculated by entering the alkalinity and
pH values in the CARBODOCE software (Carmouze, 1994).
DOC was determined by high temperature catalytic oxidation using a Shimadzu TOC5000. The determination of nitrate (NO3--N) and nitrite (NO2--N) was performed
colorimetrically using an injection flux automatic system (ASIA-Ismatec). Ammonium (NH4+-
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N) was determined through the indophenols colorimetric method. Dissolved organic nitrogen
(DON) was determined by calculating the difference between total dissolved nitrogen (TDN)
and dissolved inorganic nitrogen (DIN), with TDN determined by the colorimetric method
from flux injection analysis, but only after persulfate digestion of samples (Golterman et al.
1978).
To quantify coarse and fine fractions (CSS and FSS) of the total suspended solids (TSS)
material we used the following procedures (adapted from Meade, 1985):
1. Water samples from the five 10L bottles were sieved in a 63 µm mesh sieve.
2. The CSS retained in the sieve were collected by a Pasteur pipette, dried in an oven at
40o C, ground and kept in glass vials until the analysis.
3. Water that had been passed through the sieve was then transferred back to the 10L
bottles for storage for 72 hours in an ice box.
4. The supernatant was placed into a centrifuge (Hitachi model Himac CR21) at 8,500
rpm and 17o C. These FSS samples were dried at 40o C, ground and kept in glass vials
until the analysis.
The suspended particulate material recuperation efficiency by this process was
determined for each sampling campaign comparing such results with TSS values that were
determined by gravimetric method (Martinelli et al., 1993) using Millipore membranes (Ø =
45 µm). Station 1 presented a recuperation efficiency of 98% (n = 26), while the other stations
presented 89% of efficiency (n = 18).
Soil and bed sediment samples were dried in a circulated oven at 40o C, and then dry
sieved (2 mm mesh) to eliminate any undesirable coarser material. Afterwards, the samples
were wet sieved using stainless steel sieves (63 µm mesh) to separate coarse and fine
fractions. Finally, samples were ground and stored in glass vials until analysis. The plant
samples, after being dried at 40o C, were chopped in a knife mill and then stored in glass vials
until the analysis.
Total organic carbon (TOC) and total nitrogen (TN) in the solid samples were measured
by combustion using a CHNS/O Perkin Elmer 2400 Series II with an attached automatic
weighing scale. δ13C content in the solid samples was then analyzed by mass spectrometry in
a laboratory at CENA in the São Paulo University. The isotopic ratio 13C/12C of the samples
was compared to the PDB (Belemnitela americana) standard and expressed in parts per
thousand (0/00) of δ13C (Martinelli et al. 1988).
2.4. Discharge and mass fluxes measurements
To measure current speed at different depths (1 meter below the surface, at the middle of
the water column, and 1 meter above the bottom), we used flowmeters (General Oceanic
model 2030) to calculate the instantaneous discharge for each sampling station.
For Station 1 (PSR/Campos), the discharge curve was developed from 26 sample
measurements collected in this study (1997-98). To create the discharge curves of stations 3
to 6, where we only had 3 sample measurements, we used data collected by DNAEE in 199798. As DNAEE did not have discharge data for Station 7 (PSR/Itaocara) and Station 2
(Muriaé), we used data from 1994-96 collected by Universidade Estadual do Norte
Fluminense. As a result, the total number of measurements used to generate the discharge
curves varied from 13 to 31 among all sampling stations. Using the discharge curves and the
daily DNAEE depth data, we calculated daily discharges for each of the seven sampling
stations.
To estimate mass fluxes at the output of the PSR basin (Station 1), due to the lack of
daily water chemistry data, we had to considere that the element concentrations were constant
between two sampling dates and multiplied these concentrations by the daily estimated
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discharge to obtain the daily mass fluxes of each element. These daily mass fluxes were added
together to obtain the annual mass fluxes. Classification of discharge magnitude periods was
performed for each of the seven stations by determining the lower and upper limits of each
discharge magnitude period at each station through use of frequency histograms and
calculations performed using Statistica StatSoft software.
2.5. Statistics approach
We used Systat® for Windows® version 11 software to perform statistical analysis. Data
was tested for normality, and the following variables were found to have a normal
distribution: pH, EH, temp, EC, DO, Pheo, Alk, DIC, DOC, NO3--N, CPC, FPC, TPC, CP
δ13C, FP δ13C, and TP δ13C. Because other variables were not found to have normal
distribution, we used means and standard deviations in analysis and used nonparametric
statistical tests, such as the Spearman correlation coefficient, to test correlations among the
variables.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Riverine hydrology trends
During the study period, discharge at Station 1 ranged from 402 to 2,351 m3s-1, with
annual mean and standard deviation equal to 872 and 416 m3s-1, respectively. Based on the
1934-1992 temporal series (Costa, 1994), the study period was a typical hydrological year.
Among the studied tributaries, annual mean discharge estimates were higher in the Pomba
River (116 m3s-1), followed by the Muriaé River (87 m3s-1) and Dois Rios River (38 m3s-1).
Based on the Station 1 measurements and the historical data series, we inferred three
discharge classes: low (< 600 m3s-1), medium (600-1200 m3s-1), and high (> 1200 m3s-1). In
this study, the medium discharge period accounted for 44% of the year, while low and high
discharges periods corresponded to 37% and 19%, respectively.
As shown in Figure 4, the present study began during a high discharge period, which
continued until late March, when medium flows predominated until the beginning of a low
discharge period in June, which extended until November. High flows returned in December
and continued until January 1998, completing one hydrological year.
2500
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Figure 4. Daily discharge (m3 s-1) in the Paraíba do Sul River at Station 1.
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3.2. Riverine physicochemical and limnological trends
As shown in Figure 5, in which the average values of all physicochemical and
limnological parameters measured at Station 1 in the three different discharge periods (high,
medium and low), the highest T values were observed during the summer, which corresponds
to the high discharge period, while low temperatures were observed during the winter, which
corresponds to the low discharge period. On the other hand, EC increased with a decrease in
discharge, a statistically inverse correlation (rS=-0.726; p<0.01), which reflects the dilution of
ions as a result of increase discharge. Even the temporal variation in conductivity was not
very large, with very few high values; during low discharge, the largest amount of total ionic
content (EC = 84.0 μS in September) was present, largely due to biogeochemical processing
in warm riverine environments (Rimawi et al. 1992; Devol et al. 1995). For pH, we found a
temporal trend of lower values during the high discharge period, confirmed by a negative
correlation (rS=-0.689; p<0.01). Also Alk tended to decrease as discharge increased. Our
results also follow similar trends as reported by other studies at Station 1 (PSR/Campos)
conducted from 1994 to 1996 (Carvalho et al. 1995; Ovalle et al. 1997; Silva, 1997), in which
some of the patterns were: (1) Both pH and EC inversely related with discharge; (2) Water
temperature with similar annual range and mean. As a result, this studied period represents a
typical year of the studied river basin.
At Station 1, pH ranged from 6.86 to 8.15, reflecting a neutral to slightly alkaline riverine
aquatic environment. This physicochemical trend, in which the mean annual pH was 7.46, can
be also affected by dolomite mineral from rocks of the middle section of the PSR Basin,
where weathering contributes to the bicarbonate flux, as well as from some marble rocks in
the Muriaé River Basin which contributes, by weathering, calcite to the flux of bicarbonate,
thereby increasing pH and Alk of the river waters (Brasil, 1983). Mineral weathering sources
are more important during low discharge, as groundwater inputs are larger compared to
surface and sub-surface flowpaths. As a consequence, HCO3-, an important by-product of
weathering reactions, increases its concentration in response to a smaller dilution.
low flow

medium flow

high flow
390

Alk

359
326
197

Eh

221
218
68.07
55.44
55.40

EC
23.9
26.4
27.8

Temp

pH

7.63
7.51
7.12
95.9
100.2
95.0

DO

14.88
Chl a

5.80
1.18
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0.60
0.80
0.38

Figure 5. Mean values of physiochemical parameters – alkalinity (Alk) in µEq l-1; redox potential
(Eh) in mV, electrical conductivity (EC) in µS, temperature (Temp) in ºC, pH, dissolved oxygen
(DO) in mg l-1, chlorophyll a (Chla) in µg l-1, and pheopigment (Pheo) ) in µg l-1 – for the low
(n = 10), medium (n = 10 ) and high (n = 6) flow periods at Station 1. (Graph scale of chlorophyll
a and pheopigment is tenfold).
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However, as this is a smaller portion of the basin and that alkalinity response may be also
derived from the large input of urban sewage and sugarcane plant effluent to the rivers, we
could hypothesize that organic matter mineralization has enhanced pH values by alkalinity
generation. In fact, we measured the highest carbon particulate values during the low
discharge period, indicating a large amount of organic matter (Figure 7), which after
mineralization that may involve NH4+, promotes alkalinity increase (Carmouze, 1994). Since
we conversely observed a decrease in NH4+ concentration (Figure 6), we can conclude the
alkalinity increase may not be associated with organic matter mineralization, but with mineral
weathering processes together with liming practices in the sugar cane fields of this river
basin.
On the other hand, there was only a slight trend of lower EH values at low discharges
(Figure 5), and no EH correlation with discharge was found. Moreover, EH values ranging
from 140 to 323 mV indicate that the aquatic environment at this reach of the PSR tended to
be oxidant. The lack of temporal variation of EH can be related to: i. anthropogenic sources
with different episodic characteristics (Garádi et al. 1988; Malle, 1996; Pereira and Hostettler,
1993; Ritter, 1988) and ii. The complexity of the groundwater input fluctuations, where
oxygen concentrations are regulated by biological processes, interstitial flux, and water
residence time (Brunkle and Gonser, 1997; Elsenbeer et al. 1994; Ferrier et al. 1990; Haycock
and Burt, 1993; Triska et al. 1993).
Oxygen percentage saturation in the riverine water was generally stable along the three
discharge periods (Figure 5). However, Chla showed a clear seasonal pattern, with very high
values during low flows, resulting in an average low discharge period of 14.88 µg L-1. When
Pheo mean concentration increased during the medium discharge period, Chla decreased. It is
possible that during the medium discharge period, the higher dissolved oxygen values were
related to the aggregation of both effects – metabolic processes (photosynthesis and
respiration) and physical factors (water turbulence in the river channel). However, we cannot
ignore the bacteria respiration process consuming O2 and returning CO2 in the water column,
which can feed back into the oxygen production by photosynthesis (Summons, 1993;
Waichman, 1996).
We recognize that the multiple facets of the measured DO concentrations can make it
difficult to identify a temporal pattern of this metric. However, as EH was correlated with DO
(rS=0,541; p<0,01), we can guess that the sewage and sugarcane industry inputs that take
place during the hydrological year seem to be important drivers for DO and EH decrease,
notably during low discharge conditions when organic matter inputs can cause a relevant O2
consumption.
Understanding the dynamics of the aquatic environment and biogeochemical processes at
this PSR reach can be further amplified when we focus on Chla, Pheo, DO and Alk. The
phytoplankton biomass, as indicated by concentrations of pigments, increased during the low
discharge period revealing an increase in photosynthesis activities of the algae communities
and subsequent changes in pH, which may have further strengthened the mineral weathering
effects by increasing pH during this low flow period (Margalef, 1986).
As shown in Table 2, which presents the weighted annual means of each studied variable
according to the relative frequency of each flow discharge period (low, medium and high) at
Station 1 (n=26) and at stations 2 to 7 (n=3), the lowest recorded mean annual temperature
was found at Station 1, which may reflect the fact that this was the only station that was
sampled along the short regional winter.
The main differences between the PSR and the environments of its tributaries are lower
pH and Alk recorded at the PSR stations. This may be a response to differences in their
geology and the liming of extensive sugar cane lands. As the tributaries contribute more
alkaline waters to the main channel of the basin, the ambiguous decrease of pH in the PSR
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may be related to the biogeochemical interactions between its fluvial water and the wetlands
along its edges and islands, as well as urban and agroindustrial sewage inputs.
It is notable that Chla increased downstream in the PSR even with increasing discharge.
In fact, the most important recorded spatial change in the physiochemical characteristics of
the studied riverine environment was that the Chlorophyll a increased downstream (Table 2).
This fact indicated an increase in phytoplankton biomass in the lower PSR reaches.
Anthropogenic point sources cannot be discarded as the drivers of decreased pH and
increased phytoplankton biomass, and both variables can act together as regulators of C and N
transport in this portion of the basin. Finally, we noted that those tributaries which had the
largest lowland areas (Muriaé and Dois Rios rivers) also had the largest chlorophyll values,
likely due to a lenthic (slow running) environment during the dry season with large loads of C
and N into the river waters.
3.3. Riverine dissolved carbon and nitrogen transport trends
Also shown in Table 2 are the weighted annual means of each carbon and nitrogen
species, as well as their elemental and isotopic ratios, according to the relative frequency of
each discharge period (low, medium and high) for the seven sampling stations (n=26 at
Station 1 - PSR/Campos; n=3 at the other stations). We can first highlight three patterns for
the dissolved components: i) NO3- and DOC in the PSR tended to decrease downstream; ii)
The Dois Rios River tended to contribute water with increased concentrations of NO3- to the
PSR compared to the other tributaries; and iii) The Muriaé River tended to contribute
increased DOC and DON concentrated waters to the PSR compared to the other tributaries.
The decrease in NO3- concentrations in the downstream portion of the PSR can be related
not only to instream denitrification processes, but also to sediment nitrate adsorption and
phytoplankton uptake. Triska et al. (1989), studying nitrogen dynamics in a small forested
catchment in California, USA, measured that 29% of the nitrate that was added to
streamwater was retained in the stream channel, with 10% in the sediments and 19% in the
microbiota.
The downstream decrease in DOC in the PSR had very little standard deviation at the
São Fidélis station, where the DOC was higher than the immediate upstream PSR station. In
general, DOC in the rivers tended to decrease downstream due to the heterotrophic organism
respiration and autotrophic community intake being converted to particulate organic matter
(Hope et al. 1994).
Additionally, the reduced N species - DON, NH4+ and NO2- - concentrations at the
PSR/São Fidélis station were larger than at the other PSR stations. The increase in DOC and
reduced N species concentrations indicated that non-point sources from urban sewage as well
as the sugarcane agroindustry plants were likely affecting this reach of the PSR. It is common
in several Brazilian cities that urban sewage be drained to the river with very little or no
treatment, as noted by Costa and Freitas (1989). Figueiredo and Ovalle (1998) found large
ammonium and nitrite flux increases in urban streams in the Maricá-Guarapina fluvio-lagunar
system, in the same Rio de Janeiro state, related to sewage disposal. Moreover, Calasans et al.
(1995), monitoring DOC concentrations in the same reach of the Paraiba do Sul River for 6
months, did not observe seasonal trends in DOC and suggested that, during low flow
conditions, increased DOC might be associated with sewage and agriculture sources. Later,
Silva et al. (2001) also mentioned that by-products of the alcohol and sugar industries in the
PSR basin could potentially reach the river and affect riverine nitrogen concentrations. In the
present research, the Muriaé River station contained the largest DOC mean concentration,
likely indicating organic matter sources related to the irrigation of the sugarcane fields, which
resulted in a mixture of river water and sub-products of the alcohol and sugar industries that is
a very rich organic fertilizer called “vinhoto”.
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Table 2. Weighted annual means of the studied variables according to the relative frequency of
flow periods (low, medium and high) at the seven sampling stations. (n=26 at the PSR/Campos
station; n=3 at the other stations).
m3 s-1

PSR/
Itaocara
710

PSR/
Cambuci
564

PSR/
S.Fidélis
592

PSR/
Campos
872

Pomba
River
116

Dois Rios
River
38

Muriaé
River
87

Temp

ºC

27.7

28

28.4

25.8

29.5

28

27.7

EC

µS

Variable
Q

pH

64.0

56.9

56.3

60.3

50.3

85.8

73.4

7.54

7.53

7.42

7.46

7.81

7.8

7.6

Eh

mV

233

185

215

211

245

210

174

OD

mg l-1

7.93

7.53

7.97

7.95

7.68

7.80

7.37

OD

Sat %

101

96

102

97

101

99

94

-1

1.82

5.78

4.99

8.23

1.96

4.54

6.16

µg l-1

0.53

0.25

0.67

0.61

0.62

0.59

0.28

368

416

361

363

408

518

478

Cla
Pheo

µg l

-1

Alk

µEq l

DIC

µM

390

443

404

396

433

533

512

DOC

µM

309

288

301

232

285

285

329

TN

µM

70.0

59.2

65.5

55.3

38.2

61.3

39.9

DON

µM

22.9

19.3

25.1

17.8

13.7

15.4

21

-

µM

44.5

37.5

35.9

35

21.8

42.7

14

-

NO2 -N

µM

0.26

0.28

0.33

0.32

0.38

0.33

0.32

NH4+-N

µM

2.4

2.1

4.2

2.2

2.3

2.9

2.2

39

33

64

45

43

43

61

NO3 -N

-1

TSS

mg l

CSS

%

16

9

12

18

13

67

17

FSS

%

84

91

88

82

87

33

83

PC c

%

4.29

11.5

8.18

7.68

4.89

0.99

8.03

PC f

%

3.27

3.5

3.93

3.61

2.4

3.46

4.04

PC t

%

3.41

4.24

4.24

4.34

2.65

1.72

4.04

PN c

%

0.39

0.84

0.77

0.53

0.27

0.07

0.32

PN f

%

0.56

0.4

0.46

0.41

0.29

0.38

0.43

PN t

%

0.53

0.44

0.5

0.43

0.28

0.17

0.42

(C:N)a c

13.1

16.7

15.7

19.4

22.4

16.9

25.8

(C:N)a f

9.0

10.9

11.1

11.3

11.1

11

10.2

9.5

11.8

11.4

12.4

12.2

12.2

11.4

(C:N)a t
δ Cc

0

-22.27

-23.13

-22.07

-22.41

-23.23

-24.17

-22.86

δ13C f

0

-22.09

-22.10

-21.25

-21.74

-21.85

-22.92

-21.17

δ13C t

0

-22.12

-22.22

-21.25

-21.87

-22.00

-23.78

-21.39

13

/00
/00
/00

As noted previously, the PSR had different physicochemical and limnological
characteristics across the three different discharge periods. In considering C and N transport
for these periods (Figure 6), we found that, relative to the other C and N dissolved species,
DIC and NO3--N concentrations had their maximum peak values during the low flow period
(479 µM and 51.6 µM, respectively) and minimum values during the high flow period (316
µM and 22.6 µM, respectively). The Spearman coefficients confirm a significant negative
correlation between NO3--N concentration and discharge in the PSR (rS = -0.668, p<0.001),
though in the case of DIC, no correlation was found. Positive correlations between discharge
and DOC, DON, and NH4+-N were significant, with rS ranging from 0.505 to 0.687 (p<0.01).
One interesting result we found is that NH4+-N covaried with C and N organic species – DOC
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(rS=0.517; p<0.01) and DON (rS=0.415; p<0.04) –, but NO3--N inversely covaried with DOC
(rS=-0.338; p<0.10) and DON (rS=-0.611; p<0.01). DIC and DOC also presented a negative
correlation between them (rS=-0.407; p<0.04). Therefore, average DIC and NO3--N
concentrations were larger in the low flow period compared to higher flow periods;
conversely, average DOC, DON, and NH4+-N concentrations were smaller for the low
discharge period (Figure 6).
The small decrease in DIC concentrations during high discharge could be related to a
dilution effect, as a background level is maintained by groundwater inputs in response to
weathering of soil-rock system (Stumm and Morgan, 1981). Studying 26 Canadian
watersheds, Clair et al. (1994) concluded that DIC is driven by geology, not by water inputs
from rain events. Additionally, Tipping et al. (1997) observed in UK watersheds that the
dissolved and particulate inorganic carbon concentrations were kept homogeneous and high
only due to carbonate rocks. However, in the case of the PSR, which is impacted by nutrient
inputs, together with high temperatures and alkaline-to-neutral pH promoting a large
phytoplankton biomass, the metabolic processes already discussed can contribute partially to
the variation we observed for DIC concentrations.
low flow

medium flow

high flow
413

DIC

390
380
200

DOC

227
295
40.9

NO3‐N

33.1
28.4

NO2‐N

0.30
0.27
0.45
1.0

NH4‐N

2.6
3.3
11.7

DON

20.0
24.1

Figure 6. Average concentrations (in µM) of dissolved inorganic carbon (DIC), dissolved organic
carbon (DOC), nitrate (NO3--N), nitrite (NO2--N), ammonium (NH4+-N) and dissolved organic
nitrogen (DON) for the low (n = 10), medium (n = 10 ) and high (n = 6) flow periods at Station 1.
(Carbon and nitrogen scales are separate for each metric).

Also, the chemistry of groundwater inputs can even reflect the biogeochemical processes
that occur in the hyporheic zone that contribute organic compounds and nitrificationdenitrification by-products (Brunke and Gonser, 1997). For instance, a larger nitrate input
from wetlands was a consequence of nitrogen remineralization favored by larger oxygen
availability during low rainfall season and was observed by Devol et al. (1995) in the Amazon
Basin. It is important to stress that in this sector of the PSR, it is rare to find riparian
vegetation that could serve as a biogeochemical barrier buffering the nutrient inputs to the
river (Correll et al. 1992, Triska et al. 1993). So during low flow conditions DIC increasing
can also be related to organic matter mineralization, as the aquatic biota is an important
component of the PSR. We found larger suspended particulate matter C and N concentrations
during this hydrological period of lower flow, (Figure 7) thereby corroborating such an
interpretation.
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On the other hand, the alkalinity that originated from mineral weathering, which has a
conservative behavior (Devol et al. 1995), would be responsible for background levels, and in
the low discharge period also would be the source of inorganic carbon that, together with
organic sources, result in the increased HCO3- concentrations we observed (e.g., Carmouze,
1994). These dissolved inorganic species of carbon (HCO3-, as well as CO32-) and nitrogen
(NO3-) are formed by oxidation, while dissolved organic carbon and nitrogen species that
decreased during lower discharge, are in reduced form (Mackenzie et al. 1993). This suggests
that in the low discharge period, the oxidation processes were more intense than in high
discharge period. For dissolved inorganic nitrogen, we observed NO3--N increased while
NO2--N and NH4+-N decreased in the low flow conditions. This indicates that high
nitrification rates were probably due to respiration activity of nitrifying bacteria that would
also favor the observed DIC increase.
Nitrogen fertilizers and “vinhoto” are applied to the soils of the sugar cane fields of the
region in a time of the year that coincides with the low river flow period. These fertilizer
inputs of organic and inorganic nitrogen are quickly transported off the land in runoff and
through soil water and groundwater, ultimately ending up in the river water. Keeney (1987)
reported an increase in nitrate groundwater due to fertilization and irrigation, typical practices
in the sugar cane fields of the lower portion of the PSR Basin. Several other studies also
associated this agricultural management practice to nitrate increase in fresh waters (Bauder et
al. 1993).
Triska et al. (1989) noted the occurrence of nitrification processes such as DON and N+
NH4 from hyporheic groundwater reach more aerobic conditions in the fluvial channel. This
can be one of the reasons that nitrate concentrations increased in the river and can overweight
the important denitrification rates that occurred in the wetland along the edge of the lower
portion of the Paraiba do Sul River. This behavior was observed by Seitzinger (1994)
studying organic matter mineralization and denitrification in riparian zones. Also, irrigation in
agriculture lands can increase denitrification rates, as observed by Lowrance (1992), leading
to other mitigating processes affected increased nitrate concentrations.
In the present study we observed a seasonal pattern in which DOC concentrations
decreased with decreased discharge. Thus, a measured episodic high DOC concentration in
July during the low discharge period could be attributed to the cited anthropogenic sources.
Watershed studies in northern England (Tipping et al. 1997) also related non-point sources
inputs (industrial effluents) to DOC increase in low river flow conditions.
As a matter of fact, Hope et al. (1994) observed relationships between increased
discharge and increased DOC concentrations, but these were not always statistically
significant. For the present study, we observed a positive correlation between DOC and
discharge (rs=0.5051; p=0.0085; n=26). The increased pH from sugarcane crop lands due to
liming increased the solubility of the soil organic compounds, thereby increasing DOC
leaching and subsequent inputs to the streams and rivers.
Two dissolved N species also had strong positive correlations between their
concentrations and discharge (n=26): DON (rs=0.6328; p=0.0005); and NH4+ (rs=0.6868;
p=0.0001). These positive relations also were found in watersheds of the Sepetiba Bay, in the
state of Rio de Janeiro (Rezende, 1993). These facts suggest the influence of lateral and subsuperficial fluxes from hyporheic zone, as well as insular soils, also proposed by Hedges et al.
(1994) for Amazonian rivers enriching fluvial waters with C and N dissolved reduced forms.
On the other hand, NO3- concentrations decreased with increasing discharge in the PSR
(rs=-0.66815; p=0.0002). This negative correlation corroborates the hypothesis that reductive
reactions are predominant in the biogeochemical processes in the basin, and that
denitrification rates were large in the wetlands along the edges of the river and in the islands.
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If not the increase of N-reduced species, we also could guess that decreased nitrate would be
related only due to the dilution factor during high waters.
3.4. Riverine particulate carbon and nitrogen transport trends
At Station 1, the average TSS (total solid suspended) was equal to 45 mg l-1 (SD = 40 mg
-1
l ). The fine suspended solid (FSS) fraction accounted for the larger portion of the total solids
(82%), while the coarse suspended solid (CSS) fraction accounted for 18%. TSS seasonal
variation was very wide (10 to 153 mg l-1), with TSS and discharge strongly correlated
(rS=0.907; p<0.01). As a general evaluation of the transported particulate matter in this basin,
we noted that TSS along the PSR was larger at Station 3 (São Fidélis city), while the Muriaé
River had the highest values among the tributaries (Table 2). The increase of TSS at the
stations of São Fidélis and Campos could be a response to sand mining that we observed
along the river channel edges at this reach, as well as floating sugarcane detritus observed in
the PSR and the Muriaé River waters. Besides these anthropogenic factors, such TSS
increases could occasionally occur as a response to sediment erosion from deforested riparian
zones and from insular soils during extreme high discharge events.
As seen in Figure 7, all organic C and N in suspended solid fractions had the same
seasonal variability: higher concentrations in the low flow period and decreasing
concentrations in the medium flow period, reaching the lowest values in the high flow period.
This inverse correlation between discharge and particulate organic C and N concentration was
significantly stronger for fine solid fractions – FPOC (rS=0.948; p<0.01) and FPON (rS=
0.944; p<0.01).
In all suspended solid sediment fractions – TSS, CSS and FSS – we observed clear
seasonal patterns regarding C and N atomic ratios, as well as isotopic C composition. The
highest δ13C values (less negative values) were observed during the low flow, with the
exception when the highest CSS δ13C occurred in the medium flow period. Inverse to δ13C,
(C:N)a values tended to be smaller during the low flow period and larger during the high and
medium flow periods for all sediment fractions. The inverse relation between (C:N)a and δ13C
values was more significant for FSS and TSS (rS=-0.864; p<0.01 and rS=-0.772; p<0.01,
respectively) than for CSS (rS=-0.439; p<0.025).
Larger C and N concentrations in the suspended particulate matter suggested an
important phytoplankton role in the associated biogeochemical processes (Tipping et al.
1997). It also could be expected that in the beginning of sugar cane harvest, when burning
was used, the organic matter entered the river through the draining and irrigation channels
built in the farms lands. Hope et al. (1994), in a review manuscript, described that, as a
consequence of burning, followed by drought, as we observed in the studied watershed, there
was an increase in superficial soil erosion, promoting larger carbon inputs to rivers. In another
study, it was observed in Scottish rivers during low flow conditions that increased particulate
carbon in river water was correlated with till in agriculture lands (Hope et al. 1997), a trend
that also was found in the lower portion of the Paraiba do Sul.
The lower (C:N)a ratios in the PSR during low discharge conditions depict a
phytoplankton role in increased C and N concentrations in the suspended sediment. Hudon et
al. (1996), studying the Great Whale River in Canada, observed an even stronger relationship
between phytoplankton and increased carbon concentration in fine suspended particulate.
Moreover, Meade (1985), in the Amazon Basin, observed over three years of monitoring that
fine suspended particulates were more important in low discharge conditions, making the
presence of phytoplankton an important component in the transported riverine particulate C
and N.
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low flow

medium flow

high flow

δ13C TSS

‐21.24
‐22.09
‐22.55

δ13C FSS

‐21.13
‐22.02
‐22.29
‐22.19
‐22.13
‐23.25

δ13C CSS
9.93

[C:N]a TSS

13.99
13.84
9.02

[C:N]a FSS

12.57
12.85
15.78

[C:N]a CSS

23.99
17.65
9.44

PNc

2.51
2.92

PNf

2.96
2.38

PNt

2.87
2.50

6.20

6.58

11.77

PCc

5.54
4.45
4.73

PCf

3.13
2.56
5.56

PCt

3.63
2.97
88

FSS

CSS

TSS

79
78
12
21
22
15
47
88

Figure 7. Total suspended sediment (TSS) means (in mg l-1), percent of each
particulate fraction (coarse = CSS, and fine = FSS), mean concentrations (in %) of
particulate carbon (PC) and nitrogen (PN), mean values of isotopic carbon
composition, and mean carbon and nitrogen atomic ratios in each fraction of the
particulate material in the low (n=10), medium (n=10) and high (n=6) flow periods at
Station 1.

Effluents from sugar and ethanol plants into the PSR waters should not be forgotten as
organic matter sources (Ali and Soltan, 1996). Such input would increase riverine organic
particulate matter in the low discharge period, which coincided with the most intense
production time of these agro-industrial plants in the region. During low flows, the aquatic
macrophytes of the riparian zones and the islands along the lower portion of the PSR may be
retaining part of the sediments transported by the river. Svendsen and Kronvang (1993), in
watersheds studies in Denmark, observed such dynamics during low flow conditions, when a
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slower current velocity favored adsorption processes in sediments and larger nutrient uptake
by the aquatic biota communities. In the PSR basin, these processes could be buffering
hydrochemical responses to the diversity of inputs from anthropogenic sources. In a study in
Tennessee, USA, Mulholland and Hill (1997) suggested that biogeochemical processes
related to phytoplankton and sediment adsorption reactions were more important during low
discharges, attenuating riverine nutrient concentrations. If these processes were not important
in the PSR, C and N concentrations would be even higher during low flow conditions.
However during the high discharge period TSS fluxes accounted for about 50% of the
annual TSS fluxes. These TSS high period fluxes, added together with the TSS during the
medium discharge period (Q = 600-1200m3.s-1), accounted for 91% of the annual flux of TSS.
High erosion potential is likely the reason for higher TSS values during the high and medium
discharge periods (Figure 7). Importantly, measurement of increased coarse particulates
during higher flow periods is affected by the fact that this fraction is generally transported
along deeper river waters (Meade, 1985).
As Hope et al. (1994) have pointed out, higher discharge events are very important in
promoting pulses of C and N transport in watersheds; often, the absence of such data (i.e.,
capturing higher discharge events) is a major a reason that C and N are underestimated in
mass flux calculations in many studies. In the present study, we observed that 10 days (2.7%
of the year) of the highest daily discharges were responsible for 10% of the particulate C and
N. These results are due to the biogeochemical dynamics during the rainy season, when
surface and sub-surface runoff is proportionally higher than groundwater input (Rees et al.
1989). Heavy rain and large discharge promote larger TSS in the river water as a consequence
of larger soil erosion rates, bed sediment suspension, and aloctone material transported from
the riverine edges and islands along this low reach of the PSR.
On the other hand, C and N concentrations tended to decrease in all TSS fractions
(Figure 7), which seemed to be related to the phytoplankton biomass decrease and to smaller
agro-industry effluents inputs during this time. The (C:N)a ratio increase in medium and high
discharge periods corroborated this hypothesis as phytoplankton and agro-industry effluents
are richer in N (Bianchi et al. 1997; Hudon et al. 1996) than eroded soils which are generally
N poor (Bramley et al. 1996; McDowell and Asbury, 1994).
3.5. Carbon and nitrogen sources for transported organic matter.
For our soil samples, the highest C and N concentrations were found in the fine fraction,
except for one sample location (SO-2), which corresponded to a wetland with pastures located
about 30 km downstream of São Fidélis (Table 3 and Figure 3). Sample bed sediment, named
as K, is from a site immediately downstream of an agro-industrial plant. Fine fractions of the
K sample had the highest C concentration, (C:N)a and δ13C compared to all collected samples.
Unfortunately, we do not have chemical data of K coarse sample. The C3 macrophyte species
(MA1) had higher (C:N)a and C and N concentrations than bed sediments and soils samples.
On the other hand, MA1 had the smallest δ13C (-28.19 0/00).
We were able to trace the sources of the transported organic C and N by comparing the
(C:N)a and δ13C values of the main organic matter sources to the (C:N)a and δ13C values
measured for the suspended and bed sediment. The data used to generate this analysis
included results from our sampling procedure for soils and macrophytes (Table 3) as well as
data from Calasans (1998), who conducted a study in a small watershed nearby Campos dos
Goytacazes city. These organic matter sources were:
− Riparian soils identified as SO-2, SO-3 and SO-4 (Table 3).
− Insular flooded soils identified as SO-1 (Table 3).
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− Aquatic macrophyte (unidentified species of C3 plant) sampled near to J3 point and
identified as MA1 (Table 3).
− Aquatic macrophytes (six species: Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes, Salvinia
sp., Trapa natans, Utricularia sp., and Nymphoides humbolditianum) (Calasans, 1998)
− Phytoplankton (Calasans, 1998)
− Sugarcane plant (six different varieties) (Calasans, 1998)
− Pasture grass (Brachiaria sp.) (Calasans, 1998)
− Byproducts from sugarcane agroindustry (Calasans, 1998)
− Leaves from Atlantic Forest litterfall (Calasans, 1998)
− Branches from Atlantic Forest litterfall (Calasans, 1998)
Table 3. Carbon and nitrogen concentrations (%), elemental (C:N)a and isotopic composition δ13C
(0/00) in bed sediments (A to X), soils (SO-1 to SO-4), and macrophytes (MA1) samples in fine
(Ø<63µm) and coarse (Ø<63µm) fractions.
Sample

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J1
J2
J3
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
SO-1
SO-2
SO-3
SO-4
MA1

C

N

Ø<63µm Ø<63µm
2.52
0.05
2.65
0.24
3.32
0.31
2.84
0.21
2.31
0.12
2.58
0.21
2.72
0.20
1.68
0.12
2.71
0.20
1.97
0.13
2.07
0.09
3.30
0.28
4.80
0.09
2.88
0.10
2.53
0.14
2.45
0.14
2.38
0.12
2.90
0.13
1.91
0.07
2.70
0.14
2.39
0.11
2.14
0.11
1.44
< 0.02
1.84
0.12
3.14
0.20
4.03
0.28
2.20
0.13
2.14
0.11
1.82
0.10
C = 36.2 %

C

N

(C:N)a

(C:N)a

δ13C

Ø>63µm
0.40
0.50
0.20
0.66
1.47
2.20
0.13
0.31
0.20
2.17
1.37
1.31

Ø>63µm
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
0.08
0.14
< 0.05
0.09
< 0.05
0.16
0.09
0.10

Ø<63µm
58.6
12.8
12.5
15.7
22.4
14.3
15.8
16.3
15.8
17.6
26.7
13.7
62.0
33.5
21.0
20.3
23.1
25.9
31.7
22.4
25.3
22.6

Ø>63µm

Ø<63µm
-22.40
-20.24
-20.33
-21.27
-22.44
-20.01
-20.03
-20.63
-19.70
-23.07
-22.82
-19.01
-16.20
-19.50
-22.57
-22.87
-20.40
-16.92
-23.16
-20.03
-23.11
-22.72
-21.60
-20.53
-20.68
-18.55
-22.58
-22.66
-23.31

0.83
< 0.05
0.49
< 0.05
1.01
0.07
1.89
0.11
3.24
0.20
1.27
< 0.05
5.52
0.24
2.03
0.09
3.10
0.18
0.27
< 0.05
0.22
< 0.05
0.13
< 0.05
0.66
< 0.05
2.59
0.20
1.39
0.11
0.88
0.05
N = 1.40 %
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21.4
18.3
4.0
15.8
17.7
15.2

16.8
20.0
18.8
26.7
26.2
20.0

17.8
18.3
16.7
15.1
19.7
14.7
22.6
20.5
21.2
(C:N)a = 30.3

δ13C

Ø>63µm
-23.59
-20.64
-21.37
-22.97
-23.35
-20.06
-21.16
-21.53
-19.58
-23.18
-23.89
-18.65
ndt
-17.34
-22.45
-22.91
-20.69
-16.96
-22.82
-26.02
-24.56
-23.20
-22.38
-20.57
-20.80
-19.17
-22.41
-22.80
-24.42
δ13C = -28.19 0/00
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Most of the evaluation of C and N sources to the PSR is based on plotting (C:N)a against
δ C of the listed sources, and is shown in Figure 8. Forest litterfall, together with aquatic
macrophytes, is plotted in the lower left side of the graph, while sugarcane and its byproducts,
together with grass, are plotted in the upper right side. Phytoplankton is located in the low
center of the graph, close to riparian and insular soils, except the coarse fraction of insular
soils, which is poorer in N.
The seasonal variation of (C:N)a and δ13C in the suspended sediment (Figure 7) is likely
driven by the fact that during low discharge, this material is enriched in nitrogen ([C:N]a =
9.93) and its isotopic composition is heavier (δ13C = -21.240/00). This is an indication that the
main source of this material in the dry season is the phytoplankton biomass, which is richer in
N and isotopically heavier than other sources, such as macrophytes and forest litterfall (Figure
8) that are mainly transported into the streams and rivers during the raining season (Hope et
al. 1994) but retained in soils in the dry season (Hedges, 1992). As observed in Figures 8 and
9, TSS (C:N)a and δ13C were closer to macrophytes and forest litterfall values during periods
of higher discharges.
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Figure 8. Elemental and isotopic composition of the potential sources of C and N.
where: CRS is the coarse fraction of riparian soils;
CIS is the coarse fraction of insular soils;
MA1 is the aquatic macrophyte species sampled near the J3 point ;
MA2 is another group of aquatic macrophytes (6 species: Eichhornia azurea, Eichhornia
crassipes, Salvinia sp., Trapa natans, Utricularia sp., and Nymphoides humbolditianum)
(Calasans, 1998);
PHY is the phytoplankton (Calasans, 1998);
SUC is sugarcane plants (6 different varieties) (Calasans, 1998);
GRA is pasture grass (Brachiaria sp.) (Calasans, 1998);
BPR is the byproducts from sugarcane agroindustry (Calasans, 1998);
FLL is the leaves of the Atlantic Forest litterfall (Calasans, 1998);
FBL is the branches of the Atlantic Forest litterfall (Calasans, 1998);
FRS is the fine fraction of riparian soils;
FIS is the fine fraction of insular soils.

For the riparian soils we observed a large difference in (C:N)a ratios between the soils
fractions, but no difference for δ13C. This suggests that δ13C is a better source indicator than
(C:N)a and can be explained by the quick organic matter decomposition in the coarse fraction
of these flooded soils, mainly composed by plant detritus, thereby quickly liberating nitrogen
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and promoting higher (C:N)a values. Other likely potential sources in which riparian and
insular fine soil fractions and δ13C reflected a mix of terrestrial and aquatic sources include
phytoplankton (during low discharge) as well as pastures grass and sugarcane fields, which
were the predominant vegetation cover in this lower portion of the PSR. An important C and
N source that was not characterized are urban areas, but it is known that element and isotopic
compositions are very variable in these areas, largely due to the characteristics of local human
communities, such as dietary and domestic products (Billen, 1993).
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Figure 9. Elemental and isotopic composition of the suspended and bed sediments of C and N.

where: CSS is the coarse fraction of the suspended sediment;
FSS is the fine fraction of the suspended sediment;
TSS is the total suspended sediment;
CRSED is the coarse fraction of the river sediment;
FRSED is the fine fraction of the river sediment;
CESED is the coarse fraction of the estuary sediment;
FESED is the fine fraction of the estuary sediment;
PLSED is the bed sediment under agroindustry effluent effects

Observation of the spatial variation of (C:N)a and δ13C in the suspended sediment along
the seven stations (Table 2) indicates some clues of C and N sources; in the Dois Rios River,
δ13C is lighter, suggesting litterfall as the main source, as it is the closest sampling station to
headwater forests. On the other hand, heavier δ13C values in the Pomba and Muriaé rivers
indicated soil degradation, as Trumbore et al. (1995) have associated for pastures in the north
region of Brazil.
Along the Paraíba do Sul River, we observed that samples from Station 1, despite being
richer in phytoplankton than the other three stations in the main channel of the basin, had the
highest (C:N)a in the suspended sediment. This fact can be explained by other rich C sources,
including urban sewage and the byproducts of the sugarcane agroindustry increasing (C:N)a.
We observed that bed sediment tended to be poorer in nitrogen than suspended sediment
(Figure 9), likely due to the presence of phytoplankton in the FSS as well as to the loss of N
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by biota N uptake, denitrification and other biogeochemical processes as the particulate
matter sank and is deposited along the channel bottom. The isotopic signature of the FSS
(Figures 8 and 9) seemed to have not only phytoplankton as an important source, but also
riparian soils. However lower δ13C values in the CSS indicated a greater effect of forest
litterfall and aquatic macrophytes in such sediment fraction. For bed sediment, we observed
heavier δ13C, which suggested important anthropogenic sources affecting this riverine
component, as it is was similar to SUC and BPR as well as GRA. Adversely, bed sediment
δ13C is different from riparian soils δ13C.
Moreover, δ13C insular soils are higher than the suspended sediments and the bed
sediments (Figure 8), which suggest a relevant contribution of organic matter sources from
pasture as well as from sugarcane fields to these insular soils, due to typical flooding events
in the wet season. In this case, the distance from the islands to the headwaters of the basin,
plus the isolation promoted by the river channel to the mentioned sources, would promote an
isotopic signature of the insular soils different from the signatures the forest litterfall sources.
In addition, we could not detect effects of aquatic macrophytes in the insular soils. As a
consequence, we can suggest that the insular soil erosion and the subsequent resuspension
along the channel may not be as important to the suspended sediment composition as riparian
soils seem to be. Thus, these islands may play the role of deposition sites during flooding
instead of potential export sources.
As expected, the bed sediments close to the sugarcane agroindustry plant showed δ13C
values affected by such activity (Figures 8 and 9). The bed sediment in a reach of the PSR
that has in one of its edge an agroindustry plant had a δ13C fine fraction equal to -16.200/00
(Table 3). After 1.5 km downstream, the δ13C fine fraction substantially decreased to 19,500/00, but after an additional 4 km downstream, this anthropogenic signal disappeared
(δ13C = -22.570/00), returning to a level of δ13C inside the standard deviation of the PSR bed
sediment δ13C data range. Unfortunately, the coarse bed sediment sample collected near the
agroindustrial unit was lost, but in the sample point just 1.5 km downstream, the δ13C coarse
fraction was anomalous (-17.340/00) indicating the important effects of sugarcane production
sources. After 4 km downstream, we also observed this anthropogenic signal disappear (δ13C
= -22.450/00) in the coarse fraction.
Finally, we observed a wide δ13C range for the estuarine bed sediments, especially in the
coarse fraction (CESED) (Figure 9). Considering the results by Lacerda et al. (1986) for δ13C
of mangrove vegetation (from -25.15 to -27.600/00), of marine suspended sediment (mean = 20.500/00), and of marine algae (from -17.28 e -18.340/00), it seems that CESED has been
affected by all these sources of carbon. On the other hand, the FESED δ13C suggested a minor
role of the mangrove to these estuarine sediments fraction.
3.5. Carbon and nitrogen loads to the ocean
The total carbon output to the ocean was 260,000 Mg year-1, corresponding, in terms of
drainage basin, to a flux of 4,640 kg km-2 year-1 (Table 4). On the other hand the 26,000 Mg
year-1 total nitrogen output was ten times smaller than carbon output and corresponded, in
terms of drainage area, to 370 kg N km-2 year-1. The fine suspended particulate carbon
dominated mass transport with fluxes three fold larger than C in the coarse particulate
fraction. The same trend occurred for organic nitrogen particulate fluxes, as fine fraction
accounts for more than 80% of the total organic nitrogen particulate transport.
The PSR Basin load to the Atlantic Ocean was estimated at 27 km3 year-1 (Table 5).
Regarding dissolved elements fluxes, DIC mass flux clearly prevailed to DOC accounting for
more than 60% of the total dissolved carbon fluxes (Table 4). As can be observed at Table 5
dissolved nitrogen flux was dominated by dissolved inorganic nitrogen (DIN), mainly as
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nitrate (as seen at Table 4), while annual dissolved organic nitrogen (DON) flux accounted for
almost half of the dissolved inorganic nitrogen mass transport (~240 kg km-2 year-1).
Table 4. Elements output mass fluxes of the Paraíba do Sul River
Basin for the studied period.
(TSS is total suspended sediments, PCt is total of particulate
carbon, PCf is fine particulate carbon, PCc is coarse particulate
carbon, DIC is dissolved inorganic carbon, DOC is dissolved
organic carbon, TC is the total carbon in the particulate and
dissolved material, PNt is total of particulate nitrogen, PNf is fine
particulate nitrogen, PNc is coarse particulate nitrogen, NO3--N is
nitrogen as nitrate, NO2--N is nitrogen as nitrite, NH4+-N is
nitrogen as ammonium, DON is dissolved organic nitrogen, and
TN is total nitrogen in the particulate and dissolved material.).
Minimum
Mg day-1

Maximum
Mg day-1

Annual
Mg year-1

Annual
kg km-2 year-1

TSS

380

25,000

1,600,000

28,000

PCt

24

820

48,000

840

PCf

19

500

36,000

630

PCc

5.0

320

12,000

210

DIC

180

1,000

129,000

2,300

DOC

24

1,000

83,000

1,500

TC

228

2,820

260,000

4,640

PNt

2.8

63

4,300

75

PNf

2.7

42

3,500

61

PNc

<1.0

21

800

14

-

17

77

13,000

220

-

<1.0

2.1

130

2.3

+

NH4 -N

<1.0

16

960

17

DON

2.0

99

7,200

130

TN

24

194

26,000

370

NO3 -N
NO2 -N

We additionally estimated that in both the medium and high flow periods together, the
PSR loads to the ocean accounted for: 75% of the annual discharge, 91% of the total
suspended sediments, 87% of the particulate organic carbon, 85% of the particulate organic
nitrogen, 74% of the total dissolved organic carbon, and 78% of the total dissolved nitrogen.
The Paraíba do Sul River C and N loads to the ocean were compared with other river
loads across the world (Table 5) and was observed that the PSR annual water discharge
represented only 0.072% of the total annual discharge of the main world rivers (Meybeck,
1993) and 0.39% of the estimated annual discharge of the South American rivers, which
include the Amazon and Orinoco basins (Milliman and Meade, 1983).
The PSR water output occurred along a point of the southeastern Brazilian coastline that
is situated between the output of the São Francisco River Basin to the north and the output of
the Paraná-Prata River Basin to the south direction. Only these two rivers were considered by
Milliman and Meade (1983) for annual output discharge estimations for the east and southeast
regions of South America. The Paraíba do Sul River Basin, however, was not considered in
this estimate. However, as shown in Table 5, the PSR accounted for 28% of the assumed
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discharge for the rivers in the Eastern South America and for 6% the Southeastern South
America (Table 5). Besides the PSR, other medium-sized and small watersheds are often not
considered in global riverine fluxes calculations published in the specialized literature (Hope
et al. 1994, Meybeck, 1993, Milliman and Meade, 1983). Our results from the PSR show that
the lack of studied medium-sized and small watersheds situated along the east coast of Brazil
may result in a significant underestimate of riverine loads to the South Atlantic Ocean.
Table 5. Riverine discharge (in km3 year-1), TSS, C and N fluxes (in 106 Mg year-1) to the
ocean. Percent of Paraíba do Sul River (PSR) participation is shown when data was
available. (Discharge in km3 year-1; TSS, C and N fluxes in 106 ton year-1)
(TSS is total suspended sediments, PCt is total of particulate carbon, DIC is dissolved
inorganic carbon, DOC is dissolved organic carbon, TC is the total carbon in the
particulate and dissolved material, PNt is total of particulate nitrogen, DIN is dissolved
inorganic nitrogen, DON is dissolved organic nitrogen, and TN is total nitrogen in the
particulate and dissolved material).
PSR (1)

Discharge

27

TSS

1,600

PCt

0,048

DIC

0,129

DOC

0,083

TC

0,260

PNt

0,004

DIN

0,014

DON

0,007

TN

0,026

Global (2)

América do Sul (3)

Eastern South
America (3)

Southeastern
South America(3)

37400

6897

97

470

0,072%

0,39%

28%

6%

18000

1788

28

154

0,009%

0,09%

6%

1%

342
0,014%
381
0,034%
298

0,820 (4)

0,028%

10%

1021
0,025%
21
0,019%
7,75
0,181%
13,5
0,047%
42,25
0,059%

(1) This Study; (2) Meybeck (1993); (3) Milliman and Meade (1983); (4) Bessa and
Paredes (1990).
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On the other hand, the contribution of suspended sediment loads from the PSR to the
annual global river loads to the ocean was so much smaller than discharge output (Table 4).
Despite DOC and DON loads that also were smaller than water discharge, they were larger
than particulate carbon and nitrogen loads (PCt and PNt), as well as the total suspended
sediments load (TSS). This indicated that dissolved organic matter was exported in larger
amount to the ocean than the particulate organic matter. The PSR DIC percent load compared
to global rivers is even larger than DOC percent values, which also occurred for nitrogen
loads being DIN larger than DON. In fact, the annual DIN percent load compared to the
global rivers was four times larger than DON, five times larger than DIC and six times larger
than DOC loads. This suggests an important nitrate component in the material export by the
PSR to the ocean.
Based on these results, we can say that the dissolved material transported by the PSR and
the other medium-sized river basins in the East and Southeast of Brazil, especially DIN, needs
to be identified in South American load estimates to the Atlantic Ocean. While it is true that
for world riverine flux estimates, the PSR material output is very small, the aggregation of the
PSR flux loads with approximately 20,000 other medium-sized and small watersheds around
the world (i.e., Knoppers et al. 1997) that are not being considered in the global estimates,
indicates a severe underestimate in continental riverine flux calculations and an underlying
need to update this information. We consider that the contribution of C and N riverine fluxes
to the global cycles must be seen according to their interactions with the terrestrial
productivity, mainly in tropical regions (McDowell and Asbury, 1994) as well as their effects
in the marine systems.

4. CONCLUSION
In summary, the studied fluvial system tended to present the following biogeochemical
pattern through its observed one-year hydrological cycle:
During low discharge period – The river channel behaved as an alkaline environment
with higher neutralization capacity, as a result of weathering mainly, with phytoplankton as
its main oxygen source, and with larger concentrations of dissolved solids that take part in the
oxy-reduction reactions related to C and N fluxes.
During high discharge period – The river channel behaved as a neutral environment with
smaller neutralization capacity, with physical factors such as the water turbulence as its main
oxygen source, and with smaller concentrations of dissolved solids that take part in the oxyreduction reactions related to C and N fluxes.
During medium discharge period – The river channel presented intermediate
biogeochemical characteristics which were described for low and high discharge conditions.
Additionally it must be said that along the annual hydrological cycle, the redox
conditions of the fluvial system can be influenced by the physicochemistry of the water that
comes from anthropogenic sources or related to hydrological processes variation and/or
biogeochemical variation of the groundwater, or even by the seasonal variation on the
dominant populations of the photosynthetic and heterotrophic aquatic organisms.
We concluded that the observed patterns show some indications that land use change,
including the growing sugar cane production in the southeastern Brazilian lands, has the
potential to increase riverine C and N fluxes. From all of the results of the present research,
we can say that the studied basin and the other medium-sized river basins in this Brazilian
region have a relative importance for C and N inputs to the marine and estuarine systems.
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ABSTRACT
Irrigation use constitutes an alternative to improve maize production in Central Minas
Gerais State, Brazil. However, even under adequate water supply conditions, other
environmental factors may influence maize crop growth and development and may,
ultimately, affect grain yield. This study aimed to establish a sowing window for irrigated
maize crop, based on simulation results obtained with the decision support model CSMCERES-Maize. Simulations were made for crop management conditions of Riacho´s Farm,
located in Matozinhos, Minas Gerais State, Brazil. It was employed the model´s seasonal tool,
along with a data set containing 46 years of weather data records, to simulate maize yield for
weekly sowing scenarios, starting on August 1st and ending on July 24th of each year. One
defined an irrigated maize sowing window, taking into account the yield break risk that a
farmer would be willing to take. The model proved to be an interesting tool to assist in
decision making, regarding crop and irrigation management, for an irrigated maize production
system. Assuming a 10% yield break in the expected average maximum maize yield, it was
defined as sowing window, the period from January 23rd to March 6th, with February 20th as
the best sowing date. Other sowing windows may be established according to the risk that the
farmer would be willing to take.
Keywords: Simulation; crop management; DSSAT; Zea mays L..

Utilização do CSM-CERES-Maize para definição do melhor período
para semeadura da cultura do milho irrigado – Estudo de caso da
Fazenda do Riacho
RESUMO
O uso da irrigação constitui-se numa alternativa para alavancar a produção de milho na
Região Central de Minas Gerais. Entretanto, mesmo em condições adequadas de suprimento
de água, outros fatores ambientais podem exercer influência sobre o crescimento e o
desenvolvimento da cultura do milho, podendo afetar a produção de grãos. Neste trabalho
objetivou-se definir uma janela de semeadura para a cultura do milho irrigado, com base em
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resultados de simulação realizados com o modelo de suporte à decisão CSM-CERES-Maize.
As simulações foram feitas para as condições de manejo da cultura na Fazenda do Riacho,
localizada no município de Matozinhos, MG, Brasil. Empregou-se o modo sazonal do
modelo, juntamente com uma série histórica, contendo 46 anos de registros de dados de
clima, para simular a produtividade de milho em cenários de semeaduras semanais, iniciando
em 01 de agosto e encerrando em 24 de julho de cada ano. Definiu-se uma janela de
semeadura para o milho irrigado, levando-se em consideração o nível de risco de quebra na
produtividade que um produtor estaria disposto a correr. O modelo mostrou ser uma
ferramenta interessante para auxiliar na tomada de decisão quanto ao manejo da cultura e da
irrigação em um sistema de produção de milho irrigado. Assumindo-se uma quebra de 10%
na produtividade média máxima esperada do milho, definiu-se como janela de semeadura o
período de 23 de janeiro a 6 de março, tendo 20 de fevereiro como a melhor data de
semeadura. Outras janelas de semeadura podem ser estabelecidas em função do risco que o
produtor estaria disposto a correr.
Palavras-chave: Simulação; manejo de cultura; DSSAT; Zea mays L..

1. INTRODUCTION
The central region of Minas Gerais State has about 60% deficit in annual corn grain
supply, having to import this raw material from other regions. Region´s average maize yield
is 4,500 kgha-1, with farmers using different technology levels (Agrianual, 2008). Maize can
be grown under ample soil and climate conditions. Depending on these factors, producers
make decisions, such as sowing date, fertilization rate and irrigation use, in order to reduce
risks associated with climate uncertainties and to obtain maximum profits (Kiniry et al.,
1997).
Irrigation use may be an alternative to improve production in the region. However, even
under adequate water supply conditions, other climate factors such as, solar radiation
availability and thermal conditions can influence maize crop growth and development. Yield
may not be as high as expected due to these factors (Lozada e Angelocci, 1999). According to
Soler et al. (2007) the application of supplemental irrigation should be considered for maize
grown off-season, as it can mitigate yield reduction due to both temporal and spatial
variability in precipitation. However, other management strategies should also be considered
to improve and stabilize off-season maize production. Wilson et al. (1995) emphasize that
solar radiation and temperature are key determinants of yield potential for crops grown
without biotic and abiotic stresses. A strategy that a farmer can use to get the best yields,
under certain climate conditions, is to plant maize at appropriate time. According to
Forsthofer et al. (2006), properly selecting sowing date does not affect production cost, but
certainly will affect yield and, consequently, farm´s profit.
According to Andrade et al. (2009), in general, there are interactions between various
factors that affect crop growth, development and yield, whose individual effect is difficult to
quantify. Modeling can be a useful tool for studying this kind of problem. The Cropping
System Model, CSM-CERES-Maize, one of the models of the Decision Support System for
Agrotechnology Transfer, DSSAT (Hoogenboom et al., 2010), can be used to simulate crop
growth and development under scenarios of varying climatic conditions and to evaluate
management strategies to improve crop yield. The study aimed to use CSM-CERES-Maize to
investigate the effect of variable climate conditions on maize yield and to set a sowing
window for irrigated maize crop at farm level.
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2. MATERIAL AND METHODS
The study was divided into four phases. In the first one, the genetic coefficients for a
maize hybrid were derived. In the second phase, the model predictive capability was verified
with data from a farm located nearby Embrapa Maize and Sorghum experimental station.
Additionally, in that phase, the farmer´s irrigation management strategy was also evaluated.
In the third phase, model´s seasonal module was used to simulate scenarios of sowing dates,
in order to define the best planting window for irrigated maize production at that farm. In a
fourth phase, the weather elements effect on crop yield for two yield-wide contrasting years
was analyzed. In all four phases, the CSM-CERES-Maize version 4.5 (Hoogenboom et al.,
2010), was employed. A detailed description of the four phases follows.
2.1. Model parameterization
This step of the study was conducted at Embrapa Maize and Sorghum experimental
station, located in Sete Lagoas, MG, Brazil, coordinates 19o27'18.37'' South and 44o10'25.25''
West. The single-cross hybrid, DKB 390YG was sown in the field with four replications, in
February 20th, 2009, in order to collect data for model parameterization. The cultivar was
managed under optimum conditions to allow it to express its genetic potential under current
weather conditions. Detailed information of model calibration trail can be found in Santana et
al. (2010). Data collection and maize genetic coefficients adjustments were done according to
procedures described by Hunt and Boote (1998). The statistic d-Stat or concordance index
(Wallach, 2006) was used to assess how close to observed data were the simulated results.
The closer to unit would be the d-Stat value, the better the simulation quality. Derived genetic
coefficients for the hybrid were added to DSSAT´s genotype file to be used in other
simulations.
2.2. Model predictive capability and farm´s irrigation management evaluation
In this second phase of the study, the model´s predictive capability was verified by
comparing simulated with observed maize grain yield. Data for model´s verification was
obtained at Riacho´s Farm, located in Matozinhos, MG, Brazil, coordinates 19o24'32.69''
South and 43o59'10.34'' West, 36 km far from Embrapa Maize and Sorghum experimental
station.
Daily data, containing 46 years of records, of precipitation, maximum and minimum air
temperature and sunshine hours, required by the model, were obtained at Embrapa Maize and
Sorghum weather station. Solar radiation was estimated directly by the model using its
internal algorithms.
A 45 ha center pivot was used as study area. Samples of soil profile were collected, with
replications, to a depth of 1.2 m, for fertility, physical and water retention analysis at Embrapa
Maize and Sorghum laboratories. The results, showed in Table 1, were used as input into
CSM-CERES-Maize.
The single-cross hybrid DKB 390YG was sown at the 45 ha center pivot area on April
20th, 2008, using 0.76 m row spacing and 70,000 plants per hectare. Crop fertilization
consisted of 300 kgha-1 of 10-25-16 (N, P2O5, K2O) formula plus zinc, applied in the sowing
furrow, and two 75 kgha-1 doses of nitrogen as urea, side-dressed at 20 and 30 days after
sowing (DAS). All other management practices, such as pest and disease control, were done
as recommended for high input maize production system. Supplemental irrigation depths,
applied to the crop via center pivot, were recorded by the Riacho´s Farm manager. Maize
grain yield was recorded by the farm manager. Data files of crop management and of
observed yield were prepared.
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Table 1. Soil fertility, physical and water retention data, for different soil profile depths of the 45 ha
center pivot area of Riacho´s Farm, Matozinhos, MG, Brazil.
Depth
(m)

Sat3
LLAW1 ULAW2
3
-3
3
-3
(m m ) (m m ) (m3 m-3)

RGF4

SHC5
(m h-1)

Bulk
Density
(kg m-3)

Organic
Carbon
(%)

Clay
(%)

Silt
(%)

pH

0.15

0.293

0.435

0.515

0.950

0.0977

1550

1.54

66.5

9.5

6.6

0.30

0.272

0.452

0.470

1.000

0.0786

1430

1.19

67.0

10.5

7.2

0.45

0.254

0.443

0.550

0.900

0.0645

1280

0.97

63.5

14.5

7.0

0.60

0.240

0.411

0.584

0.300

0.2302

1200

0.88

71.0

8.5

5.4

0.90

0.227

0.388

0.604

0.025

0.3719

1140

0.74

67.5

11.5

5.2

1.20

0.213

0.364

0.644

0.010

0.3730

1070

0.67

71.5

8.0

4.9

1

Lower Limit of Available Water.
Upper Limit of Available Water.
3
Saturation.
4
Root Growth Factor (automatically estimated by the model).
5
Saturated Hydraulic Conductivity.
2

In order to evaluate model´s predictive capability and farm´s irrigation management
strategy, the experimental module of CSM-CERES-Maize was set with two treatments: MP –
Farm´s irrigation management. Recorded irrigation depths was used as input into the model;
and MA – Automatic irrigation management, considering a 0.30 m soil profile control depth
and 50% of available water as critical level for soil-water depletion. Irrigation depths were
calculated to bring soil water storage to field capacity. It was also considered that irrigation is
uniform and that all applied water infiltrates into the soil.
Simulated and observed maize grain yield and cumulated irrigation depth, for February
th
20 , 2008 sowing date, was compared and discussed.
2.3. Maize yield seasonal and temporal variability analysis
The third step of this study consisted of applying the CSM-CERES-Maize seasonal tool
to evaluate the climate variability and sowing date effects on maize grain yield. The model
was set to simulate a virtual experiment containing 52 treatments, which were weekly sowing
dates, starting in August 1st and ending in July 24th (Table 2).
Table 2. Treatment identification for virtual seasonal experiment.

1

Id1

Date

Id

Date

Id

Date

Id

Date

Id

Date

Id

Date

T1

01/08

T10

03/10

T19

05/12

T28

06/02

T37

10/04

T46

12/06

T2

08/08

T11

10/10

T20

12/12

T29

13/02

T38

17/04

T47

19/06

T3

15/08

T12

17/10

T21

19/12

T30

20/02

T39

24/04

T48

26/06

T4

22/08

T13

24/10

T22

26/12

T31

27/02

T40

01/05

T49

03/07

T5

29/08

T14

31/10

T23

02/01

T32

06/03

T41

08/05

T50

10/07

T6

05/09

T15

07/11

T24

09/01

T33

13/03

T42

15/05

T51

17/07

T7

12/09

T16

14/11

T25

16/01

T34

20/03

T43

22/05

T52

24/07

T8
T9

19/09
26/09

T17
T18

21/11
28/11

T26
T27

23/01
30/01

T35
T36

27/03
03/04

T44
T45

29/05
05/06

Id = Identification.
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All crop management practices, used at the Riacho´s Farm, were considered in the
simulations. Irrigation was set to be automatic, as explained before in item 2.2. Embrapa
Maize and Sorghum weather data set, containing 46 years of records, was used with model´s
seasonal tool to generate 46 values of simulated grain yield for each one of the 52 sowing
weeks, which were plotted as a boxplot frequency distribution and as average yield values
versus variance. The effect of seasonal climate variation and of interannual weather
variability on crop yield for different sowing dates was discussed. In addition, a very simple
approach (Amaral et al., 2009; Andrade et al., 2009), was used to assist in defining a sowing
window for irrigated maize. The procedure consists in determining the percent yield break for
each sowing date, by comparing the current average yield with the highest one along the year.
This way, the decision-maker would choose the sowing window taking into account the yield
break level he or she would be willing to accept.
2.4. Climate thermal conditions effect on crop yield
The interactions between maize crop grain yield and weather conditions, for two years
that provided the highest and the lowest yields were selected for analysis. Temperature effects
on crop thermal sum and, consequently on crop cycle and indirectly on crop yield were
considered.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Results discussion followed the structure of material and methods item, which was
divided into four phases.
3.1. Model calibration
Observed crop yield of 8,220 kgha-1, obtained in the calibration trial (Figure 1), is within
the expected range for DKB 390YG cultivar. Average yields varying from 7,877 to 10,129
kgha-1 were reported by Cruz et al. (2005; 2009), for the same hybrid grown under different
cropping technology levels. According to the cultivar developer, expected yield for DKB
390YG in Central Brazil would vary from 8,659 to 8,414 kgha-1 (Dekalb, 2010).
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Figure 1. Simulated and observed grain yield after calibration of genetic
coefficients for single-cross hybrid DKB 390YG. Vertical bars are mean
standard error above and below average. Sete Lagoas, MG, Brazil.
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Aboveground biomass and leaf area index values (Figures 2 and 3) are similar to those
reported in the literature for different maize genotypes, grown in other regions, under
different conditions (Bergonci et al., 2001; Kozlowski, 2002; Silva et al., 1999). Some
discrepancies verified in measured data are due to typical variability observed when plants are
sampled, each time at different location in the field trial. Mean standard errors, obtained from
sample with three replications indicated that measured values were representative of field
observations (Figures 1 to 3). Although the calibration process, forces the model to correctly
simulate certain traits, such as, silking and physiological maturity dates and grain yield, other
parameters, such as, leaf area index (LAI) and biomass data, collected throughout crop cycle,
provide a mean to assess simulation quality. The model tended to underestimate grain dry
mass (Figure 1) and aboveground biomass (Figure 2) in crop stages prior to physiological
maturity, although the final values were well simulated. The d-Stat statistic was 0.869 for
grain yield and 0.989 for the aboveground biomass production, indicating good agreement
between simulated and observed data throughout crop cycle (Figures 1 and 2).
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Figure 2. Simulated and observed aboveground plant biomass dry
weight for single-cross hybrid DKB 390YG. Vertical bars are
standard error above and below average. Sete Lagoas, MG, Brazil.

In spite of the variability in measured leaf area indices (LAI), the general data trend
throughout crop cycle is correct. Although, overall simulated figures agreed well with
measured values, one can note that the model overestimated leaf area at the final crop stage
(Figure 3). The d-Stat index for LAI was 0.858, indicating reasonable agreement between
simulated and observed values.
3.2. Model predictive capability verification and irrigation management evaluation
The average grain yield, expressed in dry mass, reported by the farmer for April 20th,
2008 growing season at the 45 ha center pivot area, was 7,743 kgha-1 (Figure 4). Simulated
yields were 6,896 and 7,239 kgha-1, respectively, when using farm´s recorded irrigation data
(MP) and automatic irrigation management feature (MA). The CSM-CERES-Maize model
underestimated maize yield at 10.94% when MP was used and at 6.51% when MA was
employed. The agreement between simulated and recorded maize harvested grain yield values
was reasonable, considering all the inaccuracies involved in field works, especially at farm
level, and in model´s process mathematical description simplifications.
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Figure 3. Simulated and observed leaf area indices (LAI) for single-cross
hybrid DKB 390YG. Vertical bars are mean standard error above and below
average. Sete Lagoas, MG, Brazil.
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Figure 4. Simulated maize grain yield for two irrigation management
strategies and observed harvested grain yield for a 45 ha center pivot area of
Riacho´s Farm. Matozinhos, MG, Brazil.

By comparing simulated and observed data from calibration and verification phases, one
can consider that overall the model is correctly describing the biophysical processes involved
in growth, development and seed production, and can be used to simulate other scenarios of
maize crop management. It is worth to mention that the calibration trial was carried out in
2009 and the Riacho´s Farm data used for model´s validation was obtained in 2008 cropping
season. This means no problem regarding modeling, which can capture genotype versus
environment interactions irrespective of time.
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Accumulated applied irrigation depth, recorded by the Riacho´s Farm manager for April
20 , 2008 maize season was 419 mm, 15.42% greater than the 363 mm simulated by the
model with automatic irrigation management (Figure 5). As there was no instrument at the
farm to monitor weather and soil-water conditions, so that crop water requirement and
irrigation startup could be determined, irrigation was managed based on past manager´s
experience, which leaded to more frequent applications and overirrigation along crop cycle.
From 8 to 100 days after sowing (DAS) excess irrigation summed up to about 200 mm,
corresponding to more than double the amount required by the crop at that period. Irrigation
was cut at 99 DAS, somehow, earlier than the 144 DAS that would be recommended, as
simulated by the model (Figure 5), inducing the crop to shorten its cycle.
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Figure 5. Accumulated irrigation depth recorded at the farm (MP) and
simulated by the model using its automatic irrigation feature (MA),
along maize cycle at Riacho´s Farm. Matozinhos, MG, Brazil.

Farm´s recorded crop cycle, from sowing to physiological maturity, was 149 DAS as
compared to 154 DAS simulated. The difference between observed and simulated maize crop
cycle is because CSM-CERES-Maize stages length determination is based on thermal-time
and does not take into account water stress effects.
The anticipated irrigation suspension, at grain filling phase, imposed to the crop some
water stress that shortened its cycle and reduced yield. Maize grain yield simulated by using
model´s automatic irrigation feature, MA, was 4.97% higher, as compared to that simulated
by using farm´s recorded irrigation depths, MP. According Kasele et al. (1994), maize is
relatively tolerant to drought during the growing season, but it shows extreme sensitivity with
decrease in grain yield, if the drought occurs during flowering and grain filling.
3.3. Maize yield seasonal and temporal variability analysis
Selecting a suitable sowing window is a crop management strategy that is costless to the
farmer but, under varying climate conditions, it allows improvement on yield stability. In this
case, environmental elements such as, solar radiation and air temperature can be more
efficiently used for crop production. By analyzing model´s seasonal tool outputs, charted as
frequency distribution boxplots, one can observe a large seasonal an interannual variability in
maize grain yield, even under a non-stressed management condition. This is an indication that
other climate elements, such as solar radiation and air temperature are as important as
precipitation for maize production in the region (Figure 6).
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Yield (kg ha-1)

Looking at a certain sowing date, one can note considerable amplitude in simulated grain
yield values, as a consequence of great variability of weather elements amongst the 46 years
of recorded data, used in the simulations. In addition, one can also observe a significant
seasonal variation in median yields. The highest median value of 9,096 kgha-1 occurred in
February 20th sowing date. For this same planting week, in 25% of years, when weather
conditions were not adequate, maize yield ranged from 6,585 to 8,463 kgha-1. On the other
hand, one every four years, on which reigned in more favorable climatic conditions, yield
varied from 9,495 to 10,872 kgha-1. In 50% of the years, yield ranged from 8,463 to 9,495
kgha-1 (Figure 6).
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Figure 6. Frequency distribution of simulated maize grain yield, indicating minimum, maximum,
median and percentiles, for different sowing dates, under irrigation conditions at Riacho´s Farm.
Matozinhos, MG, Brazil.

Those figures are within the yield range obtained by Cruz et al. (2005; 2009), for the
same cultivar, grown in field trials in Sete Lagoas, MG, Brazil, although they are higher than
the values reported by the cultivar developer (Dekalb, 2010) and also much higher than the
estimated regional average yields of 2,969 to 4,350 kgha-1 for rainfed maize production from
2003 to 2008 cropping seasons (IBGE, 2010).
Some of the sowing dates, such as May 1st, presented lower yield amplitude as compared
to the others (Figure 6) and, consequently, smaller variance associated to its yield average
(Figure 7), which certainly were also due to a lower interannual weather conditions
variability. Low variance was not always associated to high yields, though. There is, however,
a group of sowing dates, which clearly provided greater yield with intermediate variances.
This information can assist in defining a sowing window, which in that case, would be from
February 6st (T28) to 27th (T31).

46

AMARAL, T. A.; ANDRADE, C. de L. T. de; ALVES, M. E. B.; SILVA, D. F. Applying csm-ceres-maize to
define a sowing window for irrigated maize crop – The riacho´s farm case study. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n.
2, p. 38-53, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.184)

February 20th sowing date (T30) provided the highest mean yield of 9,096 kgha-1,
corresponding to the average of 9,000 kgha-1, which, in turn, is 30.51% higher than the
harvested yield obtained at Riacho´s Farm 45 ha center pivot area, for the April 20th, 2008
cropping season. When comparing simulated grain yield averages for February 20th sowing
date (T30) with that for October 17th (T12), both under supplemental irrigation, there was
2,644 kgha-1 or 41.60% advantage for planting in February. On the other hand, when
comparing simulated average grain yield of 9,000 kgha-1 for February 20th sowing date
(T30), under irrigation, with the 3,384 kgha-1 (data not shown), obtained for the same sowing
date, but rainfed, one could verify the importance of irrigation as a strategy to improve grain
production in that region of Minas Gerais State, Brazil.
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Figure 7. Variance of associated to average grain yield, for different
sowing dates (circles) at Riacho´s Farm. Matozinhos, MG, Brazil.

Obviously, one should consider whether the grain yield increment would be justified,
considering water and energy consumption issues (Andrade et al., 2011) and profitability.
October 17th sowing date was considered one of the best planting dates for rainfed maize
production in the region (Andrade et al., 2009).
Although the plots generated by the model (Figures 6 and 7) can assist in defining the
sowing window, the decision is still not simple and is somehow arbitrary. A percent yield
break curve (Andrade et al., 2009; Amaral et al., 2009) was generated for Riacho´s Farm
(Figure 8).
February 20th (T30) was the sowing date that provided the highest average yield, 9,000
kgha-1, which was used as reference to calculate yield break percentage. There was a period in
which yield break, due to sowing in dates different from the best one, can be considered
acceptable by the decision-maker, allowing one to define a sowing window. The decisionmaker, being it a farmer, extension officer or consultant, can decide what level of yield
reduction would be tolerable and, then, set your planting period. If, for instance, the decisionmaker would be willing to accept up to 5% average yield break, the sowing window would be
February 6th (T28) to 27th (T31). In addition, if a 10% yield break would be acceptable, the
sowing window would be extended from January 23rd (T26) to March 6th (T32) (Figure 8).
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Figure 8. Average maize grain yield break for different sowing dates.
Riacho´s Farm. Matozinhos, MG, Brazil.

3.4. Climate thermal conditions effect on crop yield
Even when the crop was maintained under adequate soil moisture conditions, through
automatic irrigation, one can observe seasonal and interannual variation in grain yield, with
considerable amplitudes among maximum and minimum values, for most of the sowing dates,
indicating that factors, other than water stress can significantly affect crop yield (Figure 6).
For February 20th sowing date (T30), the 1963 season provided the highest yield, 10,872
kgha-1, while the lowest yield, 6,585 kgha-1, was obtained in 1999, a 39.4% decrease. Since
there were no water supply restrictions, the difference in yield was due to other factors,
among them, the prevailing thermal regime during crop cycle in these two years.
In 1963, observed minimum temperatures were lower and temperature amplitude higher
than in 1999 (Figures 9 and 10), extending the crop cycle. Similar results were found by Soler
et al. (2007), when differences in temperature associated with differences in other weather
variables explained, in part, the differences in yield between the two irrigated experiments
that were conducted in different years.
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Figure 9. Observed minimum temperature along crop cycle for February
20th sowing date of 1963 and 1999 cropping seasons. Sete Lagoas, MG,
Brazil.
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Simulated time from sowing to anthesis was 64 days after sowing (DAS) for both years,
while crop cycle, from sowing to physiological maturity, was 147 DAS in 1999 and 163 DAS
in 1963 (Figure 11). This is in accordance to what is reported in literature, regarding maize
physiological response to thermal effects. According to Fancelli (2000), maximum solar
radiation conversion efficiency is affected by prevailing day and night time period
temperature and the resulting temperature amplitude. Thus, relatively high daytime
temperatures allow high photosynthetic rates, while mild night temperatures contribute to
extend growth period and to reduce maintenance respiration, ensuring the crop more days for
effective incident solar radiation use (Didonet et al., 2001). The combination of longer crop
cycle with lower night temperature led to higher yield in 1963, agreeing to what was reported
by Fancelli and Dourado-Neto (2000).
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Figure 10. Observed temperature amplitude observed during crop cycle for
February 20th sowing date of 1963 and 1999 cropping seasons. Sete Lagoas,
MG, Brazil.

Maize growth stages lengths are controlled mainly by the environment thermal
conditions. Plant shifts to another stage only after a certain thermal sum occurs. Observed
thermal sum from sowing to anthesis was 875 degree-days (DD) for 1963 season and 880 DD
for 1999 (Figure 11); values very close to the 870 DD reported for cultivar DKB 390YG
(Dekalb, 2010). On the other hand, in 1963 it took 163 days after sowing (DAS) for the crop
to cumulate 1669 DD, while in 1999 it required only 147 DAS to add up 1709 DD. In other
words, maize crop was not influenced by the thermal regime until it reached anthesis. After
that, in mild years, it took more days to cumulate degree-days and complete its physiological
cycles.
Although temperature and water stress are the main factors that influence plant growth
and development, solar radiation is also essential, since it controls the photomorphogenic and
photosynthetic processes that are responsible for carbohydrates production and accumulation
in the leaves, which are later translocated to grains (Kunz et al., 2007). According to
Magalhães et al. (2002), light deficiency occurring at critical periods, as the grain filling
phase, is one of the reasons for reduction in maize yield. One can observe that observed
average daily solar radiation values, for each one of the crop phases studied, were a little
higher in 1963 season, as compared to 1999 (Table 3). However, in 1963 observed cumulative
solar radiation was considerable higher than in 1999, for the three crop phases. The
combination of high daylight (Figure 10) with low nighttime temperatures (Figure 9), leading
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to longer cycle (Figure 10) and higher cumulated solar radiation in 1963 season (Table 3),
provided adequate conditions for higher maize grain yield in that year. This is in agreement
with what was reported by Didonet et al. (2002) and Freitas et al. (2001).
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Figure 11. Thermal sum, expressed in degree-days (DD), along maize crop
cycle for 1963 and 1999 cropping seasons. Sete Lagoas, MG, Brazil.

Table 3. Observed average and cumulative solar radiation for different developmental stages of maize.
Developmental Stages

Emergence to
Physiological Maturity

Emergence to Anthesis

Anthesis to Physiological
Maturity

Solar Radiation

1963

1999

Total (MJm-2)
Average (MJm-2d-1)
Standard Deviation
Maximum (MJm-2d-1)
Minimum (MJm-2d-1)
Total (MJm-2)
Average (MJm-2d-1)
Standard Deviation
Maximum (MJm-2d-1)
Minimum (MJm-2d-1)
Total (MJm-2)
Average (MJm-2d-1)
Standard Deviation
Maximum (MJm-2d-1)
Minimum (MJm-2d-1)

3,100.90
18.91
4.15
28.70
6.70
1,428.30
21.97
4.28
28.70
10.20
1,672.60
16.89
2.52
20.70
6.70

2,659.50
17.97
3.80
25.80
7.00
1,283.40
19.74
4.10
25.80
10.50
1,376,10
16.58
2.89
21.40
7.00

4. CONCLUSIONS
The CSM-CERES-Maize proves to be an interesting tool to assist in decision making
regarding crop and irrigation management of irrigated maize. The model is also a useful
means to investigate climate variability effects on maize yield. There is a large seasonal and
interannual variability in simulated maize crop yield, even under irrigated conditions. A
maize grain yield break curve, derived for the Riacho´s Farm conditions, provides to the
farm´s manager information to make decisions based on the risk one would be willing take.
Assuming a 10% break in relation to a maximum average expected yield, one can establish a
sowing window for irrigated maize, which extends from January 23rd to March 6th, with
February 20th, being the best sowing date.
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ABSTRACT
There is a worldwide effort to produce food with less water consumption, due to scarcity
trend of this resource. The study aimed to evaluate water productivity, simulated by the
decision support model CSM-CERES-Maize, for irrigated maize sown at different dates.
Simulations were made based on management conditions of Riacho´s Farm, located in
Matozinhos, Minas Gerais State, Brazil. One observed large seasonal and interannual
amplitude on crop water requirement and water productivity values. The highest water
productivity values of 1.73 to 1.81 kgm-3 were observed between February 6th and 27th, a
period that coincides with recommended maize crop sowing window in region. The
simulation model proved to be a useful tool for planning and optimizing water resources use.
Keywords: Water use efficiency; simulation; DSSAT; Zea mays L..

Variabilidade temporal do requerimento e da produtividade da água
para a cultura do milho irrigado
RESUMO
Há um esforço mundial para se produzir alimento com menor consumo de água, devido à
tendência de escassez desse recurso. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a produtividade
da água, simulada pelo modelo de suporte à decisão CSM-Ceres-Maize, para a cultura do
milho irrigado, semeado em diferentes datas. As simulações foram realizadas para as
condições de manejo da Fazenda do Riacho, localizada no município de Matozinhos, MG,
Brasil. Observou-se grande amplitude sazonal e interanual nos valores do requerimento de
água da cultura e da produtividade da água. Os maiores valores de produtividade da água de
1,73 a 1,81 kgm-3 foram observados entre 06 e 27 de fevereiro, período que coincide com a
janela recomendada para semeadura da cultura na região. O modelo de simulação demonstrou
ser uma ferramenta útil para o planejamento e otimização do uso dos recursos hídricos.
Palavras-chave: Eficiência do uso da água; simulação; DSSAT; Zea mays L..
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1. INTRODUCTION
Irrigation management consists of applying the required water amount to plants at the
right time. When an irrigation control method is not adopted, farmers may over irrigate,
fearing that crop might suffers water stress or under irrigate, especially when water has to be
pumped. Excess water application causes energy and water waste and sometimes nutrients
leaching and environment contamination. On the other hand, under irrigation may impose to
crop some unnecessary stress that can affect yield. According to a study carried out by
CEMIG, the State of Minas Gerais Power Company (Cemig, 1993), should irrigation be
rationally used about 20% of water and 30% of energy consumption would be saved. Twenty
percent of energy savings is due to unnecessary water application and 10% due to irrigation
equipment resizing.
Efforts have been made to produce more food with less water or to increase water use
efficiency. Under irrigated conditions there are some strategies that can be employed to
improve efficiency, such as reducing irrigation frequency (Cardoso et al., 2004) and imposing
some moderate water stress to crops. Water productivity is an indicator that can be used to
evaluate water use efficiency based on various parameters, such as, grain yield or profitability
per unit volume of water applied, used or evapotranspired by crop. Pereira (2003) defines
water productivity as the relation between the quantity of product or service produced to the
water volume used. He also states that this indicator allows the comparison of service and
production processes of similar nature in terms of water demand and clarifies on their ability
to save and conserve water.
Some studies have reported maize water productivity values determined with field data
(Andrade et al., 2004; Mishra et al., 2001; Zhang, 2003), including an extensive literature
review on the topic conducted by Zwart and Bastiaanssen (2004). However, these studies
usually are punctual and do not reflect the effects of temporal climate variability on crop
water requirement and yield and, hence, on water use efficiency. Modeling is a good approach
to look at that kind of problem since it allows the use of weather data set to evaluate climate
variability effects on crop on those traits.
This study aimed to evaluate temporal variability of crop water requirement and water
productivity for irrigated maize sown at different dates.

2. MATERIAL AND METHODS
The study was based on the analysis of simulated crop management scenarios, done with
the seasonal tool of the CSM-CERES-Maize, which is one component of the Decision
Support System for Agrotechnology Transfer, DSSAT, version 4.5 (Hoogenboom et al.,
2010).
The model was previously parameterized for the single cross hybrid, DKB 390YG, using
data from a field trial carried out at Embrapa Maize and Sorghum experimental station
(Santana et al., 2010). Model´s predictive capability was also verified by using some yield
and irrigation data from Riacho´s Farm (Amaral et al., 2011). The farm is located in
Matozinhos, Minas Gerais State, Brazil, coordinates 19o24'32.69” South and 43o59'10.34"
West, and dedicates to dairy production. Maize is grown for silage and grain using center
pivot irrigation systems to supplement rainfall.
Samples of the Red Oxisol profile, with replications, were collected at the 45 ha center
pivot area for laboratory soil characteristic determinations and used later as model´s input.
Detailed farm data description can be found in Amaral et al. (2011). Daily data on
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precipitation, maximum and minimum air temperature and sunshine hours containing 46 years
of records were obtained at Embrapa Maize and Sorghum experimental station, located 36 km
far from the farm.
The model was set to simulate a virtual experiment containing 52 treatments, which were
weekly sowing dates. Maize crop management was set to emulate the one employed at
Riacho´s Farm. The cultivar used was the DKB 390YG sown with 0.76 m row spacing and
70,000 plants per hectare. Crop fertilization consisted of 300 kgha-1 of 10-25-16 (N, P2O5,
K2O) formula, plus zinc, applied in sowing furrow, and two 75 kgha-1 doses of nitrogen as
urea, side-dressed at 20 and 30 days after sowing (DAS). Irrigation was set to be
automatically managed, considering a 0.30 m soil profile control depth and 50% of available
water as critical level for soil-water depletion. Irrigation depths were calculated to bring soil
water storage to field capacity. It was also considered that irrigation is uniform and that all
applied water infiltrates into the soil.
The model estimates crop evapotranspiration by a modified Priestley-Taylor method
(Ritchie, 1998), which calculates soil evaporation separately from transpiration. Water
productivity is determined by the grain dry mass yield and crop seasonal evapotranspiration
ratio. For each one of the 52 sowing dates, it was generated 46 simulated evapotranspiration
and water productivity values, which were plotted as frequency distribution.
Temporal and seasonal simulated crop water requirement and crop water productivity
data for irrigated maize, sown at different dates, were analyzed.

3. RESULTS AND DISCUSSION
One can note a large seasonal and interannual variability on simulated crop
evapotranspiration due to instability of weather elements that affects this trait (Figure 1). The
effects can be directly on soil water evaporation and on plant transpiration or indirectly
through extending or shortening crop cycle.
The highest median crop evapotranspiration values were observed from December 26th to
February 27th, coinciding with the highest yield sowing window (Amaral et al., 2011).
According Durães and Magalhães (2008), there is a direct relationship between carbon
dioxide, oxygen and water vapor exchange between the plant and the atmosphere, reflecting
into crop water consumption and grain yield. Median simulated crop cycle evapotranspiration
values ranged from 670 to 681 mm during that period (Figure 1), which is higher than maize
baseline value of 600 mm reported in the literature (Durães; Magalhães, 2008). Older studies
indicate maize water requirement values in the order of 543 mm (Van Bavel, 1961) or
between 400 to 700 mm (Doorenbos; Pruitt, 1977). Detomini et al. (2009), working with high
plant populations of DKB 390 hybrid, grown with adequate water and nitrogen supply, found
that this maize genotype requires around 600 mm along its cycle to provide high yields.
Simulated water requirement for maize crop, sowed in October 17th, which is within the full
rainy season in that region of Brazil, but that received supplemental irrigation, was 587.5 mm,
87.0 mm less than the 674.5 mm estimated for February 20th sowing week, which corresponds
to a water consumption 12.9% less.
As observed for crop water requirements, one can note a large variability on seasonal and
interannual supplemental irrigation depths for maize crop production in the region (Figure 2).
Median supplemental irrigation depths varied from 60 mm for October 17th, to 242 mm for
February 20th, up to 318.5 mm for April 24th sowing dates, a significant difference
considering water resources use.The decision regarding sowing period, in this case, requires a
more accurate analysis, taking into consideration factors such as, farmer´s interest, water
resources availability, environmental contamination risk and profitability. If there are water
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use restrictions, one would choose the October sowing period that demands less water. On the
other hand, if there are no restrictions on water consumption, one would analyze profitability
for the different sowing weeks and make a decision based on this information.
The highest simulated water productivity values of 1.73 to 1.81 kgm-3 were observed for
sowing dates from February 6th to 27th (Figure 3), a period that coincides with the time
window that provided the best yields (Amaral et al., 2011). Andrade et al. (2004) determined
maize water productivity values varying from 1.22 to 1.74 kgm-3, calculated as the ratio
between dry grain weight at yield and irrigation plus rainfall depths that maize crop received
during its cycle. Mishra et al. (2001) obtained values between 1.39 and 1.54 kgm-3 in India,
also calculated on the basis of irrigation plus rainfall depths, while Zwart and Bastiaanssen
(2004), in a complete literature review, reported maize water productivities ranging from 1.1
to 2.70 kgm-3.
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775
750
725
700
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450
425

Sowing Date

Figure 1. Frequency distribution of crop water requirement indicating minimum, maximum, median
and percentiles, for different sowing dates at Riacho Farm, Matozinhos, MG, Brazil.
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Figure 2. Crop cycle accumulated supplemental irrigation depths, for different sowing dates at
Riacho Farm, Matozinhos, MG, Brazil.

Figure 3. Frequency distribution of maize crop water productivity, for different sowing dates at
Riacho Farm, Matozinhos, MG, Brazil.
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The analysis done in this paper is quite important for water resources use planning and
management. For water use concession granting and reservoir and irrigation systems design,
one should take into account the seasonal and interannual variability of maize regional
supplemental irrigation depths requirements. Finally, it is also worth remember that
supplemental irrigation use does not guarantee always high yields, since other weather
elements, in addition to precipitation, affects maize production performance. Therefore,
producers must be prepared to assume the risks inherent to the type of agricultural
exploitation. One strategy, which is still being researched and could be used by farmers,
would be the yield forecast, allowing for adjustments in the production system to reduce risks
and potential economic and environmental losses.

4. CONCLUSIONS
The modeling tool is efficient to generate information that can support strategic decisions
regarding grain production and water resources use planning in the region. There is a large
seasonal and interannual variability in simulated maize crop water requirement and
supplemental irrigation depths. The best window, from water resources use point of view,
coincides with the sowing period that provides the highest simulated median maize grain
yields. Simulations indicates that for February 20th sowing date, maize requires an average of
674.5 mm of water and 242.0 mm of supplemental irrigation, while for October 17th sowing,
crop water requirement is 587.5 mm and the supplemental irrigation depth drops to 60.0 mm.
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ABSTRACT
Bioremediation of hydrocarbon pollutants is advantageous owing to the costeffectiveness of the technology and the ubiquity of hydrocarbon degrading microorganisms in
the soil. Soil microbial diversity is affected by hydrocarbon perturbation thus selective
enrichment of hydrocarbon utilizers occurs. Hydrocarbons interact with the soil matrix and
soil microorganisms determining the fate of the contaminants relative to their chemical nature
and microbial degradative capabilities respectively. Bacterial dynamics in crude oil-polluted
soil microcosms undergoing bioremediation were investigated over a 42-day period. Four out
of the five microcosms containing 4kg of pristine soil each were contaminated with 4%
Arabian light crude oil. Three microcosms were amended with either 25g of NPK fertilizer,
calcium ammonium nitrate or poultry droppings respectively while the fourth designated oilcontaminated control was unamended. The fifth microcosm had only pristine soil and was set
up to ascertain indigenous bacterial community structure pre-contamination. Biostimulated
soils were periodically tilled and watered. Hydrocarbon degradation was measured throughout
the experimental period by gas chromatography. Gas chromatographic tracing of residual
hydrocarbons in biostimulated soils showed marked attenuation of contaminants starting from
the second (day 14) till the sixth (day 42) week after contamination whereas no significant
reduction in hydrocarbon peaks was seen in the oil contaminated control soil throughout the
6-week experimental period. Molecular fingerprints of bacterial communities involved in
aerobic biodegradation of crude oil hydrocarbons in biostimulated soils and controls were
generated with DGGE using PCR-amplification of 16S rRNA gene obtained from extracted
total soil community DNA. DGGE fingerprints demonstrated that NPK, calcium ammonium
nitrate and poultry droppings selected different bacterial populations during the active phase
of oil degradation. Cluster analysis of DGGE bands using simple matching group average
setting revealed that poultry droppings-amended soils and calcium ammonium nitrateamended soils formed distinct clades meaning that the treatment selected similar bacterial
populations for each of the treatments whereas NPK soils showed less association. Excision,
reamplification and sequencing of dominant DGGE bands in biostimulated soils revealed the
presence of distinct hydrocarbon degraders like Corynebacterium spp., Dietzia spp., low G+C
Gram positive bacteria and some uncultured bacterial clones. Phylogenetic analysis of the 16S
rRNA gene sequences of these dominant bacterial communities was conducted using the
neighbour joining method of PHYLIP. Two distinct clades appeared in the tree clustered
members of the Actinobacteria and Firmicutes separately. The overall data suggested that
Gram positive bacteria especially members of the Actinobacteria may have a key role in
bioremediation of crude oil-polluted soil.
Keywords: Bacterial dynamics; Arabian light crude oil; bioremediation; phylogenetic analysis; PHYLIP.
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Diversidade filogenética de comunidades bacterianas dominantes
durante a biorremediação do solo de óleo bruto poluído
RESUMO
A biorremediação de hidrocarbonetos poluentes é vantajosa devido à relação custobenefício da tecnologia e da ubiqüidade dos microrganismos degradadores de hidrocarbonetos
no solo. A diversidade microbiana do solo é afetada pela perturbação gerada por
hidrocardonetos, ocasionando assim o enriquecimento seletivo dos microrganismos
utilizadores destes hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos interagem com a matriz do solo e a
microbiota, determinando o destino dos contaminantes em relação à sua natureza química e à
capacidade de degradação da comunidade microbiana, respectivamente. A dinâmica
bacteriana nos microcosmos contaminados por petróleo e submetidos à biorremediação foi
investigada por um período de 42 dias. Quatro dos cinco microcosmos contendo solo não
poluído foram contaminados com 4% de petróleo. Três microcosmos contaminados por
petróleo foram corrigidos com 25 g do fertilizante NPK, nitrato de amônia e cálcio e
excrementos de aves, respectivamente; enquanto no quarto microcosmo contaminado por
petróleo nada foi adicionado. O quinto microcosmo consistia apenas de solo puro (não
contaminado por petróleo) e foi utilizado para a averiguação da estrutura da comunidade
microbiana indígena do solo. Os solos bioestimulados foram periodicamente cultivados e
irrigados. A degradação dos hidrocarbonetos foi quantificada por cromatografia gasosa
durante todo o período experimental. O rastreamento por cromatografia gasosa dos
hidorcarbonetos residuais nos solos bioestimulados indicaram significativa atenuação dos
contaminantes a partir da segunda semana (dia 14) até a sexta semana (dia 42) após a
contaminação, enquanto no solo controle contaminado por petróleo, nenhum pico
significativo de redução de hidrocarbonetos foi verificado durante todo o período
experimental. A caracterização molecular das comunidades bacterianas envolvidas na
biodegradação aeróbia de hidrocarbonetos do petróleo nos solos bioestimulados e nos
controles foi gerada pela técnica de DGGE, utilizando produtos de amplificação por PCR do
gene 16S rRNA obtido pela extração do DNA total do solo. Os padrões obtidos pelo DGGE
demonstraram que a bioestimulação causada pela fertilização com NPK, nitrato de amônio e
cálcio, e excrementos de aves selecionaram populações bacterianas diferentes durante a fase
ativa da degradação do petróleo. A análise do agrupamento de bandas do DGGE utilizando a
média simples de correspondência de grupo revelou que a adição de nitrato de amônio e
cálcio, e excrementos de aves aos solos formaram clados distintos, o que significa que estes
tratamentos selecionaram populações características de bactérias para cada tratamento,
enquanto os solos tratados com NPK mostraram menor associação. A excisão, reamplificação
e sequenciamento de bandas dominantes no DGGE nos solos bioestimulados revelaram a
presença de distintos microrganismos degradadores de hidrocarbonetos, como o
Corynebacterium spp., Dietzia spp., bactérias de baixo G+C Gram-positivas e alguns clones
bacterianos não cultivados. Análises filogenéticas das sequências do gene 16S rRNA das
comunidades bacterianas dominantes foram realizadas utilizando-se o método “neighbor
joining” do programa PHYLIP. Dois clados distintos foram observados na árvore do
agrupamento, membros do cluster Actinobacteria e Firmicutes, separadamente. Dados globais
sugerem que bactérias Gram-positivas, especialmente membros de Actinobacteria podem ter
um papel fundamental na biorremediação de solos poluídos por petróleo.
Palavras-chave: dinâmica bacteriana; petróleo bruto leve da Arábia; biorremediação; análise
filogenética; PHYLIP.
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1. INTRODUCTION
Crude oil pollution is widespread in the environment and at present is a serious
ecological problem facing the oil-rich Niger Delta region of Nigeria. Over 80% of Nigeria’s
oil comes from this zone and its surrounding offshore area (Okpokwasili and Odokuma, 1994;
Okpokwasili, 2006). Within the Delta, the numerous tank farms, flow stations, pipelines,
tankers and loading jetties provide a constant threat of oil pollution (Ijah and Antai, 2003a,b;
Nweke and Okpokwasili, 2004; Chikere and Chijioke-Osuji, 2006). Bioremediation which is
the application of the metabolic capacity of biological systems (plants and microbes) to
degrade hazardous substances into less toxic or innocuous ones in the environment has gained
popularity in the global conservation and environmental sustainability strategies. It is a
natural process that takes advantage of nature’s recycling and self-purification capabilities
and as such is accepted by the public for cleanup of polluted ecosystems (Kaplan and Kitts,
2004; Nweke and Okpokwasili, 2004; Van Elsas et al., 2007; Chikere et al., 2009a,b,c).
The goal of bioremediation is to degrade pollutants to concentrations that are either
undetectable or to those below the levels prescribed by regulatory agencies like United States
Environmental Protection Agency (US EPA), Federal Ministry of Environment (FME) and
various State Environmental Protection Agencies in Nigeria. Bioremediation is a preferred
treatment technology for the decontamination of hydrocarbon-polluted soils (Van Hamme et
al., 2003; Maila et al., 2005) and several studies have underscored the effectiveness and ecofriendliness of this technology in different geographical and ecological contexts
(Macnaughton et al., 1999; Zucchi et al., 2003; Kaplan and Kitts, 2004; Philp et al., 2005;
Hamamura et al., 2006; Margesin et al., 2007; Stroud et al., 2007; Quatrini et al., 2008). It is
also well documented that hydrocarbon-utilizing bacteria are ubiquitous in both contaminated
and pristine soils (Leahy and Colwell, 1990; Bundy et al., 2002, 2004; Van Beilen and
Funhoff, 2005, 2007). The existence of microorganisms with the required catabolic activities
is necessary for efficient bioremediation. In addition, the polluting compound must be
accessible or bioavailable, to the degrading microorganisms in the soil. Environmental and
nutritional conditions favourable for prolific microbial activities and the absence of inhibitory
substances are also essential (Van Elsas et al., 2007). Three types of bioremediation are
predominant in the industry today including natural attenuation, biostimulation and
bioaugmentation (Van Hamme et al., 2003). The simplest method is natural attenuation,
where contaminated soils are only monitored for contaminant concentration to assure
regulators that natural processes of contaminant degradation are active. Biostimulation is the
process of providing microbial communities with a favourable environment in which they can
effectively degrade contaminants and in most cases involves the provision of rate-limiting
resources like nitrogen, phosphorus and oxygen to speed up the bioremediation process
(Rosenberg et al., 1996; Kaplan and Kitts, 2004; Roling et al., 2002, 2004). Crude oil and
other petroleum hydrocarbons are chemically heterogeneous and almost ubiquitous in the
environment. Not only are they found at the site of oil pollution, but chemical analysis has
revealed the presence of both aliphatic and aromatic hydrocarbons, in most pristine soils and
sediments (Heiss-Blanquet et al., 2005; Ollivier and Magot, 2005; Philp et al., 2005; Kloss et
al., 2006; Quatrini et al., 2008). The probable origins of these low concentrations of
hydrocarbons in pristine environmental media are seepage from natural deposits and
biosynthesis by plants and microorganisms (Atlas and Philp, 2005; Ollivier and Magot, 2005).
It is therefore not surprising that hydrocarbon utilizing bacteria (HUB) are widely distributed
in nature. Several investigations have demonstrated an increase in numbers of HUB in oilpolluted habitats undergoing bioremediation (Rosenberg et al., 1992, 1996; Rosenberg and
Ron, 1996; Bouchez-Naitali et al., 1999; Macnaughton et al., 1999; Williams et al., 1999;
Odokuma and Ibor, 2002; Margesin et al., 2003; Odokuma and Dickson, 2003; Koren et al.,
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2003; Sei et al., 2003; Siciliano et al., 2003; Bordenave et al., 2004; Chikere and ChijiokeOsuji, 2006; Hamamura et al., 2006; Ruberto et al., 2006; Rojas-Avelizapa et al., 2007;
Quatrini et al., 2008). However, previous and recent works have suggested that despite an
increase in the HUB percentage, the biodiversity of the bacterial community may be
dramatically reduced since the presence of hydrocarbons in the environment often leads to
selective enrichment of HUB, to the relative detriment of biodiversity (Leahy and Colwell,
1990; Rosenberg and Ron, 1996; Abed et al., 2002; Evans et al., 2004; Atlas and Philp, 2005;
Maila et al., 2005; Hamamura et al., 2006; Popp et al., 2006; Quatrini et al., 2008; Rodrigues
et al., 2009). In order to achieve hydrocarbon utilization by bacteria, a number of rate limiting
nutritional requirements need to be provided. Hydrocarbons as their name implies are
composed of hydrogen and carbon; therefore there is a need to supply all other elements
essential for growth in the growth medium (Philp et al., 2005). These growth factors include
molecular oxygen for the oxygenases, nitrogen, phosphorus, sulphur and metals like K+ and
Na+ (Leahy and Colwell, 1990; Rosenberg et al., 1996; Van Hamme et al., 2003; Ollivier and
Magot, 2005). Traditionally, characterization of microbial community composition in
contaminated soil has been limited to the ability to culture microorganisms from
environmental samples. Unfortunately, only a fraction of the microorganisms involved in the
biodegradation of contaminants in soil can currently be cultured in the laboratory (Malik et
al., 2008). It is estimated that more than 90% of species making up the microbiota in the
environment do not form colonies when cultured using conventional techniques
(Macnaughton et al., 1999; Theron and Cloete, 2006; Quatrini et al., 2008). Through the use
of culture-independent methods such as nucleic acid-based techniques, polymerase chain
reaction (PCR)-amplification of 16S rRNA genes, denaturing gradient gel
electrophoresis(DGGE)and phylogenetic analytical software and programmes, new insights
have been gained into the composition of both culturable and non culturable microbial
communities in hydrocarbon-polluted soils during bioremediation (Macnaughton et al., 1999;
Margesin et al., 2003; Sei et al., 2003; Maila et al., 2005; Surridge et al., 2005; Hamamura et
al., 2006; Smalla et al., 2007; Chikere et al., 2008, 2009c; Malik et al., 2008; Quatrini et al.,
2008; Kumar and Khana, 2010; Lal et al., 2010).
The objectives of the present investigation were to identify key bacterial populations that
are involved in crude oil degradation using molecular fingerprinting methods (PCR, DGGE)
and also ascertain the phylogeny of 16S rRNA sequences corresponding to dominant DGGE
bands by constructing phylogenetic tree using the neighbour joining method of phylogenetic
inference package (PHYLIP).

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Sample preparation
Soil (85% sand, 10% clay and 5% silt) with pH 5.3, was collected from the surface
horizon (A horizon) and divided into fifteen 5 L pots each containing 4 kg of soil. The pots
which had openings at the base were in triplicates to represent five different treatment
regimens namely NPK amended soil (PN), calcium ammonium nitrate amended soil (PU),
poultry droppings amended soil (PP), oil-contaminated control (OC) and pristine control
(PC). All treatments except PC were contaminated with 4% (w/v) of Arabian light crude oil.
The oil contaminated soil samples were thoroughly mixed with a hand trowel sanitized with
70% ethanol. For the nutrient amended soils, 25 g of NPK, calcium ammonium nitrate or
poultry droppings was dissolved in 200ml sterile distilled water and mixed with the
contaminated soil to distribute the crude oil and nutrients through the soil particles and also to
enhance aeration. Microcosms were kept at room temperature in a green house; nutrient
treated soils were regularly watered weekly with 200ml sterile distilled water to compensate
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for evaporated water and also mixed every other day for aeration. The oil-contaminated and
pristine controls were left undisturbed throughout the 6-week experimental period. The
microcosms were sampled at days zero, 7, 14, 21, 28, 35 and 42. Triplicate microcosms were
sampled for each treatment and bulked to obtain a composite sample.
2.2. Gas chromatographic analysis
Hydrocarbon degradation/loss in the biostimulated and control soils was determined by
extracting residual hydrocarbons from PN, PU, PP and OC microcosms weekly starting from
day zero of experiment. Five grams of soil was mixed with 40µl of n-pentane (HPLC grade)
to which 32 µl of Cumene (Isopropyl benzene) was added as internal standard. The analysis
was carried out using a Varian 1440 GC-FID (California, USA). A DB-1 column was used
with the following dimensions: 30 m x 0.2 mm; 0.25µm film thickness; 0.32 i.d. Helium was
the carrier gas at a flow rate of 1ml/min. Analyses were carried out in split injection mode
using a split ratio 5:1. The injection port was set at 250oC. The oven temperature was
programmed from 40oC for 10min, then 20oC per min to 330oC, holding this temperature for
10min.
2.3. Molecular analysis
Total microbial community DNA from microcosms corresponding to the five treatments
was extracted with Zymo Research Soil Microbe DNA kit (Inqaba Biotech, SA) and Bio 101
FP-120 FastPrep cell disruptor (Qbiogene, Inc. Canada). PCR was done according to Surridge
(2005) as described briefly. Amplification of the template DNA was performed using 2 µl
volume of the extracted DNA with Bio Rad MJ Mini thermal cycler (Mexico). The 50 µl PCR
mixture contained 5µl of deoxy nucleoside triphosphates (dNTPs) mixture (2.5 µM) (
Promega, USA), 5 µl of 5X Green Go Taq Flexi buffer (Promega, USA), 3.5 µl of 25 mM
MgCl2 (Promega, USA), 2 µl each of 10 pmol of both forward (primer M) and reverse (primer
K) primers pA8f-GC (5’-CGC-CCG-CCG-CGC-GCG-GCG-GCG-GGC-GGG-GCG-GGG-GCAGGG-GAG-AGT-TTG-ATC-CTG-GCT-CAG-3’) and KPRUN518r (5’-ATTACCGCGGCTGCTGG3’), 0.25 µl of 5U/µl hot start Go Taq DNA polymerase, 2.5 µl of 20 mg/ml of bovine serum

albumin and 27.75 µl of sterile water. A reaction tube without template DNA was included as
negative control. The PCR programme was as follows: denaturing step at 95oC for 3 min,
followed by 33 cycles of 30 sec at 95oC, annealing for 30 sec at 55oC and extension at 72oC
for 1 min, followed by a final extension at 72oC for 7 min and then held at 4oC. Amplified
DNA was examined by electrophoresis in 1.4% agarose gel with 2 µl aliquots of PCR
products in 1X Tris-Acetate-EDTA buffer using Bio Rad Power PacTM electrophoretic
machine while DGGE was done according to Muyzer et al. (1993) using BioRad Dcode Multi
Mutation Detection System as described briefly. Ten microlitres containing 250ng of the
various 16S PCR products were loaded per lane onto 25-55 % denaturing gradient gels. Gels
were run at 70 V for 17 h at a constant temperature of 60 °C. Image analysis was performed
using the Gel2K (Norland, 2004) programme and fingerprints were analysed in a cluster
investigation using CLUST (Norland, 2004). PCR products of excised dominant bands were
sequenced using an ABI 3130XL genetic analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA)
incorporating the ABI Big Dye Terminator Cycle Sequencing kit version 3.1 (Applied
Biosystems, Foster City, CA). Sequence identification was performed using the BLAST-N
facility
of
the
National
Center
for
Biotechnology
Information
(NCBI
http://www.ncbi.nlm.nih.gov) while phylogenetic analysis was performed using the neighbour
joining method of PHYLIP. All the sequences obtained in the study have been deposited with
GenBank under accession numbers GU451069 to GU451108.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
The bacterial populations associated with aerobic degradation of crude oil as examined
by analysis of PCR-amplified 16S rRNA gene fragments using DGGE are shown in Figure 1.
DNA samples used for DGGE were taken from the days when appreciable reduction in
hydrocarbons peaks was demonstrated in the chromatograms (data not shown). All nutrientamended treatments showed emergence of prominent DGGE bands during the experimental
period. Banding patterns showed that dominant DGGE bands appeared in nutrient amended
soils PN, PU, PP over time (0-42 days) and not in the pristine or oil contaminated controls
(PCB, OCB, OC0, OC42).
pcb

ocb oc0 oc42 pn0 pn14 pn42 pu0 pu14 pu21 pu42 pp0 pp14 pp28 pp42

Figure 1. DGGE profiles of 16S rRNA gene fragments from pcb,
pristine control baseline; ocb, oil-contaminated control baseline; oc0, oilcontaminated control zero day; oc42, oil-contaminated control 42nd day
and nutrient amended soils pn0, NPK-amended soil day0; pn14, NPKamended soil day14; pn42, NPK-amended soil day42; pu0, calcium
ammonium nitrate-amended soil day0; pu14, calcium ammonium nitrateamended soil day14; pu21, calcium ammonium nitrate-amended soil
day21; pu42, calcium ammonium nitrate-amended soil day42; pp0,
poultry droppings-amended soil day0; pp14, poultry droppings-amended
soil day14; pp28, poultry droppings-amended soil day28; pp42, poultry
droppings-amended soil day42.

In PN soil, no dominant bands were observed on day zero (pn0) of the experiment, but a
prominent band appeared on day 14 and persisted till day 42. All nutrient amended soils
showed obvious successional patterns, where most DGGE bands emerging early in the
experiment disappeared with time as others that appeared later remained relatively prominent
throughout the study period. Conversely, no obvious changes in DGGE banding patterns were
observed in the oil contaminated control (oc0 and oc42) during the experimental period.
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Consequently, the populations corresponding to the prominent DGGE bands in nutrient
amended soils were clearly due to biostimulation rather than oil contamination alone. Species
diversity, and to certain extent species richness, as derived from the DGGE gel by compiling
a dendogram (cluster analysis) using simple matching – group average setting of the CLUST
software is shown in Figure 2. The programme CLUST (Norland, 2004) is based on Shannon
index algorithms and groups the profiles of the species in each sample according to how
similar in community composition the samples are. Thus, samples from similar environments
would be expected to display analogous communities and group together in the CLUST
dendogram. Two main clades were observed with the simple matching algorithm comprising
(1) pristine control soil baseline (PCB), NPK-amended soil days 0 (PN0) and 14 (PN14), oilcontaminated soil baseline (OCBl), oil contaminated control day42 (OC42), calcium
ammonium nitrate-amended soil days 0 (PU0), 14 (PU14), 21 PU21), 42 (PU42) and (2) oilcontaminated control day 0 (OC0I), NPK-amended soil day 42 (PN42D) poultry droppingsamended soil days 0 (PP0D), 14 (PP14D), 28 (PP28D) and 42 (PP42D). Thus, all poultry
droppings amended samples clustered together which meant that the treatment selected
similar bacterial groups involved in crude oil biodegradation during the period studied.
Calcium ammonium nitrate samples (PU) on days 14, 21 and 42 also formed a distinct cluster
which showed that the treatment given to the sample resulted in the selection of a similar
genetic community profile across the days DNA samples were extracted from the PU soil.
NPK-amended soil (PN) on days 0 and 14 clustered together with pristine control (PCB)
while PN42 clustered with oil-contaminated control day 0 (OC0I). Oil-contaminated control
baseline (OCBl) clustered with calcium ammonium nitrate soil day 0 (PU0D).

Figure 2. Cluster analysis of the banding pattern in Figure 1 using a simple
matching group average setting to separate communities according to species
sequence differences. PCB: pristine soil baseline; PN0D: NPK-amended soil day
0; PN14: NPK-amended soil day 14; OC: oil-contaminated control soil day 42;
PU0: calcium ammonium nitrate-amended soil day 0; OCBI: oil-contaminatedcontrol baseline; PU14D: calcium ammonium nitrate-amended soil day 14;
PU21D: calcium ammonium nitrate-amended soil day 21; PU42D: calcium
ammonium nitrate-amended soil day 42; OC0I: oil-contaminated control soil day
0; PN42D: NPK-amended soil day 42; PP14D: poultry dropping-amended soil
day 14; PP28D: poultry dropping-amended soil day 28; PP42D: poultry
dropping-amended soil day 42; PP0D: poultry dropping-amended soil day 0.
Scale on y axis represents the evolutionary distance between tree branches and
nodes in increments of 0.1.
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Phylogenetic relationships of 16S rRNA sequences obtained from dominant DGGE
bands were done using PHYLIP (phylogenetic inference package) version 3.67. Phylogenetic
tree shown in Figure 3 was constructed using the neighbour joining method, distance matrixes
were calculated by Jukes and Cantor Model for single nucleotide substitution. Sequencing
revealed that dominant bacterial populations in the biostimulated treatments were mainly
Gram positive bacteria which comprised Corynebacterium spp., Dietzia spp., Low G+C Gram
positive bacteria, uncultured bacterial clones and Rhodococcus sp. The numbers in the tree
branches represent the dominant DGGE bands while the maximum identities of these DGGE
bands to their GenBank closest relatives are presented in percentage.
Low G+C Gram positive bacterium T135 (99%) pp42

Low G+C Gram positive bacterium T135 (99%) pp0

Uncultured bacterium AB366971 (98%) pu21

Low G+C Gram positive bacterium T135 (99%) pp28
Low G+C Gram positive bacterium T135 (99%) pp14

Low G+C Gram positive bacterium T135 (98%) pn42

Corynebacterium sp. IC10 (99%) pu42
Corynebacterium sp. IC10 (97%) pu21

Corynebacterium sp. IC10 (98%) pn14
Uncultured bacterium EU777031(100%) pu42

Corynebacterium sp. IC10 (99%) pu14
Dietzia sp. CNJ898 (99%) pu21
Dietzia sp. KUA-5 (99%) pu42

Dietzia sp. A1401 (100%)pu14

Rhodococcus erythropolis strain Hg2B (outgroup)

Figure 3. Phylogenetic relationships of dominant 16S rRNA sequences from different nutrientamended treatments in Figure 1 using PHYLIP version 3.67. Phylogenetic tree was constructed
using the neighbour joining method, distance matrixes were calculated by Jukes and Cantor
Model for single nucleotide substitution per sequence represented by a scale of 0.1 at the foot
of the tree. The tree was rooted with the 16S rRNA gene sequence of Rhodococcus erythropolis
strain Hg2B, a hydrocarbon degrading bacterium. Percentage represents maximum identity
score to GenBank closest relative. The numbers 1-14 represent 16S rRNA sequences of the
dominant DGGE bands shown in Figure 1 and their maximum identity with closest GenBank
relatives are enclosed in parentheses as percentages.
It is an established scientific fact that hydrocarbon utilizing bacteria proliferate in a given
environment following anthropogenic and natural release of crude oil and other hydrocarbons
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(Leahy and Colwell, 1990). PN treatment showed the greatest decrease of the pollutants by
day 14 followed by PU and PP by day 21 respectively. It was observed that almost all the
hydrocarbons in the amended soils were degraded three weeks post-oil contamination as
revealed by gas chromatography. By day 42, the heights of the hydrocarbon peaks were all
reduced in the nutrient amended soils in this order, PN>PU>PP whereas no noticeable
decrease was observed in the oil contaminated control (OC). Throughout the 42-day period,
PN (NPK amended soil) showed the most effective degradation of the crude oil. The bacterial
counts however did not reflect these trends as PP (poultry droppings amended soil) showed
the highest counts for both THB and HUB (data not shown). Poultry litter has been shown to
contain a large number of microorganisms (Williams et al., 1999; Ijah and Antai, 2003a)
which may have been an added inoculum to the ones already in the soil as also recorded in
this study. In the same vein, Van Hamme et al. (2003) reported that mineral salts medium
used in the isolation of HUB can favour even non degrading microbes because of traces of
carbon in agar thereby overestimating their numbers and importance during bioremediation.
Hamamura et al. (2006) in their study also reported cultivation of numerous HUB from oilcontaminated soil which did not correlate with the results obtained using culture-independent
molecular techniques and advised that molecular methods should be used to confirm and
verify results obtained using traditional cultivation methods. Culture-dependent methods have
been used by several researchers to isolate bacteria involved in the degradation of petroleum
hydrocarbons (Odokuma and Dickson, 2003; Chaillan et al., 2004; Nweke and Okpokwasili,
2004; Ebuehi et al., 2005; Maila et al., 2005; Ayotamuno et al., 2006; Chikere and ChijiokeOsuji; 2006; Adoki and Orugbani, 2007; Rojas-Avelizapa et al., 2007), even though only a
fraction of soil bacteria involved in biodegradation can currently be cultured in the laboratory
(Surridge et al., 2005; Malik et al., 2008; Zengler, 2008; Heinzel et al., 2009). It was observed
that total culturable heterotrophic and hydrocarbon utilizing bacterial counts increased in the
biostimulated soils (PN, PU and PP) starting from days 7 and 21 reaching the highest
numbers by days 35 and 42 respectively. On the other hand, populations of both culturable
heterotrophic and hydrocarbon utilizing bacterial counts remained stable throughout the
experimental period in the oil-contaminated and pristine control soils (OC and PC). Several
studies have also recorded an increase in culturable heterotrophic and hydrocarbon utilizing
bacterial counts during crude oil biodegradation following biostimulation (Margesin et al.,
2003; Chaillan et al., 2004; Nweke and Okpokwasili, 2004; Ebuehi et al., 2005; Ayotamuno
et al., 2006; Chikere and Chijioke-Osuji, 2006). Changes in bacterial counts detected in all
biostimulated soils were induced by the addition of nutrients rather than oil contamination
alone. The same observation was made by Evans et al. (2004) when they investigated the
impact of oil contamination and biostimulation on the diversity of indigenous bacterial
communities in soil microcosms. The most consistent pattern observed in the present study
was the emergence of Corynebacterium sp. IC10-like bacteria in all nutrient-amended soils
treated with different organic and inorganic nutrients. Wide distribution of these bacterial
species in the biostimulated soils indicates the importance of Corynebacterium spp. in
hydrocarbon degradation. This finding is consistent with results from previous studies
showing the prevalence of hydrocarbon-degrading Corynebacterium spp. in various
hydrocarbon-contaminated soils using culture-dependent (Bouchez-Naitali et al., 1999;
Rahman et al., 2002; Adebusoye et al., 2007 ) and culture-independent approaches (Jimenez
et al., 2007). Electron microscopy (electron micrographs not shown) also revealed the
abundance of Corynebacterium spp. in consortia across all nutrient-amended treatments
which confirmed the results obtained from the sequencing study which revealed prevalence of
Corynebacterium sequences. The phylogenetic tree comprised two distinct clades which
clustered members of the Actinobacteria and Firmicutes separately. These Gram positive
bacteria have been shown by independent researches to contain hydrocarbon degrading
species (Okpokwasili et al., 1986; Ollivier and Magot, 2005; Hamamura et al., 2006; Van
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Beilen and Funhoff, 2007; Quatrini et al., 2008) and it may be that species of these bacteria
detected in the study could as well be hydrocarbon degraders.

4. CONCLUSION
It could be inferred that bacterial population changes occurred as a result of
biostimulation. Nutrient input, aeration and watering enhanced biodegradation capabilities of
the autochthonous bacterial populations. Denaturing gradient gel electrophoresis of PCRamplified 16S rRNA gene used in this study provided a rapid and efficient cultureindependent approach to elucidate the bacterial diversity, community structure and phylogeny
during bioremediation. This technique demonstrated that members of the Actinobacteria
phylogenetic group were the dominant bacteria involved in crude oil biodegradation after
biostimulation with different nutrient sources as measured using molecular fingerprinting
method. From the gas chromatographic tracing, NPK fertilizer seems to be the best nutrient
for the biostimulation of indigenous bacterial community in crude oil-polluted soil and
concomitant degradation of hydrocarbons.
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RESUMEN
Los hongos entomopatógenos son un amplio grupo de micro-organismos que proveen
múltiples servicios a los sistemas agroecológicos. Entre esos está la capacidad de regular las
plagas para mantenerlas en niveles adecuados. El presente artículo describe los hongos
entomopatógenos de mayor utilización para el control biológico de plagas, el mecanismo de
acción de los mismos sobre su hospedero, así como investigaciones realizadas sobre el
comportamiento in vitro e in situ de los hongos de mayor utilización para el control de ciertos
insectos. De igual manera, se describe las formulaciones que se utilizan para el desarrollo de
esta biotecnología en campo. En el desarrollo de bioplaguicidas los hongos entomopatógenos
son una opción viable para disminuir el detrimento del medio ambiente.
Palabras clave: Hongos entomopatógenos; control biológico; biotecnología.

Entomopatogenic fungi as an alternative for biological pest control
ABSTRACT
The entomopatogenic fungi are a diverse group of microorganisms that provide multiple
services to agroecological systems. Among those the capacity to regulate the pests to keep
them in suitable levels stands out. The present paper shows a description of the
entomopatogenic fungi of most extensively used for the biological control of pests, their
mechanism of action on their host, and also investigations about the in vitro and in situ
behavior of the mostly used fungi for the control of some insects. Also, the formulations that
are used for the development of this biotechnology in the field are described. In the
development of bioinsecticides the entomopatogenic fungi are a viable option to minimize
environmental damage.
Keywords: Entomopatogenic fungi; biological control; biotechnology.

Fungos entomopatogênicos como alternativa para o controle biológico
de pragas
RESUMO
Os fungos entomopatogênicos são um grande grupo de microorganismos que oferecem
múltiplos serviços aos sistemas agroecológicos. Entre tais serviços, está a capacidade de
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regular as pragas para mantê-las em níveis adequados. Este artigo descreve os fungos
entomopatogênicos mais utilizados no controle biológico de pragas, o mecanismo de ação
sobre seu hospedeiro, além de discutir investigações feitas sobre o comportamento in vitro e
in situ dos fungos mais comumente usados para o controle de alguns insetos. Também,
descreve as formulações que são utilizadas para o desenvolvimento da biotecnologia no
campo. O desenvolvimento dos fungos entomopatogênicos como biopesticidas é uma opção
viável para a diminuição dos danos ambientais.
Palavras-chave: fungos entomopatogênicos; controle biológico; biotecnologia.

1. INTRODUCCIÓN
Según Pucheta Diaz et al. (2006), los hongos entomopatógenos tienen un gran potencial
como agentes controladores, constituyendo un grupo con más de 750 especies, diseminados
en el medio ambiente y provocando infecciones fungosas a poblaciones de artrópodos; Para
López-Llorca y Hans-Börje (2001), entre los géneros más importantes están: Metarhizium,
Beauveria, Aschersonia, Entomophthora, Zoophthora, Erynia, Eryniopsis, Akanthomyces,
Fusarium, Hirsutella, Hymenostilbe, Paecelomyces y Verticillium, mientras que para la FAO
(2003), los géneros de importancia son Metarhizium, Beauveria, Paecilomyces, Verticillium,
Rhizopus y Fusarium.
En el desarrollo del control biológico, que para Tellez-Jurado et al. (2009) se define
como una práctica agrícola en constante crecimiento que busca la destrucción total o parcial
de patógenos e insectos plaga frecuentemente mediante el uso de sus enemigos naturales, los
hongos entomopatógenos según Samson et al. (1998), son los primeros agentes biológicos en
ser utilizados para el control de plagas, porque según Asaff et al. (2002), son capaces de
producir enfermedad y muerte de los insectos. Estos microorganismos infectan a los
artrópodos directamente, a través de la penetración de la cutícula y ejercen múltiples
mecanismos de acción, confiriéndoles una alta capacidad para evitar que el hospedero
desarrolle resistencia. Sin embargo, Meyling y Eilenberg (2007), afirman que para su
utilización como control biológico es necesario prácticas agrícolas en donde se manipule el
ambiente para beneficiar las poblaciones de entomopatógenos, donde el conocimiento de los
aspectos ecológicos del hongo son necesarios, tales como la humedad relativa, temperatura,
patogenicidad, virulencia y hospederos a los que infecta activamente. Lacey et al. (2001),
afirma que entre los aspectos básicos se encuentran el aislamiento del hongo, cultivo, pruebas
biológicas y predicción de los efectos sobre las poblaciones de plagas en el medio ambiente,
así como un desempeño predecible sobre cambios de las condiciones medioambientales y una
mayor eficiencia de producción. Para Butt et al. (2001), la producción de hongos para el
control de plagas implica una amplia investigación donde se involucran disciplinas como la
patología, ecología, genética y fisiología, además de técnicas para la producción masiva,
formulación y estrategias de aplicación.
La presente revisión describe los mecanismos de acción de los hongos entomopatógenos
sobre su hospedero para generar la invasión, enfermedad y muerte del insecto a partir de los
estudios y ensayos realizados desde 1981 hasta el año 2010, donde se han evaluado la
patogenicidad a diferentes temperaturas y humedades relativas así como las distintas
formulaciones que se pueden realizar para preparados comerciales.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente artículo de revisión es concebido a partir de una investigación realizada con
los hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae y Paecilomyces sp. para el control de
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garrapatas Boophilus microplus en condiciones de laboratorio en la Universidad de la
Amazonía Florencia-Caquetá-Colombia.
A partir de las consultas de material bibliográfico para la elaboración de la metodología
de trabajo del anterior proyecto, se realizó una exhaustiva revisión de literatura del tipo de
hongos más empleados como biocontroladores de plagas, mecanismos de aplicación,
replicación-reactivación en laboratorio y en campo, preparados para la aplicación y el grado
de patogenicidad que presentan las diferentes especies de hongos entomopatógenos cuando
son empleados en condiciones de humedad y temperatura específicas.
Es así, como se describe en los dos párrafos anteriores que surge la idea de redactar un
artículo de revisión sobre el empleo de los hongos entomopatógenos como una alternativa
viable y sustentable para el biocontrol de plagas y enfermedades tanto de plantas como
animales. De esta manera y con las fuentes bibliográficas de textos de carácter científico, en
los cuáles los autores hacían referencia a temas como la epidemiología de los hongos
entomopatógenos teniendo en cuenta principalmente la patogenicidad a diferentes
temperaturas y humedades relativas, diferentes preparados comerciales o experimentales para
la aplicación en campo, trabajos que fueron publicados desde el año 1981 al 2010, de los
cuáles se inició la redacción y estructuración del presente artículo de revisión.
2.1. Mecanismo de accion de los hongos entomopatogenos
Según Carruthers y Hural (1990); Haraprasad et al. (2001); Chamley y Collins (2007),
los hongos entomopatógenos, a diferencia de otros agentes entomopatógenos, tienen
mecanismos de invasión únicos, hecho reafirmado por Charnley (1997); Jeffs et al. (1997) y
Kershaw y Talbot (1998), referenciando que no necesitan ser ingeridos por el insecto para
controlarlo sino que lo infectan por contacto y adhesión de las esporas a partes de su cuerpo
(partes bucales, membranas intersegmentales o espiráculos, entre otros). Es así como lo
enuncia Hajek (1997); Deshpande (1999); Milner (2000); Asaff et al. (2002) y Barranco
Florido et al. (2002), que inician su proceso infectivo y asociación patógeno-hospedero
formando los túbulos germinales y a veces el apresorio (que sirve para el anclaje de la espora)
con los cuales ejerce una presión hacia el interior del insecto facilitando la invasión del
hongo. En síntesis según Alean Carreño (2003), el mecanismo de acción se divide en tres
fases: (1) adhesión y germinación de la espora a la cutícula del insecto, (2) penetración en el
hemocele y (3) desarrollo del hongo. Lo cual generalmente resulta en la muerte del insecto.
Esta facilidad de infestación se debe a las características tanto físicas y químicas que
tienen los insectos como lo referencian Hegedus y Khachatourians (1995) y Khachatourians
(1996), que son los carbohidratos presentes en las proteínas cuticulares que permiten que la
germinación mediada por mensajeros se acelere, así como la cubierta mucilaginosa que
contribuye a la hidratación de la espora y que además funciona como protector ante la
presencia de polifenoles tóxicos y enzimas secretadas por el sistema inmune del insecto.
Cabe destacar que durante la penetración del hongo desde la cutícula del insecto hasta el
haemocele, la hifa queda inmersa en proteínas, quitina, lípidos, melanina, difenoles y
carbohidratos; algunos de ellos son nutrimentos pero otros pueden inhibir su crecimiento, ya
que el insecto activa su sistema inmune a través de procesos como la melanización,
fagocitosis, nodulación y encapsulamiento (St. Leger y Roberts, 1997). Sin embargo, los
hongos desarrollan una serie de actividades que les permiten evitar este tipo de defensas, tales
como cambios en la pared celular y producción de sustancias inmunomodulatorias o toxinas
fúngicas (Khachatourians, 1991).
A partir de la penetración cuticular, se proliferan dentro del insecto e inician el
crecimiento miceliar a través de sus cuerpos hifales que invaden diversas estructuras como
tejidos musculares, cuerpos grasos, tubos de Malpighi, mitocondrias, hemocitos, retículo
endoplásmico y membrana nuclear (Pucheta Diaz et al., 2006). Finalmente, las hifas penetran
la cutícula desde el interior del insecto y emergen a la superficie iniciando la formación de
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esporas cuando presenta las condiciones adecuadas como es la humedad relativa y
temperatura (Gillespie y Claydon, 1989).
Por tal razón, conocer la ecología entre insecto-entomopatógeno, que para Téllez-Jurado
et al. (2009), son los diferentes mecanismos que los hongos entomopatógenos tienen para
infectar a los insectos y los mecanismos que los insectos tienen para defenderse, puede ayudar
en el aislamiento, selección y mejora de cepas fúngicas Tabla 1, que según Van Driesche
(2008), se ha enfocado en la utilización de 20 especies de 12 géneros , de las más de 400
especies reconocidas como infectantes de insectos, para su utilización como agentes de
control biológico y/o en el cuidado de especies benéficas de insectos.
Tabla 1. Hongos entomopatógenos empleados en el control biológico.

GENERO
Metarhizium
Beauveria
Aschersonia
Entomophthora
Zoophthora
Erynia
Eryniopsis
Akanthomyces
Fusarium
Hirsutella
Hymenostilbe
Paecilomyces
Lecanicillium2
(Verticillium)
Rhizopus
Cordyceps
Culicinomyces
Lagenidium
Nomuraea
Gliocladium
Pochonia

ESPECIE
M. anisopliae1
M. flavoviridae
B. bassiana1
B. brongniartii1
B. tenella
A. aleyrodis
Entomophthora spp.
Zoophthora spp.
Erynia spp
Eryniopsis spp.
Akanthomyces spp.
Fusarium spp.
H. thompsonii
Hymenostilbe spp
P. farinosus
P. fumosoroseus1 (Isaria fumosoroseus)3
P. tenuipes
P. lilacinus
L. lecanii
L. longispoum
L. muscarium (Verticillium lecanii)
Rhizopus spp.
Cordyceps spp.
Culicinomyces spp.
Lagenidium giganteum
N. rileyi
Gliocladium spp.
P. chlamidiospora4 (Verticillium chlamidiosporium).

1

Hongos de mayor utilización en el mundo según Tellez-Jurado et al. (2009).
Actual clasificación taxonómica según Cortez-Madrigal (2006); Elósegui (2006); Eloségui y Elizondo (2010).
3
Nueva denominación de P. fumosoroseus según Luangsa-Ard et al. (2005); Hoy et al. (2010).
4
Según Elosegui (2006).
2

2.2. Hongos entomopatogenos en el control biologico
Meyling y Eilenberg (2007), afirman que los hongos entomopatógenos presentan un
reconocimiento cada vez mayor en la biodiversidad de los ecosistemas donde prestan
importantes servicios ecosistémicos tanto en la producción agrícola porque según Azevedo y
Melo (1998) “pueden eliminar o mantener las plagas en niveles que no ocasionan daños a los
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cultivos”, como en el control biológico, por su capacidad natural para regular las poblaciones
de insectos, reiterado por Batista Filho (1989); Alves (1998) y Robbs y Bittencourt (1998),
quienes afirman que el 80% de las enfermedades naturales de los insectos en los
agroecosistemas son producidos por estos microorganismos, la cual depende de la
susceptibilidad del hospedero o de la asociación patógeno-hospedero. En este último caso, el
insecto hospedero puede ejercer una presión de selección que favorezca a pocos genotipos del
patógeno; es decir, hay una selección natural de estos microorganismos en términos de
especialización con respecto al hospedero (Maurer et al., 1997; St. Leger y Roberts, 1997),
que pueden ser producidos y utilizados como agentes de control de plagas agrícolas (Alves,
1998). El empleo de hongos entomopatógenos de manera integrada con insectos predadores
puede ser una alternativa viable, pues la compatibilidad de los hongos entomopatógenos con
predadores y parásitos fue demostrada por Goettel et al. (1990), así como por França et al.
(2006), en un estudio realizado con Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana en el
control de Podisus nigrispinus cuya infestación se dio por diversos medios de contacto como
la diseminación del hongo o pulverización, al caminar sobre las superficies de las plantas y la
ingestión de presas contaminadas. No obstante, la incompatibilidad también es relatada por
Cook et al. (1996), incluyendo a Perillus bioculatus (F.) (Hemiptera: Pentatomidae)
(Magalhães et al., 1988; James y Lighthart, 1994; Todorova et al., 2002).
Para que la manifestación epizootica de los hongos entomopatógenos tenga lugar, los
factores bióticos y abióticos tienen una enorme influencia. Entre los factores abióticos que
afectan la viabilidad y la persistencia de los hongos entomopatógenos en el campo se
encuentran los rayos ultravioleta, la temperatura, la humedad relativa y los fungicidas. La
susceptibilidad y la relación con los hospederos se relacionan con los nutrimentos presentes
en los insectos, que son el medio para la propagación, dispersión y persistencia de los hongos.
Las esporas de los entomopatógenos tienen requerimientos específicos de agua y temperatura,
así como de otros factores ambientales que en conjunto funcionan como inductores para la
activación de receptores presentes en el patógeno y que les permiten llevar a cabo el proceso
infectivo sobre el hospedero (Hajek, 1997).
Doberski (1981a), realizó ensayos para determinar el efecto de la humedad y temperatura
de hongos entomopatógenos, encontrando que Paecilomyces farinosus y Beauveria bassiana
infestaron a temperatura de 2 °C contrario a Metarhizium anisopliae que no tiene efectividad
por debajo de los 10 °C, concluyendo que los hongos actúan de manera significativa a
temperaturas de 15 a 20 °C pero la optima es de 25 °C, hallando similitud con los resultados
de Hallsworth y Magan (1999), quienes afirman que los rangos de temperatura para el
crecimiento óptimo de Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Paecilomyces farinosus
son de 25, 30 y 20 °C, respectivamente. De igual manera Doberski (1981a), evaluó
humedades relativas que variaron desde el 51 al 100%, hallando que Paecilomyces farinosus
no tiene efecto en bajas humedades contrario con los otros dos hongos. Los rangos de mayor
mortalidad para todos los hongos fueron observados con las humedades relativas más altas.
Doberski (1981b), evaluó diferentes aislamientos de los hongos B. bassiana, M.
anisopliae y P. farinosus, para evaluar la patogenicidad en larvas de Scolytus scolytus,
evidenciando que los hongos a una concentración de 103 esporas x ml-1 poseen mortalidad
limitada; de igual manera, hallaron que las cepas más virulentas fueron las de B. bassiana y
las menos virulentas M. anisopliae y virulencia intermedia fue mostrada por P. farinosus.
Angel-Sahagún et al. (2005), evaluaron la sensibilidad de huevos, pupas y adultos de
Haematobia irritans en tres aislados de los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana,
Metarhizium anisopliae y Paecilomyces fumosoroserus utilizados a una concentración
(conidias/ml) de 1 x 106 para huevos, 1 x 108 para pupas y las dos para adultos, hallando que
todos los estadios son susceptibles a la acción de los hongos entomopatógenos con una
reducción en la eclosión de 3,8 a 6,3% respecto a un 72% de eclosión del tratamiento testigo,
mortalidad entre 50 y 71,3% en pupas y 90% en adultos.
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Rodriguez et al. (2006), realizaron ensayos para evaluar la patogenicidad de M.
anisopliae y B. bassiana en el control de los huevos de la polilla del tomate (Tutta absoluta),
hallando que los aislados con mayor efectividad fueron M. anisopliae Qu-M558 y B. bassiana
Qu-B912 con 80 y 60% de mortalidad respectivamente.
Kaaya (1989), evaluó la efectividad de cuatro hongos entomopatógenos, B. basssina, M.
anisopliae, Paecilomyces fomosoroseus y P. farinosus, hallando que la patogenicidad de los
hongos M. anisopliae y B. bassiana generó mortalidad en adultos de Glossina morsitans
morsitans del 100%, de igual manera halló que los machos son más susceptibles que las
hembras a la infestación de los hongos.
De igual manera Kaaya y Munyinyi (1995), evaluaron la efectividad de B. bassiana y M.
anisopliae, en el control de larvas de Glossina morsitans morsitans en campo y hallaron que
mezclas del hongo en elevadas concentraciones de esporas generan mayor mortalidad larval
entre los días 2 a 10 posinfección; B. bassiana a una concentración de 1,4 x 106 generó el
97% de mortalidad, mientras que M. anisopliae a una concentración de 2,3 x 106 ocasionó el
80% de mortalidad.
Samuels et al. (2002), determinaron la patogenicidad y virulencia de Beauveria bassiana
y Metarhizium anisopliae a huevos de Blissus antillus, inoculadas por inmersión en
concentraciones de 1 x 104 y 5 x 106 conidias x ml-1. Los aislados de M. anisopliae fueron
altamente virulentos incluso a concentraciones de 1 x 104 conidias x ml-1, llegando a generar
infección de 96,7% mientras los aislados de B. bassiana fueron considerados de baja
virulencia o avirulentos.
Frazzon et al. (2000), evaluaron 12 aislamientos del hongo M. anisopliae, donde el
aislamiento más patógeno generó 100% de mortalidad a una concentración de 107
conidiosporas x ml-1; los aislamientos reactivados a partir de garrapatas fueron más patógenos
que los cultivados en medio sintético. Igualmente, Moreno et al. (2001), evaluaron a M.
anisopliae, B. bassiana y Verticillium lecanii sobre teleoginas de Boophilus microplus,
donde M. anisoplie generó inhibición del 87% a concentración de 109 conidiosporas x ml-1.
Posada y Lecuona (2009), evaluaron la efectividad de 259 aislados de B. bassiana obtenidos
del suelo, de garrapatas muertas y de colección fúngica para el control de B. microplus
hallando que la CL50 para 98 de los aislados más virulentos fue de 1 x 107 y 1,15 x 107
conidias x ml-1. Fernández-Ruvalcaba et al. (2005), evaluaron la efectividad in vitro de M.
anisopliae a diferentes concentraciones en cepas de B. microplus resistente y sensible a
organofosforados, hallando que a una concentración de 108 esporas x ml-1 genera el 100% de
mortalidad a los 20 días postinfección en las dos cepas de garrapatas. De igual manera, hubo
reducción de los parámetros reproductivos con variación en las diferentes concentraciones.
Sánchez et al. (2002), detectaron hongos del género Cordyceps infestando naturalmente a
hormigas del género Camponotus e insectos de los órdenes Diptera, Lepidoptera e
Hymenoptera en plantaciones de cacao.
Merino et al. (2007), evaluaron al efectividad de 29 aislados de M. anisopliae y 30 de B.
bassiana, sobre obreras y machos de Vespula germanica a una concentración de 0 a 1 x 108
conidias x ml-1 en medio acuoso azucarado. B. bassiana obtuvo mejor desempeño generando
mortalidad que osciló entre 70 a 97%, concluyendo que a concentración mayor de 107
conidios x ml-1 la mortalidad de la población es superior a 90%.
2.3. Formulacion de hongos entomopatogenos en el control biologico
Según Alean Carreño (2003), la formulación del hongo es el proceso mediante el cual el
ingrediente activo, es decir las conidias del hongo, se mezclan con materiales inertes, tales
como vehículos, solventes, emulsificantes y otros aditivos. Estos materiales inertes ayudan a
que el hongo se encuentre protegido al momento de la aplicación, evitar la sedimentación y la
formación de grumos que tapen las boquillas.
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Para Tanzini et al. (2001), el éxito de un bioplaguicida de origen microbiano radica en
una buena formulación, que depende de las características del microorganismo, su relación
con los componentes de la formulación y el ambiente de almacenamiento. Pero, para
Boyetchko et al. (1999); Wraight et al. (2001), el lento progreso para realizar formulaciones
adecuadas es una de las mayores barreras para la producción de bioplaguicidas.
“La estabilidad, viabilidad y persistencia en campo de los entomopatógenos es en gran
medida determinada por el tipo de formulación” (Cortez-Madrigal, 2006). Para Carballo
(1998), se debe tener en cuenta diferentes aspectos para la producción de productos
biológicos tales como un medio de cultivo óptimo, un sistema de obtención masiva del
inóculo, garantizar la estabilidad del producto y determinar las condiciones de
almacenamiento, así como bioensayos de laboratorio, invernadero y campo que confirmen la
efectividad del producto formulado.
Así mismo, para Carballo (1998), los materiales utilizados para la formulación no deben
tener actividad biológica ni afectar la actividad del hongo, deben ser inocuos al ambiente,
presentar características físicas que permita la mezcla de los conidios, facilitar la aplicación
del producto y que sean económicamente rentables. Entre los sustratos descritos por Vélez et
al. (1997), están el arroz, trigo y medios líquidos.
Según Vélez et al. (1997), utilizar hongos entomopatógenos como bioplaguicidas
requiere de producción masiva del hongo, el cual debe mantener su capacidad infectiva por un
periodo de tiempo considerable.
Para Medugno et al. (2007); Teera-Arunsiri et al. (2003), se han desarrollado los polvos
humedecibles como formulación seca, debido a su larga vida de conservación, buena
miscibilidad en agua que permite formar una suspensión homogénea de fácil aplicación con
un equipo atomizador; sin embargo es necesario realizar pruebas de suspendibilidad,
humectabilidad, contenido de humedad y tamaño de la partícula. Según Monzón (2001), la
viabilidad del hongo no debe ser menor de 95% y el contenido de humedad entre cuatro a seis
por ciento.
Para Fernández y Juncosa (2002), la temperatura y la humedad son las principales
limitantes para la eficacia de los hongos que se han contrarrestado con la adición de
coadyuvantes que mejoran la germinación de esporas, tales como el aceite de maíz sin refinar
que reduce los requerimientos de humedad, así como los surfactantes como Tween 20 que
mejora la dispersión de las esporas en gotas, en la germinación, infección y desarrollo. Según
Elósegui y Elizondo (2010), mezclas de aislados fúngicos pueden usarse para aumentar el
rango de tolerancia a la temperatura, comparado con la tolerancia a la temperatura de una sola
especie fúngica.
García Gutiérrez y González Maldonado (2010), evaluaron la efectividad de tres hongos
entomopatógenos (Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Paecilomyces
fumosoroseus) para el control de plagas en cultivos de hortalizas, emulsionados en tierra de
diatomeas en proporción 1:10 los cuáles fueron aplicados en una concentración de 1,2 x 1012
esporas x Ha-1 generando mortalidad superior al 80% a las 72 horas de aplicación.
Cortez-Madrigal (2006), evaluó el efecto del aceite de girasol y la glicerina sobre la
germinación de Lecanicillium (Verticillium) lecanii, en diferentes concentraciones, hallando
que la glicerina posee un efecto adverso sobre la germinación del hongo, mientras el aceite al
15% a una humedad relativa del 80% fue el más favorable.
Samuels et al. (2002), determinaron la patogenicidad y virulencia de Metarhizium
anisopliae a huevos de Blissus antillus en condiciones de campo, y verificaron que los
formulados en aceite mineral y en Tween 80 generaron el 63,5% y 27,1% de mortalidad
respectivamente.
Abolins et al. (2007), realizaron control in vitro e in vivo del ácaro Psoroptes ovis con M.
anisopliae, en preparados con tierra de diatomeas y seco, este último genera infección
superior al 90% por lo que se recomienda para el control de éste ectoparásito.
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Mata y Barquero (2010), evaluaron la factibilidad de producción de B. bassiana en
medio líquido para el control de la broca del café (Hypothenemus hampei), hallando que el
medio de cultivo consistente en azúcar, extracto de levadura y peptona es en donde ocurre el
mejor crecimiento del hongo al cuarto día, sin ser afectado por el pH inicial, ni la temperatura
de 28 °C, además genera mortalidad del 86,7%.
Es así que a partir de ensayos de producción tanto artesanal como tecnificada se ha
producido masivamente hongos entomopatógenos para el control de las plagas de cultivos de
interés comercial. Como lo describe Alean Carreño (2003), hay dos tipos de formulaciones,
la primera, seca o polvo humedecibles y la segunda, Líquida o emulsificable, de los cuales se
han obtenido productos comerciales que se describen en la Tabla 2.
Tabla 2. Productos de hongos entomopatógenos utilizados para control biológico.

PRODUCTO
Botanigard®
Aseronjia®
Biotrol® FBB
Boverin®
ABG-6178®
Mycar®
Biotrol® FMA
Green guard®
Metaquino®
Vertalec®
Mycotol®
Mycotal®
Mycotrol® WP
Preferal®
Bea-SIN®
Pae-SIN®
Micobiol® HE
Vertisol®
Couch®

HONGO
B, bassiana
A. aleyrodis
B, bassiana
B, bassiana
B, bassiana
H. thompsoni
M. anisopliae
M. anisopliae
M. anisopliae
V. lecanii
V. lecanii
V. lecanii
B, bassiana
P. fumosoroseus
B. bassiana
P. fumosoroseus
B. bassiana
M. anisopliae
L. lecanii
H. thompsonii
Verticillium spp.
L. giganteum

PAIS
Chile
Rusia
USA
Rusia
USA
USA
USA
Australia
Brasil
Inglaterra
Inglaterra
Holanda
USA
Bélgica
México
México
Colombia
Colombia
USA

3. CONCLUSIONES
Los hongos entomopatógenos son organismos de importante valor ecológico al
desempeñar funciones de regulación sobre insectos, quienes debido al mal manejo de
pesticidas realizado por el humano para su control se han convertido en plagas incontrolables
y resistentes, convirtiendo a los hongos entomopatógenos en una opción viable para la
elaboración de bioplaguicidas que permitan el control de los mismos sin contaminación y
deterioro del medio ambiente; no obstante, se debe tener en cuenta que el impacto en el
ambiente puede ser negativo al controlar especies de insectos benéficas como es el caso de las
abejas (Api mellifera), polinizadoras por excelencia en el ecosistema.
El desarrollo de productos a base de hongos entomopatógenos debe involucrar
investigación para determinar el nivel de interacción del hongo con su hospedero y con el
medio ambiente, la concentración del producto y el método de formulación adecuado que
permita llevar estos microorganismos a condiciones de campo para que desempeñen una
función de buena capacidad reguladora de las plagas dentro del agroecosistema.
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RESUMEN
La determinación de la humedad natural del suelo es primordial para resolver problemas
vinculados a las necesidades de agua de riego, consideraciones ambientales y determinación
de los excedentes hídricos. Para el cálculo del escurrimiento, se pueden adoptar modelos que
consideran a la infiltración exclusivamente como una pérdida o modelos de cálculo de
infiltración, que modelan el agua infiltrada. Los que utilizan el cálculo de la infiltración,
consideran más adecuadamente la interacción de los procesos de infiltración - escorrentía y
aportan información adicional sobre el fenómeno de infiltración que permite establecer las
condiciones existentes de humedad en el suelo ante la ocurrencia de un nuevo evento
(simulación para períodos largos). Estos modelos requieren resolver la ecuación de Richards y
para ello es imprescindible determinar la relación entre la humedad del suelo - succión y
conductividad hidráulica - succión que requieren de la determinación de las propiedades
hidráulicas que pueden obtenerse mediante la medición del contenido de agua, perfiles de
humedad. El objetivo de este trabajo fue la verificación de estas curvas de humedad en suelos
loésicos del sur de la ciudad de Córdoba, Argentina. Para ello se realizaron mediciones que se
contrastaron con las modelaciones de infiltración utilizando las funciones hidráulicas
determinadas. Las mediciones se efectuaron utilizando tres sondas instaladas a distintas
profundidades. Los resultados mostraron que los valores obtenidos con NETRAIN
representan adecuadamente el comportamiento de humedecimiento y secado del suelo
estudiado. La determinación de estas curvas servirá de base para los estudios futuros que
incluyen el avance de agroquímicos en el suelo y su potencial capacidades de contaminar las
aguas subterráneas tema fundamental para definir pautas de manejo ambiental.
Palabras claves: humedad en suelos; funciones hidráulicas; loess; zona vadosa; modelaciones
hidrológicas.

Importance of moisture determination in studies of infiltration and
surface runoff for long periods
ABSTRACT
The determination of the natural soil moisture is essential to solve problems related to
irrigation water requirements, environmental considerations, and determination of surplus
water. For the determination of runoff one can adopt models that consider exclusively the
infiltration as a loss or one could use computational models of infiltration to model the
infiltrated water. Models based on the infiltration calculation consider well the interaction
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between infiltration - runoff processes and provide additional information on the phenomenon
of infiltration which establishes the existing conditions of moisture in the soil before the
occurrence of a new event (simulation for long periods). These models require solving
Richards’s equation and for this purpose it is necessary to determine the relation between the
soil moisture - suction and hydraulic conductivity - suction which require the determination
of the hydraulic properties that can be obtained by measuring the water content by moisture
profiles. The aim of this study was the verification of these moisture curves in loessic soils in
the south of the city of Cordoba, Argentina. To do this, measurements were done and
compared with results of infiltration models based on the determined hydraulic functions. The
measurements were done using three probes installed at different depths. The results showed
that the values obtained with NETRAIN adequately represent the behavior of wetting and
drying conditions of the studied soil.The determination of these curves provided a basis for
future studies that include the advancement of agricultural chemicals in the soil and its
potential capacity to pollute groundwater, fundamental issue to define environmental
management policies.
Keywords: moisture in soil; hydraulic functions; loess; vadose zone; hydrological modeling.

Importância da determinação da umidade em estudos de infiltração e
escoamento superficial por longos períodos
RESUMO
A determinação da umidade natural do solo é essencial para resolver problemas
relacionados com os requisitos da água de irrigação, as considerações ambientais e
determinação de água em excesso. Para o cálculo do escoamento, podem ser adotados
modelos que consideram a infiltração exclusivamente como uma perda ou modelos
computacionais de infiltração, que modelam a água infiltrada. Aqueles que utilizam o cálculo
de infiltração consideram melhor a interação dos processos de infiltração - enxurrada e
fornecem informações adicionais sobre o fenômeno da infiltração, que permitem estabelecer
as condições existentes de umidade no solo antes da ocorrência de um novo evento
(simulação por longos períodos). Esses modelos requerem resolver a equação de Richards e
para isso é essencial determinar a relação entre umidade do solo - sucção e condutividade
hidráulica - sucção que exigem, por sua vez, a determinação das propriedades hidráulicas que
podem ser obtidas pela medição de perfis de umidade do solo. O objetivo deste estudo foi a
verificação dessas curvas de umidade em solos loésicos da cidade de Córdoba, Argentina.
Para isso, realizaram-se medições que foram contrastadas com a modelagem da infiltração,
usando-se as funções hidráulicas determinadas. As medições foram realizadas utilizando-se
três sondas que foram instaladas em diferentes profundidades. Os resultados mostraram que
os valores obtidos com NETRAIN representam adequadamente o comportamento de
molhagem e secagem do solo estudado. A determinação dessas curvas servirá de base para
estudos futuros que incluam o avanço de agrotóxicos no perfil do solo e sua capacidade
potencial de poluição das águas subterrâneas, tema fundamental para definir diretrizes de
gestão ambiental.
Palavras-chave: umidade do solo; funções hidráulicas; loess; zona vadosa; modelagens hidrológicas.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad se ha tomado conciencia de la importancia de conocer y poder predecir
el comportamiento hidrológico superficial, hidrogeológico e hidráulico de una manera más
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ajustada, como así también de las interrelaciones de estos sistemas. La parte de la
precipitación que es considerada como pérdida por la hidrología clásica, es uno de los
principales elementos en hidrogeología; es el factor que vincula los elementos de este
complejo sistema.
Muchos investigadores tienen como objetivo resolver en forma conjunta los procesos de
escorrentía e infiltración. En términos matemáticos, el escurrimiento en cursos superficiales y
el flujo subterráneo en acuíferos freáticos están gobernados por ecuaciones diferenciales no
lineales acopladas, definidas en áreas de geometría compleja, donde cada componente está
caracterizada por una escala temporal muy disímil entre sí, aspecto que dificulta la solución
conjunta de las ecuaciones (Paz et al., 2005).
Cuando se desea estudiar el escurrimiento de una cuenca utilizando modelos de
infiltración, es común enfrentarse al problema de que existen pocos datos de las propiedades
hidráulicas de los suelos. Sin embargo, en general, es posible contar con las curvas
granulométricas y no resulta demasiado complicado realizar también otras mediciones
geotécnicas simples con ensayos de suelo tradicionales: medición de la humedad residual y la
humedad de saturación. Los parámetros determinados mediante mediciones son importantes y
permiten obtener las funciones hidráulicas de los suelos de la cuenca.
Por otro lado, conociendo valores de las propiedades hidráulicas en forma discreta es
posible definir funciones que establezcan relaciones continuas entre la humedad y la succión
y la conductividad hidráulica y la succión. Aún cuando no es posible tener mediciones de las
propiedades hidráulicas en todo el rango de succión, se pueden determinar las curvas de
humedad-succión y conductividad-succión del suelo combinando los conocimientos de las
propiedades de otros suelos y el conocimiento de otros parámetros del suelo en estudio
(Reyna, 2000).
Breddin (1963) planteó una clasificación gráfica que permite establecer la conductividad
hidráulica saturada a través de las curvas granulométricas de suelos. En particular, el
conocimiento de la distribución granulométrica y los parámetros usuales obtenidos de los
ensayos del suelo estándares permiten obtener las funciones de conductividad y humedad del
suelo en forma aproximada.
El recurso suelo de Argentina ha sido la base principal del desarrollo económico del país.
Largos períodos con grandes cosechas hicieron que al país se lo llamara “El granero del
mundo”. Desde otras latitudes, el nombre de Argentina se asociaba con amplias planicies de
inagotables suelos profundos, oscuros, capaces de producir altos rendimientos de granos y
carne de excelente calidad. Estos conceptos son relativamente válidos para la Pampa Húmeda
que ocupa algo menos de un tercio del territorio, donde las planicies son dominantes,
formadas por sedimentos modernos no consolidados, con pastizales naturales y clima
templado (Hall et al., 1992). Sin embargo, los dos tercios restantes son altamente
contrastantes, la mayor parte dominada por clima árido. Debe aplicarse riego para la
producción de cultivos, la que sólo se practica en la proximidad de los ríos principales o en
pequeños oasis de poca extensión en las áreas montañosas (Ibañez, 2010).
La provincia de Córdoba es la segunda provincia del país en nivel de actividad
agropecuaria, por detrás de la Provincia de Buenos Aires. La agricultura de la provincia se
caracteriza principalmente el cultivo de soja y maíz, seguido por el trigo, el sorgo y el girasol.
Con respecto al maní, Córdoba concentra la práctica totalidad de la producción nacional en
dicho rubro.
Con relación a estas actividades es importante destacar que las prácticas actuales de
expansión de la actividad agrícola y la incorporación de agroquímicos ha llevado a la región a
ser considerada como un sistema ambientalmente frágil, que brindan pocos servicios
ambientales debido a la pérdida de biodiversidad y por encontrarse sometidos a distintos
procesos de degradación encubiertos por una creciente dependencia de insumos.
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En función de lo expuesto es imprescindible avanzar en el conocimiento de los procesos
de infiltración en estos suelos que son una fuente fundamental de ingresos para el país en este
contexto se encaró la necesidad de la verificación de las curvas de humedad de los suelos
loésicos al sur de la ciudad de Córdoba, república Argentina (Figura 1), determinadas
teóricamente a través de estudios realizados en laboratorio, datos de otros suelos y curvas
granulométricas y una importante aplicación posterior en modelaciones hidrológicas para
períodos largos. La determinación de las curvas de humedad-succión y conductividad-succión
de los loess servirán además para los estudios siguientes que incluyen el avance de los
agroquímicos en los perfiles de los suelos y su potencial capacidades de contaminar las aguas
subterráneas.

Figura 1. Ubicación de la Zona de estudio.

Con este fin se trabajó sobre una parcela experimental ubicada al sur de la Ciudad de
Córdoba. En esta parcela se registraron de forma continua los eventos de precipitación y
ausencia de esta ocurridas en un período de cuatro meses desde diciembre del año 2009. Se
registraron también los valores de humedad experimentados por el suelo a distintas
profundidades.
En este artículo se presenta las modelaciones de infiltración obtenidas utilizando el
programa NETRAIN 3.0 (Reyna, 2008) realizados con datos probenientes de la parcela
experimental considerando eventos de precipitación. Este programa fue desarrollado con el
objetivo de generar un mecanismo que permita el cálculo de la infiltración por medio de la
ecuación de Richards para su posterior ingreso a HEC-1. Desarrollándose esta aplicación de
forma que sea posible su eventual incorporación al código fuente original de HEC-1.
NETRAIN 3.0 permite resolver la ecuación de Richards en diferencias finitas
considerando las propiedades hidráulicas de los suelos de la base de datos de UNSODA (Leij
et al., 1996). Al ser los datos de UNSODA una base de datos discreta, obtenida de las
mediciones realizadas en distintas partes del mundo, NETRAIN interpola entre los datos
originales para obtener una curva continua de conductividad - succión y humedad-succión. La
salida del programa permite obtener el perfil de humedad para cada tiempo y la precipitación
efectiva al descontar el agua que se infiltra en el suelo durante el proceso.
Los resultados obtenidos por este programa se contrastaron con mediciones realizadas
sobre la parcela experimental.
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1.2. Suelos Loésicos
Unas de las principales dificultades que se encuentran para modelar los procesos de
infiltración es conocer los parámetros de los suelos para lograr una adecuada representación
de la realidad.
Los suelos más importantes desde el punto de vista agrícola están desarrollados en
sedimentos eólicos cuaternarios que cubren las Planicies Chaco-Pampeanas, indicadas como
ecoregiones Chaco Seco y Húmedo, Espinal y Pampa en la Figura 2 (Burkart et al., 1999). El
material está formado por restos de rocas meteorizadas y también contiene cantidades
significativas de vidrio volcánico, producto de la erupción de volcanes andinos.

Figura 2. Eco-Regiones de Argentina.
Modificado de: Burkart et al. (1999).

Este sedimento se conoce como Loess Pampeano debido a su similitud con materiales y
depósitos loéssicos en otras partes del mundo (Frenguelli, 1955; Teruggi, 1957). Desde el
punto de vista mineralógico el loess es rico en minerales meteorizables con cantidades
conspicuas de calcio, potasio, fósforo y microelementos, así como materiales amorfos de
origen volcánico (Scoppa, 1974).
En la Figura 3 (Pazos y Moscatelli, 1998) se muestra un ejemplo de la composición
mineralógica promedio de suelos derivados de loess Pampeano, una fuente rica en nutrientes
para las plantas. Las características físicas del loess Pampeano favorecen la formación de

95

REYNA, T.; REYNA, S.; LÁBAQUE, M.; FULGINITI, F.; RIHA, C.; LINARES, J. Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional Córdoba. Importancia de la determinación de la humedad en
estudios de infiltración y escorrentía superficial para períodos largos. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 2,
p. 91-110, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.188)

horizontes superficiales bien estructurados, profundos, oscuros y adecuados para el desarrollo
de raíces.

Figura 3. Composición mineralógica promedio de la fracción arena
de seis perfiles de suelos del centro de la Provincia de Buenos Aires
(Pazos y Moscatelli, 1998).
R = rutilo; Z = zircón; T = turmalina; A = anatasa

El loess de Córdoba en general está compuesto por: Arena fina (>0,080 mm): 3,1%,
Limo (0,080 a 0,002 mm): 84,4% y Arcilla (<0,002 mm): 12,5%. El Peso Unitario Seco
promedio es (γd): 13,14 kN/m3 y el grado de saturación varía entre el 27% y el 38% (Redolfi,
1993). En la Tabla 1 se presentan valores orientativos de los loess locales.
Tabla 1. Valores medios del loess de Córdoba, Argentina.
PARÁMETRO
Humedad Natural Gravimétrica (w %)
Densidad Seca (kN/m3)

ENTORNO
≈ 20
12,5 – 15,3

Límite Líquido (%)

20 – 27

Índice Plástico (%)

2–6

Pasante Tamiz T 200 (%)

85 – 99

2. NETRAIN
El modelo NETRAIN 3.0, resuelve la ecuación de Richards en diferencias finitas. En
forma unidimensional la ecuación de Richards expresa:
dθ d ⎛ dH ⎞
= ⎜K
+1⎟⎟
dt dy ⎜⎝ dy
⎠

[1]

donde θ es la humedad volumétrica, K la conductividad hidráulica y H la succión.
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El modelo de flujo no saturado planteado para la fase líquida considera que la fase gaseosa
se encuentra a presión atmosférica constante, es decir el modelo es monofásico.
La Ecuación 1 puede ser expresada en términos de diferencias finitas, obteniéndose la
Ecuación 2.
( K ( I −1, J +1) − K ( I −1, J ) ) ( H ( I −1, J +1) − H ( I −1, J ) )
*
* DT +
DY
DY
( H ( I −1, J +1) − 2 * H ( I −1, J ) + H ( I −1, J −1) )
( K ( I −1, J +1) − K ( I −1, J ) )
+K*
* DT −
* DT
DY * DY
DY

θ ( I , J ) = θ ( I −1, J ) +

[2]

donde el parámetro K se forma ponderando el valor de conductividad para las puntos
contiguos en el paso de tiempo previo. Las variables que intervienen se pueden observar en la
Figura 4.

PROFUNDIDAD (J)

TIEMPO (I)

CELDA i-1,j-1
θ (i-1,j-1)
K(i-1,j-1)
H(i-1,j-1)

CELDA i,j-1
θ (i,j-1)
K(i,j-1)
H(i,j-1)

CELDA i+1,j-1
θ (i+1,j-1)
K(i+1,j-1)
H(i+1,j-1)

CELDA i-1,j
θ (i-1,j)
K(i-1,j)
H(i-1,j)

CELDA i,j
θ (i,j)
K(i,j)
H(i,j)

CELDA i+1,j
θ (i+1,j)
K(i+1,j)
H(i+1,j)

CELDA i-1,j+1 CELDA i,j+1 CELDA i+1,j+1
θ (i-1,j+1)
θ (i,j+1)
θ (i+1,j+1)
K(i-1,j+1)
K(i,j+1)
K(i+1,j+1)
H(i-1,j+1)
H(i,j+1)
H(i+1,j+1)

Figura 4. Esquema en diferencias finitas para la resolución del
modelo unidimensional (Reyna, 2008).

El programa emplea un paso de tiempo fijo, de un minuto, para el cálculo computacional,
el cual ha demostrado ser lo suficientemente pequeño para representar el proceso de
escurrimiento en medios porosos. Dado el paso de tiempo, el programa fija el paso del
elemento diferencial en el espacio cumpliendo con la condición de Courant para este tipo de
problema.Asimismo, el programa determina la cantidad de elementos diferenciales y la
cantidad de pasos de tiempo que abarcará la simulación para que el usuario pueda evaluar la
aptitud de estos valores.
La modelación con NETRAIN se realizó para el período total desde donde se tomaron
las mediciones para la misma se consideró una humedad superficial inicial de 0,21. Las
condiciones precedentes de humedad son un patrón determinante en el comportamiento del
suelo ante cualquier evento. Cuando se realizan simulaciones que no permiten manejar la
evolución del secado y humedecimiento del suelo, la humedad antecedente cobra particular
significación tanto en la determinación de las evoluciones de las variación de la humedad en
el suelo como en la determinación de la escorrentía superficial asociada a dichos eventos
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donde una determinación precisa de la infiltración es fundamental para el cálculo correcto de
la misma.
Las propiedades hidráulicas utilizadas en la modelación fueron determinadas con la
metodología que se describe a continuación.
2.1. Funciones Hidráulicas del Loess
Para determinar las funciones hidráulicas de los mismos primero se procedió a comparar
las propiedades hidráulicas de suelos del mundo con características físicas similares.
Los datos de los suelos y las mediciones se obtuvieron del programa UNSODA. La base
de datos de UNSODA, proporciona las propiedades hidráulicas de los suelos no saturados
(contenido de humedad, conductividad hidráulica y difusividad del agua en el suelo),
propiedades básicas del suelo (distribución del tamaño de partículas, densidad, contenido de
materia orgánica, etc.) e información adicional sobre el suelo y los procedimientos
experimentales (Leij et al., 1996).
De acuerdo a los datos de suelos se realizaron las curvas de las propiedades hidráulicas
medidas (ver Figura 5 y 6), en las mismas se puede observar que los valores son similares. Se
pueden definir entonces envolventes que marcan el rango de variación de los valores de
humedad y conductividad para este tipo de suelos y para distintas succiones.
El rango de variación de las propiedades hidráulicas de distintos tipo de suelos finos
permite establecer un marco para las propiedades y para los estudios de infiltración.
La curva correspondiente a la envolvente de las conductividades hidráulicas superior
corresponde a un suelo hipotético con función de conductividad hidráulica – succión por
encima de las conductividades de los suelos analizados, lo mismo se realizó para la función
hidráulica límite inferior de las conductividades hidráulicas y de las curvas de humedadsucción.
Estas funciones hidráulicas se determinaron utilizando el modelo de van GenuchtenMualem.
Van Genuchten (1980) presentó una ecuación para el cálculo del grado de saturación
efectiva, la cual tiene ventajas para su implementación en los modelos de cálculo de flujo en
medios porosos no saturados,
1
[3]
Se=
[1 + ( αh )n ] m
donde α, n y m son constantes empíricas. La ecuación tiene como límite la expresión de
Brooks y Corey con λ = mn. Cuando n tiende a infinito (mientras el producto mn es constante
e igual a 0,4), aparece la curva de Brooks y Corey, con un determinado valor de entrada de
aire. Las restricciones usuales utilizadas para la ecuación de Van Genuchten son m = 1-1/n y
m = 1-2/n. Los resultados más estables se obtienen generalmente cuando se utilizan las
restricciones para una serie incompleta de datos.
El modelo de Mualem (1976) expresa a la conductividad hidráulica en función del grado
de saturación:
f( S e ) 2
K( S e ) = K s S le [
[4]
]
f(1)
donde

f( S e ) = ∫0S e

1
dx
h(x)

[5]

Ks es la conductividad hidráulica en estado de saturación y l es un parámetro de la
conectividad de poros estimado por Mualem (1976) que en general vale 0,5.
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Cuando n es menor que 1 no se puede predecir la función de conductividad, esta
característica es una limitación importante del caso de variables m y n. Van Genuchten, Leij y
Yates recomiendan el uso de las variables m, n sólo para el caso de tener datos bien definidos
de humedad, y el uso de la restricción m = 1 - 1/n para todos los otros casos.
Las ecuaciones para la conductividad y la difusividad (D = K dh/dθ) asumen que el valor
de Ks está bien definido y puede ser medido fácilmente, esto es cierto para suelos granulares,
pero para los suelos no alterados esto no es cierto. La inspección de las curvas de
conductividad y difusividad muestra que un pequeño cambio en el contenido de humedad
produce cambios de varios órdenes en K y D, lo que indica que pequeños errores en la
medición del contenido de humedad cerca de la saturación pueden producir grandes errores en
la estimación de la conductividad hidráulica saturada del suelo. Las consideraciones teóricas
y experimentales sugieren que Ks no debe utilizarse para ajustar los modelos de conductividad
hidráulica (Jackson, et al., 1965; Green y Corey, 1971). Si se propone algún punto arbitrario
de la conductividad hidráulica (K0) asociado a algún valor de humedad (θ0) el modelo de
Mualem puede ser redefinido como:
f( S e ) 2
S
[6]
K( S e ) = K( S e 0 )[ e ] l [
]
f( S e 0 )
se0
donde el grado de saturación es:

S e0 = S e ( θ 0 ) =

θ 0 -θ r
θ s -θ r

[7]

Los parámetros del suelo hipotético correspondiente a la función hidráulica
conductividad superior son humedad de saturación 0,467 cm3/cm3 y conductividad saturada
2,92 cm/h; para el suelo hipotético límite conductividad inferior: humedad de saturación
0,30 cm3/cm3 y conductividad hidráulica saturada 0,004 cm/h.
Para los suelos hipotéticos límites de la humedad se obtuvieron los siguientes
parámetros: superior, humedad de saturación 0,47 cm3/cm3 y conductividad saturada 2,91
cm/h y; para el suelo hipotético límite humedad inferior: humedad de saturación 0,30 cm3/cm3
y conductividad hidráulica saturada 0,006 cm/h (Reyna, 2000) (Figura 5 y Figura 6).
La determinación de estos parámetros es particularmente significativa en los suelos
loésicos, en los que el agua tiene un rol muy importante en la formación y comportamiento
posterior de los mismos (Rinaldi, 1994).
De los análisis realizados de las curvas de propiedades hidráulicas de otros suelos finos y
de la comparación con los datos de campo y laboratorio sobre el loess pampeano,
particularmente el de la zona sur de Córdoba, se estableció que el mismo tiene las siguientes
características hidráulicas medias: humedad residual 0,10 cm3/cm3; humedad de saturación
0,36 cm3/cm3; conductividad saturada 61 cm/día.
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Figura 5. Curvas de humedad – succión, suelos; Warden Limo (Rockhold et al., 1988), Ohlendorf
(Plagge et al., 1990), Odessa (Shein, 1990), Moldova Chernozem I y II (Meschtankova, 1989).

Figura 6. Curvas de Conductividad – succión, suelos; Warden Limo (Rockhold et al., 1988),
Ohlendorf (Plagge et al., 1990), Odessa (Shein, 1990), Moldova Chernozem I y II (Meschtankova,
1989).
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2.2. Mediciones de Campo
Con el objetivo de verificar las modelaciones obtenidas con el modelo NETRAIN; se
hacía necesario contrastar los resultados de humedecimiento y secado con mediciones de
campo.
Existen distintos métodos para estimar la humedad de suelo en campo (muestreo
gravimétrico, sonda de neutrones, tensiómetros, psicrómetros, etc.). Desafortunadamente,
cada uno de estos métodos tiene dificultades que los alejan de lo ideal (Vita Serman et al.,
2006).
Los métodos dieléctricos (incluyendo sensores de capacitancia (FDR), alta frecuencia,
radio frecuencia, microondas y TDR) proveen una buena precisión a pesar de ser de medición
indirecta si, como todo método indirecto de medición de humedad de suelo, se realiza una
calibración en el lugar específico de utilización para definir la relación entre el contenido
volumétrico del suelo y su coeficiente dieléctrico.
En este trabajo el método elegido para las mediciones de humedad en el campo fue el de
sensores de capacitancia los que ofrecen una excelente alternativa al TDR, por su bajo coste y
bajo consumo energético (Bogena et al., 2007).
Las mediciones se realizaron por el período de cuatro meses a partir de diciembre de
2009 en una parcela experimental de 5 m x 5m con escasa pendiente hacia el centro donde un
receptáculo conectado a un ducto enterrado conduce los excedentes hacia el exterior del
predio, por medio del cual se aforaban los caudales excedentes. La cubierta vegetal es césped
gramillón, el cual es cortado quincenalmente para mantener su altura entre 1,5 y 4 cm.
Con el fin de realizar un seguimiento de la humedad del suelo se instalaron sensores de
humedad a tres profundidades distintas.
Se registraron la respuesta de los sensores ante la ocurrencia de eventos de precipitación.
El intervalo de lectura en cada sensor fue seteado en 5 minutos.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
Los sensores utilizados para medir la humedad del suelo fueron sensores de capacitancia
adquiridos a la empresa DECAGON y corresponden a los modelos (Figura 7):
•
•
•

10 - HS (Denominado a partir de este momento P1): Colocado a 10 cm bajo el nivel del terreno
5 - TE (P2): Colocado a 30 cm bajo el nivel del terreno
5 - EC (P3): Colocado a 80 cm bajo el nivel del terreno.

Figura 7. Imágenes de los sensores 10-HS, 5 – EC y 5 -TE.

Los eventos de precipitación se midieron con un pluviógrafo de una sola cuchara
autodescargable marca Decagon Modelo ECHO – RAIN de exactitud +/- 2%.
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Los datos fueron recogidos mediante un datalogger modelo EM-50 el cual tiene 5 canales
de entrada, resolución A/D de 32 bits y excitación de 3V por canal. Posteriormente los datos
recogidos fueron procesados identificando y eliminando errores de muestreo.
3.2. Calibración
Las sondas Decagon de ECH2O miden el contenido volumétrico de agua del suelo
mediante la medición de la constante dieléctrica del suelo, que es función del contenido de
agua. Sin embargo, no todos los suelos tienen las mismos propiedades eléctricas. Debido a las
variaciones en la textura del suelo y la salinidad, la precisión en los resultados obtenidos
utilizando la calibración genérica para Sondas ECH2O es de aproximadamente ± 3.4% para la
mayoría de suelos minerales de textura mediana a fina y una exactitud para los suelos de alta
salinidad y de textura gruesa que puede variar hasta ± 10 %. Sin embargo, la precisión
aumenta ± 2.1% para todos los suelos con la calibración del suelo específico.
Decagon recomienda que los usuarios de sondas ECH2O realicen una calibración del
suelo específica para la mejor precisión posible en las mediciones del contenido volumétrico
de agua. (Duglas, 2009), por lo que se procedió a realizar la calibración para el tipo de suelo a
estudiar.
Se obtuvieron las curvas de calibración específicas tomando tres muestras de 7,5 x 7,2
cm, empaquetadas en las que se insertaron cada sensor.
Partiendo de saturación, las muestras se van secando progresivamente al aire y se van
tomando medidas simultáneas con el sensor y del peso de la muestra con la balanza de
laboratorio. Finalmente se determina el peso seco tras secado en estufa a 105ºC. A partir del
los pesos obtenidos y con el peso seco se calcula θ como cociente entre la diferencia de
pesadas entre ambos pesos y el volumen de la muestra.
Para dicho ajuste se procedió a correlacionar las lecturas que arroja el sensor (RAW) y la
humedad del suelo medido en el laboratorio para cada sensor. RAW es la unidad de
almacenamiento del datalogger. Las curvas de calibración y las ecuaciones de calibración
obtenidas se observan en las Figuras 8 y 9.

Figura 8. Funciones de correlación lectura (RAW) vs humedad (m3/m3) para el sensor
10-HS.
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Figura 9. Función de correlación lectura (RAW) vs humedad (m3/m3) para el
sensor 5-EC.
Una vez calibrado los sensores para el suelo estudiado, se procedió a graficar las curvas
de humedecimiento – secado en función del tiempo para los distintos sensores.
Las curvas de humedecimiento – secado medidas en función del tiempo para los sensores
se presentan en las en las Figuras 10, 11 y 12. En las Figuras 10 y 11 se observa la variación
que experimenta la humedad frente a los eventos de precipitación desde un valor de 0,37 que
corresponde a la saturación de la superficie.

Figura 10. Curva de Humedecimiento – Secado – Sensor P1: h=10 cm.

103

REYNA, T.; REYNA, S.; LÁBAQUE, M.; FULGINITI, F.; RIHA, C.; LINARES, J. Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional Córdoba. Importancia de la determinación de la humedad en
estudios de infiltración y escorrentía superficial para períodos largos. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 2,
p. 91-110, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.188)

Figura 11. Curva de Humedecimiento – Secado – Sensor P2: h=30 cm.

Figura 12. Curva de Humedecimiento –Secado. Sensores P1 (10 cm), P2 (30 cm) y P3 (80 cm).

La calibración anterior se verificó con suelo de otra parcela ubicada más al sur lote del
instituto del INTA en Córdoba coordenadas geográficas 63° 44’44.91’’ Oeste 31° 52’ 19.08’’
Sur, en esta nueva parcela se colocaron los sensores luego de realizada la calibración. Al igual
que para el primer caso se tomaron muestras del suelo y se las ensayaron en laboratorio. Los
resultados de las calibraciones para el suelo de la nueva parcela se presentan en las Figuras 13
y 14.
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Figura 13. Función de correlación lectura (RAW) vs humedad (m3/m3) para el sensor 10-HS para el
suelo de la parcela del INTA.

Figura 14. Función de correlación lectura (RAW) vs humedad (m3/m3) para el sensor EC-5 para el
suelo de la parcela del INTA.

3. RESULTADOS
En las Figuras 15 y 16 se presentan sólo la modelación de un evento que corresponde a la
precipitación de 1 mm ocurrida el 17 de marzo del 2010 junto con los datos obtenidos de los
sensores. Los resultados del perfil de humedad obtenidos a 10 cm y 30 cm de profundidad
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muestran como la humedad a los 10 cm es mayor que la humedad a los 30 cm en todo el
periodo modelado presentándose una mayor variación cuando se produce la precipitación que
no logra saturar la superficie.
Luego se modeló el evento ocurrido durante el día 18 de marzo de 2010 con una lámina
de 3 mm los resultados se presentan en la Figura 17.

Figura 15. Curvas de humedad medidas y modelada para evento del día 07/03/2010 entre las 02:58 AM
y las 02:38 PM.

Figura 16. Curvas de humedad medidas y modelada para evento del día 07/03/2010 entre las
02:38 PM y las 00:38 AM.
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Figura 17. Curvas de humedades medidas y modelada para el evento del día 18 de marzo de
2010. (10:10 PM – 01:56AM).

Por otro lado los resultados de la modelación, muestran que las funciones hidráulicas
determinadas precedentemente representan adecuadamente el comportamiento de
humedecimiento y secado del suelo.
La salida de NETRAIN permite obtener el perfil de humedad para cada tiempo y la
precipitación efectiva al descontar el agua que se infiltra en el suelo durante el proceso lo que
caracteriza no sólo el escurrimiento superficial, sino también los estados de humedad del
suelo en la zona vadosa durante y luego de estos eventos.
Este conocimiento permite determinar la capacidad disponible de humedad en el suelo
para actividades agronómicas y es una herramienta importante en el estudio del transporte de
contaminantes.

4. CONCLUSIONES
La determinación de la curva de humedecimiento superficial del suelo es primordial para
resolver problemas vinculados a las necesidades de agua de riego, consideraciones
ambientales y determinación de los excedentes hídricos.
De manera particular, para el cálculo del escurrimiento ante eventos continuos de lluvia,
se pueden adoptar modelos simplificados (consideran a la infiltración exclusivamente como
una pérdida y no dan información de las condiciones de humedad del suelo) o modelos de
cálculo de infiltración (modelan el agua infiltrada y consideran más adecuadamente la
interacción de los procesos de infiltración - escorrentía).
Existen en la actualidad diversos modelos numéricos que permiten predecir el
movimiento del agua y los químicos en y a través de la zona no-saturada del suelo como son
HYDRUS (Simunek et al., 1999); UNSATCHEM-2D (Simunek et al., 1996); CHAIN-2D
(Simunek et al., 1994); MODFLOW (Harbaugh y Mc Donald, 1996); etc. Estos modelos
utilizan numerosos parámetros entre ellos: las funciones hidráulicas de los suelos no-
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saturados. En general estas funciones se obtienen de la aplicación de modelos como los de
Brooks y Corey (1964, 1966) y Van Genuchten (1980) entre otros.
Reyna (2000) encontró que estos modelos ajustan de manera razonable sólo en un rango
de humedad cuando se analizan los suelos loéssicos de Córdoba (Argentina).
Cuando el rango de variación de la succión o la conductividad se desarrolla a través de
distintos órdenes de magnitud, es necesario representar esta variación mediante funciones por
tramos y, en muchas ocasiones los parámetros requeridos por estas funciones no se
encuentran disponibles. El uso y desarrollo de herramientas computacionales como
NETRAIN permite subsanar estos inconvenientes.
En este artículo se describe esta herramienta computacional y el método utilizado para
definir las propiedades hidráulicas a utilizar en los cálculos.
Con el fin de verificar los valores obtenidos por NETRAIN se contrastaron las curvas de
humedad simuladas por este programa para un evento de lluvia, con mediciones de campo
obtenidas para ese evento.
Para la obtención de las mediciones de campo y a fin de disminuir el error en la toma de
datos, se realizaron, previamente, la calibración de los equipos utilizados.
Los datos de humedad registrados muestran que en los primeros 10 cm de suelo, el
mismo acompañan a los registros de lluvia con ciclos de humedecimiento y secados. De
manera más amortiguada se siguen observando estos ciclos a 30 cm de profundidad y pasan a
ser casi imperturbados a profundidades de 80 cm o más.
Los resultados de contrastar los datos de la modelación con NETRAIN y los valores
registrados en campo para el evento modelado a la profundidad de 30 cm muestran una
diferencia del orden del 1%; que es el mismo orden del error de registro de los sensores.
Actualmente se sigue tomando en campo datos de precipitación y lectura de los sensores
de manera continua para luego contrastarlos con los resultados arrojados por NETRAIN
modelado con los mismos eventos de precipitación y ausencia de esta.
Al mismo tiempo se han instalado nuevos sensores en parcelas de uso agrícola sometidos
a riego. Estas observaciones servirán de base para estudiar el comportamiento de los
plaguicidas y fertilizantes en los perfiles de los suelos y su potencial capacidad de contaminar
las aguas subterráneas. Estos estudios se muestran prioritarios para poder definir pautas de
manejo ambiental de los suelos sometidos a actividades agrícolas.

5. REFERENCIAS
BOGENA, H. R.; HUISMAN, J. A.; OBERDÖRSTER, C.; VEREECKEN, H. Evaluation of a
low-cost soil water content sensor for wireless network applications. Journal Hyd., v.
344, p. 32-42, 2007. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.06.032
BREDDIN, H. Due grundribkarnten des hydrogeologischen kartenwekes der
wasserwistschafteverwattung von Norgrhein-Westfalen. Geologische Mitteilungen,
Aachen, v. 2, n. 4, p. 393-416, 1963.
BURKART, R., N. O. Bárbaro, R. O. Sánchez y D. A. Gómez (1999). Eco-regiones de la
Argentina, Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires, 42
páginas.
FRENGUELLI, J. Loess y limos pampeanos. La Plata: Univ. Nac. de la Plata, Fac. de Cs.
Nat. y Museo, 1955. (Técnica y Didáctica, 7).

108

REYNA, T.; REYNA, S.; LÁBAQUE, M.; FULGINITI, F.; RIHA, C.; LINARES, J. Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional Córdoba. Importancia de la determinación de la humedad en
estudios de infiltración y escorrentía superficial para períodos largos. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 2,
p. 91-110, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.188)

GREEN, R. E.; COREY, J. C. Calculation of hydraulic conductivity: a further evaluation of
some predictive methods. Soil. Sci. Am. Proc., v. 35, p. 3-8, 1971.
http://dx.doi.org/10.2136/sssaj1971.03615995003500010010x
HALL, A. J.; REBELLA, C. M.; GHERSA, C. M.; CULOT, J. P. Field-crop systems of the
Pampas. In: PERSON, C. J. (Ed.). Field crop ecosystems: ecosystems of the world.
New York: Elsevier, 1992.
HARBAUGH, A. W. Y.; MC DONALD, M. G. User`s documentation for modflow 96, an
update to the U.S. geological survey modular finite: diference groundwater flow
model. Reston: U. S. Geological Survey, 1996. p. 96-485. (Open File Report).
IBAÑEZ, J. J. Los suelos de Argentina
<http://www.madrimasd.org/>. Acesso: 2010.

y

su

geografía.

Disponível

em:

JACKSON, R. D.; REGINATO, R. J.; VAN BAVEL, C. H. Comparison of measured and
calculated hydraulic conductivities of unsaturated soils. Water Resour. Res., v. 1, p.
375-380, 1965. http://dx.doi.org/10.1029/WR001i003p00375
LEIJ, F. J.; ALVES, W. J.; VAN GENUCHTEN, M. T. H.; WILLIAMS, J. R. The UNSODA
unsaturated soil hydraulic database: user´s manual version 1.0. Cincinnati: U.S.
Environmental Protection Agency; National Risk Management Research Laboratory;
Office of Research and Development, 1996.
MESCHTANKOVA, L. Ph.D. Thesis. Moscow: Moscow State Univ, 1989.
MUALEM, Y. A New model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous
media. Water Resour. Res., v. 12, p. 513-522, 1976.
http://dx.doi.org/10.1029/WR012i003p00513
PAZ, R.; STORTI, M.; IDELSOHN, S.; RODRÍGUEZ, L.; VIONNET, C. Simulación de la
interacción agua subterránea/superficial mediante un código en elementos finitos en
paralelo. In: CONGRESO NACIONAL DEL AGUA, 20., 2005, Mendoza. Anales...
Mendoza: [S.n.], 2005.
PAZOS, M. S.; MOSCATELLI, G. The WRB applied to pampean soils – Argentina. In:
WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 16., 1998, Montpellier. Proceedings...
Montpellier: ISSS, 1998. 1 CD-ROM.
PLAGGE et al. Z. Pflanzenernaehr. Bodenkd, v. 153, p. 39-45, 1990.
REDOLFI, E. Comportamiento de pilotes en suelos colapsables. Madrid: Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 1993.
REYNA, T. Funciones hidráulicas en suelos no saturados: aplicación al loess pampeano.
2000. Tesis (Maestría) - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba, 2000.
REYNA, T. Acoplamiento de los proceso de precipitación y escorrentía. 2008. Tesis
(Doctoral) - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba, 2008.
RINALDI, V. Propiedades dieléctricas del loess del centro de Argentina. Tesis (Doctoral)
- Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba,
Córdoba, 1994.

109

REYNA, T.; REYNA, S.; LÁBAQUE, M.; FULGINITI, F.; RIHA, C.; LINARES, J. Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional Córdoba. Importancia de la determinación de la humedad en
estudios de infiltración y escorrentía superficial para períodos largos. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 2,
p. 91-110, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.188)

ROCKHOLD, M. L.; FAYER M. J.; GEE C. W. Characterization of unsaturated hydraulic
conductivity at the hanford site., Richland: Pacific Northwest Laboratory, 1988.
(Publication 6488).
SIMUNEK, J.; SUAREZ, D. L.; SEJNA, M. The UNSATCHEM software package for
simulating the one – dimensional variably saturated water flow, heat transport,
carbon dioxide production and transport, and multicomponent solute transport
with mayor ion equilibrium and kinetic chemistry: version 2.0. Riverside: U. S.
Salinity Laboratory; ARS-USDA, 1996. (Research Report, 141).
SIMUNEK, J.; Van GENUCHTEN, M. Th. The CHAIN-2D code for simulating the twodimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably-saturated
porous media: – version 1.1. Riverside: U.S. Salinity Laboratory; ARS- USDA, 1994.
(Research Report, 136).
SIMUNEK, J.; SEJNA, M.; Van GENUCHTEN, M. Th. HYDRUS-2D, simulating water
flow, heat and solute transport in two – dimensional variably saturated media:
version 2.0. Riverside: U.S. Salinity Laboratory; ARS- USDA, 1999.
SCOPPA, C. O. The pedogenesis of a sequence of mollisols in the Undulating Pampa
(Argentina). 1974. Thesis (Doctoral Science) - State University of Ghent, Ghent,
1974.
SHEIN. Thesis. Moscow State Univ., Moscow, 1990.
TERUGGI, M. The nature and origin of Argentine loess. J. Sed. Petrol., v. 27, n. 3, p. 322332, 1957.
VAN GENUCHTEN, M. Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic
conductivity of unsaturated soils. Soil Sience Society of American Journal, v. 44, p.
892-898, 1980.
http://dx.doi.org/10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x
VITA SERMAN, F.; SCHUGURENSKY, C.; CARRIÓN, R.; RODRÍGUEZ, S. Evaluación
del comportamiento de sensores de humedad de suelo del tipo (FDR) de desarrollo
local, en relación al contenido de agua y a la textura de suelo. . In: JORNADAS DE
ACTUALIZACIÓN EN RIEGO Y FERTIRRIEGO, 3., 2006, Mendoza. Anales...
Mendonza: INTA, 2006.

110

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.ambi-agua.net
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
Tel.: (12) 3625-4212

Cambio en la cobertura y uso de suelo en el norte de Jalisco, México:
Un análisis del futuro, en un contexto de cambio climático
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.189)
José L. Ibarra-Montoya1,2; Rigoberto Román2; Karla Gutiérrez2;
Jacobo Gaxiola2; Víctor Arias2; Maximiano Bautista3
1

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C.
e-mail: jibarra@ecologia.unam.mx
2
SAP Servicios Ambientales Profesionales S. C.
email: rigoroman@gmail.com; karlationg@hotmail.com; jacobo.sap@gmail.com; victor.sap@gmail.com;
3
Servicios de Ingeniería de Occidente Tlaloc, S. De R. L. De C.V.
e-mail: bautista.maximiano@gmail.com

RESUMEN
En este trabajo se intenta contribuir a mejorar la comprensión de los procesos de cambio
en la cobertura y uso de suelo en el tiempo, a nivel regional. Los cambios de cobertura de la
vegetación y el uso del suelo se han reconocido en muchos países como una de las principales
causas de deterioro ambiental, por ello, están ubicados en el centro de la investigación
ambiental y representan un punto importante en diferentes ámbitos como medio para entender
los mecanismos de este proceso de deterioro y guía para la toma razonable de decisiones
sobre el uso del territorio. La subcuenca Huichol-Atengo ha proveído un conjunto de bienes y
servicios a las comunidades que involucra, principalmente a los Wixarikas (comunidades
Huicholas); desafortunadamente, esta relación ha repercutido en un deterioro acelerado de sus
recursos naturales. En este trabajo se analizan los cambios en la cobertura y uso de suelo en la
subcuenca, generando escenarios para los años 1976 y 2000, a partir del empleo de coberturas
del suelo por la vegetación y su manejo en un Sistema de Información Geográfica (SIG).
Además, se ilustra una metodología, a partir de un modelo de cambio climático que predice
un escenario de cambio en la cobertura y uso de suelo para el año 2040. Los resultados
muestran que el paisaje de la subcuenca está dominado por el bosque de pino, el bosque de
encino y la selva baja caducifolia. La dinámica de cambio está centrada en los tipos de
cobertura “bosque de pino” y “bosque de encino”, durante el periodo de 1976-2000; la
primera disminuye a una tasa anual de 0.20% y la segunda a 0.76%; y en el periodo estimado
de 2000-2040 se revierte este patrón, el bosque de pino disminuye a una tasa anual de 8.95%
y el bosque de encino a 2.11%. Siendo en ambos casos mayor la pérdida de cobertura vegetal
en el segundo periodo analizado. Este patrón de cambio es consistente con las estimaciones
reportadas en un contexto de cambio climático.
Palabras clave: deforestación; cambio de uso de suelo; subcuenca Huichol-Atengo; cobertura del
terreno.

Change in land cover and land use in the north of Jalisco, Mexico: An
analysis of the future in a context of climate change
ABSTRACT
This paper focused on the understanding of changes of land cover and land use processes
over time, at a regional level. Changes in vegetation cover and land use have been recognized
in many countries as a major cause of environmental degradation, therefore, are located in the
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center of environmental research and represent an important point in different areas as a mean
to understand the mechanisms of this process of deterioration and a guide to support decisions
on land use policy. The Atengo Huichol sub-basin has provided a set of goods and services to
the communities of its surrounds, especially the Wixarikas (Huichol Community).
Unfortunately, this relationship has resulted in a rapid deterioration of its natural resources. In
this paper, the changes in coverage and land use in the watershed were analyzed, based on
scenarios of 1976 and 2000, considering land use and vegetation cover in a Geographic
Information System (GIS). In addition, the methodology, based on a model of climate change
scenario to predict changes in land cover and land use in 2040 was developed. The results
show that the landscape of the watershed is dominated by pine forest, oak forest and tropical
deciduous forest. The dynamics of change is centered on the types of coverage "pine" and
"oak” forest during the period 1976-2000, the former decreased at an annual rate of 0.20%
and the second at 0.76% and in the estimated period of 2000-2040 this pattern is reversed, the
pine forest decreased at an annual rate of 8.95% and oak forest to 2.11%. For both vegetation
covers, the loss of vegetation in the second period analyzed was greater. This pattern of
change is consistent with estimates previously reported in the context of climate change.
Keywords: deforestation; land use change; watershed Atengo-Huichol; ground cover.

Mudanças no uso da cobertura da terra no norte de Jalisco, México:
Uma análise do futuro em um contexto de mudança climática
Nesta pesquisa foi objetivado melhorar a compreensão dos processos de mudança na
cobertura e uso da terra ao longo do tempo, no nível regional. Alterações na cobertura vegetal
e uso da terra têm sido reconhecidos, em muitos países, como uma das principais causas da
degradação ambiental, portanto, centralizam esforços da pesquisa ambiental e representam um
ponto importante em diversas áreas como meio para compreender os mecanismos desse
processo de deterioração, fundamental para a tomada de decisões sobre uso da terra. A subbacia Huichol-Atengo tem proporcionado um conjunto de bens e serviços para as
comunidades que a envolvem principalmente os Wixarikas (Comunidade dos Huicholas),
infelizmente, essa relação resultou em uma rápida deterioração de seus recursos naturais.
Neste artigo, as mudanças na cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica foram analisadas,
pela criação de cenários de 1976 a 2000, baseando-se no uso e na cobertura do solo pela
vegetação e de seu manejo em um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Além disso, é
descrita uma metodologia, baseada em cenários de mudanças climáticas para prever as
mudanças na cobertura e uso da terra em 2040. Os resultados mostram que a paisagem da
bacia é dominada por floresta de pinheiros, floresta de carvalho e floresta tropical decidual. A
dinâmica da mudança é centrada sobre os tipos de cobertura florestal "pinheiro” e "carvalho"
durante o período 1976 - 2000. A primeira diminuiu a uma taxa anual de 0,20% e a segunda,
em 0,76% e, no período estimado de 2000 – 2040, esse padrão é invertido; a floresta de
pinheiros decresceu a uma taxa anual de 8,95% e a floresta de carvalhos para 2,11%. Para
ambas as coberturas, a perda da vegetação foi maior no segundo período analisado. Esse
padrão de mudança é consistente com estimativas já reportadas no contexto de mudança
climática.
Palavras-chave: desmatamento, mudança de uso da terra; sub-bacia Atengo-Huichol; cobertura do
solo.

1. INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo se encuentran
en el centro de la atención de la investigación ambiental actual. La mayor parte de los
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cambios ocurridos en los ecosistemas terrestres se deben a: i) conversión en la cobertura del
terreno; ii) degradación del terreno; e iii) intensificación en el uso del terreno (Lambin, 1997).
Estos procesos, usualmente englobados en lo que se conoce como deforestación o
degradación forestal, se asocian a impactos ecológicos importantes en prácticamente todas las
escalas. Localmente, inducen la perdida y degradación de suelos, cambios en el microclima y
disminución de la diversidad de especies; regionalmente, afectan el funcionamiento de
cuencas hidrológicas y de asentamientos humanos, y a nivel global, coadyuvan a las
emisiones de gases de efecto invernadero que dan por resultado el problema del cambio
climático global.
Por otro lado, el crecimiento exponencial que ha experimentado la población humana a
nivel mundial en las últimas décadas, la demanda de recursos naturales para satisfacer las
necesidades de supervivencia de esa población y las formas y mecanismos de apropiación de
los recursos, con frecuencia ligados a fuerzas sociales, políticas y económicas, han presentado
implicaciones estructurales y funcionales sobre los ecosistemas (Mas et al., 2009; Rosete et
al., 2009). Estas relaciones hombre-ambiente o entre el ambiente y los procesos ligados a la
economía social, se manifiestan o materializan como cambios en la cobertura y uso de suelo
(Chen y Yang, 2008) y han sido reconocidos desde hace más de dos décadas como causa
importante de cambios en el ambiente global (Turner, 1989).
La deforestación y el cambio en la cobertura y uso del suelo en México, es un problema
que se ha presentado desde tiempos precolombinos, sin embargo, durante las últimas cinco
décadas este proceso se ha incrementado dramáticamente, con un panorama poco alentador.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
las 52 millones de hectáreas de bosques y selvas con que contaba el país en el año 2000,
presentaron una tasa de deforestación promedio de 631 mil ha/año (FAO, 2005).
Esta última cifra puede diferir con la reportada por otras instituciones o investigaciones
(Velázquez et al., 2002; México, 2005); sin embargo se ubica entre los rangos extremos
reportados para México por la SEMARNAT (México, 2005) (316-800mil ha/año).
Estudios de caso regionales conducidos con diferentes técnicas y metodologías, han
reportado tasas de deforestación entre uno y ocho por ciento anual, dependiendo de la región,
tipo de vegetación y periodo estudiado (Dirzo y García 1991; Trejo y Hernández, 1996; Mas
et al., 1996 y 2009).
Lo anterior, ha situado a los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo en el
centro de investigación ambiental actual y representan un punto de importancia en los ámbitos
gubernamental, académico y social (García y Mas, 2008), donde el análisis de cambio en la
cobertura y uso del suelo representan un medio para entender los mecanismos de este proceso
de deterioro y constituye una guía útil para la toma razonable de decisiones sobre el uso del
territorio (Chen y Yang, 2008), que en el país y el estado han sido aplicados por diferentes
investigadores con fines de monitoreo de hábitat, de monitoreo de áreas de protección
incorporadas en la caracterización del paisaje o como información base para instrumentos de
planeación como el ordenamiento ecológico, impacto ambiental sectorial y, de manera más
reciente relacionadas con el cambio climático como los trabajos de Nájera et al. (2000), Reyes
et al. (2006), Márquez (2008), González et al. (2009), Rosete et al. (2009).
La subcuenca Huichol-Atengo, ha proveído de un conjunto de bienes y servicios a los
habitantes de las localidades que en ella se asientan; desafortunadamente esta relación carente
de una planeación que incorpore criterios ambientales, ha repercutido en un deterioro
acelerado de sus recursos naturales, tales como, disminución de superficie de bosques y
selvas, alteraciones en la cantidad y calidad de agua, calidad de aire, suelos y posibles
implicaciones climáticas, que en el tiempo, se han traducido en bajos niveles de bienestar de
los habitantes del territorio.
De esta forma, la subcuenca se proyecta como un campo de investigación que es
necesario atender, a fin de demostrar algunos de estos procesos, generar conocimiento que
113

IBARRA-MONTOYA, J. L.; ROMAN, R.; GUTIÉRREZ, K.; GAXIOLA, J.; ARIAS, V.; BAUTISTA, M.
Cambio en la cobertura y uso de suelo en el norte de Jalisco, México: Un análisis del futuro, en un contexto de
cambio climático. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 2, p. 111-128, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua. 189)

contribuya a una mejor toma de decisiones y en la planificación de sectores como el urbano,
agrícola y forestal, o bien que sirva de base en la integración de instrumentos de planeación
del territorio, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo evaluar los cambios en la
cobertura y uso del terreno en la subcuenca Huichol-Atengo, ubicada en la porción norte del
sistema hidrológico Lerma-Santiago, que incluye a los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas
y Durango en los años 1970, 2000 y realizar una proyección hacia el año 2040.
1.2. Área de Estudio
La subcuenca Huichol-Atengo se localiza en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y
Durango, entre las coordenadas 104° 48’ 19.452” E; 22° 36’ 28.999” N, 104° 48’ 23.911” E;
21° 42’ 16.480” N y 103° 38’ 16.693” E; 22° 36’ 08.620” N, 103° 38’ 47.884” E; 21° 41’
56.998” N (UTM; “X” 520,000; 640,000 y “Y” 2,400,000; 2,500,000) (Figura 1). Con una
superficie de 1,180,847.313ha o 11,808.47Km2 (INE, 2000). Forma parte del sistema
hidrológico Lerma-Santiago, su área de escurrimiento está delimitada por elevaciones de
origen volcánico aisladas, formando un relieve heterogéneo donde es posible el
establecimiento de diferentes tipos de vegetación. En las partes altas de las montañas se
encuentra dominando la vegetación de bosque de pino, bosque de pino-encino, bosque de
encino y en altitudes menores la selva baja caducifolia. Este tipo de selva coincide con la
región biogeográfica que incluye la vegetación del pacífico (INE, 2000). Además en las partes
más bajas de la subcuenca existe una vegetación de tipo pastizal (Rzedowski, 2005).

Figura 1. Mapa de localización geográfica, y topografía
de la subcuenca Huichol-Atengo. (INE, 2000).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los cambios en la cobertura y uso de suelo del terreno de la subcuenca se analizaron a
partir del uso de un sistema de información geográfica (ArcMap 9.2; GIS, ESRI, 1999-2001),
empleando las coberturas en formato vectorial de los años 1976 y 2000, a una escala de
1:250,000; dichas coberturas se encuentran disponibles en el portal “Espacio Digital
Geográfico de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (INE,
2000). La metodología que se llevó a cabo para predecir el escenario de cobertura de uso de
suelo y vegetación del año 2040 se menciona posteriormente.
La definición de la cobertura vegetal adoptó la clasificación de Rzedowski (2005).
Mientras que los usos asociados a cada cobertura fueron identificados por las actividades
económicas de la región: i) vida silvestre y forestal; ii) vida silvestre y agrícola; iii) agrícola y
forestal; iv) agrícola; v) pecuario; vi) habitacional; y vii) agropecuario.
El análisis comparativo de los años 1976, 2000 y 2040, se realizó con los datos de
superficie por cada tipo de cobertura, en formato digital y bajo la misma proyección
geográfica. Se calcularon las tasas de cambio de “vegetación natural”, de bosques y selvas, así
como de los pastizales tanto inducidos como naturales, mediante un modelo exponencial
discreto sugerido por Trejo y Dirzo (2000):

⎛ A1 − A2 ⎞
r = 1 − ⎜1 −
⎟ ∧1/ t
A1 ⎠
⎝
donde:
r, es la tasa de cambio anual
A1, es el área cubierta por vegetación al inicio del periodo
A2, es el área cubierta por vegetación al final del periodo
t, es el número de años del periodo de análisis
2.2. Desarrollo del modelo para predecir el uso de suelo del año 2040 en los estados de
Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.
Para modelar el comportamiento de la vegetación del año 2040 de la subcuenca HuicholAtengo, se tomaron en cuenta los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas; y se
utilizaron las variables de temperatura y humedad usadas en el trabajo de Duran (2010).
Procedimiento
i)
Se empleó el modelo de sensibilidad propuesto por Villers y Trejo (2010), según
este modelo, los tipos de vegetación más afectados por las variaciones climáticas
son los que están expuestos a condiciones más secas y más cálidas, señaladas
como menor humedad (-10% en la precipitación) y mayor temperatura (+ 2°C).
ii)
Con ayuda del Arc Map 9.2, se realizó una búsqueda de las áreas geográficas que
presentaran estas dos condiciones (aumento de temperatura y disminución de
humedad) y se realizó una sumatoria de “raster”, en el módulo de estadística
geográfica.
iii)
Para conocer los tipos de vegetación actual que podrían verse afectados por el
cambio de temperatura y humedad, se utilizó el mapa de uso de suelo y
vegetación, escala 1:250,000, del Instituto Nacional de Ecología-INE (INE, 2000).
Sobre este mapa y utilizando el software de sistemas de información geográfica
conocido como Kosmo versión 2.0, se sobrepusieron los mapas de zonas con
aumento significativo de temperatura y reducción de la precipitación.
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iv)

Se obtuvo un mapa con la predicción de uso de suelo y vegetación para el año
2040, y se editó en ArcMap 9.2. (GIS, ESRI, 1999-2001).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.2. Modelo para predecir un escenario para el año 2040 en un contexto de cambio
climático de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas
Según el modelo de sensibilidad propuesto por Villers y Trejo (2010), los tipos de
vegetación más afectados por las variaciones climáticas corresponderían al bosque mesófilo
de montaña, seguido de los bosques templados, el bosque espinoso y el bosque tropical
caducifolio. Las zonas más sensibles en las cuales se ubican los bosques templados son: la
Sierra Madre occidental, en los estados de Chihuahua y Durango, norte de Jalisco, y las
serranías al sur de Chapala.
Para analizar el posible efecto del cambio climático en el área de estudio, se tomaron
como insumo los modelos de comportamiento de la temperatura y la humedad elaborados por
(Durán, 2010) para el año 2040. Según el modelo de Durán (2010), las zonas con mayor
cambio de temperatura se ubican en la vertiente del pacífico, los mayores cambios se reflejan
al sur de Durango y Norte del estado de Nayarit. La costa del estado de Jalisco registrará
cambios en la temperatura cercanos a 1.3 grados (Figura 2).

Figura 2. Zonas con incremento significativo de la temperatura.
Según Durán (2010).

En cuanto a los cambios en la precipitación, según el modelo planteado por Durán
(2010), la disminución de la misma cubre casi todo el estado de Jalisco y completamente el
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estado de Nayarit. Los estados menos vulnerables por este cambio son Durango y Zacatecas.
En la parte central de la costa de Jalisco se registran disminuciones cercanas a 127ml.
En esa región representan en el año 2010 precipitaciones cercanas a los 1200ml anuales.
Esta referencia implica disminuciones del 10% de precipitación (Figura 3).

Figura 3. Zonas de disminución significativa de la precipitación (Duran, 2010).

La Costa norte de Jalisco y la parte central de Nayarit que recibe hasta 1400ml de
precipitación anual, tendrían reducciones de hasta 137ml, muy cercano al 10%.
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Sumando estas dos variables, (precipitación y temperatura) resulta que las áreas
afectadas serían la costa y Sierra Occidental del estado de Jalisco, la zona norte del estado de
Nayarit y en el estado de Durango, toda la vertiente del Pacífico (Figura 4).

Figura 4. Zonas con un aumento significativo de temperatura y una reducción de la precipitación.

Para conocer los tipos de vegetación actual que se podrían ver afectados por el cambio de
temperatura y humedad, se utilizó el mapa de uso de suelo y vegetación del INE (2000).
Sobre este mapa y utilizando el software de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
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conocido como KOSMO versión 2.0, se sobrepusieron los mapas de las zonas de aumento de
temperatura y reducción de precipitación (Figura 5).

Figura 5. Sobreposición en el SIG del mapa de uso de suelo y vegetación con las zonas con aumento
significativo de temperatura y reducción de precipitación.

En los estados de Jalisco los bosques con alto riesgo se ubican en los municipios de Cabo
Corrientes, Tomatlán, Villa Purificación, Ayutla, Cuautla, Atenguillo, Puerto Vallarta, San
Sebastián del Oeste, Talpa, Guachinango y Mascota. Mientras en el estado de Nayarit se
podría ver afectada la vegetación de los municipios de SantaMaría del Oro, Xalisco, Tepic,
del Nayar y Huajicori, todas estos municipios ubicados en la subcuenca Huichol-Atengo.
Con este modelo de análisis se calcula que 1,081,127ha de bosque de pino, de los estados
de Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas, estarán en riesgo de transformarse principalmente a
bosque de encino ya que esta última comunidad vegetal presenta mayor tolerancia a la
disminución de la precipitación y al aumento de la temperatura.
Con la predicción del escenario de uso de suelo y vegetación para el año 2040 de los
estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas (Figura 6), fue posible extraer el mapa para
la subcuenca Huichol-Atengo analizada en este trabajo.
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Figura 6. Mapa resultante del uso de suelo y vegetación para el año 2040 por efecto del cambio
climático.

3.3. Cambio en la cobertura y uso del suelo de la subcuenca Huichol-Atengo
Los resultados del análisis de cambio en la cobertura y uso del suelo para 1976, 2000 y
2040 de la subcuenca Huichol-Atengo, muestran un mosaico compuesto de diez grandes
grupos de cobertura, y cinco usos diferentes del suelo (Tabla 1, Figuras 7, 8 y 9), los cuales
presentan cambios (pérdidas y ganancias) entre cada periodo analizado.
3.4. Cambio en la cobertura y uso del suelo de 1976-2000
Los tipos de cobertura que se han afectado y disminuido en su representación espacial en
la subcuenca son el “bosque de pino”, “bosque de encino” y “selva baja caducifolia”,
perdiendo anualmente 25.540, 1,636.132 y 645.079ha respectivamente, resulta evidente que
la mayor presión se ha ejercido sobre las asociaciones del bosque de encino, las cuales
reportan un cambio neto anual de 0.76% (Tabla 2, Figuras 7 y 8).
En contra parte, los “pastizales inducidos” y el “matorral subtropical” incrementaron su
superficie ganando anualmente 3,302.600 y 168.548ha respectivamente, al mismo tiempo los
“asentamientos humanos”, incrementaron anualmente 5.573ha (Tabla 2).
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Tabla 1. Tipos de vegetación y usos del suelo, así como el cambio de cobertura vegetal para
los años 1976 y 2000 (INE, 2000). Los datos que se presentan para el año 2040, se obtuvieron
a partir del escenario propuesto en el presente trabajo.
Tipo de vegetación

Uso de suelo

Cobertura (ha)
1976

Agricultura de riego (incluye
riego eventual)
Agricultura de temporal
Asentamiento humano
Bosque de encino
Bosque de pino
Bosque de pino-encino
(incluye encino-pino)
Matorral subtropical
Pastizal inducido
Pastizal natural (incluye
pastizal-huizachal)
Selva baja caducifolia y
subcaducifolia

2000

2040

Agrícola

167,4

1083,2

------------

Agrícola

11602,4

25835,2

6220,8

132,6

266,3

------------

235362,0

196094,9

452138,4

12798,7

12186,6

3755492,6

561867,2

517271,9

------------

9902,4

13947,6

10486,7

141201,7

220464,1

118840,3

12716,2

12243,1

------------

196936,3

181454,4

219690,2

Habitacional
Forestal y vida
silvestre
Forestal y vida
silvestre
Forestal, vida silvestre
y agrícola
Pecuario y vida
silvestre
Pecuario y vida
silvestre
Pecuario y vida
silvestre
Forestal y vida
silvestre

Estos datos muestran una dinámica típica de este tipo de coberturas, las cuales son
consideradas como principales causas de cambio de cobertura (Turner, 1989). Las tierras
desnudas “pastizales inducidos” también tienen la tendencia de incrementarse, en la Tabla 2
se puede observar que para el periodo 1976-2000 hubo un incremento anual espacial de su
representación en la subcuenca en 1.87%.
3.5. Escenario de cambio en la cobertura para 2000-2040
Los resultados del análisis de cambio en la cobertura y uso del suelo para la predicción
del periodo 2000-2040 de la subcuenca Huichol-Atengo, muestra un mosaico compuesto de
seis grandes grupos de cobertura, y tres usos diferentes del suelo (Tabla 1, Figura 9), los
cuales presentan cambios (pérdidas y ganancias) entre cada año analizado.
Los tipos de cobertura que se han afectado y disminuido su representación espacial en la
subcuenca para el escenario predicho son “bosque de pino”, “bosque de encino” y “selva baja
caducifolia”, perdiendo anualmente 9,084.07, 6,401.09 y 955.89ha respectivamente, resulta
evidente que la mayor presión se ejercerá sobre las asociaciones del bosque de pino, las
cuales presentan un cambio neto de 8.95% (Tabla 2).
En contra parte, los “pastizales” y el “matorral subtropical” incrementaron anualmente su
superficie en 2,540.59 y 86.52ha respectivamente (Tabla 2).
Estos datos también muestran una dinámica típica de este tipo de coberturas (Turner, 1989).
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Tabla 2. Tasa de cambio anual de la cobertura vegetal para los periodos de tiempo
1976-2000 y 2000-2040.
Tipo de vegetación

1976-2000(ha)

%

2000-2040(ha)

%

Agricultura de riego

38159,0

8,1

---------

------

593034,0

3,4

-490,4

3,5

5573,0

3,0

---------

------

-1636132,0

0,8

6401,1

2,1

-25504,0

0,2

9084,1

9,0

-1858138,0

0,3

---------

------

168548,0

1,4

-86,5

0,7

3302600,0

1,9

-2540,6

1,5

-19712,0

0,2

---------

------

-645079,0

0,3

955,9

Agricultura de temporal
Asentamiento humano
Bosque de encino
Bosque de pino
Bosque de pino-encino
Matorral subtropical
Pastizal inducido
Pastizal natural
Selva Baja Caducifolia

0,5

3.6. Tasa de deforestación para 1976-2000
La tasa anual de deforestación calculada para el periodo 1976-2000, de la vegetación de
“bosque de encino” y “bosque de pino” fue de 0.76 y 0.20%, la cual es similar a la tasa
nacional y la estatal reportada por la UNAM para el período 1993-2000 y CONAFORSEMARNAT para 1990-2000 que es de 0.57% y 1.14% respectivamente (México, 2006), así
como las obtenidas por Nájera et al. (2000) de 0.44% (1970-1986), 2.35% (1986-1995), para
la Sierra de San Juan.
La tasa de deforestación anual de los bosques de encino y de pino es de 1.3%, mientras
que la selva baja caducifolia presenta una tasa de 0.34%. Ambos resultados son similares a los
reportados por SEMARNAT (México, 2006) para estas asociaciones en el estado de Nayarit y
las reportadas para Chiapas por Ochoa y González (2000) y San Luís Potosí por Reyes et al.
(2006), quienes reportan tasas entre 1.1 y 3.4% y 2.0 y 11%, respectivamente.
3.7. Tasa de deforestación para 2000-2040
La tasa anual de deforestación calculada para el periodo de 2000-2040, de la vegetación
de “bosque de encino” y “bosque de pino” es de 2.11 y 8.95%. La tasa anual de deforestación
de los bosques de encino y de pino es de 11.06%, mientras que la selva baja caducifolia
presenta una tasa anual de 0.48%. Ambos resultados son similares a los reportados por
SEMARNAT (México, 2006) para estas asociaciones en el estado de Nayarit y Jalisco.
El análisis del cambio de cobertura del período 1976-2040, revela un paisaje dominado
principalmente por tierras de cultivo sobre todo en las partes bajas de la subcuenca, el bosque
de encino y de pino y la selva baja caducifolia. Sin embargo, la dinámica de cambio de
cobertura y uso del suelo se concentra en la vegetación de pino y encino, de hecho el cambio
es de encino por el pino, como se puede observar en la cobertura espacial; el encino aumenta
su cobertura vegetal ocupando las áreas que correspondían a la vegetación de pino. Este
fenómeno se observa mucho mejor en el año 2040 (Figura 9).
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Figura 7. Cobertura del terreno de la subcuenca Huichol-Atengo en 1976.
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Figura 8. Cobertura del terreno de la subcuenca Huichol-Atengo en 2000.
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Figura 9. Cobertura del terreno de la subcuenca Huichol-Atengo en 2040.
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3.8. Predicción de uso de suelo y vegetación del año 2040, en un contexto de cambio
climático
Con la aplicación del modelo para predecir el uso de suelo y vegetación del año 2040, se
predice que el bosque de pino de la subcuenca Huichol-Atengo, estaría en riesgo de
transformarse, principalmente en bosque de encino, este cambio estaría dado debido
principalmente a la tolerancia que presentan las poblaciones de encinos a una disminución a
la precipitación y al aumento de la temperatura.
Aunque, según el modelo desarrollado, los cambios en la temperatura no alcanzan los
dos grados que señalan Villers y Trejo (2010), la disminución de la precipitación si alcanza
los limites críticos para contribuir al cambio climático en la subcuenca Huichol-Atengo, por
lo que se estima que la vegetación vulnerable es la que comprende el bosque de pino, por lo
que se espera que el cambio se refleje en la abundancia de la vegetación de Quercus
cambiando la relación Pino-encino por Encino-Pino y por ello se plantea una transición en la
vegetación del tipo Pino-Encino para dar paso a la asociación Encino-Pino o en definitiva se
transformará en bosques de encino.
Es posible que con estos cambios de temperatura y humedad otras comunidades
vegetales de la subcuenca también enfrenten presiones, como por ejemplo, el incremento en la
vegetación de pastizal, la cual se espera que se presente en tiempos relativamente cortos. Por
otro lado, también, la capacidad de respuesta de las comunidades vegetales se vería afectada
por el estado de conservación y por los factores como la deforestación.

4. CONCLUSIÓN
El estudio se caracterizó por presentar un nivel de análisis más detallado, delimitando el
trabajo a nivel de subcuenca, con lo que fue posible estimar los cambios en la cobertura del
terreno en función de las características particulares del área.
Por otro lado, se documenta la importancia del uso de los sistemas de información
geográfica en el estudio de los cambios en la cobertura y uso de suelo de una determinada
área.
Los modelos de cambio climático aplicados para predecir la cobertura vegetal y el uso de
suelo de la subcuenca Huichol-Atengo para el año 2040, demostraron ser una metodología
confiable para analizar los cambios en los tipos de vegetación hacia el futuro.
Por su parte, estos modelos resaltan los tipos de vegetación de la subcuenca HuicholAtengo para el año 2040, más sensibles a los cambios, tanto en el aumento de la temperatura
como a la disminución en la precipitación y sientan las bases para iniciar una discusión acerca
del tipo de medidas que sería conveniente aplicar, con el fin de mitigar los efectos del cambio
climático en el uso de suelo y vegetación de la subcuenca Huichol-Atengo.
Los resultados de este trabajo ofrecen una posibilidad de utilizarlos en la planeación del
territorio, a través de instrumentos como el ordenamiento ecológico territorial o los planes
sectoriales de desarrollo como el urbano y el agrícola; o bien, en la definición de políticas de
manejo de los recursos naturales y ecosistemas, aportando elementos descriptivos,
cuantitativos y geográficos, que pueden apoyar la toma oportuna de decisiones a diferentes
niveles de decisión y acción, y con ello contribuir a un desarrollo ecológico, social y
económicamente sustentable en esta región.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar los síndromes de dispersión de las especies
vegetales encontradas en el Área de Protección Ambiental Municipal de Inhamum. Para el
levantamiento de datos, se utilizó el método de cuadrantes en tres áreas de sabana,
localizándose 42 puntos en cada área con inter distanciamiento de 10m. Fueron muestreados
476 individuos, representados por 19 familias, 33 géneros y 33 especies. Las familias con
mayor representatividad de especies fueron Anacardiaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae y
Mimosaceae, cada una con tres especies. En cuanto al número de individuos, se destacaron las
familias Fabaceae (157 individuos) y Mimosaceae (111 individuos). La especie con mayor
número de individuos fue Bowdichia virgilloides (119 individuos). En cuanto a los síndromes
de dispersión de las especies en estudio, fue verificado que 271 son anemocóricos (57%), 117
individuos (24,5%) son zoocóricos, y 88 autocóricos (18,5%). Al tratar cada área
separadamente, la sabana sensu stricto obtuvo 24 especies, siendo ocho (33,3%) zoocóricas,
13 (54,2%) anemocóricas y tres (12,5%) autocóricas. Para la sabana fueron encontradas 26
especies, en que 11 (42,3%) zoocóricas, 12 (46,2%) anemocóricas y tres (11,5%) autocóricas.
Ya para el campo sucio, fueron obtenidas 28 especies, siendo 13 (46,4%) zoocóricas, 12
(42,9%) anemocóricas y tres (10,7%) autocóricas. El síndrome anemocórica, por ser típica de
la sabana fue el mejor representado en las tres áreas. Se infiere mediante los resultados
presentados que el alto índice de especies anemocóricas sea en consecuencia del nivel de
antropización de la sabana del área estudiada.
Palabras-clave: Diáspora; dispersión; conservación; ecología de comunidad.
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Plant species and dispersal syndromes from the environmental
protection areas of the city of Inhamum, Caxias, Maranhão, Brazil
ABSTRACT
The present study was aimed to determine the dispersal syndromes of plant species found
in the area for environmental protection of Inhamum. Data collection were performed using
the quadrant method in three areas of the Cerrado, with allocation of 42 points in each area
with a 10 meter spacing. The sample was composed of 476 individuals represented by 19
families, 33 genera and 33 species. The families with the greatest representativeness were:
Anacardiaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae and Mimosaceae, each one of them with three
species. The most representative families based on the number of individuals were: Fabaceae
(157 individuals) and Mimosaceae (111 individuals). The species with the largest number of
individuals was Bowdichia virgilloides (119 individuals). Considering the dispersal
syndromes of the study species, it has been found that 271 were anemochorous (57%), 117
individuals (24.5%) zoochorous, and 88 autochoric (18.5%). Considering each area was
separately, the Cerrado stricto sensu had 24 species, with eight (33.3%) being zoochorous, 13
(54.2%) anemochorous and three (12.5%) autochoric. In the so-called Cerradão, 26 species
were found among them, 11 (42.3%) were zoochorous, 12 (46.2%) anemochorous and three
(11.5%) autochorous. In the Campo sujo, 28 species were found, with 13 (46.4%)
zoochorous, 12 (42.9%) anemochorous and three (10.7%) autochoric. The anemochorous
species is typical of the Cerrados and, therefore, it was the best represented species in the
three areas. Based upon these findings it can be inferred that the large number of
anemochorous species is due to the level of anthropization of the Cerrado in the study area.
Keywords: Diaspore; dispersal; preservation; community ecology.

Espécies vegetais e síndromes de dispersão, da área de proteção
ambiental municipal do Inhamum, Caxias, Maranhão, Brasil
RESUMO
O objetivo do trabalho foi determinar as síndromes de dispersão das espécies vegetais
encontradas na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum. Para o levantamento de
dados, utilizou-se o método de quadrantes em três áreas de cerrado, alocando-se 42 pontos em
cada área com interdistanciamento de 10m. Foram amostrados 476 indivíduos, representados
por 19 famílias, 33 gêneros e 33 espécies. As famílias com maior representatividade de
espécies foram: Anacardiaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae e Mimosaceae, cada uma com três
espécies. Quanto ao número de indivíduos, destacaram-se as famílias Fabaceae (157
indivíduos) e Mimosaceae (111 indivíduos). A espécie com maior número de indivíduos foi
Bowdichia virgilloides (119 indivíduos). Quanto às síndromes de dispersão das espécies em
estudo, foi verificado que 271 são anemocóricos (57%), 117 indivíduos (24,5%) zoocóricos, e
88 autocóricos (18,5%). Ao tratar cada área separadamente, o Cerrado sensu stricto obteve 24
espécies, sendo oito (33,3%) zoocóricas, 13 (54,2%) anemocóricas e três (12,5%) autocóricas.
Para o Cerradão foram encontradas 26 espécies, em que 11 (42,3%) são zoocóricas, 12
(46,2%) anemocóricas e três (11,5%) autocóricas. Já para o Campo sujo, foram obtidas 28
espécies, sendo 13 (46,4%) zoocóricas, 12 (42,9%) anemocóricas e três (10,7%) autocóricas.
A síndrome anemocórica, por ser típica dos cerrados, foi a mais bem representada nas três
áreas. Infere-se diante dos resultados apresentados que o alto índice de espécies anemocóricas
seja em decorrência do nível de antropização do cerrado da área estudada.
Palavras-chave: Diásporo; dispersão; conservação; ecologia de comunidade.
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1. INTRODUCCIÓN
Brasil posee una extensión territorial de 854.740.300 hectáreas, sometidas a una variedad
de condiciones climáticas que permiten el desarrollo de una gran diversidad de ambientes
(Mesquita y Castro, 2007). Entre estos, la sabana es el segundo mayor bioma brasileño,
siendo superado en área apenas por la Amazonia. Ocupa 21% del territorio nacional y es
considerado la última frontera agrícola del planeta. El término sabana es comúnmente
utilizado para designar el conjunto de ecosistemas (sabanas, selvas, campos y selvas de
galería) que se encuentran en Brasil Central (Klink y Machado, 2005). Este se caracteriza por
presentar dos períodos climáticos: uno seco y otro lluvioso, presentando diversos tipos de
formaciones herbáceas, arbustivas y arbóreas (Ribeiro y Walter, 1998).
La sabana se extiende por un área continua de Brasil Central y se encuentra también en
áreas discontinuas al Norte y al Sur del País, siendo caracterizado por una gran variación de
tipos fisonómicos de vegetación, representados por formaciones forestales, de sabana y
campestres (Martins et al., 2007), siendo este reconocido como el nacimiento de las aguas,
por abrigar importantes cuencas hidrográficas de la América del Sur (Rebelo et al., 2009).
Algunos estudios florísticos y fitosociológicos, sobre todo del componente arbóreo y
arbustivo, ya fueron realizados, no sólo en las áreas centrales sino también en las áreas
distantes de las sabanas. Esos trabajos mostraron que la vegetación de las sabanas presenta
fisionomías típicas, elevada diversidad florística y especies con amplia distribución
geográfica (Costa y Araújo, 2000).
Una de las mayores concentraciones de las sabanas en el Nordeste del Brasil se encuentra
en los estados de Piauí y de Maranhão, ocupando las porciones Sudoeste y Centro - Norte
(Piauí) y Centro-Sur y Nordeste (Maranhão), cubriendo un área estimada de 21.656.866 ha, lo
que corresponde a cerca de 14% del área total de la Región Nordeste, o sea, cerca de 10,8%
del área total de las sabanas sensu lato brasileña (Castro et al., 2007).
Maranhão tiene una posición de transición entre las regiones Norte, Nordeste y CentroOeste. Se localiza entre las coordenadas geográficas 01º01’00”/10º21’07”S y
41º48’30”/48º40’5”W, con una extensión territorial de 332, 174 km² (Maranhão, 1991). El
Estado posee cerca de aproximadamente 10.000.000 ha de sabana, o sea, 30% de la extensión
territorial y 5% del área total de sabana brasileña. Fisiográficamente el estado de Maranhão
está dividido en siete regiones: litoral, depresión, sabanas, coqueros, pre-amazónica, mesetas
y altiplanicies. El área de sabana sensu lato en el estado se encuentra localizada en casi todas
las regiones fisiográficas, principalmente, en las sabanas, planicies, mesetas y altiplanicies .
Se trata de una región con suelos de baja fertilidad, elevada acidez, poseyendo en su gran
mayoría, poca agua disponible para las plantas, mas, predominantemente mecanizables para la
agricultura (Conceição y Castro, 2009).
Un aspecto importante en el estudio de la ecologia de la sabana se refiere a la
caracterización de los patrones de dispersión de diásporas en sus fitofisionomías. La
dispersión es definida como la salida o retirada de la diáspora de la planta madre y presenta
como ventaja evitar la mortalidad de semillas y plántulas próximas a la planta madre y la
ocupación de locales favorables a la germinación y sobre vivencia de las especies dispersadas,
constituyendo-se en un proceso de vital importancia para el suceso reproductivo de las
especies en la comunidad vegetal (Martins et al., 2007; Trindade et al., 2007). Siendo así, la
reproducción de plantas tropicales depende, esencialmente, de la interacción con animales
polinizadores y/o dispersores de semillas, una vez que las angiospermas necesitan de animales
para el transporte de polen o de sus semillas (Stefanello et al., 2010). Por tanto, uno de los
factores que influyen en la colonización de hábitats, es el mecanismo de dispersión de las
semillas (Van Der Pijl, 1982).
La dispersión también modifica los patrones de reclutamiento en escala espacial y
temporal. Para especies dependientes de condiciones especiales para el establecimiento de
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plántulas, con espacios vacíos, con ocurrencia espacial y temporal variable en el ambiente
forestal, el transporte de diásporas es esencial para la colonización de nuevos sitios. De esa
forma, la estructura y la dinámica de las comunidades vegetales son influenciadas por la
dinámica de la dispersión (Giehl et al., 2007).
La dispersión de semillas, también es importante para la recuperación de áreas
degradadas por actividades antrópicas, pues, para que se obtengan paisajes armoniosos y
auto-sustentables, es necesario que se considere la sucesión vegetal en la recuperación de esas
áreas (Liebsh y Acra, 2007; Yamamoto et al., 2007).
Con base en los criterios morfológicos descritos por Van der Pijl (1982), los frutos son
clasificados en tres grandes grupos en cuanto a su modo de dispersión: anemocóricos, cuando
las diásporas son adaptadas a la dispersión por el viento; zoocóricos, en que las diásporas son
adaptadas a la dispersión por animales y autocóricos, en que las diásporas son dispersas por
gravedad o dehiscencia explosiva. Entre tanto, la frecuencia de estas estrategias de dispersión
de semillas, difiere entre locales húmidos y secos, así como entre especies arbóreas, perennes
y decíduas (Bullock, 1995; Gentry, 1995). Generalmente las semillas dispersas por el viento
prevalecen en lugares de flora seca y la dispersión por animales gana más importancia en
florestas húmedas (Howe y Smallwood, 1982).
Las diferentes maneras con que las diásporas son dispersas y la frecuencia con que
alcanzan ambientes favorables para el establecimiento de la plántula es que determinan la
riqueza y la distribución espacial de las poblaciones de plantas (Van Der Pijl, 1982).
En la composición florística de la mayoría de las florestas tropicales y subtropicales
existe mayor proporción de especies arbóreas con diásporas propensas a dispersión zoocórica,
seguidas por anemocóricas y autocóricas (Giehl et al., 2007).
Dentro de esta temática, varios son los autores que tratan de la dispersión de semillas en
áreas de sabana: (Trindade et al., 2007; Seleme et al., 2009; Stefanello et al., 2009; Luz et al.,
2008; Martins et al., 2007; Vieira et al., 2002).
Considerando el contexto expuesto, este trabajo tuvo como objetivo realizar el
levantamiento florístico y la caracterización de los síndromes de dispersión de diásporas de
las especies arbustivo-arbóreas de tres fitofisionomias da sabana del Área de Protección
Ambiental Municipal de Inhamum (Caxias/Maranhão), Brasil.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Localización y caracterización del área de estudio
El municipio de Caxias/MA, pertenece a la zona fisiográfica del rio Itapecuru, situado en
la meso región del este maranhense, con área de 5.313,2 km², limitado al Norte por los
municipios de Codó, Aldeias Altas y Coelho Neto, al Sur, por los municipios de São João do
Sóter, Parnarama, Matões y Timon, al este por el estado de Piauí y al Oeste por el municipio
de Codó, presentando las siguientes coordenadas geográficas: Latitud 04º51’30’’ Sur y
Longitud de 43o 21’22’’ a Oeste, y altitud en torno de 66 metros (Conceição et al., 2010).
El clima es de tipo sub-húmedo seco, con temperatura anual en torno de 27º C, humedad
relativa del aire entre 70% a 73%, precipitación pluviométrica entre 1600 a 2000 mm, con dos
estaciones bien definidas, una lluviosa de diciembre a junio y una seca de julio a noviembre.
Los suelos predominantes son lacto suelo rojizo-amarillo, podzólico rojizo-amarillo, arenas y
suelos aluviales. La fitofisionomía predominante en el municipio es la flora estacional
semidesidual, con predominio de “babaçuais”, en algunos trechos el palmera “babaçu
(Orbignya pharelata Mart.)” deja de existir y en esos trechos se evidencia sabana y bosque
(Reis y Conceição, 2010).
El Área de Protección Ambiental Municipal de Inhamum (Figura 1) está localizada entre
las coordenadas 04°53’30”S/43°24’53”W, a la margen izquierda de la estrada BR-316, siendo
cortada verticalmente por la MA-127 que conecta Caxias a São João do Sóter/MA, poseyendo
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un área de aproximadamente 4.500 ha. Se caracteriza por presentar una vegetación típica de
sabana, que va desde sabana clara hasta bosque denso. A lo largo de las ramblas, lagunas y
nascientes, la vegetación es formada por selva ciliar o selva de galeria (Conceição et al.,
2010)

Figura 1. Mapa del Área de Protección Ambiental Municipal del Inhamum, evidenciando su
red de drenaje (Caxias, 2001).

2.2. Levantamiento florístico de las especies estudiada
Para el levantamiento florístico, fueron muestreados todos los individuos vivos
seleccionados a través del método de cuadrantes. En fichas de campo, fueron anotados datos
referentes como nombre vulgar, perímetro y altura. Las alturas totales fueron determinadas
con el uso de una asta telescópica regulable, graduada a cada 0,5 m, conformando un total de
4 m con el asta toda distendida. Individuos mayores que 4m tuvieron sus alturas estimadas
visualmente a partir de esa altura.
Las especies fueron identificadas por bibliografia especializada y comparación con
ejemplares de muestra existentes en el Herbario Prof. Aluízio Bittencourt (HERBIT), del
Centro de Estudios Superiores de Caxias, de la Universidad Estatal de Maranhão/UEMA.
2.3. Técnica de muestreo
Dentro del Área de Protección Ambiental Municipal de Inhamum, fueron muestreadas
tres fitofisionomias distintas de vegetación (sensu stricto, cerradão y campo sucio).
En cada área fueron localizados 42 puntos cuadrantes, distribuidos a lo largo de siete
líneas paralelas, seis puntos de cuadrantes en cada línea, con cuatro individuos muestreados
en cada punto. Los puntos fueron representados por estacas con inter distanciamiento de 10m,
de modo que un mismo árbol no fuera muestreado por puntos distintos (Martins y Santos,
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1999). En cada punto, fueron considerados los cuatro individuos vivos más próximos, con
diámetro del tallo al nivel del suelo (DNS) igual o superior a 3 cm y altura mínima de 1m.
Todas las especies muestreadas fueron clasificadas según los criterios de Van der Pijl
(1982) como anemocóricas (dispersas por el viento), zoocóricas (dispersas por animales) y
autocóricas (auto-dispersión). La identificación de las síndromes de dispersión fue hecha por
medio de consultas a la literatura especializada.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las tres áreas de sabana, fueron muestreados 476 individuos distribuidos en 19
familias, 33 géneros y 33 especies (Tabla 1).
Tabla 1. Lista de familias, especies, nombre vulgar (NV), número de individuos (NI), síndromes de
dispersión (SD) (Zoo: zoocórica; Ane: anemocórica; Aut: autocórica) e áreas de ocurrencia (A- Sabana
sensu stricto, B- Bosque y C- campo sucio) de plantas encontradas en el Área de Protección Ambiental
Municipal de Inhamum (Caxias/Maranhão).
FAMILIA/ESPECIE

NV

NI

SD

OCORRÊNC
IA

Anacardiaceae
Anacardium occidentale L.

Caju

10

Zoo

A, B, C

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.

Gonçalo-alves

06

Ane

A, B

Myracrodruon urundeuva Allem.

Aroeira

03

Ane

A, B, C

Bruto

05

Zoo

B, C

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson

Pau-de-leite

10

Ane

A, B, C

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg.

Pítia

20

Ane

A, B

Hancornia speciosa Gomes

Mangaba

01

Ane

A

Zeyhera montana Mart.

Bolsa-de-pastor

09

Ane

A, B, C

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.

Pau-d’arco-roxo

04

Ane

A, C

Amescla

01

Zoo

C

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne

Jatobá

11

Zoo

A, B, C

Copaifera langsdorffii Desf.

Podói

09

Zoo

B, C

Dimorphandra gardneriana Tul.

Fava-d’anta

19

Aut

A, B, C

Pequi

03

Zoo

A, B, C

Pau-pombo

01

Zoo

C

04

Ane

A, B, C

08

Ane

B

Annonaceae
Annona dioica A.St.-Hil.
Apocynaceae

Bignoniaceae

Buseraceae
Protium heptaphyllum (Aubl.) March.
Caesalpiniaceae

Caryocaraceae
Caryocar coriaceum Wittm.
Chrysobalanaceae
Exellodendron cordatum (Hook.f.) Prance
Combretaceae
Mufumbo
Combretum mellifluum Eichler
Terminalia brasilienses (Cambess. ex A.St.-Hil.) Chapada
Eichler
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Ebenaceae
Diospyros hispida A.DC.

Olho-de-boi

03

Zoo

A, C

maniçoba

26

Aut

A, B, C

119

Ane

A, B, C

Pterodon emarginatus Vogel

sucupiraamarela
sucupira-preta

15

Ane

A, B, C

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke

amargoso

23

Ane

A, B, C

Murici

26

Zoo

A, B, C

Puçá

03

Zoo

A, B

43

Aut

A, B, C

Stryphnodendron coriaceum Benth.

Faveira-debolota
Barbatimão

33

Zoo

A, B, C

Plathymenia reticulata Benth.

Candeia

35

Ane

A, B, C

Araçá

02

Zoo

B, C

Pau-marfim

01

Zoo

C

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.

Jenipapo

08

Zoo

A, B, C

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich.ex.DC.

Maria-pretinha

01

Zoo

B

Qualea parviflora Mart.

Pau-terrinha

03

Ane

B, C

Salvertia convallariodora A.St.-Hil.

Folha-larga

11

Ane

A, B, C

Euphorbiaceae
Manihot maracasensis Ule
Fabaceae
Bowdichia virgilioides Kunth

Malpighiaceae
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Melastomataceae
Mouriri pusa Gardner ex Gardner
Mimosaceae
Parkia platycephala Benth.

Myrtaceae
Pisidium hians DC.
Opiliaceae
Agonandra brasilienses Miers
Rubiaceae

Vochysiaceae

Las familias más representativas al nivel de especie fueron Anacardiaceae, Apocynaceae,
Caesalpiniaceae, Fabaceae y Mimosaceae, cada una con tres especies. En cuanto al número de
individuos, se destacaron las familias Fabaceae (157 individuos) y Mimosaceae (111
individuos). Ya la especie con mayor representatividad en el área, fue Bowdichia virgilioides
H.B.&K. (119 individuos).
De las especies muestreadas, 15 (45,5%) son zoocóricas, 15 (45,5%) anemocóricas y tres
(9%) autocóricas (Figura 2). Para el total de individuos, 117 (24,5%) son zoocóricos, 271
(57%) anemocóricos y 88 (18, 5%) autocóricos (Figura 3). Específicamente, no hubo
variación de proporción entre anemocoria y zoocoria. Ya en relación al número de individuos,
esos porcentuales son bien distintos.
La familia Mimosaceae presentó especies con dispersión autocórica (Parkia platycephala
Benth.), zoocórica (Stryphnodendron coriaceum Benth.) y anemocórica (Plathymenia
reticulata Benth.). Las familias Apocynaceae y Fabaceae fueron representadas
exclusivamente por especies anemocóricas.
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Figura 2. Porcentaje de la distribución de los
síndromes de dispersión en las especies
muestreadas en el Área de Protección Ambiental
Municipal de Inhamum (Caxias/Maranhão).

Figura 3. Porcentaje de distribución de
síndromes por el total de individuos muestreados,
del Área de Protección Ambiental Municipal del
Inhamum (Caxias/Maranhão).

Al tratar cada área separadamente, la sabana sensu stricto registró 24 especies, siendo 8
(33,3%) zoocóricas, 13 (54,2%) anemocóricas y 3 (12,5%) autocóricas. Para el bosque fueron
encontradas 26 especies, en que 11 (42,3%) son zoocóricas, 12 (46,2%) anemocóricas y 3
(11,5%) autocóricas. Ya para el campo sucio, fueron registradas 28 especies, siendo 13
(46,4%) zoocóricas, 12 (42,9%) anemocóricas y 3 (10,7%) autocóricas (Figura 4).
100%
90%
80%
70%
60%
50%

12,5

54,2

11,5

10,7

46,2

42,9
Autocor ia

40%
30%
20%
10%

Anemoc oria
Zoocoria

33,3

42,3

46,4

bosque

campo sucio

0%
sabana sensu
strictu

Figura 4. Comparación de la distribución de los síndromes de
dispersión por especies muestreadas en las tres áreas de sabana del
Área de Protección Ambiental Municipal del Inhamum
(Caxias/Maranhão).

Todos los individuos fueron distribuidos en tres clases de altura (h): pequeños (h ≤ 2,0),
medios (2,0 < h ≤ 4,0) y grandes (h > 4). Hubo una dominancia numérica de especies de
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vegetación, dentro de la clase de altura mayor que 4,0 m (236 individuos) como se puede
observar en la Tabla 2. La primera clase fue representada por Alibertia edulis (Rich.) A. Rich.
ex. DC. (zoocoria) y Agonandra brasiliensis Miers. (zoocórica). En la segunda clase, se
registran especies como Manihot maracasensis Ule. (autocórica) y Tocoyena formosa K.
Schum. (zoocórica), entre otras. Con frecuencia mayor, la tercera clase fue representada por
varias especies como Caryocar coriaceum Wittm. (zoocórica), Bowdichia virgilioides
H.B.&K. (anemocórica) y Pterodon emarginatus Vogel. (anemocórica). La anemocoria fue
predominante en todas las clases de altura (Tabla 3).
Tabla 2. Lista de datos numéricos de las especies muestreadas (número de individuos y altura), en el
Área de Protección Ambiental Municipal de Inhamum (Caxias/Maranhão).
Nome científico
Anacardium occidentale L.
Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.
Myracrodruon urundeuva Allem.
Himatanthus obovatus (Müll.Arg.) Woodson
Aspidosperma spruceanum Benth.ex.Müll.Arg.
Hancornia speciosa Gomes
Annona dioica A.St.-Hil.
Zeyhera montana Mart.
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.
Protium heptaphyllum (Aubl.) March.
Hymenaea stigonocarpa Mart.ex Hayne
Copaifera langsdorffii Desf.
Dimorphandra gardneriana Tul.
Caryocar coriaceum Wittm.
Combretum mellifluum Eichler
Terminalia brasilienses (Cambess.ex A.St.-Hil.) Eichler
Exellodendron cordatum (Hook.f.) Prance
Diospyros hispida A.DC.
Manihot maracasensis Ule
Bowdichia virgilioides Kunth
Pterodon emarginatus Vogel
Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Mouriri pusa Gardner ex Gardner
Parkia platycephala Benth.
Stryphnodendron coriaceum Benth.
Plathymenia reticulata Benth.
Psidium hians DC.
Tocoyena formosa (Cham.& Schltdl.) K. Schum.
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich.ex DC.
Agonandra brasilienses Miers.
Qualea parviflora Mart.
Salvertia convallariodora A.St.-Hil.
Total de indivíduos
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Nº ind.

Altura Máx. (m)

10
6
3
10
20
1
5
9
4
1
11
9
19
3
4
8
1
3
26
119
15
23
26
3
43
33
35
2
8
1
1
3
11
476

7,0
3,0
6,0
12,0
7,0
4,3
3,5
5,5
3,5
3,5
7,0
5,0
6,9
22,0
3,0
8,0
12,0
3,2
4,0
9,5
10,0
8,0
6,5
3,2
10,0
7,0
7,0
8,0
4,0
1,8
1,8
6,5
7,0
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Tabla 3. Número de individuos (porcentaje) por síndrome de dispersión en cada clase de altura para la
sabana, del Área de Protección Ambiental Municipal de Inhamum (Caxias/Maranhão).

Altura (h)

Zoocoria n (%)

Anemocoria n (%)

Autocoria n (%)

Total

H ≤ 2,0

11 (26,2)

17 (40,5)

14 (33,3)

42

2,0 < h ≤ 4,0

60 (30,2)

98 (49,2)

41 (20,6)

199

H > 4,0

46 (19,6)

156 (66,4)

33 (14,0)

235

117

271

88

476

Total

En algunos trabajos como el de Giehl et al. (2007) y Corrêa et al. (2007), fue encontrada
una mayor proporción de individuos zoocóricos en todas las clases de altura. Sin embargo,
para Huber (1910) las adaptaciones para la diseminación por el viento (anemocoria) son
encontradas en árboles altos. Las dispersiones zoocóricas son observadas en especies con
determinada altura, debido al predominio de la fauna.
De hecho, cuanto mayor la clase de altura, mayor la proporción de anemocoria (Corrêa et
al., 2007), como consecuencia del aumento de la incidencia de vientos en las capas más altas
de la atmósfera. Mientras, a zoocoria, tiende a presentar individuos más bajos, ya que
próximo del suelo una mayor diversidad de especies animales consiguen accesar a los frutos.
Considerando el número de individuos en cada área, se observó que la zoocoria fue
creciente de la sabana sensu stricto hasta la sabana campo sucio, mientras que la anemocoria
decrece (aún siendo predominante). Ya la autocoria, varió un poco de la sabana sensu stricto
para la sabana y del bosque para el campo sucio (Figura 5).
Corrêa et al. (2007), obtuvieron resultados semejantes al comparar áreas de sabana con
diferentes fisionomias. Para dos áreas, una de campo sucio y otra de bosque, los porcentajes
de zoocoria fueron mayores que para la sabana sensu stricto.
Aunque la anemocoria haya sido absoluta, hubo una diferencia significativa entre las tres
áreas, en cuanto a la distribución de los síndromes de dispersión, basada en el número de
individuos muestreados. La anemocoria predomina en las tres áreas, seguida de la zoocoria y
autocoria.

100%
90%
80%
70%
60%

19,1

50%

61,1

20,9

11,1

54,3
55,1

Autocórica

40%

Anemocórica

30%
20%

Zoocórica

10%

19,8

24,1

sabana sensu
stricto

bosque

34,6

0%
campo sucio

Figura 5. Comparación de la distribución de los síndromes de dispersión por
individuos muestreados en las tres áreas de sabana del Área de Protección
Ambiental Municipal del Inhamum (Caxias/Maranhão).
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A maior ocorrência de anemocoria nas três áreas pode ser atribuída ao fato de que as
áreas más abiertas son más favorables a ese sindrome, como preconizaron Howe e Smallwood
(1982). Especies zoocóricas serían más importantes en áreas más cerradas (Morellato y
Leitão-Filho, 1992; Talora y Morellato, 2000). Para Gentry (1983), Howe y Smallwood
(1982), el mayor o menor porcentaje de especies anemocóricas ha sido relacionado con las
variaciones en la precipitación e intensidad de la estación seca. Como resaltaron Marangon
(2010), semillas y frutos dispersos por el viento poseen alas o estructuras que disminuyen la
velocidad de la caída de los mismos. Sin embargo, el predominio de ese síndrome, además del
hecho de ser común en áreas secas, puede estar relacionado también con el grado de
perturbación antrópica existente en el Área de Protección Ambiental Municipal del Inhamum.
Autores como Griz et al. (2002) y Vicente et al. (2003) argumentan que a medida que
aumenta el grado de estacionalidad diminuye la precipitación, los ambientes se tornan más
secos y los vectores abióticos, tales como el viento y la gravedad, van ganando importancia.
Varios estudios acerca de los sindromes de dispersión en áreas de sabana muestran la
gran importancia de la zoocoria en esos ambientes, seguida de la anemocoria (Giehl et al.,
2007; Martins et al., 2007; Seleme y Sartori, 2009; Stefanello et al., 2009; Trindade et al.,
2007). En contrapartida, los resultados presentados evidenciaron la importancia de la
anemocoria para el mantenimiento del flujo genético de las especies del Área de Protección
Ambiental Municipal del Inhamum. En cuanto a la autocoria, los resultados se corroboran con
los de otros autores, en cuyos trabajos, el porcentaje es siempre menor. Siendo una estrategia
de dispersión raramente encontrada en sabana. Vieira et al. (2002) justificam la rareza, por la
pequeña probabilidad de encontrar estas especies, tamaño reducido del número total de estas
especies, tamaño del área muestral utilizada, que puede dificultar la presencia de especies
autocóricas o entonces la baja eficiencia de estas especies al dispersarse.
La interferencia en ecosistemas como la remoción de la fauna asociada, especialmente
por presión de caza, puede llevar a la extinción ecológica y biológica de especies vegetales
que dependen de esos animales para dispersarse o mismo para controlar sus poblaciones
(Dirzo y Domingues, 1986).
Morellato y Leitão-Filho (1992) consideran que el bajo porcentaje de especies
autocóricas parece estar relacionado con el hecho de que estas especies dependen básicamente
de la gravedad para su dispersión, no presentando características que relacionen la dispersión
de las diásporas con algún agente abiótico o biótico.

4. CONCLUSIONES
A anemocoria posee gran importancia para la diseminación de las especies vegetales dentro
del área de estudio, siendo esta típica de áreas más secas. Se infiere que el alto grado de
perturbación antrópica asociado al clima y a la fisionomía del área de estudio, contribuye
significativamente para el predominio de ese síndrome en las especies vegetales. Los datos
obtenidos en ese estudio pudieron subsidiar la elaboración de proyectos de manejo y
recuperación de áreas degradadas y/o de áreas semejantes, y también refuerzan la importancia
de la conservación de estas áreas para el mantenimiento de la diversidad local. Se torna
importante resaltar todavía la necesidad de estudios más exactos sobre la dinámica de
dispersión de esa área, a fin de confirmar los patrones presentados en este trabajo.
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RESUMO.
O objetivo principal do presente trabalho é o de realizar a caracterização limnológica do
reservatório de Itumbiara, GO, por meio de parâmetros limnológicos e radiométricos. Para
tanto duas campanhas de campo foram realizadas, a primeira durante a estação chuvosa
(maio) e a segunda durante a estação seca (setembro). Durante as campanhas de campo os
seguintes parâmetros limnológicos foram medidos: clorofila-a, carbono orgânico dissolvido e
inorgânico, material em suspensão total, temperatura da água, pH e turbidez. Os dados
radiométricos foram coletados por meio de um espectrorradiômetro FieldSpec Hand Held.
Além disso, foram medidos os coeficientes de absorção dos componentes opticamente ativos
na água (COA) em laboratório. Os dados limnológicos foram interpolados utilizando-se o
algoritmo de Krigeagem Ordinária e os dados radiométricos foram transformados em
reflectância de sensoriamento remoto. Os coeficientes de absorção foram utilizados para
construir um diagrama triangular com o objetivo de estudar a contribuição relativa de cada
COA. Os resultados mostraram existir uma distinção espacial dos parâmetros limnológicos
entre a região sob influência da barragem e a sob influência dos rios. Devido à baixa
concentração de clorofila-a, a resposta espectral da água é fortemente afetada pela presença
de partícula inorgânica em suspensão na água. O triângulo de contribuição relativa dos COA
mostrou que a água no reservatório é dominada por matéria inorgânica particulada (entre 6580%). Esses resultados permitem classificar a água do reservatório como sendo uma água do
caso 2.
Palavras-chave: limnologia; bio-óptica; reflectância; águas do caso 2.

Limnological characterization of the Itumbiara hydroelectric reservoir,
Goiás, Brazil
ABSTRACT.
The main objective of this work was to characterize the water properties of the Itumbaira,
GO, hydroelectrically reservoir based on limnological and radiometric parameters. Two field
campaigns were organized, the first during rainy (May) and the second in the wet season
(September). In these field campaigns, the following limnological parameters were analyzed:
chlorophyll-a, dissolved organic and inorganic carbon, total suspended matter, water
temperature, pH and turbidity. The radiometric data were taken using a FieldSpec Hand Held
portable spectroradiometer. Also the absorption coefficient of the optically active components
(OAC) of the water were measured in laboratory. The limnological data was interpolated
using Ordinary Kriging algorithm and the radiometric data were transformed in remote
sensing reflectance. The absorption coefficient was used to build a triangular diagram
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designed to verify the relative contribution of the OAC in water. The results show that there
was a distinct spatial variation in the limnology of the area affected by the dam and the one
under the river confluences. Due to the low chlorophyll-a concentration in water, the spectral
response was strongly influenced by inorganic suspended particles. The triangulation of the
absorption coefficient revealed that the water is dominated by the inorganic particulate matter
(from 65 to 80%). These results set the Itumbiara's water as case 2 water.
Keywords: limnology; bio-optics; reflectance; case 2 waters.

1. INTRODUÇÃO
Os reservatórios hidrelétricos são corpos d´água importantes para a produção de energia,
atividades recreativas e esportivas, pesca comercial, controle de inundações e suprimento de
água. A degradação desses sistemas aquáticos e da qualidade da água pode causar uma série
de impactos ambientais. Devido ao uso e à ocupação do entorno, os reservatórios brasileiros
têm apresentado alterações na qualidade de suas águas (Calijuri, 1999). A qualidade da água
pode ser degradada pela presença de detritos, nutrientes, micro-organismos, pesticidas, metais
pesados e sedimentos (Liu et al., 2003), causando com isso diversos problemas.
Esforços têm que ser empregados para evitar a degradação daqueles corpos que ainda
estão em bom estado e para melhorar aqueles que já estão com problemas de degradação.
Assim, pesquisas devem ser desenvolvidas para se entender os processos físicos, químicos e
biológicos que atuam nesses ambientes e medidas mitigadoras devem ser sugeridas para
conter o avanço da degradação. Diversos estudos têm sido realizados nesse sentido. Prado
(2004) analisou espacial e temporalmente fatores relacionados ao uso e cobertura do solo no
entorno, assim como parâmetros de qualidade da água do reservatório de Barra Bonita (SP).
O estudo mostrou que, de 1990 a 2002, ocorreu um processo gradativo de expansão das
fronteiras agrícolas e urbanas, comprometendo os remanescentes de vegetação natural e
gerando uma carga maior de contaminantes que têm como destino os corpos d’água.
Muitas abordagens têm sido utilizadas para o estudo desses corpos d´água, tais como:
uso de dados limnológicos coletados in situ, uso de dados radiométricos coletados próximos
da superfície, sensoriamento remoto orbital, modelagem hidrodinâmica etc. O objetivo
principal deste trabalho é utilizar dados de qualidade da água e radiométricos coletados in situ
para uma melhor caracterização limnológica do reservatório de Itumbiara, GO.
Devido à grande importância desse reservatório, vários estudos relacionados à qualidade
da água (Bazzoli et al., 1997; Hojo et al., 2004; Rosa, 2005; Mendonça, 2007; FURNAS,
2008; Vieira et al., 2009) e preservação ambiental (Oliveira, 2006; Lopes e Santos, 2002)
foram realizados.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
O reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Itumbiara (18º 25’ S, 49º 06’ W) está
localizado no bioma cerrado, na divisa dos estados de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e
Goiás. Foi formado pelo represamento do Rio Paranaíba, resultando na inundação de seus
principais tributários, os Rios Corumbá e Araguari (Figura 1). Possui forma dendrítica, com
778 Km2 de área inundada e um volume total de 17 bilhões m3 (Alcântara et al., 2010a). A
profundidade média do reservatório, no período de cheia, é de aproximadamente 32 m,
durante a seca por volta de 22 m e a máxima pode chegar até 80 m, as maiores profundidades
se encontram próximas à barragem (Alcântara et al., 2010b).
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Figura 1. Localização do Reservatório de Itumbiara, os principais rios e as principais cidades.

O clima na região do reservatório é caracterizado por uma precipitação que varia de 2
mm durante a estação seca (maio – setembro) a 315 mm na estação chuvosa (outubro – abril).
Durante a estação chuvosa, a intensidade dos ventos varia de 1,6 a 2,0 ms-1, podendo alcançar
3,0 ms-1 durante a estação seca (Figura 2-a). A temperatura do ar durante a estação chuvosa
pode variar de 25 a 26,5ºC e atingir o mínimo em junho (21ºC) na estação seca.

Figura 2. Caracterização climática da área do reservatório de Itumbiara por meio de uma média de
2003 a 2008.
Fonte: Alcântara et al. (2010b).

A umidade relativa do ar possui uma variação cujo padrão é simular à temperatura do ar,
com uma pequena variação no valor mínimo em setembro (47%); durante a estação chuvosa,
a umidade pode atingir 75% (Figura 2-b). O nível da água no reservatório pode ser observado
na Figura 3.
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Figura 3. Variação média diária (2003-2008) do nível da água (C) no reservatório e sua
variação no tempo (t).
Fonte: Alcântara et al. (2010b).

Os dados de variação do nível da água foram utilizados como referência para o
planejamento das campanhas de campo. Esse procedimento foi necessário para se garantir que
as campanhas de campo fossem representativas de duas condições diferentes, ou seja, em um
período seco e outro chuvoso.
2.2. Campanhas de Campo
Duas campanhas de campo foram realizadas na área de estudo, uma no período de cheia
do reservatório (12 e 13 de maio de 2009) e outra no período de vazante (9, 10 e 11 de
setembro de 2009).
2.2.1. Planejamento amostral
Para a determinação do local dos pontos amostrais, imagens do sensor MODIS
adquiridas no site https://wist.echo.nasa.gov/api, do mês de maio de 2008, no mesmo mês da
coleta de campo, porém do ano anterior, foram classificadas a fim de se obter uma verificação
prévia dos tipos de água presentes no reservatório. Para essa classificação, foram analisadas
tanto imagens da plataforma Aqua quanto Terra, de modo a contornar o problema de
cobertura por nuvens na região do reservatório e obter imagens com melhor qualidade (sem
ruídos). Inicialmente foram escolhidas imagens de 10/05 e 14/05/08 das duas plataformas.
A classificação foi realizada optando-se pela imagem do dia 10/05/2008 da plataforma
Aqua. O produto escolhido foi o MYD09 referente à reflectância de superfície, sendo
utilizadas as bandas 1 (648 nm), 2 (858 nm), 3 (470 nm), 4 (555 nm), 5 (1240 nm) e 7 (2130
nm), excluindo-se a banda 6 (1640 nm) devido à presença de ruído. A imagem foi reamostrada de 500 m para 250 m no aplicativo MODIS Reprojection Tool (South Dakota
School..., 2002),
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Tendo em vista que o objetivo é identificar massas de água diferentes no reservatório, se
fez necessário, criar uma máscara para separar água de terra firme. Isso teve por objetivo
diminuir o tempo de processamento e evitar contaminação da terra durante a classificação.
Essa máscara foi construída por meio da aplicação do algoritmo NDWI (índice de diferença
normalizada da água) (Mcfeeters, 1996).
A classificação da superfície da água tem como princípio físico o comportamento
espectral de uma determinada massa de água em que os componentes opticamente ativos
(matéria inorgânica em suspensão, clorofila-a e matéria orgânica dissolvida) interagem com a
radiação eletromagnética, e essa energia retorna ao sensor onde é registrada (Kirk, 1994).
O princípio desse tipo de classificação é que o classificador irá separar massas de água
com composições diferentes, permitindo que os pontos amostrais sejam escolhidos de forma a
melhor representar as características da água. A classificação das massas de água no
reservatório foi realizada por meio do classificador não supervisionado K-médias
(Bandyopadhyay e Maulik, 2002).
A distribuição dos pontos de coleta é mostrada na Figura 4, onde foram coletados dados
limnológicos e radiométricos.

Figura 4. Localização dos pontos de amostragem durante os campos de maio e setembro
de 2009.

2.2.2. Dados limnológicos
Amostras de água foram tomadas a uma profundidade de um metro, por meio de uma
garrafa de Van Dorn. Essas amostras de água foram analisadas em laboratório com vistas a
determinação dos seguintes parâmetros: concentração de clorofila-a (µgL-1) de acordo com
Nush (1980), material em suspensão orgânico e inorgânico (mgL-1) de acordo com Wetzel e
Likens (1991), e carbono orgânico e inorgânico dissolvido (mgL-1) por meio do Analisador de
Carbono Total SHIMADZU, modelo TOC-5000. Parâmetros como temperatura da água (ºC),
pH e turbidez foram amostrados in situ por meio de uma sonda multiparâmetro YSI.
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2.2.3. Dados radiométricos
Medidas radiométricas foram realizadas nos pontos amostrais em ambas coletas de
campo, utilizando-se dois equipamentos. Para as medidas acima da superfície da água foi
utilizado o radiômetro hiperespectral Fieldspec Hand Held, seguindo-se o protocolo de
aquisição sugerido por Fougnie et al. (1999), sem polarizador.
Esse radiômetro possui campo de visada entre 5º e 15º, resolução espectral de 3 nm e
intervalo espectral de 350 a 1100 nm. O cálculo da reflectância de sensoriamento remoto
(Rrs) foi realizado de acordo com Mobley (1999). Detalhes dos procedimentos metodológicos
podem ser acessados em Nascimento et al. (2009).
2.2.4. Coeficiente de absorção dos componentes opticamente ativos
Amostras de água também foram utilizadas para determinação dos coeficientes de
absorção do material particulado (fitoplâncton e detritos), e da matéria orgânica dissolvida
(CDOM), seguindo os protocolos de análise publicados pelo projeto SeaWIFS da NASA
(National Aeronautics and Space Administration) (Mueller et al., 2002).
A partir dos valores dos coeficientes de absorção específicos, dos componentes
opticamente ativos (COAs), estabelecidos por filtração e leitura de amostras coletadas em
campo, foi construído um diagrama triangular indicando a contribuição relativa de cada
componente na água do reservatório. Essa classificação é baseada nas contribuições relativas
dos três tipos de substâncias e não depende da magnitude das contribuições individuais. A
contribuição da água pura não entra na classificação, já que seu coeficiente de absorção é uma
propriedade óptica constante. Assim, as amostras foram classificadas com base nas
contribuições relativas dos três componentes opticamente ativos, no comprimento de onda de
440 nm (comprimento de onda no qual todos os componentes são opticamente importantes)
(Prieur e Sathyendranath, 1981), e os resultados foram plotados em um diagrama triangular.
Esse procedimento foi realizado para 20 pontos amostrais em maio e 23 pontos em setembro.
2.3. Estrutura espacial dos dados
Os dados limnológicos foram interpolados por meio do algoritmo de Krigeagem
Ordinária com modelo de variograma linear, com o objetivo de analisar sua estrutura espacial
(Journel, 1988). A krigeagem compreende um conjunto de técnicas de estimação e predição
de superfícies baseada na modelagem da estrutura de correlação espacial. O que diferencia a
krigeagem de outros métodos de interpolação é a estimação de uma matriz de covariância
espacial que determina os pesos atribuídos às diferentes amostras, o tratamento de
redundância dos dados, a vizinhança a ser considerada no processo inferencial e o erro
associado ao valor estimado (Camargo et al., 2004). inferencial e o erro associado ao valor
estimado (Camargo et al., 2004). Portanto, a grande diferença é a maneira como os pesos são
atribuídos às diferentes amostras. No caso da interpolação por média simples, por exemplo, os
pesos são todos iguais a 1/N (N = número de amostras); na interpolação baseada no inverso
do quadrado das distâncias, os pesos são definidos como o inverso do quadrado da distância
que separa o valor interpolado dos valores observados. Na krigeagem, o procedimento é
semelhante ao de interpolação por média móvel ponderada, exceto que aqui os pesos são
determinados a partir de uma análise espacial, baseada no semivariograma experimental. A
krigeagem possibilita inferência de valores a partir de amostras pontuais de um atributo
espacial. Essas inferências são usadas, geralmente, para finalidades de mapeamento digital de
atributos espaciais (Journel, 1988; Felgueiras, 1999).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados serão apresentados em três seções, obedecendo à seguinte ordem: (a)
análise dos dados limnológicos obtidos in situ e analisados em laboratório, (b) dados
limnológicos obtidos in situ por meio de uma sonda YSI, (c) dados de radiometria da água e
(d) a contribuição relativa dos componentes opticamente ativos na água do reservatório.
3.1. Dados de laboratório
Concentração de clorofila-a: a maior concentração de clorofila-a no reservatório foi
observada durante o mês de setembro (10,02 µgL-1) e a menor, no mês de maio (2,70 µgL-1).
No mês de maio, a região sob transição do rio Araguari com o reservatório foi onde
ocorreram as maiores concentrações e os menores na porção norte (Figura 5-a). No mês de
setembro, as maiores concentrações também foram encontradas na transição do rio Araguari,
assim como em toda a porção sul do reservatório. As menores concentrações se concentraram
na entrada do rio Paranaíba e próximo à barragem.

Figura 5. Distribuição espacial dos parâmetros obtidos em laboratório nos meses de
maio e setembro: (a) clorofila-a, (b) total de sólidos em suspensão (TSS), (c) carbono
orgânico dissolvido (COD) e (d) carbono inorgânico dissolvido (CID).
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Total de sólidos em suspensão (TSS): o TSS no reservatório não se alterou de maio a
setembro, mostrando que os valores máximos são muito próximos, 1,54 mgL-1 e 1,81 mgL-1,
respectivamente (Figura 5-b). Os dados interpolados mostram que parece ocorrer um padrão
de distribuição do TSS no reservatório, provavelmente devido ao padrão de vento na região.
Ou seja, a figura mostra que o TSS parece ter um ‘caminho’ que se estende do Rio Paranaíba
até a barragem.
Carbono orgânico dissolvido (COD): o COD tem maior concentração no mês de
setembro (máximo de 2,59 mgL-1) e menor em maio (máximo de 1,17 mgL-1). Em maio, é
possível observar que a concentração de COD aumenta de leste para oeste, ou seja, dos rios
para o centro do reservatório. Isso mostra que devido às chuvas e à ação do vento, a maior
fonte de COD no reservatório vem da bacia de drenagem (Figura 5-c).
Carbono inorgânico dissolvido (CID): assim como o COD, o CID também apresenta
maiores concentrações em setembro (máximo de 3,76 mgL-1) em relação a maio (máximo de
3,22 mgL-1). No caso de setembro essas altas concentrações estão concentradas na transição
do rio Paranaíba com o reservatório (Figura 5-d). Já no caso maio se verifica que a transição
rio Araguari com o reservatório é o que apresenta menor concentração.
3.2. Dados da sonda
Turbidez: apresenta maior turbidez durante o mês de maio, com valor máximo de 6,30
NTU; em setembro, a turbidez é quase 5 vezes menor (Figura 6-a). Em maio, a turbidez é
maior na confluência do rio Paranaíba e menor próximo à barragem. Em setembro, é maior
nos rios Paranaíba e Araguari e menor no corpo principal do reservatório. Esse
comportamento é devido a maio ser um período chuvoso o que traz por meio de escoamento
superficial material de origem terrestre para dentro do reservatório.
pH: em média o pH de ambos os meses em análise apresentam valores muito próximos
(maio = 7,63 e setembro = 6,99). No entanto, o pH no mês de maio é mais homogêneo com
pouco gradiente horizontal; ao passo que no mês de setembro o pH se apresenta
compartimentalizado (Figura 6-b). A grande diferença entre maio e setembro são os locais
onde os maiores valores de pH ocorrem. Em maio, esses valores estão mais concentrados nos
rios e, em setembro, na região próxima à barragem.
Temperatura da água: a temperatura da água é maior durante o período chuvoso (maio) e
menor durante o período de estiagem (setembro). Essa diferença de temperatura se deve,
principalmente, à maior radiação de onda curta e temperatura do ar durante o período chuvoso
(Alcântara et al., 2010a). Durante o período de estiagem, a temperatura da água é menor
devido à menor radiação de onda curta. Além disso, durante o período de estiagem, o
reservatório pode sofrer influência de frentes frias (Alcântara et al., 2010c). Em setembro,
pouco gradiente horizontal existe (Figura 6-c). Em maio, existe uma diferença de temperatura
entre a região próxima da barragem e as outras regiões do reservatório que chega a
aproximadamente 4ºC.
3.3. Dados de radiometria da água
As curvas de Reflectância de Sensoriamento Remoto (Rrs) coletadas em maio e setembro
podem ser observadas na Figura 7. Para os dois períodos de coleta, as curvas apresentaram
um pico entre 500 e 600 nm, mostrando uma provável influência por sedimentos inorgânicos
em suspensão, pois o espectro de águas dominadas por esse componente apresenta um
aumento na reflectância, principalmente, na região entre 580 e 680 nm (Novo et al., 1991).
A resposta espectral do sedimento em suspensão também varia de acordo com sua
granulometria (Cabral et al., 1990) e a origem e cor do sedimento, entretanto no intervalo de
550 a 570 nm é observado um espalhamento maior (Choubey e Subramanian, 1991; Gitelson
e Keydan, 1990).
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As curvas espectrais encontradas se assemelham as curvas encontradas por Liew et al.
(1999), com baixas concentrações de clorofila e de sedimentos em suspensão. No mês de
setembro, observa-se um achatamento do pico. Goodin et al. (1993) demonstraram, ao estudar
a resposta fitoplanctônica, que as curvas de reflectância sofrem um deslocamento de um pico
bem definido em 550 nm, quando a água está pouco túrbida, para um pico mais extenso e
achatado que vai de 550 nm a 650 nm em águas com níveis mais altos de turbidez. Esse
resultado mostra o mascaramento do pico na faixa do verde devido aos sedimentos em
suspensão.

Figura 6. Distribuição espacial dos parâmetros obtidos por meio de uma sonda YSI
nos meses de maio e setembro: (a) turbidez, (b) pH e (c) temperatura da água.
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Figura 7. Espectros de Rrs obtidas em campo nos meses de maio e setembro de 2009.
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3.4. Contribuição relativa dos componentes opticamente ativos
A partir dos coeficientes de absorção dos componentes opticamente ativos da água, foi
construído um diagrama triangular, indicando as importâncias relativas de cada componente,
para as duas saídas de campo. A Figura 8 mostra qual o componente dominante nos dois
períodos de coleta.
Nos dois períodos de coleta, fica evidente a dominância por detritos, ou seja, a parte
inorgânica do material particulado. No mês de maio, algumas amostras indicam uma maior
contribuição de matéria orgânica dissolvida. Esse resultado corrobora os dados de Rrs
medidos em campo, demonstrados na Figura 7. Em quase todas as amostras analisadas, em
maio e setembro, os detritos contribuíram com mais de 50% para a absorção total
(descontando-se àquela pela água pura). O fitoplâncton contribui, em média, com um pouco
mais de 20% de todas as coletas. O CDOM apresentou a menor contribuição relativa, ficando
abaixo dos 40% em maio, e dos 25% em setembro. Essa aparente maior contribuição do
CDOM em maio se deve ao fato de duas amostras apresentarem valores altos de contribuição
relativa, cujos pontos amostrais se localizam próximos ao rio Corumbá. De acordo com a
metodologia proposta por Prieur e Sathyendranath (1981), a água do reservatório de Itumbiara
pode ser classificada como do Caso 2, dominada por detritos.

Figura 8. Diagrama ternário indicando a importância relativa
de cada componente opticamente ativo. Círculos pretos
indicam dados do mês de maio, e quadrados vermelhos
indicam dados do mês de setembro.

4. CONCLUSÃO
De acordo com os resultados encontrados da análise de dados in situ, conclui-se que o
componente opticamente ativo dominante no reservatório de Itumbiara é o material
particulado inorgânico, nos dois períodos de coleta, cheia e vazante. Caracterizando a água do
reservatório como sendo do tipo 2.
Os dados coletados pelo perfilador Satlantic, tais como concentração de clorofila,
temperatura da água e coeficiente de retroespalhamento do material particulado sugerem uma
divisão do reservatório em maio, período de cheia, em dois compartimentos. Um sendo a
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região do rio Corumbá e o outro, o corpo do reservatório como um todo. Em setembro, época
de vazante, o reservatório se apresenta de forma mais homogênea, não sendo, portanto,
compartimentado.
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RESUMO
Sistemas aquáticos respondem continuamente às condições climáticas, as quais variam
amplamente no espaço e no tempo. A resposta de cada corpo d’água às condições externas
(processos hidrometeorológicos) é revelada em um primeiro momento por meio da sua
estrutura térmica. A maioria dos processos químicos, físicos e biológicos em sistemas
aquáticos continentais é afetada diretamente pelo regime hidrológico do corpo d’água (por
exemplo: profundidade do corpo d’água) e mudanças térmicas (por exemplo: padrão de
estratificação), sendo também indiretamente afetado pelas variações climáticas. Entender o
sistema reservatório-clima é de fundamental importância no entendimento dos efeitos das
mudanças climáticas nos processos limnológicos. Baseado nisso o objetivo geral deste
trabalho é desenvolver um modelo conceitual termodinâmico para o reservatório hidrelétrico
de Itumbiara, GO. A metodologia desenvolvida foi baseada na utilização de imagens de
satélite de resolução moderada, as quais permitiram a estimativa do campo de temperatura de
2003 a 2008 durante o dia e durante a noite. Os resultados mostraram o potencial do uso de
imagens de satélite no estudo das variações da temperatura de superfície e, principalmente, na
explicação de tais variações. O uso de dados meteorológicos e de temperatura da água em
vários níveis, obtidos por estações meteorológicas e boias de monitoramento automático
contribuíram para o melhor entendimento dos processos físicos na camada de mistura do
reservatório. Os resultados também permitiram a elaboração de modelos conceituais sobre a
termodinâmica da água do reservatório de Itumbiara.
Palavras-chave: fluxo de calor; temperatura; MODIS/Terra; estratificação e mistura.

Developing a thermodynamic a conceptual model for the Itumbiara
hydroelectric reservoir based on satellite and telemetric data
ABSTRACT
Aquatic systems continually respond to climatic conditions that vary over broad scales of
space and time. The response of each water body to external conditions (hydrometeorological processes) is revealed in the first place by the thermal structures present in
water body. Most lacustrine chemical, physical and biological processes are affected directly
by lake hydrological (e.g. lake depth) and thermal changes (e.g. seasonal stratification), and
are thus, indirectly affected by climate variation. Understanding lake-climate system
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interactions is therefore of fundamental importance to evaluate the effects of climate change
on limnological processes. Based on this, the objective of this work was to develop a
thermodynamic conceptual model for the Itumbiara hydroelectric reservoir (Goiás State,
Brazil). The developed methodology was based on the use of satellite imagery of moderate
resolution that allow the computation of the water surface temperature from 2003 to 2008 (six
years) during the daytime and nighttime. The results showed the potential of the use of
moderate resolution satellite data to study water surface temperature variability and to explain
the main causes of this variability. The use of hydro-meteorological and bulk temperature
collected by station and autonomous buoy, respectively, contributed to better understand the
physical processes in the mixed depth of the reservoir. Also the results allow the elaboration
of conceptual models for the thermodynamics of the Itumbiara reservoir.
Keywords: heat flux; temperature; MODIS/Terra; stratification and mixing.

1. INTRODUÇÃO
Um dos parâmetros considerado chave para o entendimento da dinâmica de sistemas
aquáticos é a temperatura, por ser determinante na manutenção ecológica (Horne e Goldman,
1994). Tal parâmetro também exerce influência sobre reações químicas e processos
biológicos e físicos na água. A variação da temperatura com a profundidade (ocorrência ou
não de estratificação térmica), por exemplo, pode ser utilizada para caracterizar a estrutura
das características físicas dos reservatórios.
A estratificação de um reservatório é resultado de vários processos físicos os quais
distribuem calor da superfície da água para as outras camadas. Esses processos dependem não
somente de variáveis meteorológicas como, vento, radiação de onda curta e longa, mas
também das características biogeoquímicas do corpo d’água. Por exemplo, a penetração da
radiação de onda curta na coluna d’água depende do material particulado na água. Além
disso, as diferenças de temperatura entre o ar e a água controlam os fluxos de calor e
umidade, que são cruciais para o entendimento do ciclo hidrológico (Linvingstone, 1999;
Straile et al., 2003).
A distribuição espacial da temperatura é fundamental para a compreensão do
desempenho e do funcionamento dos reservatórios (Kimmel et al., 1990). Alguns autores têm
mostrado a importância da tomada d’água em reservatórios na determinação da estratificação
termal (Ford, 1990; Casamitjana et al., 2003). Tomadas d’água na superfície geralmente
dissipam calor, pois a camada superficial da água aquecida é diretamente removida,
resultando na preservação da água mais fria e densa no hipolímnio. Por outro lado, tomadas
d’água próximo ao fundo têm a tendência de reter calor, isto porque a liberação da água fria
do hipolímnio resulta em uma expansão da camada do epilímnio aquecida pela radiação solar
(Kennedy, 1999). A posição da tomada d’água no reservatório pode então, modificar o campo
de temperatura da superfície da água.
De forma geral, a resposta térmica de um reservatório está associada às condições
climáticas e meteorológicas que causam e afetam os ciclos sazonais do balanço de energia e,
assim, também a temperatura da superfície da água e a estratificação térmica (Lerman e
Imboden, 1995). Fundamentalmente, a temperatura e a estrutura térmica de um sistema
aquático são controladas pelas radiações de ondas longas e curtas, fluxos de calor sensível e
latente, e as energias associadas às entradas e saídas de radiação do sistema aquático
(Henderson-Sellers, 1986).
A retenção de calor em corpos d’água está relacionada com fatores que influenciam a sua
distribuição em sistemas aquáticos, tais como, o trabalho físico realizado pela energia dos
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ventos, as correntes e outros movimentos da água, a morfometria, perdas e ganhos de água. O
que resulta em padrões de sucessão termal e estratificação que influenciam de forma
fundamental os ciclos biogeoquímicos, os quais governam por sua vez a produção e a
decomposição em sistemas aquáticos (Chapra, 1997).
O balanço de calor em um sistema aquático representa, em síntese, a troca de calor com o
ambiente circunvizinho (essencialmente a atmosfera). Devido à baixa condutividade térmica
da água, a perda de radiação termal é predominantemente um fenômeno superficial, restrito
aos primeiros centímetros da superfície do corpo d’água (Henderson-Sellers, 1986; Wetzel,
2001).
A estrutura termal resultante, a qual varia no tempo e no espaço em relação às condições
externas são extremamente importantes para a troca de gases entre a superfície da água e a
atmosfera (Ambrosetti et al., 2002); mudanças na estrutura térmica de sistemas aquáticos são
dirigidas por interações complexas com a atmosfera (Robertson e Ragotzkie, 1990).
Modelos numéricos têm sido utilizados para integrar essas complexas interações
permitindo a determinação de como mudanças específicas na atmosfera podem alterar a
estrutura térmica de corpos d’água. Os modelos numéricos simulam os processos físicos que
ocorrem no corpo d’água, sendo desenvolvidos principalmente para examinar mudanças que
ocorrem sobre o curso de uma estação (Imberger, 1985) e interanuais (Beletsky e Schwab,
2001).
Outra ferramenta utilizada para estudar a distribuição da temperatura superficial da água
no espaço e sua variabilidade no tempo é o sensoriamento remoto (Schott et al., 2001). Por
oferecer uma visão sinótica da superfície da água e a possibilidade de estimar sua temperatura
em períodos longos de tempo, alguns pesquisadores conduziram suas pesquisas utilizando
imagens de satélite para documentar a temperatura superficial de sistemas aquáticos
continentais (Schott et al., 2001; Li et al., 1999; Oesch et al., 2005).
Avanços na área de sensoriamento remoto permitem um monitoramento mais acurado
dos sistemas aquáticos em geral (Alsdorf e Lettenmaier, 2003) e sua qualidade em particular
(Vos et al., 2003). O uso de sensoriamento remoto no estudo do ciclo da temperatura em
sistemas aquáticos de água doce tem crescido nos últimos anos (Bussières et al., 2002). A
estimativa da temperatura da superfície da água tem sido realizada utilizando o sensor
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) a bordo dos satélites da série NOAA
desde 1979 e do sensor ATSR (Along Track Scanning Radiometer) lançado em 1991. O
sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo dos satélites Terra
e Aqua (lançados em 1999 e 2002, respectivamente) devido a sua resolução temporal, tem
demonstrado grandes possibilidades no estudo do ciclo térmico de sistemas aquáticos.
Apesar dos avanços na área de sensoriamento remoto orbital, esse método ainda está
limitado à camada milimétrica da superfície da água. Além disso, a resolução temporal dos
satélites atuais ainda não permitem observar variações de curto termo. Baseado nisso, alguns
autores (Stech et al., 2006; Alcântara et al., 2010a) têm trabalhado com dados em alta
frequência temporal, obtidos por meio de boias de monitoramento automático.
O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo conceitual termodinâmico para o
reservatório hidrelétrico de Itumbiara.
1.1. Área de estudo
O Reservatório Hidrelétrico de Itumbiara (18°25’S, 49°06’W) está localizado no bioma
cerrado, na divisa dos estados de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e Goiás e é formado,
principalmente, pelo represamento dos rios Paranaíba, Araguari e Corumbá. Possui forma
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dendrítica, com 740 Km2 de área inundada, 17,03 bilhões de m3 de volume de água, e,
aproximadamente, 80 m de profundidade máxima durante a cheia, e 70 m durante a seca
(Figura 1).

Figura 1. Localização do reservatório de Itumbiara na região central do
Brasil (a), no contexto do estado do Goiás (b) a extensão da área
inundada pelo reservatório, topografia e a localização da estação
meteorológica e da boia de monitoramento automático SIMA (c).

O clima na região do reservatório é caracterizado por uma precipitação que varia de 2
mm durante a estação seca (maio – setembro) a 315 mm na estação chuvosa (outubro – abril).
Durante a estação chuvosa, a intensidade dos ventos varia de 1,6 a 2,0 ms-1, podendo alcançar
3,0 ms-1 durante a estação seca (Figura 2-a). A temperatura do ar durante a estação chuvosa
pode variar de 25 a 26,5ºC e atingir o mínimo em junho (21ºC) na estação seca. A umidade
relativa do ar possui uma variação cujo padrão é simular à temperatura do ar, com uma
pequena variação no valor mínimo em setembro (47%); durante a estação chuvosa a umidade
pode atingir 80% (Figura 2-b).
dC
Tomando como base a taxa de variação do nível da água no reservatório ( dt ), é
possível classificar os estágios da água de acordo com o sugerido por Barbosa et al. (2006). O
nível da água começa a subir em dezembro e se estende até maio (com taxa de variação média
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dC

para o período de dt = 0,031 m dia-1); de maio a junho, o reservatório atinge o seu máximo
de armazenamento de água (taxa de variação de, aproximadamente, 0,006 m dia-1). Devido ao
uso da água armazenada para geração de energia e abastecimento e às taxas de evaporação, o
nível da água baixa até novembro (taxa de variação de aproximadamente 0,032 m dia-1) e
atinge seu menor nível de armazenamento em dezembro (taxa de variação de
aproximadamente 0,023 m dia-1). Esses dados foram úteis na seleção da melhor época para a
amostragem de profundidades no reservatório.

Figura 2. Caracterização climática da área do reservatório de Itumbiara por meio de uma média
de 2003 a 2008.

Esse padrão hidroclimático e a rotina de operação do reservatório para geração de
energia elétrica conduz à variação de nível da água no reservatório, e pode ser visualizado por
meio da Figura 3.

Figura 3. Variação média diária (2003-2008) do nível da água (C) no reservatório e sua
variação no tempo (t).
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Levantamento batimétrico
A primeira campanha de campo para amostragem das profundidades no reservatório foi
realizada entre 11-15 de maio de 2009, quando o nível da água pode ser considerado máximo
(Figura 3). Como não foi possível cobrir toda a área do corpo principal do reservatório com
apenas uma campanha de campo, uma segunda campanha foi realizada entre 11-16 de agosto
de 2009.
O meio convencional de medir a profundidade de corpos d’água é por meio de
transectos, utilizando-se cordas graduadas com um peso na ponta, a qual é baixada até o
fundo do corpo d’água e sua posição (latitude/longitude) é anotada em conjunto com a
profundidade do ponto. Um recente desenvolvimento tecnológico nos levantamentos
batimétricos é o uso de um Sonar (Sound Navigation and Ranging) montado em uma
embarcação, comumente chamado de ecobatímetro; este é acoplado a um GPS (Sistema de
Posicionamento Global) podendo operar em duas frequências 50 e 200 KHZ. Esses sistemas
têm a opção de gravar automaticamente uma série de dados (x,y,z) em um cartão de memória
o qual pode ser facilmente acessado via software proprietário (Merwade, 2009). A
amostragem de profundidade no corpo principal do reservatório foi realizada utilizando-se um
ecobatímetro LMS-525 da marca Lowrance.
Para delimitação do limite entre terra firme e área inundada no reservatório, uma cena do
sensor TM a bordo do Landsat-5 de 26 de maio de 2007 (período de máximo nível de água no
reservatório) foi adquirida. Depois de identificada a época do ano em que o máximo nível de
água ocorre, a cena do sensor TM/Landsat-5 da área de estudo foi georreferenciada. Nessa
cena foi aplicado o índice NDWI (Normalized Difference Water Index), (Mcfeeters, 1996) o
qual tem como objetivo delimitar o que é água e o que não é; gerando uma máscara de terra.
Essa cena TM foi utilizada para a construção das rotas ou malhas de amostragem de
profundidades (Figura 4).
As rotas apresentadas na Figura 4 foram exportadas para o GPS por meio do software
GPS TrackMaker. Em campo, de posse do GPS com as rotas e o ecobatímetro montado no
barco, foi necessário apenas seguir as rotas e fazer a aquisição das profundidades que eram
gravadas automaticamente pelo próprio equipamento por meio de um cartão de memória
MMC. Estando esses dados em um formato adequado, o próximo passo foi a interpolação.
2.1.1. Interpolação dos dados de profundidade medidos com ecobatímetro
A interpolação dos dados de profundidade foi realizada utilizando-se o algoritmo de
Krigeagem Ordinária (Isaaks e Srivastava, 1989), seguindo a metodologia descrita em
Merwade (2009).
2.2. Cálculo da área e volume do reservatório no tempo
Utilizando-se a grade de profundidades obtida por meio da sondagem com ecobatímetro
e com a cota média (1993-2003) mensal da água do reservatório (Figura 3), a área foi
calculada por meio de rotinas do ArcGIS (ESRI, 2004) e o volume como sugerido por Chapra
(1997), como segue:
zm

V = ∫ A( z ) dz

[1]

z0

em que A é a área (m²) em uma dada profundidade z (m).
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Figura 4. Rotas planejadas para medidas de profundidade utilizando-se o ecobatímetro.

2.3. Dados medidos in-situ
2.3.1. Dados de temperatura da água, intensidade e direção do vento e evaporação
Dados de temperatura da água em quatro níveis 5, 12, 20 e 40 metros e dados de vento
(intensidade e direção) de 28 de março de 2009 a 17 de fevereiro de 2010 foram coletados (a
cada 1 hora) por meio de um sistema automático de coleta de dados, denominado SIMA
(Sistema Integrado de Monitoramento Ambiental, Figura 1-c). Esse sistema compõe-se de
uma boia toroidal ancorada, instrumentada com sensores meteorológicos, de qualidade da
água e uma cadeia de termistores. Os dados são coletados automaticamente e transmitidos via
enlace dos satélites brasileiros (SCD-2, CBERS-1 ou CBERS-2, brasileiros, ou da série
NOAA, americanos) e de um sistema de recepção dos sinais dos satélites (Stech et al., 2006).
Com o cálculo da área e volume variando ao longo do tempo e os dados de temperatura
da água em quatro níveis obtidos pelo SIMA, foi possível estimar o conteúdo médio de calor
armazenado por mês no reservatório.
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2.3.2. Calor médio armazenado por mês
O conteúdo de calor ( ς , cal) para um dado volume de água armazenado no reservatório
pode ser calculado utilizando-se a formulação dada por Chapra e Reckhow (1983):
ς = tρCV
[2]
em que t é a temperatura da água (ºC), ρ é a densidade da água (gcm-3), C é o calor
específico da água (calg-1ºC-1), e V é o volume de água (cm3).
Para transformar a temperatura da água em calor ( ς H , cal cm-2), é assumido que o
volume de um grama de água é 1ml, e que o calor específico da água é 1 cal g-1 ºC-1 (Wetzel e
Likens, 2000):

ςH =

Z MAX

∑t

z

Az h z

[3]

Z0

em que z 0 é a superfície do reservatório, zm é a profundidade máxima (m), tz é a temperatura
(ºC) média em cada camada de espessura hz (cm), com ponto central na profundidade (z) e Az
é a área à profundidade z (cm2). A obtenção de ς H é realizada por meio da multiplicação do
volume (cm³) pela temperatura média (ºC) em cada camada (ºC cm3) dividida pela área
superficial do reservatório (cm²), do qual se obtém o conteúdo calórico em cal/cm2). Os dados
de temperatura in-situ por profundidade serão obtidos por meio de um sistema automático de
coleta de dados limnológicos (SIMA, Figura 1-c).
2.4. Dados de sensoriamento remoto termal
O sensoriamento remoto orbital por meio de sistemas ópticos, ou seja, que operam na
faixa do visível e infravermelho do espectro eletromagnético representa atualmente uma
ferramenta importante para estudos em sistemas aquáticos. Existem várias plataformas em
operação, oferecendo diferentes opções de resolução espacial, temporal, espectral e
radiométrica, de acordo com as necessidades de cada aplicação. Em especial, pode-se destacar
o sensor EOS-MODIS.
O sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), a bordo dos
satélites EOS-TERRA e EOS-AQUA do programa Earth Observing System (EOS) da
Agência Espacial Americana (National Aeronautics and Space Administration - NASA),
reúne um conjunto de características inéditas, que o capacitam para a realização de estudos
em diversas áreas do conhecimento.
O produto MOD11A1 utilizado neste trabalho foi a versão 5 com processamento L31. A
versão V5 foi selecionada por apresentar refinamentos em relação aos seus antecessores, tais
como considerar a elevação da área imageada, utilizar máscara de nuvens, remoção de pixels
contaminados por nuvens e correção atmosférica (Wan, 2008). Além disso, em um estudo
conduzido por Oesch et al. (2005) em três lagos da Europa, o produto de temperatura de
superfície do MODIS/Terra apresentou menor erro do que o do MODIS/Aqua.
De acordo com Wan et al. (2004), o produto MOD11A1 possui uma acurácia de
aproximadamente 1ºC no limite de variação de -10 a 50ºC. s dados de temperatura são
tomados durante o dia (~10h30min) e noite (~23h30min). O algoritmo utilizado para a
estimativa da temperatura de superfície é:

1

O nível de processamento L3 é um produto geofísico que foi temporal ou espacialmente manipulado (Wan,
2008).
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MODIS SST = C1 + C 2(T 31) + C 3(T 32 − T 31)( SSTguess )
+C 4( Secq − 1)(T 32 − T 31)

[4]

em que T31 e T32 são a temperatura de brilho dos canais 31 e 32 do sensor MODIS,
respectivamente; SSTguess é um primeiro palpite para a temperatura da superfície e sec é o
secante do ângulo zenital do satélite ( q ). Esse algoritmo distingue o conteúdo de vapor de
água entre a baixa e alta atmosfera por meio do uso de dois pares de coeficientes, C1 − C 4 ,
dependendo da diferença de temperatura de brilho entre os canais 31 e 32 do MODIS.
Para o produto de temperatura diurno, a interpolação ótima (IO) de Reynolds (Reynolds
e Smith, 1994) foi utilizada como um primeiro palpite ( SSTguess ) e o produto de temperatura
do infravermelho médio foi utilizado para o produto de temperatura de superfície noturno
(Oesch et al., 2005).
Somente as cenas 100% livres de nuvens e ao nadir foram utilizadas; por isso, para o
produto dia foram descartadas 1404 cenas e para o produto noite foram descartadas 1717, de
um total de 4380 imagens disponíveis durante o dia e noite. A Figura 5 mostra o horário de
passagem do satélite Terra na aquisição dos dados de temperatura dia e noite.

Figura 5. Informações sobre o dia Juliano e horário de aquisição das cenas (a) e o número
de observações das cenas tomadas durante o dia (b) e noite (c) de 2003 a 2008.

Da Figura 5, pode-se observar que, das 786 cenas (produto dia) e 473 cenas (produto
noite) adequadas à análise da temperatura da superfície da água, a maioria está concentrada
nos meses de junho, julho e agosto (período de estiagem) e os meses de janeiro, fevereiro,
novembro e dezembro (período de chuva), os meses com menor concentração de cenas.
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Essas cenas foram utilizadas para a análise de padrões na temperatura da superfície da
água medida durante o dia e a noite e para o balanço de calor na superfície da água do
reservatório.
2.5. Estimativa dos fluxos de calor na superfície da água
A estimativa do balanço de calor entre a superfície da água e a atmosfera foi realizada
seguindo a metodologia descrita em Lofgren e Zhu (2000) e Zapadka et al. (2008). Para tanto,
dados meteorológicos foram utilizados para realizar essa tarefa. Os dados diários de
temperatura do ar (ºC) e intensidade do vento (ms-1) dos anos de 2003 a 2008 foram obtidos
por meio da estação meteorológica de Furnas Centrais Elétricas S.A. instalada no reservatório
de Itumbiara. Dados de temperatura da água (ºC) foram obtidos por meio das imagens
MODIS para a mesma janela de tempo. Todas as análises realizadas para os dados de
temperatura da superfície da água também foram realizadas nos dados de fluxos de calor.
O saldo de energia ( φ N ,Wm −2 ) na superfície de lagos e reservatórios incluem radiação
solar, radiação que retorna da superfície da água, radiação atmosférica, perda de calor por
evaporação e condução. Este saldo pode ser calculado como segue (Henderson-Sellers, 1986;
Martin e Mccutcheon, 1999; Alcântara et al. 2010b):
φ N = φ s (1 − A) − (φ ri + φ sf + φlf )
[5]

em que φ N é o saldo de energia disponível, φ s é a radiação de onda curta incidente, A é o
albedo da água (=0,07), φ ri é o fluxo de onda longa, φ sf é o fluxo de calor sensível e φlf é o
fluxo de calor latente.
2.6. Modelo conceitual térmico da água do reservatório
Tomando como base os resultados obtidos com os mapas de temperatura da superfície da
água do reservatório, o balanço de calor e os dados limnológicos e meteorológicos in situ foi
possível idealizar modelos conceituais para a termodinâmica do reservatório. Os modelos
foram divididos em três condições térmicas: (1) início da estratificação, (2) mistura da coluna
d’água e (3) volta da estratificação da água no reservatório.

3. RESULTADOS
3.1. Batimetria e dinâmica de área e volume no reservatório
Os dados de profundidades obtidos por meio da sondagem com ecobatímetro e
posteriormente interpolados mostram que próximo da barragem e onde escoava o rio antes da
inundação, são os locais mais profundos do reservatório (Figura 6).
Próximo à barragem foi realizado um processo de dragagem com o objetivo de deixar o
local mais profundo para que fosse possível colocar a tomada d’água em uma profundidade
desejada (aproximadamente 80 metros segundo informações de FURNAS Centrais Elétricas).
Como esperado as regiões mais profundas são àquelas onde os rios passavam antes da
inundação, caracterizando a região como tendo o formado de vale. Esse formato de vale é um
dos pré-requisitos para a instalação de uma hidrelétrica, pois permite um maior
armazenamento de água. A carta batimétrica também mostra que o rio Paranaíba é mais
profundo do que o rio Corumbá.
Na Figura 6, é possível observar que a amostragem não foi realizada em toda a extensão
dos rios que foram barrados para a construção hidrelétrica. Isso ocorreu principalmente
devido ao elevado custo desse tipo de amostragem. No entanto, o corpo principal do
reservatório foi devidamente coberto, sendo a região mais importante em área e volume.
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Utilizando-se de rotinas computacionais foi possível realizar o cálculo da variação de
área (m²) e volume (m³) ao longo de um ano (Figura 7). Nesse caso, notar que a variação de
cota utilizada nesse cálculo foi a obtida por meio de uma média entre os anos de 1993 a 2008.

Figura 6. Batimetria do reservatório de Itumbiara.

A forma da curva da área e volume segue o mesmo padrão da variação da cota da água
no reservatório (Figura 3); onde a maior área inundada e volume ocorrem em maio
(351.292.000,00 m2 e 2.345.610.660,00 m3, respectivamente); e a menor em novembro
(309.020.534 m2 e 2.063.359.995 m3). Esse fato mostra que há uma diferença de área e
volume entre os períodos de máximo e mínimo no reservatório de 40.345.964,56 m2 e
269.393.907,50 m3, respectivamente, ou seja, cerca de 11,49%.
Essas variações de área e volume são de extrema importância para os processos de
estratificação e mistura em reservatórios e, consequentemente, na temperatura de superfície
resultante (Rodríguez-Rodríguez et al., 2004). Além disso, essas variações auxiliam na
estimativa do conteúdo de calor durante o período de um ano.
3.1.1. Conteúdo médio de calor armazenado no reservatório
Como mostra a Figura 8, o conteúdo de calor no reservatório se apresenta inversamente
proporcional ao volume armazenado no reservatório (Figura 7). O resultado da estimativa do
conteúdo de calor no tempo para o reservatório mostrou que o sistema começa a acumular
calor de julho (12453,35 cal cm-2 mês-1) a fevereiro (19618,28 cal cm-2 mês-1) quando atinge o
máximo armazenamento; a partir de março (18561,43 cal cm-2 mês-1), o sistema começa a
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perder o calor armazenado atingindo o mínimo de calor no mês de junho (11949,43 cal cm-2
mês-1). A diferença média entre o mês de maior armazenamento de calor e o menor é de
aproximadamente 7668,84 (cal cm-2 mês-1).

Figura 7. Variação mensal da área (m2) e volume (m3) no reservatório.

Figura 8. Mudança no conteúdo de calor (cal cm-2 mês-1) médio por mês
no reservatório de Itumbiara.
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Esse padrão de armazenamento de calor na coluna d’água no reservatório poderá ser
melhor verificado por meio do campo de temperatura na superfície da água. Nesse sentido,
dados do campo de temperatura foram obtidos por meio das imagens MODIS/Terra.
3.2. Sensoriamento remoto da temperatura da superfície da água
A Figura 9 abaixo mostra a distribuição de temperatura média mensal obtida para o dia e
a noite no reservatório de Itumbiara. De forma geral, as temperaturas para o dia apresentam
um padrão em que a temperatura decresce da borda (limite água/terra) para o centro de massa
do reservatório (região mais profunda); para a noite, o padrão é invertido.
O fato de a temperatura na borda do reservatório ser maior do que o centro durante o dia
está relacionado à baixa profundidade e ao volume da borda. Essa região com baixo volume
permite que a radiação de onda curta proveniente do Sol penetre até o fundo, fazendo com
que toda a camada de água se aqueça. Ou seja, o calor é passado de uma camada a outra, de
cima para baixo, tornando com o tempo a temperatura na borda homogênea. Como nesse caso
a estratificação durante o dia é improvável não correm processos convectivos.
Já a região central do reservatório, onde a profundidade é maior e, consequentemente,
maior volume, o aquecimento da água é mais lento uma vez que a massa d’água
imediatamente inferior à superfície está mais fria, devido à condução de calor ou transferência
de calor para camadas mais profundas. Isso permite a ocorrência da termoclina, ou gradiente
de temperatura com a profundidade. Mas a maior diferença entre a região mais profunda e a
borda do reservatório é a influência da terra na transferência de calor para as regiões mais
rasas na interface terra/água.
Durante a noite, esse processo se inverte, pois a região mais rasa sob influência da
temperatura em terra passa a perder calor mais rapidamente, também devido ao seu pequeno
volume. Como a terra perde calor mais rapidamente do que a água (devido ao alto calor
específico da água) a temperatura da terra será mais baixa do que da água, favorecendo ainda
mais a perda de calor da interface terra/água.
No centro do reservatório, a influência da terra é mínima, exercendo maior influência os
processos na interface água/atmosfera e dos processos físicos na coluna d’água. Esses
processos físicos podem ser as ondas internas, causadas devido a processos convectivos, por
exemplo. No entanto, esses processos convectivos são mais comuns quando a coluna d’água
deixa de ser estratificada para se tornar misturada. Nesse caso alguns parâmetros são
importantes na geração desses processos convectivos como a ação do vento agindo na
superfície da água.
Os mapas do campo de temperatura dia dos meses de abril e maio mostram pequenas
áreas na borda (caso do mês de abril) e no centro do reservatório (caso do mês de maio) com
temperaturas menores do que as áreas circunvizinhas, mostrando a ocorrência da ressurgência
de massas d’água mais frias oriundas de camadas mais profundas para a superfície. Esse tipo
de processo em sistemas aquáticos é de suma importância, pois torna disponíveis nutrientes
para a coluna d’água. Além disso, a ocorrência desse tipo de processo mostra que houve uma
quebra da estabilidade da coluna d’água, o que também contribui para que as camadas mais
profundas se tornem mais oxigenadas, com renovação de massas d’água.
3.3. Saldo de radiação efetivo
O saldo efetivo de radiação no contexto espacial pode ser visto na Figura 10. Para
janeiro, fevereiro e abril a porção nordeste do reservatório ganha mais calor do que a sudeste.
Isso é devido à direção preferencial do vento no reservatório ser de sudeste para nordeste,
então o vento empurra a massa d’água aquecida para a região litorânea por meio da advecção;
em março, a região sudeste aquece mais do que a nordeste. Em maio, uma grande área do
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reservatório perde calor, e somente uma pequena área no corpo principal ganha efetivamente
calor. De junho a julho, a perda de calor domina o reservatório, as perdas na porção nordeste
são menores do que as da porção sudeste. De agosto a dezembro, o reservatório aquece
novamente da zona litorânea para o centro do reservatório; com a ressalva de que em outubro,
existe um gradiente entre a zona litorânea e o centro do reservatório mais acentuado.

Figura 9. Mapas do campo de temperatura média mensal para o dia e a noite entre os anos de
2003 a 2008.
3.4. Variação temporal da temperatura da coluna d'água
Esse padrão também foi observado com os dados de temperatura coletados in situ pela
boia SIMA (Figura 1, localização do SIMA no reservatório), de 28-mar-2009 a 12-fev-10 em
quatro níveis 5, 12, 20 e 40 metros de profundidade (Figura 11). O que se observa nos dados
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in situ é que de junho a setembro a coluna d’água mistura e estratifica de outubro a maio. Isso
permite classificar o reservatório de Itumbiara como monomítico, ou seja, apresenta um único
período de mistura durante o ano. Durante o período de mistura, eventos de ressurgência
(upwelling, Upw) e penetração de água mais densa (downwelling, Dwn) podem ocorrer
devido à mistura convectiva (WÜEST e LORKE, 2003).

Figura 10. Variação espacial do saldo efetivo de radiação na superfície da água do
reservatório.
3.5. Modelo conceitual termodinâmico
3.5.1. De janeiro a maio: estratificação acentuada
A Figura 12 mostra o modelo conceitual para a termodinâmica no reservatório de janeiro
a maio. Nessa figura é possível visualizar os valores médios dos componentes do fluxo de
calor para o período, e alguns processos internos. É um período chuvoso, com ventos de baixa
intensidade, com direção preferencial de leste, mas com o vento atuando em todas as direções
com menor intensidade; temperatura do ar alta (evaporação média de 131 mm mês-1), mas que
decresce de janeiro a maio, assim como a umidade do ar.
Durante o dia, a radiação incidente atua fortemente na superfície da água, e nos dias em
que não chove, essa radiação termal é transmitida para as camadas mais profundas ( δ ), e, nos
dias nublados, a radiação de onda longa é a maior fonte de radiação para a superfície do
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reservatório. Geralmente a região rasa aquece mais rapidamente do que a região central do
reservatório onde a profundidade é maior.
Nos meses de abril e maio podem ocorrer eventos de ressurgência parcial e total devido à
desestabilização da coluna d’água; esses eventos podem ocorrer em locais isolados do
reservatório.
Durante a noite predomina a perda de calor para atmosfera, mas no verão a temperatura
da água durante a noite pode ser mais alta (até 6ºC) do que a temperatura da água durante o
dia.
As regiões rasas do reservatório perdem calor mais rapidamente devido a seu pequeno
volume e à influência da brisa de lago. Essa água mais fria e densa escoa como corrente de
densidade profunda em sentido às regiões mais profundas, devido ao perfil batimétrico do
reservatório; essa corrente pode acontecer também via superfície, quando a temperatura da
água adjacente é mais fria. Quando a temperatura da corrente de densidade de superfície
diminui ou encontra uma temperatura maior, essa água pode ‘mergulhar’, gerando um
gradiente horizontal

Figura 11. Variação temporal da temperatura da coluna d’água no reservatório de Itumbiara.
Em que Upw = ressurgência e Dwn = entranhamento.

3.5.2. De junho a setembro: mistura da coluna d’água
A Figura 13 mostra o modelo conceitual para a termodinâmica no reservatório de junho a
setembro, período em que o reservatório sai de um estado estratificado para um estado
misturado.
Durante o dia, as regiões mais rasas tendem a aquecer durante os meses de setembro e
outubro e nos meses de junho e julho existe um resfriamento no centro do reservatório mais
acentuado. Devido ao aquecimento nas regiões rasas, por advecção esta é transportada no
mesmo sentido da direção do vento: no final da atuação do vento pode ocorrer o afundamento
de uma massa d’água mais quente, e na região onde o vento se iniciou pode ocorrer uma
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ressurgência de uma massa d’água mais fria; esse processo pode gerar uma condição de
convecção turbulenta.

Figura 12. Modelo conceitual para o período de janeiro a maio (caso dia e noite). Em que:

φ
φ s é a radiação de onda curta, φ ri é a radiação de onda longa, lf é o fluxo de calor latente,
φ sf
φ
E
é o fluxo de calor sensível, N é o saldo de radiação, V é a evaporação, e é o

epilimínio, m é o metalímio, h é o hipolímnio, t é a termoclina, δ é aquecimento das

− S t é a quebra da estabilidade da coluna d’água,
camadas adjacentes, upw é a ressurgência,

CV é a transferência de água mais fria e densa da região rasa para a profunda e φ é a perda de
calor nas regiões rasas durante a noite.

Já nos meses de junho e julho, a radiação de onda curta é baixa, com balanço de calor
negativo, e evaporação próxima de 127 (mm mês-1). Essa condição faz com o que ocorra um
aumento dos processos de convecção turbulenta, fazendo com o que o pequeno gradiente de
temperatura na coluna d’água seja diminuída ao máximo; fazendo com que a distribuição de
temperatura na superfície torne-se homogênea. Esse período sofre influência da passagem de
frentes frias.
Durante a noite, ocorre uma perda mais acentuada de radiação termal da superfície da
água para a atmosfera, principalmente nas regiões rasas. Isso magnifica as correntes de
densidade de profundidade, gerando ressurgências e afundamentos de massas d’água,
principalmente devido à convecção turbulenta; permitindo a troca completa de massas d’água
do hipolímnio para o epilímnio e do epilímnio para o hipolímnio.
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Figura 13. Modelo conceitual para o período de junho a setembro (caso dia e noite). Em que:
φ s é a radiação de onda curta, φ ri é a radiação de onda longa, φlf é o fluxo de calor latente,

φ sf é o fluxo de calor sensível, φ N é o saldo de radiação, EV é a evaporação, δ é
aquecimento das mais rasas, IF é uma corrente de densidade intermediária (interflow) upw é a
ressurgência, Dow é o afundamento de uma massa d’água, ϑ é a convecção turbulenta, CV é
a transferência de água mais fria e densa da região rasa para a profunda e φ é a perda de calor
nas regiões rasas durante a noite.

3.5.3. De outubro a dezembro: retorno da estratificação
Em outubro, a coluna d’água volta a estratificar-se com menor intensidade, e os
processos observados durante os meses de janeiro a maio começam a atuar novamente
(Figura 14). A grande diferença é que durante esse período de retorno da estratificação a
ocorrência de ressurgência já não é mais provável, ou seja, a estabilidade da coluna d’água se
torna mais forte. Outra diferença é que a termoclina tende a afundar (aumentando a camada
do epilímnio) de outubro a dezembro, ao passo que de janeiro a maio a termoclina tende a
subir.
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Figura 14. Modelo conceitual para o período de janeiro a maio (caso dia e noite). Em que:

φ s é a radiação de onda curta, φ ri é a radiação de onda longa, φlf é o fluxo de calor latente, φ sf é o
fluxo de calor sensível, φ N é o saldo de radiação, EV é a evaporação, e é o epilimínio, m é o
metalímio, h é o hipolímnio, t é a termoclina, δ é aquecimento das camadas adjacentes,
CV é a transferência de água mais fria e densa da região rasa para a profunda e φ é a perda
de calor nas regiões rasas durante a noite.

4. CONCLUSÕES
•
•
•
•
•
•

Durante o dia a temperatura da água aquece do centro do reservatório para as
margens;
Durante a noite, o processo se inverte devido, principalmente, à convecção turbulenta
causada pelo resfriamento diferencial;
A temperatura para um dado fluxo de calor na superfície da água decresce ou aumenta
rapidamente na região litoral devido à baixa profundidade;
A análise sazonal mostrou que durante o verão, a temperatura da água é mais quente
durante a noite do que de dia (perde calor mais lentamente);
O reservatório ganha calor de janeiro a maio e de agosto a dezembro (alto potencial
para estratificar);
E perde de maio a agosto (alto potencial para misturar);
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•
•

Apresenta diferença no balanço de calor na região próxima da barragem e dos rios
(ponto de mergulho do rio);
A temperatura da água durante a noite é mais complexa de modelar do que durante o
dia por necessitar de mais parâmetros para explicar sua variação temporal e espacial.
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RESUMO
A geofísica é uma importante ferramenta de investigação de áreas contaminadas,
utilizada na caracterização de contrastes de propriedades físicas no ambiente geológico na
presença de substâncias poluentes. Este trabalho aplica os métodos geofísicos da
Eletrorresistividade e do Potencial Espontâneo numa área de disposição de resíduos sólidos
desativada, localizada no município de Caçapava do Sul, RS. O aterro está assentado sobre
rochas metamórficas fraturadas. Foram realizadas 8 linhas de caminhamento elétrico e 288
medidas de potencial elétrico natural. Também foram realizadas 83 medidas de direção e
sentido de fraturas. A aplicação do método do potencial espontâneo permitiu detectar o
sentido do fluxo d’água subterrâneo. As medidas de resistividade elétrica permitiram
identificar anomalias de baixa intensidade associadas à presença de chorume. Houve uma
relação entre zonas anômalas com as direções de fraturas.
Palavras-chave: geofísica; resistividade elétrica; voltagem; chorume; fraturas.

Geophysical study in waste landfill localized above fractured rocks
ABSTRACT
Geophysical survey is an important method for investigation of contaminated areas used
in the characterization of contrasting physical properties in the presence of pollutants. This
work applied the geophysical methods of Electrical Resistivity and Self Potential in waste
landfill, located in Caçapava do Sul city, RS. The landfill is located over fractured
metamorphic rocks. Eight lines of electrical profiling with 288 measures of self potential were
done. In addition, 83 measurements of direction and dip of fractures were taken. The
application of spontaneous potential method permitted to detect the direction of groundwater
flow. The electrical resistivity measurements allowed the identification of low-intensity
anomalies associated with the presence of leachate. There is a relationship between
anomalous zones and the directions of fractures.
Keywords: geophysics; electrical resistivity; voltage; leachate; fractures.
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1. INTRODUÇÃO
A poluição dos solos gera um grande problema para o meio ambiente, inclusive provoca
grande impacto nas águas subterrâneas. Vários estudos têm sido realizados em áreas de
deposição de resíduos sólidos, onde há suspeita de contaminação provocada pelo líquido
proveniente da degradação de resíduos orgânicos, caracterizado por baixo pH e elevada
demanda química e biológica por oxigênio. Tais características tornam o chorume um
composto com caráter contaminante (Hamada, 1999).
O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos tem sido um verdadeiro desafio aos
gestores públicos, devido a problemas como áreas disponíveis, licenciamento ambiental,
custos de transporte, dentre outros. A situação dos municípios brasileiros referente à
disposição final dos resíduos sólidos urbanos é: 37,0% dos resíduos são depositados em
aterros sanitários, 36,2% são depositados em aterros controlados, 22,5%, em vazadouro a céu
aberto (lixão), 2,9%, em estação de compostagem, 1,0%, em estação de triagem, e 0,5%,
incinerados (Juca, 2003; IBGE, 2002).
Os lixões podem ser definidos como o simples descarte de lixo, sem quaisquer projetos
técnicos que visam minimizar os impactos resultantes ao ambiente, como impermeabilização
do substrato ou sistemas de coleta de chorume. A omissão dos órgãos de fiscalização ou o
simples descaso da população, muitas vezes resultam no descarte clandestino de resíduos,
geralmente em áreas inapropriadas, como nascentes, rios e áreas de proteção permanente.
Caso o solo sob os resíduos seja permeável e desprotegido, o chorume pode atingir o
nível freático. A geração de chorume pode ultrapassar quinze anos após o final da deposição
de lixo, dependendo de vários fatores (Possamai et al., 2007).
Plumas de contaminação provenientes de aterros são frequentemente caracterizadas por
quatro grupos de poluentes (Christensen et al., 1994):
-

-

Matéria orgânica dissolvida, expressa pela demanda química de oxigênio ou
carbono orgânico total, incluindo CH4, ácidos graxos voláteis e compostos mais
refratários como húmicos e fúlvicos.
Componentes inorgânicos: Ca, Mg, Na, K, NH4+, Fe, Mn, Cl, SO42+, HCO3- .
Metais pesados: Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn.
Compostos orgânicos derivados de petróleo, que incluem hidrocarbonetos
aromáticos, fenóis e compostos clorados alifáticos.

Outros compostos podem ser encontrados nesse ambiente, como B, As, Se, Ba, Li, Hg, e
Co, sempre em concentrações muito baixas e de importância secundária. A detecção e as
concentrações desses elementos ou compostos podem variar devido a mudanças das fases de
oxidação/redução e/ou alterações sazonais.
Reações exotérmicas de controle biogeoquímico são reconhecidas por causarem aumento
da temperatura na água subterrânea em aterros, devido ao ingresso de chorume das partes
rasas do aterro. Consequentemente, ocorre grande atividade de bactérias e reações de troca
iônica de forma progressiva nas porções inferiores do aterro; tais reações podem resultar em
alterações na porosidade dessas porções e no substrato geológico em contato direto.
O chorume que adentra num aquífero anaeróbico é lentamente biodegradado, com a
produção de ácidos graxos que podem reagir com os materiais do aquífero, com consequentes
mudanças no fluxo químico próximo ao nível freático (Bennett e Siegel, 1987). Num
ambiente com baixos teores de oxigênio, materiais inorgânicos contidos no chorume podem
ser dissolvidos na água subterrânea.
Abaixo do nível freático, a mistura de chorume com a água subterrânea e reações com o
material do substrato formam uma pluma eletricamente condutiva. Alem dos limites da
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pluma, a quantidade de sólidos totais dissolvidos (STD) e a condutividade elétrica apresentam
valores intrínsecos aos do ambiente natural (Bennett e Siegel, 1987).
A condutividade elétrica pode ser medida em termos de STD, devido à associação do íon
cloreto como indicador conservativo da presença de chorume em amostras de água
(Baedecker e Apgar, 1984). O trabalho de Bell e Jermy (1995), dentre muitos outros, descreve
a relação direta entre decréscimo de STD e da condutividade elétrica com o distanciamento
do aterro.
Atualmente os métodos geofísicos são amplamente utilizados nesse tipo de estudo devido
a sua rapidez e custo relativamente baixo quando comparados a outras técnicas de
investigação. Os principais métodos geofísicos para investigação de contaminantes são:
eletrorresistividade, potencial espontâneo (SP), radar de penetração no solo (GPR) e,
eventualmente, magnetometria (CETESB, 2001).
No aterro municipal de Cordeirópolis (SP), Moreira et al. (2009) utilizaram medidas de
resistividade elétrica, obtidas com a técnica de caminhamento elétrico, combinadas com
medidas de pH (potencial hidrogeniônico) e Eh (potencial de oxidação) em amostras de solo
para avaliar o comportamento geoquímico de resíduos sólidos enterrados, durante o processo
de degradação de matéria orgânica. Os estudos foram realizados em valas fechadas entre
dezembro de 2001 a dezembro de 12/2007. Os resultados mostraram a presença de valores de
resistividade abaixo de 30Ω.m nas linhas realizadas sobre as valas, sugerindo a presença de
chorume. A correlação temporal entre pH e Eh pode indicar as condições geoquímicas
predominantes as quais estão associadas ao padrão de resistividade elétrica. Assim, baixos
valores de resistividade associados a baixos valores de pH e elevados valores de Eh indicam a
possível existência de uma pluma de contaminação.
O trabalho de Moreira e Braga (2009a) apresenta os resultados de aplicação dos métodos
de eletrorresistividade e polarização induzida em uma área industrial contaminada por
benzeno, tolueno, xileno, 1,2 dicloroetano e sais inorgânicos. São discutidas as alterações
físicas do meio contaminado a partir dos resultados obtidos e na perspectiva dos processos de
biodegradação de compostos de fase líquida não aquosa (NAPL), além dos indícios de
mineralização na porção central e adjacências da área contaminada. Os resultados descrevem
anomalias tanto de baixa quanto de alta resistividade, confirmada como fase contaminante por
meio de análises químicas. Essa aparente contradição pode refletir processos de degradação,
associada ao tempo de residência de contaminantes no ambiente, por meio da geração de
subprodutos que alteram as propriedades físicas do meio, principalmente pela dissolução
mineral por ação de ácidos orgânicos e pela neoformação de minerais de óxidos e hidróxidos
de ferro.
O presente trabalho apresenta os resultados de investigação geofísica numa área de
disposição de resíduos sólidos domiciliares, assentado sobre rochas fraturadas, localizado no
município de Caçapava do Sul (RS). Os objetivos são: definir a espessura de resíduos
enterrados, mapear a presença de caminhos preferenciais de fluxo associado ao fraturamento
do substrato.

2. MATERIAIS E MÉTODO
2.1. Localização e descrição da área
A área de estudos foi um local de disposição de resíduos sólidos domiciliares, localizado
no Rincão dos Bitencourt, zona rural do município de Caçapava do Sul (RS) (Figura 1). O
município possui cerca de 33.060 habitantes (IBGE, 2009) com produção diária atual em
torno de 12 toneladas de lixo doméstico.
A área de estudos foi utilizada durante 14 anos, entre 1980 e 1994. Durante esse período
foram depositadas cerca de 28.000 toneladas de resíduos a céu aberto, que resultaram em
poluição ao meio ambiente e transtornos aos moradores próximos, devido á proliferação de
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insetos e ao forte odor. Essa área é limitada a norte e a sul por duas drenagens, que foram
significativamente impactadas devido à ausência de quaisquer sistemas de coleta e
armazenamento de chorume (Caçapava do Sul,1996).

Figura 1. Localização da área de estudo.
Source: (Google Earth, 2010).

O contexto geológico da área compreende rochas do Complexo Metamórfico Vacacaí,
constituído por uma unidade vulcânica e uma unidade vulcanossedimentar (Brasil, 2008). O
Complexo Metamórfico Vacacaí é limitado, principalmente, por coberturas
vulcanossedimentares não metamórficas e intrudida por granitos sintranscorrentes, tardi a
pós-tectônicos.
A área de estudos está assentada sobre a unidade vulcanossedimentar, que ocorre em
uma faixa de orientação variável entre N-S e NE-SW, com inicio a norte da Suíte Granítica
Caçapava do Sul até o extremo-sul, com formato de arco com concavidade voltada para norte
(Brasil, 2000). Por sua vez, Bitencourt (1983) caracterizou dois eventos metamórficos
regionais, dos quais o mais antigo é representado por paragêneses compatíveis com o fácies
anfibolito; o segundo evento é essencialmente retrogressivo e apresenta associações
mineralógicas compatíveis com a fácies xisto verde, relacionado à fase de deformação
responsável pela xistosidade regional.
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A Suíte Granítica Caçapava do Sul compreende dois corpos graníticos intrusivos no
Complexo Metamórfico Vacacaí. O corpo maior possui uma forma ovulada cujo eixo maior,
com cerca de 25 km de extensão, orientado segundo uma direção N-S e denomina a suíte.
Essa suíte é constituída predominantemente de monzo e sienogranitos com participação
subordinada de rochas de composição granodiorítica a tonalítica representadas principalmente
na borda oeste do corpo principal (Brasil, 2000).
O Complexo Metamórfico Vacacaí é localmente caracterizado por anfibolitos, mica-xisto
e talco-xisto. A área de pastagem adjacente ao aterro apresenta exposições de granito e
contato discordante com xistos do complexo metamórfico. O granito apresenta feições de
metamorfismo, bandamento pouco pronunciado, cristais de coloração rosa. O fraturamento
observado nos xistos possui prolongamento para o granito.
2.2. Eletrorresistividade
O método da eletrorresistividade emprega uma corrente elétrica artificial que é
introduzida no terreno através de dois eletrodos, com o objetivo de medir o potencial gerado
em outros dois eletrodos nas proximidades do fluxo de corrente, permitindo assim calcular a
resistividade real ou aparente em subsuperfície (Lowrie, 2007).
A resistividade elétrica esta relacionada aos mecanismos de propagação de corrente
elétrica nos materiais. Em geral, a propagação de corrente elétrica em solos e rochas ocorre
predominantemente devido ao deslocamento de íons dissolvidos na água contida nos poros e
fissuras, sendo afetada principalmente pela composição mineralógica, porosidade, teor em
água, quantidade e natureza dos sais dissolvidos (Elis et al., 2004; Milsom, 2003).
Essas condições possibilitam a aplicação da Eletrorresistividade em estudos ambientais e
hidrogeológicos, nos quais a presença de água nos poros e descontinuidades da rocha e,
eventualmente, de contaminantes ricos em sais, pode ser investigada pelo método.
O método de potencial espontâneo consiste em medidas de campo elétrico natural gerado
a partir de diversos fenômenos físicos e físico-químicos, por meio de um medidor de
voltagem. Outros potenciais são efeitos naturais, devido à ação mecânica ou eletroquímica. O
fenômeno eletroquímico é a principal fonte de geração de potencial (Milsom, 2003).
Este trabalho adota a técnica de caminhamento elétrico com arranjo de campo dipolodipolo para medidas de resistividade e o arranjo de base fixa para medidas de potencial
espontâneo. O arranjo dipolo-dipolo consiste em polos de injeção de corrente e polos de
leitura de potencial, com espaçamento entre os eletrodos de corrente e potencial. O arranjo
base fixa utiliza um eletrodo fixo em um ponto fora da área de estudos, a montante do fluxo
d'água subterrânea. Outro eletrodo é movido e fixado nos pontos pré-determinados. Com essa
técnica o potencial total é medido diretamente em cada estação.
Para a aquisição de dados foram realizadas 8 linhas de caminhamento com espaçamento
de 10 m entre elas. As linhas de caminhamento elétrico 1 a 7 foram realizadas sobre a área de
resíduos enterrados, enquanto que a linha 8 foi realizada no limite do aterro (Figura 2). Foi
adotado espaçamento de 5 m entre eletrodos e investigação de 10 níveis de profundidade,
juntamente com 288 medidas de potencial espontâneo.
Foi utilizado o resistivímetro SYSCAL PRO. Esse equipamento realiza leituras de
resistividade elétrica, cargabilidade elétrica e voltagem. Os dados de resistividade foram
processados no programa RES2DINV (Loke e Barker, 1996). Os dados de potencial
espontâneo foram processados por interpolação simples por meio do software Surfer 8.0.
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Figura 2. Pontos de leitura de potencial
espontâneo dispostos em linha com topografia da
área. Foram realizadas medidas de resistividade
elétricas apenas nas linhas 1 a 8.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas 83 medidas de direção e sentido de fraturas, em exposições de rochas
aflorantes no início e no final das linhas de caminhamento. Os dados estruturais estão
representados na forma de estereograma e indicam o predomínio de direções de fraturas entre
N90º a N110º e mergulho de 90º (Figura 3).

Figura 3. Fraturas observadas na área e resultado das medidas estruturais
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O mapa de potencial espontâneo indica que grande parte da área apresenta valores
entre -30 mV a 30 mV. Áreas restritas apresentam valores superiores a 30 mV. Áreas
alongadas com valores entre -30 mV a 10 mV estão presentes tanto no lado da pastagem (leste
da vala), quanto para o lado do aterro (oeste da vala) (Figura 4).

Figura 4. Mapa de potencial espontâneo com
topografia.

Ambos os lados apresentam declividade no sentido da vala, que proporcionam um fluxo
natural por gravidade. Nesse sentido ocorrem os valores de voltagem que tendem ao negativo.
A teoria do método de potencial espontâneo descreve o fenômeno de geração de potencial
elétrico associado à movimentação da água subterrânea (Lowrie, 2007).
Em contrapartida, a região com resíduos enterrados também apresenta valores de
voltagem que tendem ao negativo, mas em área de topografia plana. Nesse caso, o potencial
elétrico medido deve resultar predominantemente da atividade geoquímica de decomposição
dos resíduos, ou seja, potencial de oxidação. Pontos localizados com voltagem elevada nessa
área devem representar áreas com baixa taxa de decomposição, como concentrações de
materiais inorgânicos (plásticos, papéis, borracha, dentre outros).
Com base nas informações de campo referentes à espessura de lixo em diversos pontos
da área é possível afirmar que, nas seções modeladas, a faixa de valores entre 0 Ω.m e 70 Ω.m
correspondem à cama de resíduos enterrada, possivelmente saturada em água e chorume. Os
valores superiores a 70 Ω.m definem os anfibolitos e xistos que representam o substrato local
(Figura 5).
A linha 8 também é caracterizada por baixos valores de resistividade, embora esteja
localizada no limite do aterro, numa área com ausência de resíduos. Entretanto, essa linha está
posicionada na parte mais baixa do aterro. É provável que essa linha receba um grande aporte
de chorume proveniente das áreas elevadas, ou seja, as áreas cruzadas das linhas 1 a 7.
Existem anomalias verticalizadas de baixa resistividade posicionadas abaixo da camada
de resíduos, interpretadas como áreas de acúmulo e fluxo de água subterrânea e chorume,
devido ao posicionamento abaixo da camada de resíduos. As linhas de caminhamento elétrico
foram posicionadas de forma perpendicular ao padrão de fraturamento local, ou seja, com
direção N/S aproximadamente. Dessa forma, as áreas verticais de baixa resistividade devem
corresponder a planos de fratura saturados em água e chorume (Figura 5).
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Figura 5. Modelos de inversão de medidas de resistividade, com posição
aproximada dos planos de fratura principais (linhas tracejadas).
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4. CONCLUSÃO
O método de potencial espontâneo foi inadequado para identificação de áreas com
provável concentração de chorume, devido à semelhança de valores entre a área do aterro e da
área de pastagem adjacente. Não foi possível associar as anomalias negativas á degradação de
resíduos orgânicos, ou seja, ao fenômeno de potencial de oxidação.
As anomalias de potencial espontâneo negativas são correlacionáveis à topografia da
área, ou seja, o fluxo é direcionado das partes mais elevadas para uma vala que separa o aterro
da pastagem, interpretado como potencial de fluxo.
A aplicação do método de eletrorresistividade na área de estudos permitiu caracterizar o
intervalo com resíduos enterrados e a rocha sotoposta, devido ao contraste. Foi comprovado
que a espessura de lixo aumenta gradativamente de oeste para leste. As seções corroboram
esse fato, pois existe um aumento da espessura da faixa de baixos valores de resistividade
também de oeste para leste.
Os resultados revelam baixos valores de resistividade elétrica no intervalo de presença de
resíduos, corroborados em trabalho anterior (Moreira e Braga, 2009b; Moreira et al., 2009,
Bortolin e Malagutti Filho, 2010; Santos et al., 2009). O intervalo atribuído à rocha é
caracterizado por altos valores de resistividade, devido ao caráter inalterado. Os modelos de
inversão apresentam anomalias verticalizadas de baixa intensidade principalmente nas
posições de 60 m e 120 m.
Valores de baixa resistividade verticalizadas principalmente na base do aterro estão
relacionadas à presença de fluidos enriquecidos em sais dissolvidos. A decomposição da
matéria orgânica contida nos resíduos sólidos, como restos alimentares, vegetais e animais,
resulta em diversos subprodutos, dentre os quais o chorume. Esse subproduto é caracterizado
pela elevada quantidade de sólidos totais dissolvidos, cuja migração e acúmulo em planos de
fratura é fisicamente caracterizada como um condutor elétrico.
Os resultados alcançados neste trabalho demonstram a eficácia da geofísica em estudos
hidrogeológicos para fins ambientais. A definição de padrões de fluxo em aquíferos
fraturados é algo altamente complexo, principalmente por meio de formas diretas como poços
de monitoramento ou abastecimento. Tais casos requerem formas de investigação
multipontuais e que possibilitam investigações multidimensionais, algo perfeitamente
possível com uso de métodos como a eletrorresistividade e eletromagnéticos.
A capacidade de dissolução de contaminantes inorgânicos nas águas subterrâneas, dentre
os quais é classificado o chorume, resultam numa relação direta entre fluxo hidrogeológico e
percolação de fluídos.
Essa relação não é valida para compostos orgânicos como gasolina, diesel e compostos
organoclorados, imiscíveis e com relações de densidade distintas da água. Nesses casos é vital
o entendimento de processos de atenuação natural e o comportamento dos principais
subprodutos no meio geológico, para uma avaliação adequada de áreas contaminadas,
conforme demonstram os trabalhos de Braga et al. (2008) e Moreira e Dourado (2005, 2007).
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RESUMO
O zooplâncton de ambientes aquáticos continentais é constituído na sua maioria por
protozoários, rotíferos, cladóceros e copépodos, os quais desempenham papel importante na
cadeia alimentar, transferindo massa e energia de produtores primários para níveis tróficos
superiores. Este trabalho foi elaborado com o objetivo de contribuir para o conhecimento da
biodiversidade zooplanctônica que ocorre na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Poxim. As
amostras de água foram tomadas, mensalmente, em quatro estações de coleta, distribuídas ao
longo da sub-bacia, no período de agosto de 2009 a julho de 2010. Para obtenção da
comunidade de zooplâncton, foram filtrados 100 L da água numa tela de nylon, com aberturas
de malha de 50 μm. Foram identificados 72 táxons distribuídos nas seguintes categorias
taxonômicas Rotifera, Protozoa, Porifera, Nematoda, Anellida, Cladocera, Copepoda,
Ostracoda, Isopoda e Insecta. No tocante a riqueza de espécies, o filo Rotífera seguido dos
Protoctistas foram os mais relevantes com quarenta e quinze táxons, respectivamente. Os
táxons de maior representatividade numérica foram Arcella vulgaris, Notholca sp., Rotaria
sp. e nematóides. No tocante ao índice de diversidade, a comunidade foi caracterizada por
baixa diversidade, no entanto os táxons se distribuíram uniformemente em todos os pontos de
monitoramento.
Palavras-chave: Comunidade zooplanctônica; diversidade; bioindicadores.

Biodiversity and community structure of zooplankton in the Sub-basin
of Rio Poxim, Sergipe, Brazil
ABSTRACT
The zooplankton of aquatic environments is composed mostly of protozoans, rotifers,
cladocerans and copepods, which play an important role in the food chain, transferring mass
and energy from primary producers to higher trophic levels. This work was prepared with the
objective of contributing to the knowledge of zooplankton biodiversity that occurs in the Subbasin of Rio Poxim. Water samples were taken at monthly intervals at four sampling stations
located along the sub-basin in the period August 2009 to July 2010. To obtain the
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zooplankton community, 100 L of water were filtered on nylon net with an aperture of 50 μm.
Were identified 72 taxa distributed in the following taxonomic categories Rotifera, Protozoa,
Porifera, Nematoda, Anellida, Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Isopoda and Insecta. In terms
of species richness, the phylum Rotifera followed by the Protoctista were the most relevant
with forty and fifteen taxa, respectively. The most representative taxa in numerical terms were
Arcella vulgaris, Notholca sp. Rotary sp. and nematodes. Regarding the community diversity
index, the community was characterized as low diversity, but the taxa were distributed evenly
in all monitoring points.
Keywords: Zooplankton community; diversity; bioindicator.

1. INTRODUÇÃO
O zooplâncton de ambientes aquáticos continentais é constituído na sua maioria por
protozoários, rotíferos, cladóceros e copépodos, os quais desempenham papel importante na
cadeia alimentar, transferindo massa e energia de produtores primários para níveis tróficos
superiores.
Os protozoários são responsáveis pela transferência da biomassa bacteriana para os
metazoários zooplanctônicos (Gilron e Lynn, 1997; Esteves, 1998). O conhecimento das
interações entre protozoários e metazoários zooplanctônicos e seu papel em determinar o
destino da produção do fitoplâncton e bactérias são essenciais para o entendimento do fluxo
de energia nessas cadeias alimentares (Sanders e Wickham, 1993). Em relação aos rotíferos,
sua importância no plâncton é atribuída à alta taxa reprodutiva e conversão da produção
primária, de forma que esta possa ser utilizada pelos consumidores secundários, chegando a
produzir até 30% da biomassa total do plâncton (Nogrady, 1993; Andreoli e Carneiro, 2005).
Entre os microcrustáceos, os cladóceros apresentam grande número de espécies,
principalmente em regiões litorâneas de lagos e reservatórios, vivendo associados à
macrófitas, alimentado-se basicamente de algas e perifíton (Sipaúba-Tavares e Rocha, 2001;
Serafim Jr., 2002). Por outro lado, os copépodos apresentam elevado grau de endemismo com
a distribuição geográfica muito restrita por serem mais sensíveis às alterações das variáveis
ambientais (Matsumura-Tundisi e Tundisi, 2003).
Esses grupos zooplanctônicos apresentam diferentes estratégias reprodutivas (de uma
simples fissão a reprodução sexuada), as quais irão refletir no tamanho de suas populações e
na disponibilidade de recursos para estas. Os rotíferos e cladóceros, em condições adequadas,
apresentam reprodução partenogenética em intervalos frequentes. A reprodução sexuada para
esses dois grupos está confinada a raros períodos, em resposta às condições adversas do
ambiente produzindo ovos de resistência. Nos copépodos, a reprodução é sexuada e seu
crescimento populacional é mais lento quando comparados aos outros grupos (SipaúbaTavares e Rocha, 2001). Os ovos são mantidos presos ao abdome, em um ou mais sacos
ovígeros. Em alguns gêneros a produção de ovos de resistência pode ocorrer, passando longos
períodos no sedimento (Esteves, 1998).
O curto período de vida e a elevada taxa de renovação fazem com que esses organismos
respondam rapidamente às perturbações que alteram as características físicas, químicas e
biológicas da água (Serafim Jr., 2002). Entre os fatores ambientais que mais interferem na
composição e abundância do zooplâncton pode-se destacar a temperatura, a competição intra
e interespecífica, a predação e a qualidade e disponibilidade de alimentos (Sampaio et al.,
2002)
O hábito alimentar dos organismos zooplanctônicos pode-se diferenciar de acordo com o
tipo e a obtenção do alimento. Os protozoários são hábeis para ingerir bactérias e
cianobactérias, e são eles mesmos que, por seu tamanho reduzido, são altamente suscetíveis a
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predação por metazoários zooplânctonicos (Sanders e Wickham, 1993). Os rotíferos
alimentam-se tanto de algas como detritos e bactérias por meio de vibrações da coroa ciliada.
Uma ampla variedade de predadores é observada entre esse grupo, entretanto somente
Asplanchna e, em menor grau, Ploesoma, são conhecidos como importantes predadores de
pequenos rotíferos (Stemberg e Gilbert, 1987).
Os cladóceros são excelentes filtradores e sua alimentação básica se constitui de
fitoplâncton e detritos. A taxa de filtração está diretamente relacionada ao tamanho do animal
e partícula a ser ingerida. Os itens alimentares de maior valor nutricional, como algas vivas,
são melhor aproveitadas (Esteves, 1998). Os copépodos podem apresentar três tipos de hábito
alimentar, dependendo da estrutura do aparelho bucal: filtrador, carnívoro e raptorial. Esses
organismos são filtradores mais seletivos, podendo discriminar seu alimento e decidir qual é o
mais palatável (Lampert, 1987). Para os copépodos calanóides, o nanofitoplâncton é a
principal fonte de energia e as bactérias e os detritos podem funcionar como fonte adicional e,
às vezes, alternativa (Sipaúba-Tavares e Rocha, 2001).
A atividade alimentar do zooplâncton exerce grande influência na proliferação do próprio
fitoplâncton e bacterioplâncton, pelos efeitos simultâneos de herbivoria e reciclagem de
nutrientes. As interações entre os níveis tróficos podem modular os impactos das adições de
nutrientes. Como, por exemplo, pode ser citada a excreção do fósforo pelo zooplâncton, um
dos principais mecanismos de regeneração desse elemento químico na coluna de água, em
adição à ação da fosfatase (Andreoli e Carneiro, 2005).
É comum ocorrer mudanças sobre alguns atributos da comunidade zooplanctônica em
associação as alterações provocadas pelo homem, tais como a riqueza de espécies, a
equitabilidade, a dominância, suas densidades, bem como a exclusão de determinadas
espécies e um elevado crescimento populacional de outras (Pinto-Coelho et al., 1999).
Assim considerando os pressupostos de que a comunidade zooplanctônica é
funcionalmente importante em ecossistemas aquáticos e que o uso e ocupação do solo
refletem sobre alguns atributos dessa comunidade, o objetivo do presente estudo foi contribuir
para o conhecimento da biodiversidade e da estrutura espacial e temporal do zooplâncton que
ocorre na Sub-bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A Sub-bacia Hidrográfica do Rio Poxim está situada entre as coordenadas geográficas
11°01’ e 10°47’ de latitude sul e 37°01’ e 37°24’ de longitude oeste, faz parte da bacia do rio
Sergipe e está inserida na região metropolitana da Grande Aracaju. Dos nove municípios que
compõem a região metropolitana de Aracaju, cinco deles têm seu território total ou
parcialmente dentro da área de abrangência da sub-bacia hidrográfica: Aracaju, São
Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras e Itaporanga D’Ajuda. A única exceção é o
município de Areia Branca, que tem parte de seu território dentro da área da sub-bacia
hidrográfica do rio Poxim, mas não integra a supracitada região metropolitana (Sergipe,
2004).
As amostras de água foram coletadas em quatro pontos de monitoramento distribuídos ao
longo da Sub-bacia Hidrográfica. A localização dos pontos de amostragem é indicada na
Figura 1. O ponto P1 está situado no afluente rio Poxim-Mirim, o ponto P2, no afluente rio
Poxim-Açu, os pontos P3 e P4 estão localizados no leito principal do rio Poxim, o P3 está
localizado próximo à confluência dos rios Poxim-Mirim e Poxim-Açu e o P4 localiza-se na
captação para abastecimento público da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO.
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Figura 1. Localização dos pontos de coleta de amostra de água na Subbacia Hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe. Fonte: Sergipe (2004).

Para obtenção da comunidade zooplanctônica foram filtrados 60 L da água do rio em
uma tela de nylon, com aberturas de malha de 50 μm, com auxílio de um balde de plástico de
capacidade de 20 L. O material filtrado foi acondicionado em recipientes plásticos de 250 mL
e preservados em solução 6:3:1, que é equivalente a 60% de água destilada, 30% de álcool
etílico e 10% de formaldeído. Logo após, foram adicionadas, a cada amostra, 5 gotas de
sulfato de cobre a 10%, com o objetivo de preservar a coloração dos organismos a serem
analisados. Para análises quali-quantitativas, foram examinadas 46 amostras, com retirada de
subamostras de 2 mL para contagem de indivíduos em câmara do tipo Sedgewick-Rafter e
identificação em microscópio óptico, no menor nível taxonômico possível, utilizando-se
bibliografias especializadas.
A frequência de ocorrência (Fo) das espécies identificadas foi calculada com base na
relação do número de amostras em que o organismo ocorreu e o número total de amostras
coletadas. Seguindo os critérios de Mateucci e Colma (1982), utilizou-se a fórmula F =
Px100/p, sendo P o número de amostras contendo a espécie e p o número total de amostras
coletadas. Foram consideradas as seguintes categorias de classificação: ≥70% muito
frequente; < 70% a ≥ 40% frequente; < 40% a ≥ 10% pouco frequente; < 10% esporádico.
A abundância relativa dos diferentes organismos foi calculada levando-se em
consideração o número de indivíduos da espécie por amostra analisada, em relação ao número
total de indivíduos da amostra, expressa em percentual, foram atribuídos os critérios: ≥70%
dominantes; < 70% a ≥ 40% abundante; < 40% a ≥ 10% pouco abundante e < 10% rara (Lobo
e Leighton, 1986).
Os índices de diversidade específica (H’) das espécies analisadas basearam-se em
Shannon (1948) e foram calculados mediante a fórmula: H’ = -∑pi.Log2 pi. Em que: pi - ni /
N, ni - número de indivíduos de cada espécie; N - número total de indivíduos da amostra. O
resultado foi expresso em bit. ind-1, considerando-se os seguintes critérios: ≥ 3,0 bits.ind-1
representa uma alta diversidade; < 3,0 a ≥ 2,0 bits.ind-1 representa uma média diversidade; <
2,0 a ≥ 1,0 bits.ind-1 representa uma baixa diversidade e <1,0 bits.ind-1 representa uma
diversidade muito baixa.
A equidade (J) foi calculada a partir do índice de Shannon (H’ / H max.), pela fórmula de
Pielou (1967): J = H’ / Log S. Adotam-se, para esse índice, valores compreendidos entre 0 e
1, e > 0,5 indica boa distribuição dos indivíduos entre as espécies.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nº de espécies

3.1. Composição e riqueza de espécies
A composição zooplanctônica da Sub-bacia do Rio Poxim esteve representada por
Protozoa, Rotífera, Porífera, Nematoda, Anellida, Isopoda, Insecta e microcrustáceos das
classes Cladocera, Copepoda e Ostracoda (Figura 2). Destes, Rotifera e Protozoa foram os
grupos de maior representatividade, com 40 e 15 táxons respectivamente.
45
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Figura 2. Composição zooplanctônica presente nos rios da
Sub-bacia do Rio Poxim no período de agosto de 2009 a
julho de 2010.

Em relação às categorias taxonômicas, houve predomínio do filo Rotífera, com valores
que variaram de no máximo 32 táxons no Ponto de monitoramento P3 e mínimo de 21 táxons
no Ponto 1, seguida dos Protozoa com valor máximo de 14 táxons no Ponto 1 e mínimo de 9
táxons no Ponto 2. Na classe dos Cladocera ocorreu um número máximo de 5 táxons
identificados no Ponto 4 e um mínimo de 2 táxons no Ponto 2. Na classe Copepoda,
observaram-se um máximo de 4 táxons nos Pontos 3 e 4 e um mínimo de 3 táxons nos Pontos
1 e 2. Nas classes Ostracoda, Isopoda e Insecta ocorreu apenas um táxon identificado nos
Pontos 2, 3 e 4 (Ostracoda), Ponto 3 (Isopoda) e Pontos 2 e 3 (Insecta) (Figura 3).
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Figura 3. Riqueza de espécies nas categorias taxonômicas
identificadas na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Poxim, no
período de agosto de 2009 a julho de 2010.

A composição zooplanctônica teve sua maior distribuição no período seco com 1143
organismos registrado nesse período, já no período chuvoso foram registrados 717
organismos (Figura 4), apresentando diferenças relevantes, evidenciando que no período entre
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setembro e março a comunidade zooplanctônica se estabelece com maior expressão. Esses
valores, de certa forma, acompanharam as oscilações inversas aos índices pluviométricos
(Figura 5). Provavelmente essa variável pode ter sido a principal causa pelos picos de
abundância registrados para a comunidade zooplanctônica.
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Figura 4. Composição zooplanctônica nos períodos (seco e
chuvoso) na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Poxim.
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Figura 5. Relação entre a precipitação e a composição
zooplanctônica identificada na Sub-bacia Hidrográfica do Rio
Poxim, no período de agosto de 2009 a julho de 2010.

Nas regiões áridas ou semiáridas do Nordeste brasileiro as grandes variações de seus
recursos hídricos, os baixos índices pluviométricos, bem como a elevada taxa de evaporação
exercem importante papel na organização e funcionalidade dos ecossistemas aquáticos, em
que as espécies presentes desenvolvem estratégias de sobrevivência, que acarretam em
competições intra e interespecífica, assim como alterações na estrutura das comunidades e na
disponibilidade de recursos naturais (Andreoli e Carneiro, 2005).
A dinâmica temporal registrada neste estudo também é observada em outros estudos
brasileiros, apresentando menores densidades no período chuvoso e seco (Nogueira e
Matsumura-Tundisi, 1996; Nogueira, 2001).
Em relação ao monitoramento temporal e espacial, verificou-se que, no mês de fevereiro
de 2010, a composição zooplanctônica esteve com maior representatividade nas Estações 1 e
3. Por outro lado, as Estações 2 e 4 tiveram uma queda na sua distribuição (Figura 6).
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Figura 6. Variação espacial e temporal da composição
Zooplanctônica da Sub-bacia do Rio Poxim, no período de
agosto de 2009 a julho de 2010.

3.2. Estrutura da comunidade zooplanctônica
3.2.1. Frequência de ocorrência
No período de estudo dos 72 táxons identificados, nenhum foi classificado como muito
frequente e frequente em todas as estações de coleta. Apenas as espécies Centropyxis
acureata e Rotaria neptunia se apresentaram, respectivamente, como pouco frequente e
esporádico em todas as estações. Centropyxis acureata é uma das espécies que apresentam
maior distribuição geográfica no Brasil, encontrada em materiais planctônicos, sedimento e
fauna associada às macrófitas aquáticas (Lansac-Tôha et al., 2000) (Tabela 1).
A frequência de 100% para a espécie Polyarthra trigla nas Estações 3 e 4 indicam alto
grau de estabilidade biológica (Bento, 2006). Chardez e Lambert (1981) considera que esse
grupo de organismo possui grande poder de adaptação ao meio.
Outro aspecto a ser observado diz respeito à distribuição de algumas espécies que podem
ser ocasionadas, principalmente pela velocidade da correnteza e concentração de material em
suspensão na água (Panarelli et al., 2003).
Dentre as espécies de rotíferos registradas foi possível observar indicadoras de
eutrofização e de poluição orgânica, a Rotaria sp., Lecane sp., K. cochlearis. Sendo esta
última encontrada apenas no Ponto 3. Literatura pertinente configura-a como uma das
espécies mais comum em águas continentais, sendo encontrada praticamente em todas as
regiões biogeográficas.
No Ponto 1, dos 47 táxons identificados, 6,4% das espécies foram classificadas como
muito frequentes, 4,3% como frequentes, 31,9% como pouco frequentes e 57,4% como
esporádicas. Destacando-se como muito frequentes: Notholca sp., Arcella vulgaris e Rotaria
sp. No Ponto 2, dos 40 táxons identificados, 2,5% das espécies foram classificadas como
muito frequentes, 5% como frequentes, 32,5% como pouco frequentes e 60% como
esporádicas. Destacando-se como muito frequente uma única espécie a Arcella vulgaris. No
Ponto 3, dos 57 táxons identificados, 12,5% das espécies foram classificadas como muito
frequentes, 3,6% como frequentes, 48,2% como pouco frequentes e 35,7% como esporádicas.
Destacando-se como muito frequentes: Nematoda, Polyarthra trigla, Náuplios, Notholca sp.,
Difflugia limnetica, Arcella vulgaris e Asplanchna priodonta.
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Tabela 1. Frequência de ocorrência dos táxons identificados na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Poxim,
no período de agosto de 2009 a julho de 2010.
Táxon
PROTOZOA
Arcella vulgaris
Arcella gibosa
Arcella dentata
Centropyxis acureata
Ciliata
Euglypha acanthophora
Euglypha sp.
Diffugia corona
Difflugia globulosa
Difflugia limnetica
Diffugia spiralis
Difflugia sp.
Globigerina bulloides
Trinema sp
Vorticella sp
ROTIFERA
Anuraeopsis fissa
Asplanchna priodonta
Asplanchna sp
Brachionus angularis
Brachionus caudatus
Brachionus quadridentatus
Brachionus sp.
Colurella unicinata
Colurella sp.
Filinia longiseta
Filinia sp.
Keratella cochlearis
Keratella sp.
Lecane curvicornes
Lecane lunaris
Lecane papuana
Lecane sp.
Lecane sverigis
Lepadella acuminata
Lepadella latusinus
Lepadella sp.
Macrochaetus serica
Monostyla arcuata
Monostyla sp
Mytilina bicarinata
Mytilina sp.
Notholca sp.
Notommatidae
Platyias quadricornis
Polyarthra trigla
Polyarthra sp.
Polyathra vulgaris
Rotaria rotatória
Rotaria neptunia

P1

Pontos de coletas
P2

P3

P4

245,7
4,4
2,2
23,9
4,4
17,4
6,5
2,2
6,5
10,9
0,0
4,4
4,4
2,2
8,7

152,2
6,5
0,0
32,6
0,0
4,4
0,0
0,0
2,2
30,4
0,0
2,2
0,0
26,1
8,7

287,0
13,0
6,5
37,0
6,5
32,6
8,7
0,0
13,0
87,0
0,0
2,2
0,0
17,4
10,9

65,2
0,0
0,0
15,2
2,2
8,7
4,4
10,9
10,9
45,7
6,5
0,0
0,0
6,5
0,0

13,0
52,2
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
21,7
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
6,5
21,7
6,5
8,7
0,0
10,9
0,0
19,6
19,6
10,9
0,0
152,2
0,0
2,2
8,7
0,0
39,1
6,5
4,4

4,4
26,1
21,7
4,4
6,5
0,0
2,2
4,4
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,6
41,3
8,7
0,0
52,2
0,0
0,0
10,9
0,0
28,3
0,0
6,5

0,0
71,7
19,6
13,0
6,5
0,0
8,7
37,0
0,0
17,4
2,2
6,5
2,2
4,4
21,7
4,4
13,0
15,2
19,6
4,4
2,2
0,0
19,6
28,3
23,9
0,0
71,7
0,0
2,2
100,0
19,6
34,8
45,7
2,2

0,0
58,7
8,7
19,6
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
17,4
10,9
4,4
0,0
0,0
8,7
17,4
17,4
4,4
0,0
2,2
2,2
0,0
100,0
8,7
6,5
0,0
4,4
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Rotaria sp.
110,9
4,4
8,7
Testudinella patina
0,0
0,0
0,0
Trichocerca bicristata
26,1
30,4
65,2
Trichocerca pusilla
0,0
0,0
0,0
Trichocerca longiseta
4,4
10,9
0,0
Trichocerca sp.
0,0
8,7
19,6
PORIFERA
Espícula
0,0
2,2
0,0
NEMATELMINTOS
Nematoda
47,8
21,7
156,5
0,0
0,0
0,0
ANNELIDA
Polychaeta
23,9
8,7
19,6
CLADOCERA
Alona rectangula
4,4
2,2
15,2
Alona sp.
2,2
6,5
10,9
Bosmina longirostris
2,2
0,0
2,2
Chydorus sphaericus
0,0
0,0
0,0
Chydorus sp.
0,0
0,0
0,0
Holopedium gibberum
4,4
0,0
0,0
Moina dúbia
0,0
0,0
10,9
COPEPODA
Copepoda
10,9
4,4
28,3
Náuplios
13,0
8,7
80,4
Paracyclops fimbriatus
2,2
0,0
6,5
Thermocyclops decipiens
0,0
2,2
15,2
OSTRACODA
Ostracoda
0,0
2,2
15,2
ISOPODA
Isopoda
0,0
0,0
2,2
INSECTA
Larva
0,0
2,2
2,2
Nota: ≥ 70 Muito frequente, < 70 ≥ 40 frequente, < 40 ≥ 10 pouco frequente e < 10 esporádico.

6,5
0,0
10,9
0,0
23,9
17,4
0,0
21,7
0,0
4,4
4,4
2,2
2,2
2,2
4,4
0,0
0,0
8,7
89,1
2,2
15,2
8,7
0,0
0,0

O grupo nematoda é considerado como o mais rico em espécies e mais abundante na face
da Terra, estima-se a existência de mais de um milhão de espécies e somente 1% está descrita.
São encontrados como parasitos no interior de vegetais e animais vertebrados e invertebrados,
e de vida livre em ambientes de água doce e marinha e na maioria dos ambientes terrestres
podendo ser encontrados em todas as latitudes, graças a vários tipos de adaptações que lhes
permite enfrentar desde o congelamento até o estresse hídrico. No presente estudo, esse grupo
se mostrou muito frequente apenas no Ponto 3, onde o uso do Rio Poxim é bem antropizado
sendo indicadores de ambientes eutrofizados.
No Ponto 4, dos 45 táxons identificados, 4,4% das espécies foram classificadas como
muito frequentes, 6,7% como frequentes, 31,1% como pouco frequentes e 57,8% como
esporádicas. Destacando-se como muito frequentes: Polyarthra trigla e Náuplios.
3.2.2. Abundância Relativa
Durante o período de estudo dos 72 táxons identificados, apenas cinco (6,9%) se
apresentaram pouco abundantes e os demais foram considerados espécies raras (93,1%).
Destacando-se como pouco abundante a Arcella vulgaris nas Estações 1, 2 e 3, Notholca sp.
no Ponto 1, Polyarthra trigla no ponto 4, Rotaria sp. No Ponto 1 e Náuplios no Ponto 4
(Tabela 2).
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Tabela 2. Abundância relativa dos táxons identificados na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Poxim, no
período de agosto de 2009 a julho de 2010.
Táxon
PROTOZOA
Arcella vulgaris
Arcella gibosa
Arcella dentata
Centropyxis acureata
Ciliata
Euglypha acanthophora
Euglypha sp.
Diffugia corona
Difflugia globulosa
Difflugia limnetica
Diffugia spiralis
Difflugia sp.
Globigerina bulloides
Trinema sp
Vorticella sp
ROTIFERA
Anuraeopsis fissa
Asplanchna priodonta
Asplanchna sp
Brachionus angularis
Brachionus caudatus
Brachionus quadridentatus
Brachionus sp.
Colurella unicinata
Colurella sp.
Filinia longiseta
Filinia sp.
Keratella cochlearis
Keratella sp.
Lecane curvicornes
Lecane lunaris
Lecane papuana
Lecane sp.
Lecane sverigis
Lepadella acuminata
Lepadella latusinus
Lepadella sp.
Macrochaetus sérica
Monostyla arcuata
Monostyla sp
Mytilina bicarinata
Mytilina sp.
Notholca sp.
Platyias quadricornis
Polyarthra trigla
Polyarthra sp.
Polyathra vulgaris
Rotaria rotatória
Rotaria neptunia
Rotaria sp.

P1

Pontos de coletas
P2
P3

24,2
0,4
0,2
2,4
0,4
1,7
0,6
0,2
0,6
1,1
0,0
0,4
0,4
0,2
0,9

23,6
1,0
0,0
5,1
0,0
0.67
0,0
0,0
0,3
4,7
0,0
0,3
0,0
4,0
1,4

18,0
0,8
0,4
2,3
0,4
2,0
0,5
0,0
0,8
5,4
0,0
0,1
0,0
1,1
0,7

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

1,3
5,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
2,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,6
2,1
0,6
0,9
0,0
1,1
0,0
1,9
1,9
1,1
0,0
15,0
0,2
0,9
0,0
3,9
0,6
0,4
10,9

0,7
4,0
3,4
0,7
1,0
0,0
0,3
0,7
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
6,4
1,4
0,0
8,1
0,0
1,7
0,0
4,4
0,0
1,0
0,7

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

0,0
8,2
1,2
2,7
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
2,4
1,5
0,6
0,0
0,0
1,2
2,4
2,4
0,6
0,0
0,3
0,0
14,0
1,2
0,9
0,0
0,6
0,9
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Testudinella patina
0,0
0,0
0,0
Trichocerca bicristata
2,6
4,7
4,1
Trichocerca pusilla
0,0
0,0
0,0
Trichocerca longiseta
0,4
1,7
0,0
Trichocerca sp.
0,0
1,4
1,2
PORIFERA
Espícula
0,0
0,3
0,0
NEMATELMINTOS
Nematoda
4,7
3,4
9,8
ANNELIDA
Polychaeta
2,4
1,4
1,2
CLADOCERA
Alona rectangula
0,4
0,3
1,0
Alona sp.
0,2
1,0
0,7
Bosmina longirostris
0,2
0,0
0,1
Chydorus sphaericus
0,0
0,0
0,0
Chydorus sp.
0,0
0,0
0,0
Holopedium gibberum
0,4
0,0
0,0
Moina dúbia
0,0
0,0
0,7
COPEPODA
Copepoda
1,1
0,7
1,8
Náuplios
1,3
1,4
5,0
Paracyclops fimbriatus
0,2
0,0
0,4
Thermocyclops decipiens
0,0
0,3
1,0
OSTRACODA
Ostracoda
0,0
0,3
1,0
ISOPODA
Isopoda
0,0
0,0
0,1
INSECTA
Larva
0,0
0,3
0,1
TOTAL
100,0
100,0
100,0
Nota: dominante: ≥70, abundante: <70 ≥40, pouco abundante: <40 ≥ 10 e rara: <10.

0,0
1,5
0,0
3,4
2,4
0,0
3,1
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,6
0,0
0,0
1,2
12,5
0,3
2,1
1,2
0,0
0,0
100,0

3.2.3. Índice de diversidade (H’) e equitabilidade (E’)
A diversidade do zooplâncton na Sub-bacia do Rio Poxim foi avaliada pela índice de
Shannon-Wiener, que leva em consideração a riqueza e abundância das espécies. Pinto
Coelho et al. (1999) verificam os efeitos da eutrofização na estrutura das comunidades
planctônicas no reservatório da Pampulha em Belo Horizonte, utilizando diferentes índices de
diversidade, os resultados obtidos mostraram que o Índice de Shannon foi mais adequado para
estudos de comunidades mais eficientemente amostradas.
No estudo, os valores de diversidade foram similares entre os pontos de amostragem,
sendo registrado o maior valor no Ponto 2 com 2,1 bits.ind-1 sendo caracterizada como média
diversidade e a menor no Ponto 1 com 1,8 bits.ind-1, caracterizada como baixa diversidade. A
distribuição (equidade) dos táxons nos pontos e nos meses amostrados manteve-se uniforme,
visto que os valores obtidos para esse dado estiveram acima de 0,5 (Figura 7).
Em relação à dinâmica temporal, a diversidade apresentou um padrão heterogêneo,
registrando maiores flutuações nos meses de Setembro/09, Março, Maio e Julho/10 (período
chuvoso) com valores de 2,1; 2; 2,2 e 2,3 bits.ind-1 caracterizando-se como média
diversidade. Nos outros meses foram registrados valores abaixo de 2, sendo caracterizado
como baixa diversidade.
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Figura 7. Diversidade e equitabilidade espacial (A) e temporal (B) da comunidade zooplanctônica da
Sub-bacia do Rio Poxim, no período de agosto de 2009 a julho de 2010.

Esteves (1998) considera que o zooplâncton de água doce está caracterizado pela baixa
diversidade. Em ambientes límnicos, isso ocorre pelo reduzido número de espécies e maior
densidade de indivíduos, quando comparados aos ecossistemas marinhos.
Em ambientes pequenos e lênticos, as variações ambientais são mais acentuadas, o que
pode ocasionar o domínio de determinadas espécies e diminuição, ou até mesmo exclusão, de
outras. Isso acarreta o número reduzido de espécies e, em contrapartida, alta densidade de
indivíduos (Tavares, 1994). No entanto, a diversidade também está relacionada com a
competição e a predação. A competição por recursos limitados tem sido considerada o
determinante primário na diversidade de espécies, pois, à medida que os recursos se tornam
escassos, somente os mais eficientes prevalecem, resultando em um menor número de
espécies (Giller, 1984).
A relação entre a diversidade de espécies (riqueza e equitabilidade) e a estabilidade de
um ecossistema é complexa, uma vez que ecossistemas estáveis promovem uma alta
diversidade, mas o contrário não é necessariamente verdadeiro. Portanto, mesmo que os
valores de diversidade tenham sido de média a baixa, várias explicações podem ser
consideradas, principalmente no tocante ao tempo de coleta e a dinâmica da bacia
hidrográfica.
São várias as hipóteses para se explicar a alta diversidade nos diferentes ecossistemas. A
mais aceita é aquela que considera a estabilidade ambiental como a causa de alta diversidade,
levando em consideração que o ambiente tropical sendo influenciado por clima mais
favorável, permite a especialização e evolução de muitas espécies e isso favorece aquelas que
têm alta probabilidade de extinção nesses ambientes, dando origem a uma grande quantidade
de espécies raras na comunidade (Giller, 1984).
Muitos estudos têm demonstrado que os habitat de regiões tropicais suportam maiores
números de espécies do que em regiões temperadas. Sob esse aspecto nas comunidades
planctônicas existem ainda muitas incertezas acerca dessa informação, pois os dados de
regiões tropicais são muito insuficiente, tanto na análise taxonômica dos grupos, como na
exploração dos diversos corpos d’água (Lansac-Tôha et al., 2000).

4. CONCLUSÃO
A comunidade zooplanctônica da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Poxim no Estado de
Sergipe apresentou uma composição específica comum aos inventários realizados no
nordeste, não sendo observado nenhum registro novo para a área.
A predominância de rotíferos já é esperada para ambientes continentais, representando
mais de 60% do total da comunidade zooplanctônica, independente do estado trófico das
águas, embora muitas espécies do grupo sejam utilizadas como indicadoras de qualidade
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ambiental, a exemplo dos gêneros Rotaria, Brachionus, Keratella, Platyias e Lecane. Todas
as espécies citadas foram registradas no presente estudo.
Os rotíferos constituem a maior parte do zooplâncton de água doce, visto que são
organismos oportunistas e de fácil adaptação às mudanças das condições ambientais, além do
tempo de geração ser mais curto que os outros organismos do plâncton. Na área estudada
foram os mais expressivos em riqueza de espécies, no entanto, não apresentaram grandes
abundâncias.
Os protoctistas tiveram maior representatividade pelo grupo das tecamebas e os táxons
que melhor se representaram foram a Arcella vulgaris, Centropyxis acureata e Difflugia
limnetica, as quais são comuns em inventários realizados em ecossistemas aquáticos
continentais brasileiros.
Os crustáceos foram representados por cladóceros e copépodes. Para cladóceros houve a
predominância de Alona rectangula, Alona sp. e Moina dubia, táxons considerados de ampla
distribuição em águas tropicais e bons indicadores de trofia. O último apresenta-se também
adaptado a ambientes com elevada concentração de compostos húmicos, baixa condutividade
e pH; sendo identificada apenas no ponto 3, é indicadora de ambientes mesotróficos e
oligotróficos. Os copépodes foram representados por duas espécies, em que Thermocyclops
decipiens se apresentou pouco frequente nos Pontos 3 e 4, porém não foi abundante e nem
teve densidades elevadas em nenhuma dos pontos monitorados. O pequeno número de
espécies registrado para o grupo, em águas doces, é tido como um padrão.
Verificou-se a presença de nematódeos o que indica ambientes com certo grau e
poluição, no entanto, sendo raro e esporádico para o período.
Os valores de diversidade e uniformidade revelaram que, para a área, a comunidade
zooplanctônica constituiu-se em um grupo com baixa diversidade de espécies. A distribuição
(equidade) dos táxons nas estações e nos meses amostrados manteve-se uniforme. Como
poucas espécies apresentaram moderada dominância, o alto número de espécies raras e
esporádicas teve uma maior importância para a redução dos valores de diversidade.
Devido ao relevante papel desempenhado dos zooplânctons no ambiente e a escassez de
trabalhos realizados no nordeste, especialmente em Sergipe, há necessidade que novos
estudos sejam desenvolvidos, com ampliação dos habitats de ocorrência do grupo, espacial e
temporalmente.
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RESUMO
A utilização do Sistema de Informações Geográficas (SIG) e técnicas de Sensoriamento
Remoto na modelagem do potencial hídrico das águas subterrâneas geram elementos para a
análise e apoio ao processo de tomada de decisão com relação à exploração desse recurso
hídrico na sub-bacia. O objetivo do trabalho consiste em realizar a modelagem da
potencialidade hídrica das águas subterrâneas da sub-bacia do rio Siriri-SE com base em
aspectos do meio físico natural (solo, uso do solo, declividade, densidade de drenagem,
densidade de lineamentos, precipitação e geologia) utilizando-se técnicas de Sensoriamento
Remoto e Sistema de Informações Geográficas como ambiente de integração. No
desenvolvimento do mapa de potencial hídrico das águas subterrâneas foram realizados
procedimentos de processamento digital de imagens no software Envi 4.4® e de álgebra de
mapas no ArcGis 9.3®. O Método de Análise Hierárquica foi utilizado na modelagem para
auxiliar na definição dos pesos aos diferentes critérios (mapas). A cada mapa foram atribuídas
cargas para suas diferentes classes e pesos de acordo com sua influência no objetivo geral do
trabalho. A integração desses mapas e a aplicação do método AHP num ambiente SIG
permitiram a elaboração do mapa de potencialidade hídrica das águas subterrâneas em 5
classes de potencial: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. As vazões médias dos
poços confirmam o potencial dos aquíferos Sapucari, Barreiras e Maruim uma vez que são os
mais explorados na sub-bacia hidrográfica, com vazões médias de 78113 L/h, 19332 L/h e
12085 L/h respectivamente.
Palavras-chave: água subterrânea, método de análise hierárquica, mapa, SIG.

Modeling of groundwater potential of the sub-basin of Siriri river, Sergipe state, Brazil,
based on Geographic Information System and Remote Sensing

ABSTRACT
The use of Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing for modeling
groundwater potential give support for the analysis and decision-making processes about
water resource management in watersheds. The objective of this work consisted in modeling
the groundwater water potential of Siriri river sub-basin, Sergipe state, based on its natural
environment (soil, land use, slope, drainage density, lineament density, rainfall and geology)
using Remote Sensing and Geographic Information System as an integration environment.
The groundwater potential map was done using digital image processing procedures of ENVI
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4.4 software and map algebra of ArcGIS 9.3®. The Analytical Hierarchy Method was used for
modeling the weights definition of the different criteria (maps). Loads and weights of the
different classes were assigned to each map according to their influence on the overall
objective of the work. The integration of these maps in a GIS environment and the AHP
technique application allowed the development of the groundwater potential map in five
classes: very low, low, moderate, high, very high. The average flow rates of wells confirm the
potential of aquifers Sapucari, Barriers and Maruim since they are the most exploited in this
sub-basin, with average flows of 78,113 L/h, 19,332 L/h and 12,085 L/h, respectively.
Keywords: groundwater; Analytical Hierarchy Method; map; GIS.

1. INTRODUÇÃO
A água subterrânea consiste num recurso natural de destaque, devido a sua importância
social, econômica e ambiental. No Brasil, as águas subterrâneas são intensamente explotadas
e utilizadas para diversos fins, como o abastecimento humano, irrigação, indústria e lazer. No
estado de Sergipe, particularmente na sub-bacia do rio Siriri, há uma grande variedade de
usos para as águas dos mananciais subterrâneos, destacando-se o abastecimento doméstico,
irrigação e industrial.
A utilização do Sistema de Informações Geográficas (SIG) e técnicas de Sensoriamento
Remoto na modelagem do potencial hídrico das águas subterrâneas geram elementos para a
análise e apoio ao processo de tomada de decisão com relação à exploração deste recurso
hídrico na sub-bacia do rio Siriri. Como também, associado ao estudo hidrogeológico, auxilia
no gerenciamento das águas subterrâneas.
A sub-bacia do Rio Siriri está inserida na bacia hidrográfica do Rio Japaratuba
(Figura 1), possui 416 km2 e encontra-se num contexto geológico dominado por rochas da
Bacia Sedimentar de Sergipe-Alagoas e de Coberturas Recentes.
O trabalho tem como objetivo realizar a modelagem do potencial hídrico das águas
subterrâneas da sub-bacia do rio Siriri com base em aspectos do meio físico natural (solo, uso
do solo, declividade, densidade de drenagem, densidade de lineamentos, precipitação e
geologia - permeabilidade das rochas) utilizando técnicas de Sensoriamento Remoto e
Sistema de Informações Geográficas como ambiente de integração.

2. CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO
A sub-bacia do rio Siriri está inserida num contexto geológico dominado por rochas da
Bacia Sedimentar de Sergipe/Alagoas. Observa-se também na área de estudo a presença de
rochas ígneas e metamórficas do embasamento Pré-Cambriano, representadas pela unidade
geológica Cornubianito Traipu. A ocorrência dessa unidade apresenta-se no mapa geológico
(Brasil, 1975) da Figura 2. Recobrindo discordantemente as rochas citadas, ocorrem as
Coberturas Recentes representadas pela Formação Barreiras e os sedimentos de praia e
aluvião (Figura 2).
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.
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Figura 2. Mapa geológico da sub-bacia do rio Siriri (modificado de Brasil, 1975).

O Mapa Geológico da Figura 2 ilustra o “substrato” sobre o qual se instala a sub-bacia
hidrográfica do rio Siriri, parte integrante da bacia hidrográfica do rio Japaratuba. Nesse mapa
a bacia hidrográfica se estabelece sobre dois tipos de terrenos, os depósitos da Bacia Sergipe209
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Alagoas (dominante) e o embasamento ígneo-metamófico, ambos aflorantes pela erosão das
litologias da Formação Barreiras na região. Esses terrenos encontram-se individualizados por
uma falha de orientação geral NE-SW, a qual representa a borda atual falhada da Bacia
Sergipe-Alagoas.
A área de estudo está inserida em dois domínios hidrogeológicos: o poroso e o fraturadocárstico. O primeiro corresponde às rochas da Bacia Sedimentar de Sergipe, a Formação
Barreiras e os sedimentos de praia e aluvião. O segundo inclui as formações Riachuelo e
Cotinguiba (Grupo Sergipe), que apesar de estarem inseridas na Bacia Sedimentar de Sergipe,
são constituídas basicamente por rochas calcárias, que apresentam comportamento
hidrogeológico distinto dos demais sedimentos, daí a sua inclusão no domínio fraturadocárstico (Brasil, 2005).
Os membros Angico e Maruim, da Formação Riachuelo, o Membro Sapucari, da
Formação Cotinguiba e a Formação Barreiras apresentam boas condições de armazenamento
e transmissão de água subterrânea, podendo ser considerados aquíferos. Em termos de
produção, a amostragem realizada por Feitosa (1998) revela que o aquífero Sapucari,
apresenta vazão média por metro perfurado de 0,66 m3/h (660L/h), o Barreiras apresentou
uma vazão média de 0,39 m3/h (390L/h) e o Maruim/Aguilhada uma vazão média de 0,34m3/h
(340L/h). Esse autor também cita que o aquífero Angico apresenta aspectos quantitativos
menos favoráveis, com vazão média de 0,14 m3/h (140L/h) por metro perfurado. O membro
Taquari da Formação Riachuelo e o Cornubianito Traipu não apresentam informações sobre a
ocorrência de água subterrânea, devido às suas características litológicas representativas de
rochas com permeabilidade/porosidade praticamente nulas.

3. MODELAGEM HIDROGEOLÓGICA EM AMBIENTE SIG
Uma das aplicações dos SIGs consiste em relacionar dados espaciais de diversas fontes a
fim de descrever e analisar possíveis interações, fazer previsões com modelos e fornecer
apoio aos gestores e tomadores de decisões.
De acordo com Bonham-Carter (1994), dentre os modelos em Sistema de Informações
Geográficas, é importante a distinção dos três tipos baseados no tipo de relação que
representam, como: o teórico, o híbrido e o empírico. Na classe teórica, o tipo de combinação
é baseado em princípios físicos/químicos, utiliza equações de movimento, sendo aplicado na
determinação de fluxo subterrâneo. A classe híbrida consiste nos modelos semiempíricos,
utilizados principalmente na simulação de sedimentação e estabilidade de taludes. Já os
modelos empíricos baseiam-se em combinações estatísticas ou heurísticas e têm como
exemplo os modelos de previsão de potencial mineral.
Os métodos baseados em modelos empíricos subjetivos utilizam regras e valores de
pesos estabelecidos subjetivamente, a partir do conhecimento do processo envolvido, e têm
como objetivo estimar a importância relativa dos mapas de entrada. O Índice de Sobreposição
consiste num desses modelos e a interação dos mapas (soma) é dada a partir de uma
combinação de pesos. São utilizados mapas multiclasses, nos quais para cada classe é
atribuída uma pontuação, possibilitando uma ponderação mais flexível. As tabelas de
pontuação e os pesos dos mapas podem ser ajustados para refletir o julgamento do
especialista no domínio da aplicação em causa (Bonham-Carter, 1994).
Dentre as modelagens realizadas em ambiente SIG para estudos hidrogeológicos,
destaca-se a modelagem baseada no conhecimento empírico dos fatores que influenciam na
ocorrência do fenômeno estudado, assim como a análise dos fatores com atribuição de pesos e
cargas aos critérios utilizados a partir de regras ou métodos que auxiliem nessa decisão.
Logo, as regras de decisão quanto ao relacionamento espacial entre os diferentes fatores e
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suas respectivas influências no fenômeno estudado constituem a essência da modelagem
baseada no conhecimento (Gomes, 2008).
Nos seus trabalhos para a definição de áreas potenciais de ocorrência de água subterrânea
utilizando Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações Geográficas, Musa et al. (2000)
propõem uma modificação do método DRASTIC (Aller et al., 1987), que consiste na
substituição dos parâmetros presentes nesse modelo por outros determinantes para a
ocorrência da água subterrânea. Os parâmetros utilizados foram: precipitação anual, uso e
cobertura do solo, tipo de solo, elevação, declividade, densidade de drenagem, litologia e
densidade de lineamentos. A esses parâmetros foram estabelecidos pesos e cargas para suas
diferentes classes com o auxílio do Método Analítico Hierárquico. A avaliação geral e criação
do modelo final de potencial de produtividade de águas subterrâneas permitiu a definição das
áreas em 5 classes de potencial: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto.

4. MATERIAIS E MÉTODO
A modelagem espacial de águas subterrâneas inclui fases de investigação que permitem
uma aproximação adequada do ambiente real em sub-superfície, a partir da integração de
fatores físicos naturais que contribuem no processo de infiltração da água precipitada . Essas
fases consistem no levantamento de dados e informações, geração de novos dados,
interpretação, integração e modelagem. A produção do modelo de potencial hídrico das águas
subterrâneas contempla 5 fases representadas no fluxograma metodológico (Figura 3):

Figura 3. Fluxograma metodológico.

As bases de dados utilizadas no trabalho foram: o Atlas de Recursos Hídricos do Estado
de Sergipe (Sergipe, 2004), Programa de Cadastro de InfraEstrutura Hídrica do NordesteEstado de Sergipe (CPRM, 2002) e o trabalho desenvolvido por Feitosa (1998) que apresenta
dados dos poços de captação de água subterrânea na área de estudo.
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Para a identificação e extração de lineamentos estruturais foram utilizadas técnicas de
processamento digital como a combinação de bandas em imagens de satélite e o
sombreamento do relevo a partir do Modelo Digital do Terreno. Foram utilizadas imagens do
satélite Landsat 5 TM (data do imageamento: 3 de abril de 2009) e Landsat 7 ETM+( data do
imageamento: 7 de maio de 2001). Todas as imagens foram adquiridas gratuitamente no site
do INPE.
O Modelo Digital do Terreno (produto gerado a partir de imagem do projeto SRTMShuttle Radar Topographic Mission da Nasa) da área de estudo foi obtido no site da Embrapa,
por meio do projeto Brasil em Relevo (Miranda, 2005), que disponibiliza os dados préprocessados do projeto SRTM de todo território nacional, com resolução espacial de 90
metros.
A definição dos critérios adotados na análise do potencial hídrico das águas subterrâneas
consiste na seleção de dados do meio físico natural representativos dos fenômenos ou
evidências que permitem os processos de armazenamento e circulação da água no meio
aquífero. O método utilizado no processo decisório de pesos aos critérios corresponde ao
Método de Análise Hierárquica (Satty, 1990). Os critérios utilizados na modelagem são:
precipitação, uso e cobertura do solo, tipo do solo, declividade, densidade de drenagem,
densidade de lineamentos e geologia (permeabilidade das rochas).
No desenvolvimento do mapa de potencialidade hídrica das águas subterrâneas foram
realizados procedimentos de processamento digital de imagens no software Envi 4.4® e de
álgebra de mapas no ArcGis 9.3®. O Método de Análise Hierárquica foi utilizado na
modelagem por meio da extensão AHP presente no ArcGis 9.3® e auxiliou na definição dos
pesos aos diferentes critérios.
4.1. Método de Análise Hierárquica
Trata-se de um método de análise multicriterial denominado AHP (Analytical Hierarchy
Process) ou Processo Analítico Hierárquico desenvolvido por Satty na década de 70.
Corresponde a uma metodologia flexível e eficaz de tomada de decisão que auxilia na
definição de preferências e na escolha da alternativa, quando aspectos qualitativos e
quantitativos devem ser ponderados.
A modelagem baseada no conhecimento implica atribuição de pesos aos critérios, muitas
vezes de forma subjetiva. Para tornar mais criteriosa a aplicação de ponderadores aos fatores,
utilizam-se métodos específicos, dentre eles o AHP. Esse método consiste na tomada de
decisão com múltiplos critérios em que o problema apresenta uma hierarquia de solução a
partir das variáveis que serão trabalhadas na resolução do problema. A hierarquização permite
a criação de um modelo da realidade e visualização da interação dos componentes que
separados em níveis garantem segurança e flexibilidade.
O método de análise hierárquica ou método analítico hierárquico é baseado na
construção de uma série de matrizes (Tabela 1) de “pares de comparação” que comparam
todos os critérios entre si. Isso é feito para estimar os pesos de cada critério, descrevendo o
quanto este está contribuindo para atingir o objetivo geral do estudo.
Logo, os componentes das matrizes podem ser avaliados de acordo com seu grau de
importância dentro da hierarquia estabelecida, sabendo-se que cada elemento revela quanto o
critério da coluna esquerda é mais importante em relação a cada critério correspondente na
linha superior, portanto, quando um critério é avaliado com si próprio, o único resultado
possível é 1.
A consistência da matriz é calculada a partir da Razão de Consistência (CR), que mede
quanto os valores de comparação entre os fatores foram gerados aleatoriamente. Se o CR for
maior que 0,1 os julgamentos, ou seja, os valores de comparação atribuídos na construção da
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matriz, não são confiáveis. Logo, recomenda-se a reorganização da matriz, alterando os
valores de comparação entre os fatores.
Tabela 1. Matriz de comparação dos critérios.

CRITÉRIOS

1
1/G1 2
1/G1 3
.....
1/G1 j

CRITÉRIOS
G1 3
G2 3
1
.....
1/G3 j

G1 2
1
1/G2 3
.....
1/G2 j

.....
.....
.....
1
.....

G1 j
G2 j
G3 j
.....
1

Fonte: Adaptado de Thirumalaivasan e Karmegam (2001).

As matrizes de comparação (Tabela 1) são traduzidas de uma linguagem verbal para a
numérica pela Escala Fundamental de Satty, descrita na Tabela 2.
Tabela 2. Escala Fundamental adaptada de Satty (1990).

Importância

Definição

Explicação

1

Igual importância

As duas atividades contribuem igualmente
para o objetivo

3

Importância pequena

O julgamento favorece levemente uma
atividade em relação à outra

5

Importância grande ou
essencial

O julgamento favorece fortemente uma
atividade em relação à outra

7

Importância muito
grande

Uma atividade é muito fortemente
favorecida em relação a outra

9

Importância absoluta

A evidência favorece uma atividade em
relação a outra

2,4,6,8

Valores Intermediários

Quando há uma condição de compromisso
entre as duas definições

4.2. Mapa de potencialidade hídrica das águas subterrâneas
Para a elaboração do mapa de potencialidade hídrica das águas subterrâneas foi
constituída uma base de dados cartográfica com os diferentes mapas representativos dos
critérios de análise do potencial, são eles: geologia (permeabilidade das rochas), uso do solo,
solo, declividade, precipitação, densidade de drenagem e densidade de lineamentos. A cada
mapa foram atribuídas cargas para suas diferentes classes, e pesos de acordo com sua
influência no objetivo principal do trabalho. A seguir são apresentadas as classes dos critérios
aplicados na definição do mapa de potencial hídrico de águas subterrâneas (Tabela 3).
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Tabela 3. Cargas para as diferentes classes dos critérios utilizados na modelagem da potencialidade
hídrica das águas subterrâneas.
Precipitação anual (mm)
1400-1700
1200-1400
1000-1200
Uso e Cobertura do solo
Nuvens
Área Degradada/Área Petrobras/Distrito/
Povoado/Sede Municipal/Extração Mineral
Cultivos Agrícolas/Cana-de-Açúcar/Solos
expostos/ Lago/ Lagoa/ Açude/Pastagem
Área Embrejada/Campos de Restinga/Capoeira
Área Embrejada com vegetação
Mata/Mata Ciliar
Declividade (%)
(0 - 8)
(9 - 37)
Densidade de Drenagem (Km/Km2)
0-0,23645
0,23645-0,70936
0,70936-1,18226
1,18226-1,76718
Geologia (Permeabilidade das rochas)
Sedimentos Costeiros e Aluvião
Formação Barreiras (Aquífero Barreiras)
Formação Cotinguiba- Membro Sapucari
(Aquífero Sapucari)
Formação Riachuelo- Membro Angico (Aquífero
Angico)
Formação Riachuelo- Membro Maruim
(Aquífero Maruim e Maruim/Aguilhada)
Formação Riachuelo- Membro Taquari
Cornubianito Traipu
Densidade de Fotolineamentos (Km/Km2)
1,58661 - 2,92211
0,94740 - 1,58661
0,39950 - 0,94740
0 - 0,39950
Tipos de solo
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico
(LVAd1)
Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA1)
Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA2)
Neossolos Flúvicos Eutróficos e Distróficos
(RYve/RYbd)
Luvissolo Crômico Eutrófico (TC)
Neossolo Quartzarenico hidromórfico (RQg)
Vertissolo (V)
Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA7)
Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA9)

Cargas
70
50
30
Cargas
0
10
20
30
40
50
Cargas
40
25
Cargas
50
40
30
20
Cargas
45
30
70
20
70
20
15
Cargas
50
30
20
10
Cargas
40
20
20
20
10
50
10
20
20

Os procedimentos cartográficos realizados no ArcGis 9.3® e no Envi 4.4® são descritos
detalhadamente na modelagem cartográfica ( Figura 4). A extensão AHP permitiu a criação
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da matriz de comparação entre os critérios e a definição de pesos de acordo com a
importância de cada critério na definição de áreas com potencial de ocorrência da água
subterrânea. Os valores e pesos atribuídos na modelagem são amplamente discutidos com
especialistas e têm como objetivo, definir quais dados de evidências são representativos e
previsores do fenômeno estudado, ou seja, quais influenciam no armazenamento e circulação
da água subterrânea. Em seguida, os valores da matriz comparativa e os pesos referentes a
cada critério são atribuídos, e por meio da álgebra de mapas é gerado o mapa de potencial
hídrico. A avaliação geral e criação do modelo consiste na classificação das áreas em 5
categorias de potencial: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Também foi
realizada a interpolação estatística Krigagem Ordinária para determinar a vazão média dos
poços de captação de água subterrânea. Posteriormente, o mapa de potencialidade hídrica foi
comparado ao mapa de vazão média para uma análise confirmativa dos resultados obtidos.

Figura 4. Modelagem cartográfica para elaboração do mapa de potencialidade hídrica das águas
subterrâneas.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A modelagem da potencialidade hídrica das águas subterrâneas consistiu na análise e
integração de mapas temáticos gerados a partir de dados geológicos, de poços produtores e de
aspectos físicos-naturais determinantes na favorabilidade de ocorrência de água subterrânea.
Cada mapa temático foi quantificado, de acordo com sua potencialidade para o
armazenamento de água subterrânea. A modelagem final dos dados consiste na aplicação da
análise multicriterial para a definição dos pesos de cada variável, segundo sua contribuição
para a ocorrência de água subterrânea.
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Geologia
O conhecimento geológico de determinada área é o ponto inicial para o entendimento da
distribuição dos aquíferos, reconhecidos como unidades geológicas capazes de armazenar e
transmitir água.
No desenvolvimento desse critério foram estabelecidas classes de permeabilidade para as
rochas das unidades geológicas presentes na sub-bacia do rio Siriri. Foram definidas 5 classes
de permeabilidade entre muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta de acordo com
observações no campo e bibliografias de caracterização de aquíferos (Tabela 4). O mapa
geológico da Figura 5 apresenta as cargas geradas a partir da reclassificação realizada com
base nas características de permeabilidade das diferentes unidades.
Declividade
A declividade é indispensável nos estudos hidrogeológicos uma vez que a inclinação do
terreno é determinante na taxa de infiltração da água precipitada. Ou seja, quanto maior a
declividade, maior o escoamento superficial, menor a infiltração. Apresentando assim, menor
favorabilidade para a ocorrência da água subterrânea. O mapa de cargas para as diferentes
classes de declividade é apresentado na Figura 6. Na área correspondente à carga 40 (classe
de 0% a 8%) o escoamento superficial é bastante reduzido, sendo excelente para a infiltração
da água precipitada. Já na área da carga 25 (classe de 9% a 37%), o escoamento é moderado
com infiltração regular da água.
Tipo de Solos
A permeabilidade e espessura do solo favorecem a infiltração da água precipitada.
Assim, quanto maior a permeabilidade do solo, maior a favorabilidade para a ocorrência da
água subterrânea. As cargas para os diferentes tipos de solo foram estabelecidas com
fundamento na classificação hidrológica dos solos com base na sua capacidade de infiltração
(Ward e Elliot, 1995). Assim, os solos da área de estudo foram classificados em: i) solos com
alta capacidade de infiltração, formando solos profundos e com drenagem boa a excessiva (
na área de estudo correspondem ao latossolo e o neossolo quartzarênico); ii) solos com baixa
capacidade de infiltração, formado por camadas impermeáveis que dificultam o movimento
descendente da água ( na área de estudo corresponde ao argissolo vermelho-amarelo e o
neossolo flúvico); iii) solos com capacidade de infiltração muito baixa, formados por solos
argilosos com elevado potencial de agregação( na área de estudo foram estabelecidos nesta
classe o luvissolo crômico e o vertissolo). O latossolo e o neossolo quartzarênico são os que
apresentam melhor capacidade de infiltração por serem profundos e bem drenados (carga 40 e
50 respectivamente). O argissolo vermelho-amarelo e o neossolo flúvico apresentam baixa
capacidade de infiltração, com textura areno-argilosa (carga 20). Já o luvissolo crômico e o
vertissolo são ricos em argila e apresentam as condições menos favoráveis à infiltração
(carga10). O mapa de cargas de solo é apresentado na Figura 7.

216

RIBEIRO, D. D. de M.; ROCHA, W. de J. S. da F.; GARCIA, A. J. V. Modelagem da potencialidade hídrica das águas subterrâneas da sub-bacia do rio Siriri, Sergipe, Brasil, com
base em Sistema de Informações Geográficas e técnicas de Sensoriamento Remoto. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 2, p. 206-231, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.195)

Tabela 4. Atributos litológicos definidores de propriedades aquíferas (aplicados à área de estudo) e fatores adicionais passiveis de modificação
de propriedades (modificado de Feitosa 1998; Brasil, 1975; Sergipe, 1992).
Unidades
Geológicas/Aquíferos
Sedimentos
Costeiros e Aluvião

Formação Barreiras
(Aquífero Barreiras)

Formação
Cotinguiba

Formação
Riachuelo

Membro
Sapucari
(Aquífero
Sapucari)
Membro
Angico
(Aquífero
Angico)
Membro
Maruim
(Aquífero
Maruim e
Maruim/Ag
uilhada)
Membro
Taquari

Cornubianito Traipu

Fatores adicionais de influência
na permeabilidade

Litotipos

Cargas
(Justificativas)
45
Pois ocorre a composição arenosa e
sÍltico argilosa com predominância da
primeira.

Areias e cascalhos de origem aluvial ou fluvial ou
litorânea
Sedimentos síltico argilosos de origem fluvial ou
mangues costeiros

Relacão de composicão arenosa (permeabilidade média a
alta) x síltico argilosa (permeabilidade baixa)

Sedimentos inconsolidados representados por
siltes, areias mal selecionadas e argilas. Clásticos
continentais finos a grosseiros, de coloração
variada e grau de compactação insignificante.
Arenito caolínico mal consolidado e cascalhos.
Na superfície ocasionais matacões

Relacão de composicão arenosa (permeabilidade média a
alta) x síltico argilosa (permeabilidade baixa)

30
Pois há
argilosas.

Essencialmente constituído por
cinzento maciço ou estratificado.

Granulometria em calcários granulares x grau de
dissolucão em calcários em geral x grau de fraturamento
em calcários em geral

70
Pois mostra evidências de dissolução e
apresenta grau médio de fraturamento

Arenito branco fino a conglomerático com
cimento calcifero.

Granulometria e grau de cimentacão

20
Pois
apresenta
granulometria
heterogênea (fina a conglomerática) e
apresenta cimento calcitico

Calcarenito e calcirrudito oncolítico e oolítico
creme, recifes algálicos isolados. Em 1994, Feijó
inclui no topo deste membro o calcário
dolomitizado, antes denominado de Membro
Aguilhada.

Granulometria e grau de cimentacão
dissolucão x grau de fraturamento

Alternâncias de calcilutito e folhelhos cinzentos.

Granulometria e grau de cimentacão x grau de dissolucão
x grau de fraturamento

20
Pois apresenta granulometria fina e alta
cimentação

Biotita, granada, cornubianito cinza-prateado
com porfiroblastos de biotita e ou granada.

Rocha sem porosidade ou permeabilidade de origem x
fraturamento

15
Presença de fraturamento

calcilutito
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70
Pois apresenta granulomria grossa a
média e dissolucão
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Uso do Solo
A cobertura vegetal tem papel importante no processo de infiltração, uma vez que
diminui o escoamento superficial das águas pluviais e aumenta o tempo de residência destas.
Além disso, a vegetação exerce uma proteção à camada do solo, evitando a erosão hídrica
ocasionada pelo escoamento superficial. Logo, quanto mais densa a cobertura vegetal, maior a
infiltração. As áreas com mata ciliar e áreas embrejadas com vegetação possuem as melhores
condições de infiltração na sub-bacia, recebendo cargas 50 e 40 respectivamente (Figura 8).
Os campos de restinga, capoeira e área embrejada indicam situações intermediárias (carga
30). As áreas com pastagens e cultivos agrícolas receberam carga 20. Enquanto, as áreas
degradadas, povoados, sedes municipais, e com atividades de extração mineral apresentam
condições menos favoráveis a infiltração (carga 10).
Densidade de Drenagem
A densidade de drenagem reflete as características físicas da bacia, as rochas e os solos
apresentam papel importante na resistência a erosão. A sub-bacia do rio Siriri insere-se num
contexto geológico dominado por rochas da bacia sedimentar de Sergipe/Alagoas e de
coberturas recentes com alta permeabilidade, como os arenitos. Áreas com ocorrências desse
tipo de substrato geológico apresentam baixa densidade de drenagem. Assim, os baixos
valores de densidade de drenagem (Figura 9) presentes na sub-bacia estão associados à
presença de rochas permeáveis, relevo suave e solos arenosos que favorecem a infiltração da
água precipitada.
Precipitação
A precipitação associada a outros fatores físicos da sub-bacia, como a geologia, o tipo do
solo e a declividade apresentam importância fundamental na quantidade de água que será
infiltrada. Na área de estudo, a precipitação média cresce à medida que se aproxima do
exutório da bacia, o que permite um maior armazenamento de água nos aquíferos presentes
nas áreas com maiores precipitações (Figura 10).
Densidade de Lineamentos
Os mapas de relevo sombreado mostraram-se mais adequados na identificação e análise
dos lineamentos uma vez que estes apresentam ausência de feições superficiais, como a
cobertura da vegetação e estradas, que influenciam na interpretação. A aplicação do
sombreamento em diferentes direções de iluminação favorece o contraste dos lineamentos.
Assim, foram elaborados diagramas de rosáceas com as frequências, agrupadas em classes de
10°, visando à determinação das orientações preferenciais.
Os dados obtidos foram integrados num mapa final (Figura 11), os lineamentos repetidos
foram eliminados com o objetivo de evitar falsas análises. Assim, as direções de maiores
destaques obtidas por meio das individualizações das lineações nos mapas de relevo
sombreados somados as das imagens do satélite Landsat foram: N70-80E, N40-60E e N6070W.
Observa-se nos mapas gerados que os padrões e intensidades de fraturamentos mostramse distintos nos setores da sub-bacia hidrográfica com substrato do embasamento ígneometamórfico (destacando-se as direções N0-10E, N70-80E, N60-70W e N80-90W) e da
Bacia Sergipe-Alagoas ( destacando-se as direções N50-70E e N70-80E), sendo bem mais
intensos no primeiro segmento, mesmo quando recobertos pelos depósitos da Formação
Barreiras, o que favorece a infiltração e transmissão da água. As interseções dos lineamentos
controlam a transmissão da água subterrânea por meio de orientações preferenciais. Quanto
maior a densidade de lineamentos (Figura 12) maior é a probabilidade de ocorrência da água
subterrânea.
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Figura 5. Mapa de cargas para as classes de permeabilidade
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Figura 6. Mapa de cargas para declividade.
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Figura 7. Mapa de cargas para os tipos de solo.
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Figura 8. Mapa de cargas para os diferentes usos do solo.
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Figura 9. Mapa de cargas para a densidade de drenagem.
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Figura 10. Mapa de cargas para a precipitação.
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Figura 11. Mapa final dos lineamentos identificados no relevo sombreado e nas imagens
Landsat com diagrama de frequência acumulada.
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Figura 12. Mapa de cargas para a densidade de lineamentos.

A matriz de comparação (Tabela 5) entre os critérios foi elaborada com o objetivo de
auxiliar na determinação dos pesos aos parâmetros utilizando-se como base a escala
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fundamental de Satty (1990). Os pesos definidos com o auxílio do AHP são apresentados na
Tabela 6. A Razão de Consistência (CR) do AHP foi 0,03.
Tabela 5. Matriz de comparação entre os critérios.
Critérios

Permeabilidade
Densidade de
Lineamentos
Densidade de
Drenagem
Solo

Densidade

Densidade

de

de

Lineamentos

Drenagem

4

3

5

6

9

9

1

3

4

5

7

8

1

3

4

6

7

1

5

5

7

1

4

3

1

2

Permeabilidade

1

Precipitação

Uso
Solo

Precipitação

Declividade

do
Solo

Declividade

1

Uso do solo

Tabela 6. Pesos dos parâmetros utilizados na elaboração do mapa de potencial hídrico das águas
subterrâneas.

Parâmetros
Permeabilidade
Densidade de Lineamentos
Densidade de Drenagem
Solo
Precipitação
Declividade
Uso do solo

Pesos (AHP)
0,3994
0,2384
0,1554
0,1079
0,0511
0,0268
0,0211

A integração desses mapas e a aplicação do método AHP em ambiente SIG permitiram a
elaboração do mapa de potencialidade hídrica das águas subterrâneas. Os resultados dessa
modelagem são apresentados no mapa da Figura 13.
Ao relacionar o mapa de potencialidade hídrica das águas subterrâneas da sub-bacia do
rio Siriri com o mapa geológico e o mapa de vazões médias (Figura 14) dos poços presentes
na área podem ser estabelecidas correspondências entre as categorias de potencial e as
unidades mapeadas. Logo, verifica-se que as Coberturas Recentes formadas pelos sedimentos
de praia e aluvião apresentaram potencial alto a muito alto, devido às características de
permeabilidade média a alta dos sedimentos, que permitem a transmissão da água para
reservatórios subterrâneos mais profundos.
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Figura 13. Mapa de potencialidade hídrica das águas subterrâneas da sub-bacia do rio Siriri.
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Figura 14. Mapa de vazões médias dos poços de captação de água subterrânea.

Já nas áreas correspondentes a Formação Barreiras observa-se um potencial
hidrogeológico heterogêneo variando de baixo a alto, devido à presença de camadas
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impermeabilizantes de argila que dificultam a passagem da água. Também, nas áreas de alto
potencial nota-se uma maior densidade de lineamentos estruturais que favorecem a infiltração
e transmissão da água.
Os membros Maruim da Formação Riachuelo e o Sapucari da Formação Cotinguiba
apresentaram potencial alto a muito alto devido à permeabilidade média a alta, as evidências
de dissolução e fraturamento das rochas carbonáticas. O membro Angico da Formação
Riachuelo apresentou potencial de baixo a médio devido à heterogeneidade dos arenitos
(finos a conglomeráticos) com presença de cimento calcífero. O membro Taquari da
Formação Riachuelo e o Cornubianito Traipu apresentaram potencial muito baixo devido às
características de porosidade/permeabilidade praticamente nulas dessas unidades.

5. CONCLUSÕES
O Sistema de Informações Geográficas e o Sensoriamento Remoto têm sido
constantemente utilizados na pesquisa hidrogeológica. A aplicação desses em estudo de
bacias hidrográficas, particularmente na sub-bacia do rio Siriri, auxiliam no desenvolvimento
de uma gestão de recursos hídricos subterrâneos sustentável, uma vez que permitem a
interação do ambiente subterrâneo com o superficial.
A potencialidade hidrogeológica analisada a partir da modelagem em ambiente SIG dos
fatores físicos e geológicos da sub-bacia do rio Siriri revelam a heterogeneidade potencial das
diferentes unidades aquíferas, devido às características de permeabilidade das rochas e
características físicas da bacia que permitem a infiltração da água precipitada para os
reservatórios subterrâneos mais profundos.
As vazões médias dos poços calculadas confirmam o potencial dos aquíferos
Maruim,Sapucari e Barreiras uma vez que são os mais explorados na sub-bacia
hidrográfica,destacando-se o Sapucari com vazão média de 78113 L/h (78,113 m3/h) e o
Barreiras como maior número de poços de captação de água subterrânea e vazão média de
19332 L/h (19,332 m3/h) respectivamente. Já o Aquífero Maruim possui uma vazão média de
12085 L/h (12,085 m3/h).
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RESUMO
Os modelos matemáticos de qualidade de águas superficiais constituem-se em importante
instrumento para auxiliar a tomada de decisão voltada tanto para a prevenção como para a
correção da degradação dos recursos hídricos. No entanto, existem incertezas na determinação
de parâmetros e variáveis de entrada dos modelos que podem alterar de forma significativa os
resultados esperados. Se essas incertezas forem simplesmente ignoradas, podem ser tomadas
decisões equivocadas, apoiadas em resultados de um modelo com pouca confiabilidade.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise de incerteza, a partir da
utilização de um método estocástico sobre um modelo determinístico de qualidade de águas
superficiais aplicado no Ribeirão do Ouro, localizado no município de Araraquara, SP. Foi
utilizado o método de Análise de Erros de Primeira Ordem e os resultados, interpretados com
relação ao atendimento aos padrões de qualidade de águas presentes na resolução CONAMA
357/2005, subsidiaram a elaboração de mapas de qualidade das águas superficiais da bacia
hidrográfica. Verificou-se significativa influência das atividades antrópicas sobre a qualidade
das águas superficiais, havendo infração ambiental por parte do poluidor em um percurso com
mais de 7 km de extensão. Por considerar as componentes de incertezas, o método estocástico
demonstrou ser relevante para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois possibilitou a
apresentação dos resultados em termos de probabilidade de ocorrência.
Palavras-chave: Métodos estocásticos; modelagem matemática; águas superficiais; gestão de recursos
hídricos.

Uncertainty analysis in a water quality mathematical model applied to
the Ribeirão do Ouro, Araraquara, SP, Brazil
ABSTRACT
Mathematical models for surface water quality constitute an important tool to assist
decision-making used to prevent and to design water resources degradation restoration
measures. However, there are uncertainties in the determination of parameters and input
variables of the models that can significantly alter the expected results. If these uncertainties
are simply ignored, wrong decisions can be taken, based on results of a low confidence level
model. In this context, the aim of this study was to analyze the uncertainty, based on the use
of a stochastic method, of a deterministic model of surface water quality applied to Ribeirão
do Ouro, located in the Araraquara municipality, Brazil. The method of Analysis of First
Order Errors was used and the results were interpreted taking into consideration the water
quality standards recommended by CONAMA 357/2005 resolution to generate surface water
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quality maps for the watershed. Significant influence of human activities on the quality of
surface water was observed in more than 7 km along the river indicating environmental
violations by the polluter. Considering the uncertainty components, the stochastic method has
proved to be relevant to the management of water resources, allowing the presentation of
results in terms of probability of occurrence.
Keywords: Stochastic methods; mathematical modeling; surface water; water resource management.

1. INTRODUÇÃO
O atual modelo de desenvolvimento socioeconômico, o crescimento populacional
acelerado e a necessidade de atendimento às diversas atividades humanas têm como resultado
um panorama complexo em relação à degradação dos recursos naturais, especialmente
evidenciado nos aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos. Esse cenário
tornou ainda mais importante os estudos e os procedimentos de gestão integrada desses
recursos. Assim, cada vez mais, são necessárias ferramentas que quantifiquem direta ou
indiretamente impactos ambientais, como passo inicial para a tomada de decisões que estejam
direcionadas à manutenção e à recuperação da qualidade desses sistemas.
A Política Nacional de Recursos Hídricos, criada em 1997, define como instrumentos
para alcance de seus objetivos o plano de recursos hídricos; o enquadramento dos corpos de
água em classes, segundo seus usos preponderantes; a outorga e a cobrança pelo uso das
águas; e o sistema de informações para o gerenciamento integrado dos recursos hídricos.
De acordo com Braga (2002), os instrumentos de políticas públicas de recursos hídricos
são potencialmente indutores de conservação e recuperação desses recursos. Assim, é
importante a utilização de ferramentas que possam subsidiar o adequado uso e
acompanhamento da aplicabilidade desses instrumentos, de modo a integrar as inúmeras
variáveis que formam o sistema em estudo.
O enfoque preventivo do controle ambiental tornou-se necessário para prever e avaliar os
efeitos sobre o meio ambiente gerados por ações antrópicas. Dentro desse contexto, surgem os
modelos matemáticos de qualidade hídrica, constituindo-se num importante instrumento para
auxiliar a tomada de decisão tanto na prevenção como na correção da degradação dos
recursos hídricos (Lima, 1997).
Para Jesus (2006), a modelagem matemática de qualidade da água é uma técnica que tem
mostrado excelentes resultados na elaboração de prognósticos da qualidade da água em
corpos hídricos, em função de distintos cenários de intervenções numa bacia hidrográfica.
A avaliação da qualidade ambiental para alocação de empreendimentos potencialmente
geradores de poluição hídrica, a definição de respectivos níveis de controle para fontes
existentes a instalarem-se em uma bacia hidrográfica para atendimento aos padrões de
qualidade, a delimitação de trechos críticos de poluição e a previsão das alterações da
qualidade da água ao longo do tempo e do espaço decorrentes de descargas acidentais são
exemplos da ampla aplicação da modelagem matemática no gerenciamento dos recursos
hídricos (Lima, 1997).
No entanto, existem restrições que devem ser consideradas quando se faz o uso de
modelos matemáticos de uma forma geral. Os modelos matemáticos de qualidade de águas
devem ser ajustados para que os valores de parâmetros e variáveis de entrada forneçam os
resultados que melhor representem os valores observados de concentrações de poluentes no
curso de água. Assim, face às imprecisões a que estão sujeitos os resultados obtidos a partir
do ajuste, há a necessidade de implementar métodos que permitam a avaliação das incertezas
nos parâmetros e variáveis de entrada.
Entre os componentes responsáveis pela introdução de incerteza nos dados de entrada de
um modelo, podem-se citar os seguintes: erros na estimativa de um dado de entrada, baseado
em valores de literatura, experiência pessoal, dentre outros; erros na amostragem; erros na
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medição, calibração ou análise de laboratório; erros na transcrição ou transferência de
resultados de análise ou de medições; e erros na estimativa de dados de entrada futuros, no
caso de um modelo simular condições futuras (Von Sperling, 2007).
Desta forma, pode-se observar que, mesmo dados tradicionalmente não questionados em
um modelo (como medições e resultados de análise) estão sujeitos, em maior ou menor grau,
a um componente de incerteza. No entanto, a variabilidade no dado de entrada pode ser
incorporada à interpretação dos resultados do modelo através da Análise de Incerteza, a qual
permite a obtenção dos resultados expressos em termos probabilísticos, e não como simples
valores únicos determinísticos (Von Sperling, 2007).
Sendo assim, o uso de modelos determinísticos como o QUAL 2E, QUAL 2K, MIKE 11,
QUAL-UFMG, dentre outros, pode ser restringido quando se deseja trabalhar com o conceito
de incerteza. Nesses casos, torna-se interessante seu uso conjunto com modelos que utilizam
métodos estocásticos para resolução das equações, sendo exemplos desses modelos o
SIMCAT – Simulation Catchment (Crabtree et al., 2006; Daldorph et al., 2001), o TOMCAT
– Temporal/Overall Model for Catchments (Kannel et al., 2010; Kinniburgh et al., 1997) e o
QUAL2E-UNCAS (Paliwal et al., 2007; Barnwell Jr. et al., 2004), cuja entrada de dados é
uma distribuição estatística de probabilidades. Tais modelos produzem resultados como
médias, percentis e intervalos de confiança para os trechos de rios simulados e permitem a
análise de incertezas sobre os dados de entrada e suas previsões.
A partir dessas considerações, tem-se como objetivo no presente trabalho realizar uma
análise de incerteza sobre um modelo determinístico de qualidade de águas superficiais,
aplicado por Costa e Teixeira (2010) no ribeirão do Ouro, localizado no município de
Araraquara, SP.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
A bacia hidrográfica do ribeirão do Ouro pertence à Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos Tietê-Jacaré (UGRHI 13) e localiza-se na porção central do estado de São
Paulo, no município de Araraquara (SP). Possui, aproximadamente, 84,3 km² e abrange em
torno de 45% da área urbana desse município (Figura 1).

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do ribeirão do Ouro.

De acordo com Fuller (2008), pela classificação Koppen, essa bacia está localizada em
uma região de clima Tropical de Altitude CWA, caracterizada por duas estações bem
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definidas: um verão com temperaturas altas (média de 31 ºC) e pluviosidade elevada e um
inverno com temperaturas amenas e pluviosidade reduzida.
Um mapeamento do uso e ocupação do solo, realizado a partir de imagens de satélite e
apresentado por Teixeira et al. (2008), identificou que a bacia hidrográfica do ribeirão do
Ouro está ocupada predominantemente por áreas agrícolas e pastos, abrangendo uma área de
48,6 km² (ou 57,6% da área total da bacia). As áreas urbanas ocupam 27,1% e as áreas verdes
(incluindo reservas legais e matas ciliares), apenas 13,3%.
O ribeirão do Ouro possui uma extensão aproximada de 19.900 metros. Ao longo de seu
percurso recebe o lançamento de algumas fontes poluidoras. O modelo determinístico
considerado neste trabalho foi aplicado, por Costa e Teixeira (2010), para caracterizar o efeito
desses lançamentos sobre a qualidade de suas águas. O trecho simulado inicia-se na seção
transversal, localizada a 13.400 metros de sua foz (Figura 1).
Na simulação realizada, verificou-se a presença de uma significativa fonte pontual
proveniente de uma indústria e, ainda, outras fontes pontuais lançadas direta e indiretamente
no corpo de água. As fontes pontuais indiretas são advindas de tributários que possuem
elevadas concentrações de matéria orgânica, provenientes do lançamento clandestino de
esgotos na área urbana.
O ribeirão do Ouro está enquadrado na Classe 4, de acordo com o Decreto n.° 10.755, de
22 de novembro de 1977, que dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores
do estado de São Paulo, conforme classificação prevista no Decreto n.° 8.468, de 8 de
setembro de 1976.
2.2. Modelo determinístico
O percurso compreendido nessa simulação tem uma extensão de 13.400 metros e foi
dividido em cinco trechos, sendo eles (com relação à seção inicial): 1o) 0-3.100 m; 2o) 3.1005.200 m; 3o) 5.200-7.200 m; 4o) 7.200-12.800 m; e 5o) 12.800-13.400 m, conforme estudo de
simulação previamente realizado por Costa e Teixeira (2010). Os critérios para a divisão de
trechos estão baseados nas características hidráulicas do rio e na localização das fontes
poluidoras. Para a simulação, os trechos foram divididos em elementos computacionais de
comprimento (Δx) igual a 100 metros. Na Figura 2, está apresentado o diagrama unifilar dos
trechos simulados.

Figura 2. Diagrama unifilar dos trechos simulados
do ribeirão do Ouro.
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Os valores de Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) do
ribeirão do Ouro, utilizados neste trabalho e no modelo aplicado por Costa e Teixeira (2010),
encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1. Valores de OD e DBO do Ribeirão do Ouro utilizados no modelo.
Pontos de Amostragem
Parâmetros
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Padrão Classe 4

OD [mg/L]

7,0

6,2

6,6

5,0

5,4

3,9

1,9

0,8

1,5

0,8

superior a 2,0 mg/L

DBO [mg/L]

0,8

1,9

6,6

17,4

12,2

6,6

110,2

97,5

82,0

75,3

-

A vazão calculada para a seção inicial do trecho simulado foi de 0,311 m³/s. Os valores
das vazões e concentrações de OD e DBO, para os tributários e efluente industrial, estão
apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Vazões, OD e DBO dos tributários e efluente industrial.
Fonte
Pontual

Tributários
Parâmetros
C

D

E

F

G

H

I

J

K

(ETE
industrial)

A

B

Vazão [m³/s]

0,037

0,043

OD [mg/L]

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

DBO [mg/L]

2,0

123,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

600,0

0,058 0,004 0,004 0,008 0,01 0,008 0,006 0,01 0,013

0,1

O perfil de OD obtido encontra-se na Figura 3.

Figura 3. Perfil de OD para os trechos simulados do ribeirão do Ouro.
Fonte: Costa e Teixeira (2010).

2.3. Avaliação de incertezas
Em face às grandes incertezas a que estão sujeitos os resultados obtidos a partir do ajuste
realizado no modelo determinístico, houve a necessidade de implementar no modelo um
algoritmo que permita a avaliação das incertezas dos parâmetros e variáveis de entrada que
foram utilizados.
O método estocástico para avaliação de incertezas utilizado neste trabalho se constitui na
execução de 6 (seis) etapas, as quais estão descritas sucintamente abaixo. Uma referência de
seu uso é o trabalho de Larentis (2004).
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2.3.1. Seleção das principais (mais sensíveis) fontes de incertezas
Esta etapa consiste na aplicação de uma técnica de Análise de Sensibilidade para
verificação dos parâmetros e variáveis mais sensíveis do modelo. Foi utilizada a técnica de
Análise de Erros de Primeira Ordem, utilizando-se coeficientes normalizados de
sensibilidade, os quais representam a porcentagem de variação na variável de saída resultante
de uma variação de 80% em cada variável de entrada. A variável de saída analisada foi o OD
mínimo, que representa a mínima concentração de oxigênio dissolvido obtida a partir das
condições iniciais do modelo. Apenas como via de comparação, deve-se notar que o modelo
QUAL2E-UNCAS1 também realiza a Análise de Sensibilidade a partir da técnica de Análise
de Erros de Primeira Ordem.
2.3.2. Definição de um intervalo de variação das fontes de incerteza
Determinadas as variáveis mais sensíveis na etapa anterior, deve-se definir um intervalo
de variação destas . Os intervalos a serem adotados podem considerar inúmeros aspectos,
como: dados da literatura, nível de credibilidade dos métodos de análises utilizados
(laboratoriais e numéricos), simulações realizadas com o próprio modelo e bom senso devido
à experiência do pesquisador.
2.3.3 Definição da distribuição de probabilidades
Para a geração aleatória dos dados de entrada, duas distribuições de frequência
usualmente utilizadas são a uniforme e a normal. Utilizou-se neste trabalho a distribuição
uniforme, em que os valores variam dentro de uma faixa situada entre o valor mínimo e o
valor máximo, com igual probabilidade de ocorrência em qualquer valor dentro da faixa.
2.3.4. Geração de n números aleatórios para cada uma dessas variáveis dentro de seus
respectivos intervalos
Foram gerados 1.000 números aleatórios para cada uma das variáveis dentro de seus
respectivos intervalos.
2.3.5.Simulação da qualidade da água com os n conjuntos de valores de cada variável
selecionada, gerados na etapa anterior
Foi simulada a qualidade de água com os conjuntos de valores das variáveis selecionadas
na etapa anterior a partir da equação analítica de Streeter e Phelps (1925) (Equação 1), para o
trecho mais crítico da simulação realizada por Costa e Teixeira (2010), correspondente à
seção de lançamento da ETE industrial até a confluência com o rio Chibarro.
⎡ K .L
⎤
C t = Cs − ⎢ d 0 . e − K d .t − e − K 2 .t + (Cs − C 0 ).e − K 2 .t ⎥
⎣ K2 − Kd
⎦
em que:
C t = concentração de OD em um instante de tempo t [mg/L]

(

)

[1]

Cs = concentração de saturação de OD [mg/L]
C 0 = concentração inicial de OD, logo após a mistura [mg/L]
K d = coeficiente de desoxigenação no rio [dia-1]
K 2 = coeficiente de reoxigenação [dia-1]
L 0 = DBO remanescente em t=0 [mg/L]

1

O QUAL2E-UNCAS é o módulo de análise de incertezas do QUAL 2E, distribuído pela United States
Environmental Protection Agency (USEPA).
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2.3.6. Obtenção dos valores esperados
São obtidos os valores de concentração médios (valores esperados), máximos e mínimos
no corpo de água, para os instantes de tempo utilizados na Equação 1.
2.4. Interpretação e apresentação espacial dos resultados
Com os 1.000 valores de OD mínimo obtidos, pode-se realizar a interpretação em termos
de sua distribuição de frequência e a probabilidade de atendimento à legislação,
considerando-se a classe em que o ribeirão está enquadrado.
Além dos resultados numéricos dos perfis de OD apresentados na Figura 4, estes podem
ser apresentados de forma espacial (geográfica), a partir de uma carta georreferenciada e
digitalizada da bacia hidrográfica em estudo, considerando-se os perfis de OD máximo, médio
e mínimo (Figuras 7, 8 e 9). Foi utilizada uma carta digital do IBGE (1983), folha topográfica
de Araraquara (SF-22-X-D-VI-4), com escala 1:50.000, sendo a mesma utilizada para a
elaboração parcial da Figura 1.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Avaliação de incertezas
Com a realização da avaliação de incertezas a partir das seis etapas mencionadas, foi
possível selecionar as principais (mais sensíveis) fontes de incertezas com base na variação
percentual do OD mínimo (Análise de Erros de Primeira Ordem), devido à variação de 80%
em torno do valor fixo de cada variável de entrada (Tabela 3).
Tabela 3. Variação percentual sobre o OD mínimo, a partir da Análise de Erros de
Primeira Ordem.
Dado de
entrada
Qr
Qe
DBOr
DBOe
ODr
ODe
K1
Kd
K2
ODsat
d
v
EDBO
Legenda:

Unidade

Valor
Fixo

Percentual de
variação em torno do
valor fixo (%)

Variação percentual
sobre o OD mínimo
(%)

m³/s
m³/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
1/d
1/d
1/d
mg/L
km
m/s
%

0,4527
0,100
11
600
6,37
0
0,43
0,77
15
7,75
40
0,2
0

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

28,8
10,5
0,4
9,6
0,7
0
11,0
9,0
21,3
10,3
0
0
0

Qr = vazão do rio; Qe= vazão do efluente
DBOr= DBO do rio; DBOe= DBO do efluente
ODr= concentração de OD do rio; ODe = concentração de OD do efluente
K1= coeficiente de desoxigenação no laboratório; Kd= coeficiente de desoxigenação
no rio; K2= coeficiente de reoxigenação
ODsat=concentração de saturação de OD no rio
d= distância do trecho simulado
v= velocidade media de escoamento
EDBO= eficiência de remoção de DBO na ETE
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Em seguida, foram definidos os intervalos de variação de algumas variáveis (dados de
entrada), consideradas como fontes de incertezas, do modelo determinístico utilizado por
Costa e Teixeira (2010).
As variáveis que possuíram os intervalos de variação mais significativos foram: vazão do
ribeirão do Ouro (Qr), vazão do efluente industrial (Qe), Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBOe), e coeficiente de reoxigenação (K2). A vazão do ribeirão do Ouro (Qr) possui incertezas
numéricas, pois ela foi estimada a partir do método de regionalização hidrológica. As
incertezas da vazão do efluente industrial (Qe) e de sua Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBOe) justificam-se, pois seus valores foram estimados, respectivamente, a partir de dados da
literatura e uso de bom senso. As variações em torno do valor fixo nos dados de entrada
encontram-se na Tabela 4.
Tabela 4. Intervalo de variação (em percentagem) dos dados de entrada do modelo
determinístico utilizado por Costa e Teixeira (2010).
Faixa de Valores

Dado de
entrada

Unidade

Valor
Fixo

Percentual de
variação em torno
do valor fixo (%)

Valor Mínimo

Valor Máximo

Qr

m³/s

0,452

10

0,407

0,497

Qe

m³/s

0,100

20

0,080

0,120

DBOr

mg/L

11,0

5

10,4

11,5

DBOe

mg/L

600

20

480

720

ODr

mg/L

6,4

5

6,0

6,7

ODe

mg/L

0

0

0

0

K1

1/d

0,43

5

0,40

0,45

Kd

1/d

0,77

5

0,73

0,80

K2

1/d

15

30

10,5

19,5

ODsat
d
v

mg/L
km
m/s

7,75
40
0,2

5
0
5

7,36
40
0,19

8,13
40
0,21

EDBO

%

0

5

0

0

A partir da Análise de Erros de Primeira Ordem, realizada na primeira etapa do método
utilizado para avaliação de incertezas, verificou-se que o coeficiente de reoxigenação (K2) é a
segunda variável à qual o modelo é mais sensível (Qr foi a variável mais sensível). Além
desta ser muito sensível para o modelo, a sua determinação é realizada por meio de equações
empíricas presentes na literatura, que possuem grandes incertezas quando utilizadas em
corpos de água diferentes daqueles em que foram coletados os dados experimentais. Esses
dois aspectos justificaram a adoção de 30% de variação em torno de seu valor fixo.
Apenas por via de esclarecimento, o uso da técnica de traçadores gasosos para a
determinação do coeficiente de reoxigenação (K2) pode reduzir o grau de incerteza dos
valores obtidos, no entanto, Costa (1999) ressalta que além de onerosa, quando empregada em
campo, essa técnica exige um grupo de profissionais especializados.
As incertezas de 5% de variação em torno do valor fixo presentes nas variáveis DBOr ,
ODr,, K1, Kd, ODsat, v e EDBO se justificam em razão dos métodos utilizados na
determinação de cada variável.
Após a realização das quatro etapas iniciais do método de avaliação de incertezas, foi
simulada a qualidade de água, para o trecho mais crítico, com os conjuntos de valores das
variáveis selecionadas na etapa anterior a partir a equação analítica de Streeter e Phelps
(1925) (Equação 1). Assim, foram obtidos os valores de concentração máximos (Cenário 1),
médios (valores esperados – Cenário 2) e mínimos (Cenário 3) no corpo de água, para os
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instantes de tempo utilizados na Equação 1, os quais possibilitaram a obtenção dos perfis de
OD apresentados na Figura 4.

Figura 4. Perfis de OD máximo, médio e mínimo no trecho crítico.
* Localização da seção de confluência com o rio Chibarro. Isso significa que o perfil de OD a
jusante desta seção é apenas representativo.

3.2. Interpretação e apresentação espacial dos resultados
Com os 1.000 valores de OD mínimo obtidos, faz-se a interpretação em termos de sua
distribuição de frequência, que pode ser simples (Figura 5) ou acumulada (Figura 6).
Distribuição de Frequência Simples

Valores [%]

100
80
60

52,1

40

24,1

20

18,7
5,1

0

0

0

0

3a4

4a5

5a6

6a7

7a8

0
Até 1

1a2

2a3

OD [mg/L]

Figura 5. Distribuição de frequência simples de OD mínimo.
Distribuição de Frequência Acumulada
100

Valores [%]

100
80
60

47,9

40

23,8

20

5,1

0

0

0

0

3a4

4a5

5a6

6a7

7a8

0
Até 1

1a2

2a3

OD [mg/L]

Figura 6. Distribuição de frequência acumulada de OD mínimo.

3.2.1. Probabilidade de atendimento à legislação
A partir da distribuição de frequência acumulada, pode-se verificar a probabilidade de
atendimento à legislação, considerando-se a classe em que o ribeirão está enquadrado
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(Tabela 5). Essa tabela mostra que a probabilidade de atendimento à legislação do ribeirão do
Ouro para o evento simulado foi de 20,2%.
Tabela 5. Probabilidade de atendimento à legislação.
Class
e

OD*
[mg/L]

Probabilidade de atendimento
[%]

0
1
≥6
0
2
≥5
0,3
3
≥4
20,2
4
≥2
* Padrões de qualidade de águas em corpos receptores
estabelecidos na resolução CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005).

3.2.2. Espacialização dos resultados obtidos
Os resultados numéricos dos perfis de OD reproduzidos na Figura 4 estão apresentados
de forma espacial (geográfica), a partir de uma carta georeferenciada e digitalizada da bacia
hidrográfica em estudo, considerando-se os perfis de OD máximo (Cenário 1), médio
(Cenário 2) e mínimo (Cenário 3), respectivamente, nas Figuras 7, 8 e 9.

Figura 7. Espacialização geográfica do perfil máximo de OD (Cenário 1).

O Cenário 2, representado na Figura 8, apresenta a situação mais provável de ocorrência
e possui um trecho do ribeirão, em torno de 1.900 m, com concentração de OD abaixo de 1
mg/L. Pode-se considerar que no trecho há o desenvolvimento de um quadro de poluição
severa, com excessiva depleção da concentração natural de OD, o qual pode trazer
consequências negativas para a biota aquática.
As Figuras 7 e 9 apresentam os cenários ambientais extremos (Cenários 1 e 3,
respectivamente), os quais possuem baixa probabilidade de ocorrência. O Cenário 1 seria o
mais desejável, e pode ser considerado adequado para um corpo de água que esteja
enquadrado na Classe 4, como é o caso do ribeirão do Ouro. Afinal, os níveis de concentração
de OD encontram-se acima do padrão de qualidade estabelecido na legislação vigente (Brasil,
2005). O Cenário 3 representa a situação mais crítica, possuindo um trecho com distância
longitudinal em torno de 6.950 m, com concentração de OD abaixo de 1 mg/L. A ocorrência
de baixas concentrações de OD pode acarretar um quadro de poluição severa e, em termos
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comparativos, apresentar um quadro de poluição ainda mais intenso que o trecho mais crítico
presente no Cenário 2 (trecho classificado como Inadequado/Severo), devido a sua maior
extensão longitudinal.

Figura 8.
Espacialização geográfica do perfil médio de OD (Cenário 2).

Figura 9. Espacialização geográfica do perfil mínimo de OD (Cenário 3).

A representação dos resultados numéricos na forma de mapas de qualidade das águas,
como os apresentados nas Figuras 7, 8 e 9, constitui-se na mais completa forma de interação
entre o pesquisador e os tomadores de decisão. Esse tipo de informação é muito importante
para subsidiar o processo de gestão integrada dos recursos hídricos. Permite, também – o que
pode ser de interesse principalmente da academia –, a definição de estudos e pesquisas
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voltadas aos seguintes temas: toxicologia, análise de risco, avaliação de impactos ambientais,
indicadores biológicos de qualidade de água, entre outros. Cabe ainda destacar o potencial
dessa ferramenta como subsídio para o estabelecimento de programas de monitoramento de
qualidade de água para a bacia hidrográfica em questão.

4. CONCLUSÃO
Verificou-se que as atividades antrópicas presentes na bacia hidrográfica do ribeirão do
Ouro exercem significativa influência sobre a qualidade das águas superficiais. Considerandose o perfil médio de OD do evento simulado, as concentrações de OD encontram-se
predominantemente abaixo do limite fixado para corpos de água enquadrados como Classe 4
na Resolução 357/2005 do CONAMA, havendo infração ambiental por parte do poluidor em
um percurso com mais de 7 km de extensão.
Como os processos ambientais e os lançamentos de cargas poluidoras são dinâmicos
(podendo ser classificados como nãopermanentes), justifica-se a necessidade de campanhas
de amostragens contínuas, por meio de um eficiente monitoramento das características qualiquantitativas do corpo receptor e das cargas poluidoras pontuais e difusas. Os dados obtidos
poderão subsidiar a validação de modelos matemáticos de qualidade de águas superficiais e a
construção de um sistema de indicadores de qualidade ambiental.
O uso do método estocástico para a análise de incertezas sobre o modelo determinístico
mostrou ser de fundamental importância para subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos
da bacia hidrográfica do ribeirão do Ouro, principalmente por facilitar a interpretação dos
resultados por parte dos gestores e tomadores de decisão. Ao considerar os componentes de
incerteza presentes nos valores numéricos, a interpretação dos resultados passa a ser realizada
de forma mais real, pois estes passam a ser expressos em termos de probabilidade de
ocorrência e não como simples valores únicos ou determinísticos.
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RESUMO
A obtenção de valores locais de erosividade da chuva é fundamental para a estimativa da
perda de solo a partir do modelo Universal Soil Loss Equation (USLE), sendo assim, útil no
planejamento conservacionista do solo e da água. Desse modo, objetivou-se no presente
estudo, desenvolver uma Rede Neural Artificial (RNA) capaz de estimar, com precisão
satisfatória, a erosividade da chuva em qualquer localidade do Estado de Mato Grosso do Sul.
Para tanto, foram utilizados dados de erosividade da chuva, latitude, longitude e altitude de
estações pluviométricas e pluviográficas localizadas no Estado para o treinamento e teste de
uma RNA. Após o treinamento com várias configurações de rede, selecionou-se a que
apresentou melhor desempenho, ou seja, maior coeficiente de determinação, calculado com
base nos dados de erosividade da amostra teste e dos respectivos valores estimados pela RNA.
Na avaliação dos resultados obtidos, foram utilizados, além do coeficiente de determinação, o
índice de confiança e o índice de concordância. Verificou-se que é possível estimar a
erosividade da chuva para qualquer localidade do Estado de Mato Grosso do Sul, de forma
confiável, utilizando-se apenas dados de coordenadas geográficas e altitude.
Palavras-chave: inteligência artificial; conservação do solo; erosão hídrica.

Estimation of local rainfall erosivity using artificial neural network
ABSTRACT
The information retrieval of local values of rainfall erosivity is essential for soil loss
estimation with the Universal Soil Loss Equation (USLE), and thus is very useful in soil and
water conservation planning. In this manner, the objective of this study was to develop an
Artificial Neural Network (ANN) with the capacity of estimating, with satisfactory accuracy,
the rainfall erosivity in any location of the Mato Grosso do Sul state. We used data from rain
erosivity, latitude, longitude, altitude of pluviometric and pluviographic stations located in the
state to train and test an ANN. After training with various network configurations, we
selected the best performance and higher coefficient of determination calculated on the basis
of data erosivity of the sample test and the values estimated by ANN. In evaluating the
results, the confidence and the agreement indices were used in addition to the coefficient of
determination. It was found that it is possible to estimate the rainfall erosivity for any location
in the state of Mato Grosso do Sul, in a reliable way, using only data of geographical
coordinates and altitude.
Keywords: artificial intelligence; soil conservation; water erosion.
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1. INTRODUÇÃO
A erosão hídrica é caracterizada como uma das significativas formas de degradação
ambiental, sendo influenciada por diversos fatores, tais como: atributos físicos, químicos e
biológicos do solo; topografia; uso e ocupação do solo e clima (Oliveira et al., 2009). Assim,
foram desenvolvidos modelos matemáticos para predizer a erosão do solo com intuito de
proporcionar a avaliação dos impactos na agricultura, solos e recursos hídricos e fornecer
informações úteis na tomada de decisão no planejamento conservacionista do solo e água
(Renschler e Harbor, 2002; Schiettecatte et al., 2008; Oliveira et al., 2010). Dentre os
modelos empíricos de predição da erosão, pode-se destacar a Universal Soil Loss Equation
(USLE) proposta por Wischmeier e Smith (1978).
A USLE é composta por seis fatores que resultam na estimativa da perda de solo média
anual, sendo: erosividade (R); erodibilidade (K); comprimento de rampa (L); declividade (S);
uso e manejo do solo (C) e práticas conservacionistas (P). Todos esses fatores devem ser
estudados de forma individual e local antes da aplicação do modelo (Onyando et al., 2005;
Irvem et al., 2007). A erosividade da chuva (fator R) é considerada como um dos fatores mais
importantes na estimativa de perda de solos (Shamshad et al., 2008). Segundo Mannaerts e
Gabriels (2000), o conhecimento do comportamento da erosividade e da distribuição sazonal
dessa variável auxiliam no planejamento conservacionista do solo e da água, proporcionando
a realização de projetos para melhorar o controle da erosão hídrica.
A determinação da erosividade da chuva envolve um trabalho exaustivo de seleção e
leitura de uma série de registros pluviográficos, sendo esses dados escassos e, muitas vezes,
de difícil acesso (Mello et al., 2007; Capolongo et al., 2008). Assim, para viabilizar a
obtenção do Fator R foram propostos modelos que relacionam o índice de erosividade com
dados de precipitação (e.g. mensal, totais anuais pluviométricos e o índice de Fournier
modificado) (Renard e Freimund, 1994). Esses registros pluviométricos diários geralmente
estão disponíveis para a maioria das localidades com boa cobertura espacial e temporal,
permitindo a obtenção do índice de erosividade, com boa precisão, em regiões com ausência
de dados pluviográficos (Silva, 2004; Angulo-Martínez e Beguería, 2009).
A partir de estimativas de valores pontuais, informações sobre erosividade podem ser
obtidas em locais com ausência ou com informações restritas de precipitação, por meio de
métodos de interpolação ou a partir de técnicas de aprendizagem de máquina (Machine
Learning - ML). Uma das principais técnicas de ML são as Redes Neurais Artificiais (RNAs).
Nesse sentido, alguns autores têm utilizado as RNAs para realizar a estimativa dos valores de
erosividade, considerando o uso dessa técnica viável e eficiente (Licznar, 2005; Moreira et
al., 2006, 2008 e 2009; Silva et al., 2010).
Dessa forma, objetivou-se desenvolver uma rede neural artificial capaz de estimar, com
precisão satisfatória, a erosividade da chuva em qualquer localidade do Estado de Mato
Grosso do Sul.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado para o Estado de Mato Grosso do Sul, que apresenta área total de
358.158,7 km2. Os dados de entrada utilizados na RNA foram obtidos do trabalho
desenvolvido por Oliveira (2011), e correspondem à erosividade da chuva, latitude, longitude
e altitude, referentes a 109 estações pluviométricas e 3 estações pluviográficas (Figura 1).
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Figura 1. Estações pluviográficas e pluviométricas localizadas em Mato
Grosso do Sul.
Fonte: Oliveira (2011).

Para o treinamento e teste das RNAs, utilizou-se o software Matlab (Mathworks, 2008),
sendo escolhidas aleatoriamente 90 estações para o treinamento das RNAs, enquanto as 22
restantes foram utilizadas para teste das redes.
As arquiteturas das RNAs foram do tipo 3 – n1 – n2 – 1, sendo: um vetor de entrada
com três variáveis, duas camadas intermediárias com n1 e n2 neurônios artificiais e um
neurônio na camada de saída. O vetor de entrada foi composto pelos valores de latitude e
longitude de cada estação, em graus decimais, bem como pelo valor de sua altitude, em
metros. No neurônio da camada de saída empregou-se uma função de ativação linear para
fornecer o valor da erosividade da chuva da localidade representada, em MJ mm h-1 ha-1 ano-1.
Para garantir que cada parâmetro de entrada recebesse igual atenção durante o
treinamento, aumentando assim sua eficiência, tanto os dados de entrada quanto os dados de
saída foram normalizados para o intervalo entre 0 e 1, por meio de lógica fuzzy, utilizando-se
função sigmoidal crescente (Equação 1).
µ(x) = cos2α e α = (1- (x – a)/(b – a)).π/2 se x ≥ a e x ≤ b

[1]

em que: a, b, c, d são parâmetros ou valores modais da função e µ(x) é o grau de pertinência.
As RNAs foram treinadas utilizando o algoritmo de aprendizado de Retropropagação do
Erro, em que os parâmetros w’s (pesos) e b’s (bias) são atualizados por uma regra de
treinamento, tendo sido adotada a de Levenberg-Marquardt (Marquardt, 1963).
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Visando ao mapeamento desejado, foram treinadas diversas topologias de redes,
variando-se o número de neurônios, funções de ativação nas camadas intermediárias, bem
como o número de iterações (Tabela 1).
Tabela 1. Parâmetros testados no treinamento das RNAs.
Parâmetro

Valores

Número de neurônios nas camadas intermediárias

1 a 5; 1 a 5

Funções de ativação nas camadas intermediárias

Logística Sigmóide; Tangente Hiperbólica Sigmóide

Número de ciclos

50; 100; 200; 500

Tendo em vista que, no início do treinamento, os parâmetros livres são gerados
aleatoriamente e que esses valores iniciais podem influenciar no resultado final do
treinamento, cada arquitetura de rede foi treinada dez vezes, sendo selecionada a que
apresentou maior valor de coeficiente de determinação (r2). Esse coeficiente foi calculado a
partir dos dados de erosividade das 22 estações da amostra de teste e os respectivos valores
estimados pela RNA.
Os valores de erosividade estimados pela RNA foram comparados com os calculados por
Oliveira (2011), utilizando-se o erro percentual acumulado, o Erro Relativo Médio (ERM), o
coeficiente de exatidão de Willmott (d) e o índice de desempenho (c).
O ERM foi calculado a partir da Equação 2.
ERM = ∑
n

i =1

(Ro - Ri ) 1
Ro

×

[2]

n

em que: n = número de observações; Ro = valor calculado da erosividade da chuva da estação
i, MJ mm ha-1 h-1 ano-1;e Ri = valor estimado da erosividade da chuva para a estação i, MJ
mm ha-1 h-1 ano-1.
Segundo Camargo e Sentelhas (1997), os seguintes indicadores estatísticos são
considerados para correlacionar os valores estimados com os medidos: exatidão - índice de
Willmott “d”; e de confiança ou desempenho “c”. A exatidão, relacionada ao afastamento dos
valores estimados em relação aos observados, é dada estatisticamente pelo índice de
concordância “d” proposto por Willmott et al. (1985). Seus valores variam de zero, para
nenhuma concordância, a 1, para a concordância perfeita. O índice é dado pela Equação 3.
d = 1 - [ ∑(Pi - Oi)² / ∑ ( | Pi - O | + | Oi - O | )² ]

[3]

em que: Pi = valor estimado; Oi = valor observado; e, O = média dos valores observados.
O índice de desempenho (c) apresentado por Camargo e Sentelhas (1997) permite
analisar conjuntamente a precisão e a exatidão dos resultados obtidos. Esse índice reúne os
índices de precisão, dado pelo coeficiente de correlação (r) que indica o grau de dispersão dos
dados obtidos em relação à média, ou seja, o erro aleatório e o de concordância (d). O índice c
é calculado conforme Equação 4.
c=r.d

[4]

Na Tabela 2, são apresentados os critérios de avaliação do desempenho da RNA quanto
ao seu índice de confiança.
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Tabela 2. Análise do desempenho do modelo com base no índice de confiança “c”.
Valor de “c”

Desempenho

> 0,85
0,76 a 0,85
0,66 a 0,75
0,61 a 0,65
0,51 a 0,60
0,41 a 0,50
≤ 0,40

Ótimo
Muito Bom
Bom
Mediano
Sofrível
Mau
Péssimo

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A RNA selecionada apresentou melhor desempenho com a mínima configuração
possível. Essa configuração é composta de uma camada de entrada com três variáveis, duas
camadas intermediárias cada uma com 4 e 2 neurônios artificiais, respectivamente, e um
neurônio na camada de saída. Para os neurônios da camada intermediária foi adotada a função
de ativação do tipo Tangente Hiperbólica Sigmóide. Essa configuração de rede também foi
avaliada como a mais satisfatória por Moreira et al. (2009), na estimativa mensal da
erosividade da chuva no Estado de Minas Gerais por RNAs. Em geral, as redes treinadas
apresentaram melhores desempenhos com números menores de ciclos, sendo que a RNA
selecionada atingiu maior eficiência em 200 ciclos. Alem disso, verifica-se que redes com
mais de 200 ciclos apresentam problemas de “memorização” (Moreira et al., 2009).
Os valores de erosividade da chuva calculados por Oliveira (2011) e os estimados pela
RNA para as 22 estações da amostra de teste estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3. Valores de erosividade da chuva calculados e estimados pela RNA.
Estação
RO (MJ mm h-1 ha-1 ano-1)
RNA (MJ mm h-1 ha-1 ano-1) ER (%)
1
8919,2
8786,7
-1
2
8764,7
8786,7
0
3
8142,9
8076,1
-1
4
9251,9
9085,3
-2
5
8622,9
8724,2
1
6
9032,0
8976,2
-1
7
7767,0
7679,2
-1
8
8456,0
8547,7
1
9
9495,5
9434,2
-1
10
8745,5
8657,6
-1
11
9486,8
9384,0
-1
12
9137,1
9099,6
0
13
9147,9
8999,7
-2
14
7916,4
7886,2
0
15
8527,5
8657,6
2
16
8957,6
8924,0
0
17
8591,5
8547,7
-1
18
8006,0
8059,5
1
19
9961,5
9634,1
-3
20
8935,5
9158,8
2
21
8910,2
8562,8
-4
22
8660,9
8547,7
-1
Mínimo
7767,0
7679,2
Máximo
9961,5
9634,1
Média
8792,6
8737,1
Desvio Padrão
537,5
497,4
Coeficiente de Variação
0,1
0,1
RO: valor calculado da erosividade da chuva da estação; RNA: valor estimado da erosividade da chuva da
estação; ER: erro relativo percentual entre os valores de erosividade RO e RNA.
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Nota-se, pela Tabela 3, a semelhança entre os resultados estimados pela RNA com os
valores calculados. Além disso, os erros relativos percentuais (ER) calculados são
considerados baixos para a estimativa da erosividade da chuva. Quanto menor a porcentagem
do erro, maior a eficiência do modelo (Silva et al., 2010). Esse comportamento caracteriza,
portanto, que o uso de RNA acarreta pequenos ER na estimativa do valor de erosividade.
Constatou-se que a RNA subestimou os valores de erosividade da chuva em 0,63%. Silva
et al. (2010) também relatou subestimação dos valores de erosividade utilizando RNA. Já
Moreira et al. (2006) verificaram que a RNA apresentou tendência de superestimar a
erosividade da chuva. Assim, fica claro que o uso das RNAs não produz tendência única de
subestimação ou superestimação dos valores de erosividade, sendo essa questão altamente
dependente das condições locais de cada região, da qualidade e da quantidade dos dados de
entrada e da escolha e configuração de rede a ser utilizada.
A correlação obtida entre a variável altitude e os valores de erosividade estimados pela
RNA é classificada como baixa (r = 0,24). Isso pode ser explicado pela baixa variabilidade
dos valores de altitude em todo o Estado. Silva et al. (2010) constataram que a altitude é a
variável menos significativa para a determinação da erosividade da chuva utilizando RNAs,
fato que pode ser explicado pela alta variação de altitude, o que comprova o baixo peso
associado à esta no modelo. No entanto, Moreira et al. (2006), comparando os resultados de
erosividade obtidos por RNAs com os calculados pelo método do inverso da distância,
justificam o melhor desempenho das RNAs pela inserção de valores de altitude. Assim, tanto
no presente trabalho como nos de Moreira et al. (2006) e Silva et al. (2010), o desempenho
das RNAs é confiável e adequado para estimativa dos valores de erosividade; no entanto, é
fundamental destacar que os resultados variam localmente, de acordo com os dados de
entrada e a formatação da rede.
O valor médio anual da erosividade das chuvas para as 22 estações da amostra teste
utilizadas foi de 8737 MJ mm h-1 ha-1 ano-1, variando de 7679 a 9634 MJ mm h-1 ha-1 ano-1.
Verificou-se que a RNA apresentou baixo valor de ERM, igual a 0,006, podendo-se afirmar
que esse método permite adequada estimativa dos valores da erosividade da chuva para o
Estado de Mato Grosso do Sul.
Na Tabela 4, são apresentados os indicadores estatísticos do ajuste entre os valores
calculados de erosividade da chuva e os valores estimados pela RNA.
Tabela 4. Indicadores estatísticos do ajuste entre os valores calculados de erosividade da
chuva e os valores estimados pela RNA.
Erosividade da chuva (MJ mm h-1 ha-1 ano-1)
r2

d

C

Desempenho

0,95

0,98

0,95

Ótimo

De acordo com os valores de r2 e as classificações de desempenho, verifica-se a
eficiência da RNA na estimativa da erosividade da chuva, apresentando desempenho
classificado como “Ótimo” e índice de concordância (d) muito próximo de 1, situação que
indica a concordância perfeita.
Do ponto de vista prático e com base nos resultados obtidos neste trabalho, a grande
vantagem da utilização de RNAs na estimativa da erosividade local das chuvas está na
utilização de dados de latitude, longitude e altitude de qualquer localidade, fato que
possibilita estimar a erosividade das chuvas com a simples utilização, por exemplo, de um
aparelho de GPS que forneça esses dados dos pontos de interesse.
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4. CONCLUSÃO
A utilização da Rede Neural Artificial (RNA) apresentada neste estudo mostra-se
satisfatória na estimativa da erosividade local da chuva. Assim, podem-se obter os valores de
erosividade de forma confiável para qualquer localidade do Estado de Mato Grosso do Sul,
utilizando-se apenas dados de coordenadas geográficas e altitude.
A eficiência de RNAs para estimativa da erosividade da chuva é dependente das
condições locais de cada região, da qualidade e da quantidade dos dados de entrada e da
escolha e configuração de rede a ser utilizada.
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RESUMO
O potencial citotóxico e genotóxico dos efluentes bruto (EB) e tratado (ET) de duas
indústrias têxteis localizadas no sul de Minas Gerais, que tratam seus efluentes conjuntamente
na mesma estação, foi investigado utilizando-se o sistema-teste Allium cepa. A citotoxicidade
foi determinada a partir dos parâmetros alongamento de raízes e índice mitótico (IM) e a
avaliação da genotoxicidade constou da determinação de anormalidades cromossômicas (AC).
As amostras dos efluentes foram testadas nas concentrações 0, 25, 50, 75 e 100% (v/v). Foi
adotado um delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições de 30
sementes. Constatou-se que as amostras, em quase todas as concentrações testadas,
promoveram um aumento do comprimento radicular quando comparadas ao controle
negativo, efeito possivelmente relacionado aos níveis de nutrientes e matéria orgânica
presentes nos efluentes. Observou-se um menor IM em todas as concentrações do ET quando
comparado ao EB, e os maiores IM foram observados na concentração 100% (v/v) de ambos
efluentes. As maiores taxas de AC ocorreram nas concentrações 75% (v/v) do EB e 100%
(v/v) de ambos efluentes. Os efluentes não apresentaram ação citotóxica, entretanto a divisão
celular ocorreu de forma desordenada, levando ao aumento da taxa de AC, o que caracteriza
um efeito genotóxico. Melhorias no processo de tratamento desses efluentes são necessárias
para que seus impactos ambientais sejam reduzidos.
Palavras-chave: Citogenotoxicidade; efluente têxtil; Allium cepa.

Evaluation of the cytogenotoxicity of textile effluents using Allium cepa L.
ABSTRACT
The cytotoxic and genotoxic potential of the raw (EB) and treated (ET) effluents of two
textile mills located in south of Minas Gerais State that have their effluents treated at the same
Effluent Treatment Plant was investigated using the Allium cepa test system. Cytotoxicity was
evaluated by the root elongation and mitotic index (MI) endpoints and the genotoxicity was
assessed by de determination of chromosome aberrations (CA).The effluent samples were
tested at the concentrations 0, 25, 50, 75, and 100 % (v/v). A Completely Randomized Design
with four replicates of 30 seeds was used. The effluent samples in almost all tested
concentrations promoted an increase in root elongation compared to the negative control and
this effect was probably related to nutrients levels and organic matter in effluent samples. A
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lower MI at all concentrations of ET compared to EB. The highest MI was observed at 100%
(v/v) concentration of both effluents. The highest rates of CA occurred at concentrations 75%
(v/v) of EB and 100% (v/v) of both effluents. The effluent samples showed no cytotoxic
effect, but cell division occurred disorderly, leading to increase rate of AC, revealing a
genetoxic effect. Improvements in the wastewater treatment are needed to reduce
environmental impacts.
Keywords: Cytogenotoxicity; textile effluent; Allium cepa.

1. INTRODUÇÃO
O setor têxtil pode ser classificado como de médio a alto potencial poluidor (indústrias
que possuem etapas de tingimento ou tinturaria), pois apresenta elevado consumo de água e
energia elétrica, utiliza produtos tóxicos em seus processos e, além disso, produz e lança no
meio ambiente grandes volumes de efluentes (Dellamatrice e Monteiro, 2006a,b; ArslanAlaton e Alaton, 2007; Mathur et al., 2007; Sharma et al., 2007; Abreu et al., 2008; Salgado
et al., 2009).
O sul de Minas Gerais, de acordo com Diniz (2000), é uma das regiões detentoras da
maior concentração de estabelecimentos têxteis do Estado. Os efluentes dessas indústrias, se
não tratados adequadamente antes de serem lançados em águas naturais, são capazes de
contaminar os mananciais e bacias de grande importância regional, levando as indústrias a se
preocuparem em adequar seus sistemas de tratamento à legislação vigente, sendo essa
também uma preocupação ecológica emergente (Immich, 2006).
Os efluentes gerados por esse setor apresentam, além da coloração intensa, grandes
quantidades de sólidos suspensos, altos valores de demanda química de oxigênio (DQO),
altos valores de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), elevadas temperaturas, acidez ou
alcalinidade (Liu et al., 2007). Entre as substâncias presentes estão metais, amido,
surfactantes, dispersantes, óleos, emulsificantes, soda cáustica, solventes, sais orgânicos e
inorgânicos e uma grande variedade de corantes (Alinsafi et al., 2006; Dellamatrice e
Monteiro, 2006b; Liu et al., 2007; Mathur et al., 2007).
Quando a composição química dos efluentes é conhecida, os efeitos associados ao seu
lançamento no corpo receptor podem ser avaliados utilizando-se métodos de estimativa de
toxicidade baseados na estrutura molecular dos compostos presentes e na sua abundância.
Porém, determinar quimicamente todos os toxicantes presentes nesse tipo de resíduo é uma
tarefa impraticável. Além disso, a complexidade das relações entre os compostos e a biota, e o
desconhecimento de alguns constituintes dos efluentes, associados a possíveis efeitos
aditivos, sinérgicos ou antagônicos resultantes das interações entre os seus constituintes,
demonstram que os dados obtidos por métodos embasados somente em análises químicas são,
em muitos casos, inadequados para uma correta avaliação do potencial tóxico desse tipo de
resíduo, sendo recomendável uma caracterização complementar com testes biológicos
(Kapanen e Itavaara, 2001; Rosa et al., 2001; Wilke et al., 2008).
A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OECD, 1984)
descreve os testes de fitotoxicidade como uma das técnicas mais comuns na avaliação de
compostos químicos. Vários autores (Grant, 1982; Chauhan et al., 1999; Guerra e Souza,
2002) descrevem a espécie Allium cepa L. como um eficiente sistema-teste usado
rotineiramente para avaliar o potencial citogenotóxico de produtos químicos no ambiente
devido a sua sensibilidade e boa correlação com outros bioensaios. Hauschild (1993) relata
que qualquer mudança nas condições ambientais, principalmente por causa da poluição
química, pode ser observada nas plantas pela redução do crescimento radicular. Assim, esse
organismo é considerado muito eficiente para o biomonitoramento, especialmente de
ambientes aquáticos poluídos (Fernandes et al. 2007; Caritá e Marin-Morales, 2008).
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Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade do sistema Allium
cepa, utilizando-se a variedade beta cristal, para investigar a citotoxicidade e genotoxicidade
dos efluentes bruto e tratado de duas indústrias têxteis localizadas no sul do Estado de Minas
Gerais, que tratam seus efluentes conjuntamente na mesma estação de tratamento de efluentes
(ETE), a fim de subsidiar estratégias menos impactantes para disposição destes no ambiente.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Amostra do efluente bruto e tratado foi coletada na ETE utilizando-se recipientes
metálicos e seu transporte foi realizado em frascos de polietileno, sendo imediatamente
encaminhadas para análise. A ETE em estudo emprega o tratamento biológico aeróbio por
lodos ativados, modalidade aeração convencional, tratando despejos de tinturaria de fios de
poliéster após tratamento físico-químico em flotador, com vazão média de cerca de 25 m3/h,
sendo a sedimentação no decantador secundário também assistida quimicamente com adição
de floculantes e polieletrólitos. Para o preparo das diluições das amostras de efluente foi
utilizada água ultrapura, obtendo-se as seguintes concentrações: controle negativo (somente
água ultrapura), 25, 50, 75 e 100% (efluente não diluído) (v/v).
2.1. Planejamento experimental
Adotou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro
repetições de 30 sementes, sendo cada parcela experimental uma placa de Petri. Como
organismo teste foi empregada a espécie Allium cepa L. var. beta cristal, gentilmente cedidas
pela Embrapa Hortaliça (Brasília-DF).
2.2. Avaliação da citotoxicidade
Para a avaliação de efeitos citotóxicos, os parâmetros analisados foram o comprimento
médio das raízes das sementes (CMR) e o índice mitótico (IM). Para isso, 30 sementes foram
distribuídas em uma placa de Petri de vidro (100 x 15 mm) tendo como substrato uma folha
de papel-filtro umedecida com 3 mL das diferentes concentrações de efluente bruto e tratado
(25, 50, 75 e 100% v/v), permanecendo por 5 dias em câmara de germinação com luz
constante e temperatura de 20 ºC. Água ultrapura foi empregada como controle negativo.
O CMR foi determinado pela média do tamanho de 16 raízes para cada uma das
concentrações dos efluentes. Essas raízes corresponderam às 4 maiores existentes em cada
uma das repetições (placas de Petri). Para essa aferição, utilizou-se um paquímetro simples do
tipo universal. Após a aferição do comprimento, as pontas das raízes foram coletadas, prétratadas e fixadas de acordo com Barbosa et al. (2003). Para determinar o IM foi utilizada a
seguinte equação: IM = NCM/NTC x 100, em que NCM corresponde ao número de células
em mitose e NTC ao número total de células analisadas. Foram analisadas 1000 células por
tratamento, sendo para cada tratamento dez lâminas e 100 células por lâmina.
2.3. Avaliação da genotoxicidade
A análise da atividade genotóxica constou da investigação de anormalidades
cromossômicas (AC) nas células de raízes das sementes de A. cepa. Assim como na avaliação
de citotoxicidade, foram analisadas 1000 células por tratamento, sendo para cada tratamento
dez lâminas e 100 células por lâmina.
As lâminas foram confeccionadas utilizando-se as pontas das raízes das sementes
germinadas nos diferentes tratamentos, sendo referentes aos efluentes bruto e tratado nas
concentrações 25, 50, 75 e 100% (v/v), água ultrapura como controle negativo e sulfato de
alumínio, na concentração 1 x 10-3 M, como controle positivo.
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Após o período de germinação, as raízes foram coletadas, fixadas em solução de Carnoy
(álcool e ácido acético na proporção 3:1 v/v) por 24 horas, lavadas duas vezes com água
destilada, hidrolisadas em HCl 5 M por 20 minutos em temperatura ambiente, lavadas
novamente e coradas com Reativo de Schiff por 45 minutos (na ausência de luz). Após esses
procedimentos, o meristema foi coletado, adicionado uma gota de ácido acético 45% e a
lâmina confeccionada pelo método de esmagamento. As análises citogenéticas foram
conduzidas de acordo com o procedimento descrito por Guerra e Souza (2002).
2.4. Análise estatística
Os dados de citotoxicidade foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas por meio do teste Scott-Knott utilizando-se o programa estatístico Sisvar versão
4.0. Para análise dos dados da avaliação de genotoxicidade foi realizado um teste não
paramétrico, sendo as médias comparadas pelo teste de Kruskal-Wallis, com auxílio do
programa BioEstat 5.0. Todas as análises foram realizadas no nível de significância de 5%.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A variedade beta cristal de A. cepa, foi selecionada para o experimento desenvolvido
neste trabalho devido à sua rapidez e alta taxa de germinação, comprovada em estudos
preliminares (dados não apresentados). Além disso, o comportamento cromossômico dessa
espécie é conhecido, permitindo a obtenção de resultados consistentes.
Não foi observada citotoxicidade para as amostras de efluente bruto e tratado frente ao
parâmetro alongamento de raízes (Figura 1). Para todas as concentrações testadas do efluente
tratado e para as mais diluídas do efluente bruto (25 e 50% v/v) observou-se um efeito
promotor do crescimento das raízes. As concentrações menos diluídas do efluente bruto (75 e
100% v/v) apresentaram alongamento de raízes similar ao controle negativo. Particularmente,
no caso das concentrações de 75 e 100% (v/v) do efluente bruto, a ausência desse efeito
promotor de crescimento pode estar relacionado à menor diluição de componentes tóxicos,
como, por exemplo, os corantes têxteis e metais pesados, possivelmente presentes nesse
efluente.
Nilsen e Rank (1994) também não encontraram efeito inibitório para o alongamento de
raízes expostas a efluentes de duas indústrias de corantes têxteis. Resultados opostos foram
obtidos por Samuel et al. (2010) que verificaram um significativo efeito inibitório de um
efluente têxtil para raízes de bulbos de A. cepa, não havendo crescimento algum de raízes nas
concentrações superiores a 30% (v/v). Com base nesses dados, os autores consideraram esse
parâmetro importante para a avaliação ecotoxicológica de efluentes industriais (Samuel et al.,
2010).
A toxicidade dos efluentes têxteis bruto e tratado para o parâmetro alongamento de raízes
também foi avaliado por Rehman et al. (2009). As espécies utilizadas foram Raphanus
sativus, Brassica campestris e Brassica rapa, sendo observada diminuição do alongamento
das raízes das três espécies quando expostas às diferentes diluições do efluente bruto, sendo
menos intensos nas menores concentrações de efluente. O efeito inibitório foi mais
pronunciado para B. rapa. Porém, para o efluente tratado apenas uma pequena diminuição no
alongamento de raízes foi observada e, nas menores concentrações, também foi verificado um
efeito promotor de crescimento (Rehman et al., 2009). Jadhav et al. (2010) também
observaram um importante decréscimo da fitotoxicidade do efluente têxtil tratado em relação
ao bruto para as espécies Triticum aestivum e Phaseolus mungo nos parâmetros germinação
de sementes e alongamento de raízes. Nesse estudo os autores concluíram que os efluentes
têxteis brutos representam um perigo para o meio ambiente, principalmente quando aplicados
a agricultura (Jadhav et al., 2010).
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Figura 1. Comprimento médio das raízes de Allium cepa L. expostas às diferentes
concentrações dos efluentes bruto (EB) e tratado (ET). Colunas seguidas por letras distintas
diferem entre si (p <0,05) pelo teste Scott-Knott.

A ETE da qual as amostras foram coletadas emprega o sistema de tratamento biológico
com lodo ativado. Apesar de suas inúmeras vantagens, esse tipo de tratamento remove entre
10 e 30% da matéria orgânica presente nos efluentes (Cecen, 1999). O efluente bruto
estudado apresentou valores DQO e DBO de 2302 ± 949 e 564 ± 307 mg/L, respectivamente.
Para manutenção das condições ideias de nutrientes, durante a biodegradação aeróbia, a ETE
operava com efluente bruto apresentando cerca de 30 mg/L de Nitrogênio Total e 5 mg/L de
Fósforo Total, sendo adicionado quando necessário ureia e fosfato trisódico, com perda no
efluente final tratado de cerca de 10% da quantidade inicial para os respectivos
macronutrientes. No entanto, durante o período em estudo, a ETE apresentou elevada
eficiência na remoção de matéria orgânica em termos de DQO e DBO, 90 ± 6 e 92 ± 13 mg/L,
respectivamente, gerando um efluente tratado que atende aos padrões de lançamento da
legislação ambiental vigente no Estado de Minas Gerais.
A matéria orgânica presente no efluente bruto, a matéria não removida durante o
tratamento e os macronutrientes podem estimular o alongamento radicular, diminuindo a
sensibilidade do teste e/ou mascarando um possível efeito tóxico (Rodrigues e Bianchini,
2007). Nesse contexto, os nutrientes presentes nesses resíduos (por exemplo, Nitrogênio e
Fósforo), bem como elevada carga de matéria orgânica presente no efluente bruto e a carga
remanescente observada no efluente tratado possuem efeito promotor ao alongamento de
raízes. Como ocorre com os nutrientes, parte da carga orgânica do efluente final pode vir do
próprio efluente bruto, proveniente do processo industrial, e parte pode ser adicionada durante
o tratamento biológico (Eremektar et al., 2007).
Além do alongamento das raízes, o índice mitótico (IM) também foi utilizado como
parâmetro para avaliar a citotoxicidade dos efluentes. Índices mitóticos significativamente
menores que aqueles do controle negativo podem indicar alterações provenientes da ação de
substâncias químicas no crescimento e desenvolvimento dos organismos expostos e IM
maiores que o controle negativo resultam do aumento na divisão celular, podendo ser
prejudicial às células, levando a proliferação celular desordenada e, eventualmente, a
formação de tumores (Leme e Marin-Morales, 2009). Ambos efluentes avaliados
apresentaram, em todas as concentrações testadas, um maior IM em relação ao controle
negativo, sendo os maiores valores encontrados nas concentrações 100% (v/v) de ambos os
tipos de efluentes (Figura 2).

259

ALVIM, L. B.; KUMMROW, F.; BEIJO, L. A; LIMA, C. A. de A.; BARBOSA, S. Avaliação da
citogenotoxicidade de efluentes têxteis utilizando Allium cepa L.. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 2,
p. 255-265, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.198)

Figura 2. Índice mitótico em células de raiz de Allium cepa L. expostas às diferentes
concentrações dos efluentes têxteis. Foram analisadas 1000 células por tratamento. Colunas
seguidas por letras distintas diferem entre si (p<0,05) pelo teste Scott-Knott.

Diferentes autores observaram que efluentes provenientes da produção de corantes e de
processos têxteis exercem efeitos sobre os cromossomos e a divisão celular (Jadhav et al.,
2010). No estudo conduzido por Jadhav et al. (2010), efluentes têxteis tratados por um
consórcio de bactérias, apresentaram IM na mesma faixa do controle negativo. Samuel et al.
(2010) observaram evidente diminuição do IM com o aumento das concentrações de efluente
têxtil.
Segundo Leme e Marin-Morales (2009), as anormalidades cromossômicas (AC) em
células de Allium cepa L. são um parâmetro eficiente para a investigação do potencial
genotóxico de um efluente têxtil, pois fornecem informações importantes que devem ser
consideradas no biomonitoramento ambiental. O IM também é utilizado nessa avaliação como
parâmetro para assegurar que a fitotoxicidade se encontra abaixo dos níveis aceitáveis para a
observação das taxas de AC (Nilsen e Rank, 1994). Assim, para investigar a presença de
compostos genotóxicos nas amostras de efluente foi realizada a avaliação da genotoxicidade
em células meristemáticas. Dentre as possíveis AC, as mais frequentes para as amostras
analisadas, foram os micronúcleos (MN), as pontes anafásicas (PA) e distúrbios metafásicos
(DTM), como a C-metáfase. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1.
As maiores taxas de AC ocorreram nas concentrações 75 e 100% (v/v) do efluente bruto,
com valores aproximadamente 6 vezes maiores que o controle negativo. A concentração
100% (v/v) do efluente tratado também apresentou uma alta taxa de AC, em torno de 4 vezes
maior que o controle negativo, revelando o efeito genotóxico de ambos efluentes. Além disso,
a alta frequência de AC observada para a amostra de efluente tratado sugere uma baixa
eficiência do tratamento no que diz respeito à remoção de compostos genotóxicos, fator que
causa grande preocupação, uma vez que este está sendo lançado em corpos d’água da região.
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Tabela 1. Anormalidades cromossômicas induzidas em células de raiz de Allium cepa pelo
efluente tratado e bruto em diferentes concentrações em relação aos controles negativo e positivo.

Tratamento
(v/v)
ET 25%
ET 50%
ET 75%
ET 100%
EB 25%
EB 50%
EB 75%
EB 100%
CN
CP

MN

PA

DTM

0,8a
0,2a
0,2a
0,6a
0,7a
0,6a
1,0a
1,4a
0,4a
10,3b

0,8ns
0,8 ns
1,0a
1,1a
1,2a,b
0,4 ns
1,5a,b
1,9a,b
0,3ns
0,05ns

0ns
0,4ns
0,9a
1,3a,b
0,6ns
1,3a,b
1,4a,b
1,6a,b
0,05ns
0ns

Total de Anormalidades
1,8ns
2,0a
2,5a
3,6b
2,8a,b
3,2b
4,6b
5,4b
0,85a
10,4b

ET: Efluente tratado; EB: Efluente bruto; CN: Controle negativo; CP: Controle positivo; MN:
Micronúcleos; PA: Pontes anafásicas; DTM: Distúrbios metafásicos; a p <0,05 em relação ao controle
positivo CP; b p <0,05 em relação ao CN ns Valor não significativo estatisticamente. Médias nas colunas
comparadas pelo teste Kruskal-Wallis.

Quando comparado a outros trabalhos que analisaram a ação de efluentes têxteis em
bioensaios com plantas superiores, o presente estudo apresenta os mesmos níveis (Rank e
Nielsen, 1998; Migid et al., 2007) ou menores frequências de anormalidades cromossômicas
(Matsumoto et al., 2006; Egito et al., 2007). Samuel et al. (2010) observaram um aumento de
aberrações cromossômicas que não estava relacionado à dose, ou seja, não era dose
dependente. Porém, para os parâmetros PA e fragmentação houve uma diminuição de
frequência nas concentrações maiores de efluentes, as quais foram atribuídas à toxicidade,
responsável em inibir a divisão celular (Samuel et al., 2010). Ainda, quando nossos dados são
comparados ao trabalho de Caritá e Marin-Morales (2008), também realizado no Brasil,
resultados semelhantes foram observados. Ao contrário dos resultados apresentados acima,
Nilsen e Rank (1994) não observaram efeitos genotóxicos para efluentes de indústrias que
utilizam em seus processos corantes têxteis. Jadhav et al. (2010) verificaram que após o
tratamento biológico empregado em seu estudo houve uma importante redução da coloração
do efluente, da DBO, da DQO e do nível de metais pesados e, como consequência, uma
redução significativa na porcentagem total de células mitóticas aberrantes.
A presença de micronúcleo é um parâmetro simples e eficiente para analisar o efeito
mutagênico promovido por compostos químicos (Leme e Marin-Morales, 2009). A taxa de
micronúcleos observada entre as diferentes concentrações dos efluentes não diferiram
significativamente do controle negativo, apenas do controle positivo utilizado, que segundo
Machado (1997) é capaz de induzir elevado número de MN. Resultado contrário ao
observado neste trabalho foi descrito por Caritá e Marin-Morales (2008) que detectaram
diferença estatística significativa na concentração 100% (v/v) de um efluente têxtil.
Os DTM foram observados nas concentrações mais altas do efluente bruto (50, 75 e
100% v/v) e tratado (75 e 100% v/v), todas as concentrações apresentaram taxas
aproximadamente 25 vezes maiores que o controle negativo. A presença de DTM caracteriza
um efeito genotóxico leve pelo fato de ser uma alteração reversível durante o ciclo celular.
Entretanto, alguns desses DTM podem induzir a formação de células poliploides que não são
reversíveis, por isso a importância em quantificá-los (Odeigah et al., 1997). A presença de PA
foi verificada nas concentrações mais altas do efluente tratado (75 e 100% v/v) e em todas as
concentrações do efluente bruto, exceto a de 50% (v/v), confirmando o potencial genotóxico
das amostras.
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4. CONCLUSÕES
Os efluentes analisados promoveram um aumento tanto do índice mitótico como na taxa
de anormalidades cromossômicas, demonstrando assim que estes apresentam uma atividade
citogenotóxica.
Frente ao parâmetro alongamento de raízes os efluentes tiveram um efeito promotor de
crescimento e não foi constatada citotoxicidade. Esse resultado pode estar relacionado à
presença dos macronutrientes adicionados e/ou não removidos completamente durante o
processo de tratamento biológico empregado, bem como a carga de matéria orgânica em
ambas as amostras.
O tratamento biológico empregado na ETE avaliada é eficaz para a redução da
citogenotoxicidade dos efluentes têxteis, porém não elimina completamente os efeitos dos
componentes tóxicos, demostrando assim a necessidade de melhorias no processo empregado.
Outros bioensaios e novos parâmetros podem e devem ser utilizados para melhor entender a
toxicidade desse tipo de resíduo industrial. Análises químicas são de extrema importância
para a identificação de poluentes prioritários presentes nos efluentes finais. Até que a
citogenotoxicidade dos efluentes tratados seja completamente eliminada, a disposição desses
resíduos em corpos d’água receptores deve ser repensada.
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RESUMO
A microbacia do rio Capitão Pocinho, localizada no nordeste do Pará, no médio rio
Guamá, é uma região importante como produtora de citros, especialmente Citrus Sinenses L
com uso de herbicidas e fertilizantes, no manejo. Analisou-se a dinâmica do nitrato (NO- 3) e a
classificação de íons predominantes. Foram construídos 16 poços de monitoramento, no
plantio de laranja e parte da vila de Capitão Pocinho. A coleta de água foi realizada no
período chuvoso e seco de 2009. Não obstante os teores de nitrato detectados estarem abaixo
do Valor Máximo Permitido (VMP) de 10 mg L-1, em todos os poços analisados, ocorrem
evidências do processo de nitrificação em 60% dos poços. Em 30% da área pesquisada, os
teores de nitrato são superiores a 2 mg L-1. Os íons Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3- e NO-3
apresentaram uma relação significativa (p<0.05), enquanto que para a análise multivariada
dos demais íons a relação estatística não foi significante, para os intervalos de confiança de
95% e para a média populacional de cada variável. As águas subterrâneas rasas do aquífero
livre Barreiras foram classificadas como bicarbonatadas cálcicas e mistas.
Palavras-chave: lençol freático; qualidade da água; citricultura; microbacia hidrográfica; nordeste do
Pará.

Hydrochemical classification and nitrate contamination of the
Barreiras unconfined aquifer in Capitão Pocinho river basin of the
mid Guamá river region in eastern Amazonia
ABSTRACT
The Capitão Pocinho river basin at the northeastern Pará constitutes one important area
of orange production in Brazil, with use of herbicides and fertilizers in the management
practice. This research analyzed the diffusion of nitrate ions and classified the occurrence of
the most important ions. To collect the samples, 16 monitoring wells were dug in the citrus
plantation in the Capitão Pocinho village. Water samples were collected during the wet and
dry seasons of 2009. Even though the levels of nitrate detected were below the Maximum
Allowable Value (MAV) of mg L-1 in all wells analyzed, there was evidence of nitrification in
60% of the wells. In 30% of the area surveyed, the levels of nitrate were higher than 2 mg L-1.
The Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3- and NO3- showed a significant relation (p <0.05), while for
the multivariate analyses of the remaining ions, the relationships were not significant at 95%
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confidence level and as well as for the population mean of each variable. The shallow ground
waters of the Barreiras unconfined aquifer were classified as calcic bicarbonate and mixed.
Keywords: shallow groundwater; water quality, citrus; watershed, northeast of Pará.

1. INTRODUÇÃO
A região de Capitão Pocinho está localizada na Amazônia oriental, no nordeste do Pará,
e constitui-se em uma importante área de produção de laranja do país, com elevado nível de
utilização de herbicidas e fertilizantes. Essa região configura-se também como importante
área de recarga para as águas subterrâneas rasas do aquífero livre Barreiras.
O cultivo de laranja na microbacia hidrográfica do rio Capitão Pocinho demanda o
frequente uso de nitrogênio como fertilizante. O nitrogênio, base dos fertilizantes compostos
com fósforo e potássio, é aplicado conjuntamente à taxa de 30 kg/ha. Após cada colheita
anual é aplicada ao solo a uma taxa de 60 a 120 kg/ha. Os pesticidas como a Atrazina,
Glifosato, Diuron, Hexazinone, 2,4-D, Ethion, Fenpropathion, Difenoconazole, Triclofon,
Chlorpynifos, Bifenthrin, Diazinon, Methidathion, dentre outros classificados como altamente
tóxicos, são aplicados em valores variáveis. Nesta área, a citricultura está sendo desenvolvida
há cerca de uma década e meia.
A contaminação de águas subterrâneas por nitrato pode ser um problema quando ocorre o
uso intensivo de fertilizantes na agricultura, especialmente, em áreas de recarga de aquíferos
livres, como é o caso da área de pesquisa. O nitrato e o nitrito podem reagir com aminas e
amidas e formarem agentes cancerígenos a partir de compostos N-nitrosos.
Em áreas agrícolas, o nitrato constitui-se no principal contaminante de água potável
(Ward et al., 2007). Os efeitos na saúde devido à transformação dos nitratos em nitritos e,
eventualmente, a transformação de nitritos em nitrosaminas, no estômago, pode causar
metahemoglobinemia em crianças com até dois anos de vida devido à sua presença na água
utilizada para reconstituir o leite para a alimentação (Levallois e Phaneuf, 1994; Sacco et al.,
2007). Criança afetada por esse composto nitrogenado desenvolve uma cor de pele azul-cinza
e pode tornar-se irritável ou letárgica, dependendo da gravidade do seu estado (Knobeloch et
al., 2000). No Brasil, o nível de concentração máxima permitida de nitratos na água de
consumo é de 10 mg / L (Brasil, 2005).
Na última década, foram publicados outros estudos abordando as questões relacionadas
ao nitrato, dentre os quais, se destacam: Spadotto et al. (2002); Aronsson e Bergström (2001);
Arumi et al. (2005); Kramer et al. (2006); Knobeloch et al. (2000); Sacco et al. (2007); Ward
et al. (2007); Kolpin et al. (1998); Spark e Swift (2002); Carvalho et al. (2002).
O objetivo principal deste trabalho é avaliar as variações dos teores de componentes
nitrogenados na água do aquífero livre Barreiras, na microbacia hidrográfica do rio Capitão
Pocinho, considerando-se como principais fontes dessas substâncias os fertilizantes aplicados
no solo e classificar os íons predominantes nas águas subterrâneas rasas localizadas em área
de plantio de laranja. Para tanto, foram estudados os efeitos da sazonalidade e as
características hidrogeológicas locais do aquífero livre Barreiras.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo, com 1,20 km2, está localizada no município de Capitão Poço, nas
nascentes da microbacia do rio Capitão Pocinho, entre as coordenadas 010 49´ 58,9” S e 010
49´ 22,4” S e 530 12´ 07” W e 530 11´ 27” W (Figura 1 A e B).Nessa área, além do plantio
intensivo de citros se encontra também parte da vila Capitão Pocinho, cuja população
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residente de 2.000 habitantes (IBGE 2000) faz uso de águas superficiais e subterrâneas rasas
para consumo doméstico. Essa vila é desprovida de saneamento básico.

Figura 1. A Localização do município de Capitão Poço, no contexto do Pará, onde está inserida a
microbacia hidrográfica do rio Capitão Pocinho. B Área de pesquisa delimitada pelo contorno
retangular.

Na região pesquisada, para o período de 1980 a 2001, a média anual de excedente hídrico
foi de 1.010,6 mm, com uma variação em torno de 10 mm em julho e 270 mm em março,
enquanto que a deficiência hídrica superou a precipitação em outubro e novembro (Pacheco e
Bastos, 2001).
A geomorfologia da área apresenta modelados de aplainamento do tipo pediplano
conservado, com depósitos detríticos areno–argilosos, formando os tabuleiros costeiros de
interflúvios no domínio morfotectônico bragantinos (Bemerguy et al., 2002). O tipo de solo
encontrado na região é, predominantemente, o argissolo amarelo B textural, com textura
arenoargilosa; areia quartzosa distrófica A franco arenosa (Vieira et al., 1967).
A geologia regional é composta por sedimentos Tércio-Quaternário: Aluviões, PósBarreiras e Grupo Barreiras. Litologicamente predominam rochas sedimentares do Grupo
Barreiras representadas por arenitos finos, siltitos, argilitos caulínicos e arenitos grosseiros
pouco consolidados ou até friáveis (Araújo, 2001).
O sistema hidrogeológico regional, na parte superior do terreno, é constituído por rochas
sedimentares do Quaternário e do Grupo Barreiras. Os principais aquíferos são constituídos
pelos sedimentos clásticos arenosos de origem continental do Quaternário e do Grupo
Barreiras. Na zona saturada os aquíferos do Quaternário são do tipo livre, enquanto que
aqueles associados ao Grupo Barreiras são classificados como livres, livres suspensos e
confinados.
Quanto à hidrogeologia local, dados de campo, obtidos na construção dos 15 poços de
monitoramento, sugerem dois tipos de aquíferos relacionados ao Grupo Barreiras: livre e livre
com cobertura, ambos freáticos, o segundo pode funcionar como aquífero de transferência e
ter suas águas captadas por poços manuais rasos, durante o período chuvoso. O aquífero livre
Barreiras está presente em 90% da área de pesquisa. Litologicamente são constituídos por
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matriz areno-argilosa e, de forma incipiente, por cascalhos. Os níveis arenosos estão
intercalados com argilas. O nível estático oscila sazonalmente entre o mínimo de 8,0 m e o
máximo de 16,0 m de profundidade.
Na área de estudo foram construídos 16 poços de monitoramento (Figura 2), a fim de ser
efetuada a coleta do material do aquífero e das águas subterrâneas, um dos poços (PR),
localizado em Área de Proteção Ambiental (APA), distante 1,2 km ao sul da área de pesquisa,
foi utilizado para definição do background regional.

Figura 2. Detalhe da área de estudo mostrando a localização dos 15 poços de monitoramento. O
poço de referência (PR) encontra-se fora desta área a 1,2 km de distância.

Para a construção dos poços foi utilizada Sonda/Trado Mecânico Motorizado MB1. Nas
perfurações foi utilizado um trado “cavadeira” com diâmetro de 101,6 mm (4”) acoplado a
uma sonda mecanizada. Posteriormente, esses poços foram usados também para avaliar as
características hidrodinâmica dos aquíferos.
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A evolução das características físico-químicas das águas subterrâneas foi analisada em
seis coletas, durante um ciclo hidrológico de 2009 (Figura 3).

Figura 3. Distribuição média mensal da precipitação pluviométrica anual no período de 1980 a
2001 (Embrapa Amazônia Oriental, Capitão Poço). As setas representam os meses de coleta das
águas subterrâneas rasas para análise, ano 2009

Neste trabalho foram realizadas seis amostragens e os procedimentos de coleta e
preservação das amostras de água seguiram os critérios do American Public Health
Association (APHA et al., 2005). As técnicas de análises seguiram a metodologia descrita na
21° Edição do “Standard Methods for the Examination of water and Wastewater” (APHA et
al., 2005). Em cada ponto de coleta de água foram determinadas as coordenadas geográficas
utilizando-se Global Positioning System - GPS e o nível estático nos poços aferido com
medidor Altronic.
As análises físico-químicas foram consideradas a partir das seguintes condições: a) as
análises que não possuíam todas as determinações de cátions e ânions maiores foram
excluídas e; b) admitiu-se um erro prático (Ep) menor que 10% para cada análise admitindose que os Sólidos Totais Dissolvidos – STD das águas subterrâneas da região permitem a
estimativa destse erro percentual, considerada a partir da equação: Ep (%) = (∑ anion ∑cátion/∑anion + ∑cátion) x 100, em que as concentrações estão em meq/L.
As amostras de águas subterrâneas foram filtradas, em membranas em ésteres de celulose
com porosidade de 0,45 µm (marca Millipore) e com o auxílio de uma bomba de vácuo
elétrica. Em seguida, foram analisadas através da cromatografia de íons, em um sistema
ICS2000DUAL (DIONEX, USA), para a determinação de ânions (fluoreto, cloreto, nitrito,
nitrato, sulfato e fosfato) e cátions (sódio, amônio, potássio, magnésio e cálcio), no
laboratório da seção de Meio Ambiente do Instituto Evandro Chagas/Pará. A condutividade
elétrica e o pH foram medidas no campo.
Optou-se por utilizar o Diagrama de Piper, através do software (Mobüs, 2003), para a
caracterização hidroquímica das águas subterrâneas, pelo fato de esse software permitir que se
obtenha uma série de outras informações além da referida classificação hidroquímica. Os
cátions (Ca2+, Na+, K+, Mg2+) e os ânions (Cl-, SO42- e HCO3-) foram plotados em
porcentagem de miligramas por litro (mg/L), em duas bases triangulares. Os dados contidos
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nesses triângulos foram projetados em um losango, possibilitando a classificação das águas
em função da concentração de íons.
O estabelecimento dos valores naturais para os parâmetros das águas subterrâneas, por
uma questão de representatividade estatística, deve ser estabelecido a partir de, pelo menos,
quatro amostragens realizadas em intervalos de três meses (APHA et al., 2005). Neste
trabalho foram realizadas seis amostragens Os resultados obtidos nas diferentes análises
foram organizados e representados em histogramas. Para elaboração destes , utilizou-se o
software “Estatística for Windows”.
As análises estatísticas incluíram a comparação de uma categoria a uma referência entre
proporções e entre distribuições das observações e permitiram comparar as diferenças entre o
valor médio da variável físico-química nos poços de monitoramento (PM), em relação a um
valor da variável de referência (PR).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores dos parâmetros físico-químicas das águas subterrâneas rasas, obtidos nas
épocas chuvosa e seca, na área do laranjal, bem como no poço adotado como representativo
das condições naturais da região de estudo (Poço PR), são apresentados nas Tabelas 1 e 2.
Tabela 1. Média dos parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas rasas, durante a época
chuvosa (janeiro, março e maio/2009), nas nascentes da microbacia do rio Capitão Pocinho – Pará.
NNa+
K+
Mg2+
ClSO42- HCO3- NH4+
pH
CE
Ca2+
NO3Poço
(µS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
PM01 6,0
86,0
8,67
4,00
ND
ND
4,08
0,01 219,60 0,86
0,48
PM02 6,1
51,0
14,14
5,99
2,46
0,96
1,23
0,02 196,83 1,17
0,35
PM03 5,8
65,7
15,65
3,01
3,66
1,36
9,87
0,01 102,47 1,63
0,27
PM04 5,9 111,0
12,42
2,28
2,41
1,91
9,88
0,00 150,47 0,92
0,44
PM05 5,7 110,0
21,96
3,00
2,06
2,53
6,47
0,01 187,07 0,42
0,36
PM06 5,9 127,0
19,98
7,11
1,68
2,09
14,47
ND 223,67 0,43
0,39
PM07 5,9 125,0
26,97
8,79
2,69
1,35
3,73
0,01 146,40 0,38
0,37
PM08 4,8
88,0
10,54
6,67
1,32
0,91
ND
0,01
97,60
0,68
ND
PM10 ND
ND
5,21
6,62
ND
ND
ND
ND
ND
1,99
ND
PM11 6,3
146
5,07
6,61
ND
ND
2,13
0,01 488,00 1,97
1,15
PM12 6,2
95,7
26,32
1,23
8,52
1,04
2,56
0,01 333,47 4,76
0,80
PM13 5,5
97,3
12,84
4,27
3,83
1,19
1,94
0,01 264,33 4,01
0,50
PM14 5,7
91,0
12,94
3,59
1,89
0,72
15,21
0,01 178,93 4,96
0,25
PM15 5,6
95,3
14,84
3,05
1,01
1,56
11,83
0,03 134,20 0,52
0,14
PR
5,3
53,0
12,80
2,81
2,13
0,96
3,56
3,32
57,00 0,002
0,39
Mínimo 4,8
51,0
5,1
1,2
1,0
0,7
1,2
0,0
57,0
0,002
0,1
Máximo 6,3 146,0
27,0
8,8
8,5
2,5
15,2
3,3
488,0
5,0
1,2
ND = não detectado.

Na área de pesquisa, o aquífero livre Barreiras tem espessura entre 8,00 m e 16,00 m. O
nível estático varia de 8,08 m – 8,58 m nas Aluviões; 10,75 m – 14,31 m no Pós-Barreiras e
de 8,50 m – 15,61 m nos aquíferos livres do Barreiras. Este aquífero livre Barreiras é
constituído por níveis arenosos intercalados com argilas e, eventualmente, cascalho. O
contato superior desse aquífero é delimitado, às vezes, por sedimentos Pós-Barreiras arenoargiloso, com espessura variando de 3,70 m a 6,00 m. Já o contato inferior é marcado pelos
sedimentos da Formação Itapecuru. Na região da pesquisa cinco poços tubulares profundos
interceptaram esse contato a uma profundidade de 30 m.
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Tabela 2. Média dos parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas rasas, durante a época seca (julho,
setembro e novembro/2009), nas nascentes da microbacia do rio Capitão Pocinho, PA.
Poço

pH

Na+
K+
Mg2+
ClSO42- HCO3- NH4+ N-NO3CE
Ca2+
(µS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

PM01 5,2 32,j0
PM02 4,8 54,0
PM03 6,2 85,7
PM04 5,6 90,5
PM05 4,2 73,7
PM06 4,6 60,3
PM07 4,4 84,7
PM08 4,9 42,7
PM09 4,7 78,0
PM10 4,6 40,0
PM11 4,6 44,0
PM12 5,8 83,0
PM13 4,7 53,0
PM14 4,8 39,0
PM15 4,4 75,3
PR
5,2 46,0
Mínimo 4,2 32,0
Máximo 6,2 90,5
ND = não detectado

6,89
4,35
16,14
10,81
3,26
3,15
10,99
3,90
17,20
4,81
2,29
10,60
4,20
3,43
8,96
6,49
2,29
17,20

1,85
1,79
0,83
0,82
1,13
2,87
2,34
2,46
1,58
1,25
0,69
2,56
1,16
1,83
1,10
1,76
0,69
2,87

1,01
0,90
4,42
4,01
1,61
1,16
1,62
0,82
1,28
1,52
2,66
1,81
3,19
0,34
0,59
0,73
0,34
4,42

0,58
0,67
0,81
0,61
0,89
0,64
0,52
0,23
0,77
0,29
0,73
0,48
0,42
0,25
0,39
0,49
0,23
0,89

1,43
3,11
4,93
4,48
8,35
5,08
11,05
3,01
11,96
3,76
5,30
2,96
4,09
2,17
8,73
3,70
1,43
11,96

1,24
0,47
1,11
0,86
0,40
0,38
0,44
0,51
1,50
0,35
1,08
1,68
0,19
0,57
0,51
0,78
0,19
1,68

12,20
6,10
30,50
21,35
12,20
7,65
ND
9,15
9,15
4,60
12,20
32,53
9,15
9,15
3,20
15,30
3,20
32,53

ND
0,20
0,94
4,67
0,10
0,11
0,08
0,38
0,03
0,14
0,03
2,18
0,13
0,44
0,89
0,002
0,002
4,67

0,08
2,32
0,36
0,36
2,20
2,75
2,57
1,80
1,86
0,99
1,05
1,62
2,35
1,40
0,32
0,35
0,08
2,75

Os parâmetros físico-químicos analisados refletem os processos químicos e/ou
bioquímicos que ocorrem nas zonas, não saturada e saturada do aquífero livre Barreiras. Desta
maneira, foram determinados o pH, condutividade elétrica, Ca2+, Na+, K+, Mg2+, Cl-, SO42-,
HCO3-, NH4+ e NO3-. Da análise de cada um dos parâmetros físico-químicos para o conjunto
de amostras observou-se que:
- a análise hidroquímica temporal das águas do poço de referência (PR), localizado na
Área de Proteção Ambiental – APA (Figura 4) apontou as características naturais das águas
subterrâneas rasas (background) provenientes da formação geológica que representa o
aquífero livre Barreiras e sua classificação. Essas águas são classificadas como
bicarbonatadas cálcicas, onde o STD varia de 28,0 a 42,0 mg/L, com média de 35,0 mg/L.
A abundância relativa dos cátions Ca2+, Na+, K+ e Mg2+ e dos ânions Cl-, SO42-, HCO3- e
3CO , em miliequivalente grama por litro (%), visualizada no diagrama de gráfico circular
simples, mostra a predominância de águas subterrâneas rasas com HCO3- (34%), seguidas de
CO3- (28%) e Ca2+ (20%). O cátion predominante é o Ca2+, enquanto que o ânion
predominante é o HCO3- (Figura 5).
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Figura 4. Classificação das águas subterrâneas rasas do aquífero Barreiras, coletadas no
poço de referência (PR), durante os meses de julho e novembro/2009 (Diagrama de
Piper).

Figura 5. Composição química de cátions e ânions das águas subterrâneas rasas do
aquífero Barreiras (PM01, PM02, PM03, PM06, PM08, PM09, PM10, PM14 e
PM15).
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As análises das características permo-porosas indicaram variações das condições de
fluxo vertical, influenciadas pela intensa precipitação pluviométrica e granulometria da rocha
(Araújo, 2011). A análise hidroquímica apontou a presença de águas bicarbonatadas cálcicas,
com discreta tendência de águas cálcicas com teores variando entre 2,29 e 17,20 mg/L.
A análise dos diagramas de Piper permitiu constatar que o fácies bicarbonatado foi
dominante nas três amostragens (julho, setembro e novembro), seguida do fácies cálcico.
Quanto aos ânions, foi demonstrado que o HCO3- apresentou valores médios mais elevados na
amostragem realizada na época chuvosa (488,0 mg/L) do que na época seca (32,5 mg/L),
enquanto que o cátion Ca2+ permaneceu elevado nas duas amostragens, 27,0 mg/L e 17,2
mg/L, respectivamente.
Em julho, a maioria (67%) das águas era cálcica e bicarbonatada, dominando as
primeiras. Águas do tipo mistas (7%) e cloretadas (13%) também ocorrem, contudo em
menores proporções (Figura 6).

Figura 6. Classificação das águas rasas do aquífero Barreiras, coletadas nos poços de
monitoramento (PM01, PM02, PM03, PM04, PM06, PM08, PM09, PM12, PM14 e
PM15), durante o mês de julho de 2009 (Diagrama de Piper).

Em setembro, período no qual a difusão das fácies foi maior, as águas bicarbonatadas e
as cálcicas estavam equiparadas, também ocorrendo águas mistas (7%) e cloretadas (13%) em
pequenas proporções (Figura 7).
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Figura 7. Classificação das águas rasas do aquífero Barreiras, coletadas nos poços de
monitoramento (PM02, PM03, PM09, PM10 e PM12), durante o mês de setembro de 2009
(Diagrama de Piper).
A análise dos dados contou também com procedimentos estatísticos apropriados e, para
isso, utilizou-se o “Teste T”, um teste estatístico para médias (Tabela 3).
Tabela 3. Dados dos valores médios de cátions eâanions, em mg/L, utilizados no cálculo do test “t”.
Poço
monitoramento

PM 01
PM 02
PM 03
PM 04
PM 05
PM 06
PM 08
PM 09
PM 10
PM 11
PM 12
PM 13
PM 14
PM 15
PR
Média amostral

Desvio padrão

Na+
K+
Ca2+
Mg2+
ClCO3- HCO3- SO42CE
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µS/cm)

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

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

6,9
9,0
16,1
11,7
29,5
9,3
7,2
17,0
2,7
2,7
19,0
10,2
7,6
11,3
8,3
11,4
7,1

0,6
0,8
0,8
1,0
2,5
1,2
0,5
0,5
0,9
0,9
0,8
0,9
0,4
0,8
0,5
0,9
0,5

1,4
3,4
4,9
6,3
9,9
5,7
3,2
12,0
4,9
4,9
2,8
3,7
2,1
13,1
3,8
5,6
3,6
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10,0
63,3
27,5
35,0
160,0
54,2
31, 7
7,5
10,0
10,0
153,3
107,5
78,3
5,0
29,4
53,8
53,0

12,2
77,3
30,5
34,6
195,2
66,1
38,6
9,2
12,2
12,2
187,0
131,1
95,6
6,1
35,8
64,8
65,1

1,2
0,3
1,1
0,6
0,00
0,2
0,3
1,5
1,5
1,5
1,3
0,1
0,4
0,5
0,6
0,8
0,6

32,0
64,7
92,5
85,3
112,0
67,3
71,3
78,0
37,0
37,0
97,7
76,0
60,3
60,0
49,0
69,4
23,6

N-NO3(mg/L)

0,3
1,2
0,3
0,3
1,3
1,5
1,2
1,3
0,8
0,8
1,2
1,4
0,9
0,3
0,4
0,9
0,5
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Em novembro, época que apresenta a menor variabilidade, a maioria (27%) das águas era
cálcica e bicarbonatada, com discreto domínio da primeira. Águas mistas e cloretadas,
também ocorrem em menores proporções (Figura 8).

Figura 8. Classificação das águas rasas do aquífero Barreiras, coletadas nos poços de
monitoramento (PM03, PM06, PM08, PM10 e PM14), durante o mês de novembro de
2009 (Diagrama de Piper).

Foi utilizado o programa estatístico Minitab 15, obtendo-se a normalidade conforme os
respectivos resultados em p-valor: K+ (0,064), Cl- (0,077), CO3- (0,150), SO42- (0,144), Ca2+
(0,120), N-NO3- (0,092) e CE (0,150). Para as variáveis *HCO3- (0,150), *Mg2+ (0,150) e
*Na+ (0,050) foi obtido à normalidade após a transformação logarítmica log10.
Na área de estudo o teor médio obtido no poço de referência (PR) foi: Na+ (1,86), K+
(1,09), Ca2+ (8,25), Mg2+ (0,50), Cl- (3,76), CO3- (29,38), HCO3- (35,84), SO42- (0,57), CE
(49,00) e N-NO3- (0,36).
Conforme o teste “t” para as variáveis calculadas individualmente pode-se verificar que,
estatisticamente, existem diferenças significativas para: Na+ (0,000), K+ (0,014), Mg2+
(0,000), HCO3- (0,000), CE (0,007) e N-NO3- (0,001) com seus respectivos p-valor, ou seja,
esta é a probabilidade de se obter um valor extremo da estatística de teste ao acaso se a
hipótese nula for verdadeira. Esse valor é chamado de “nível de significância”. Portanto,
rejeita-se H0 para níveis 0,05 aceitável quando for maior que o p-valor. Na Tabela 4, são
apresentados os intervalos de confiança de 95% para a média populacional de cada variável.
Como o desvio usado é s em vez de σ , o t é o desvio da média, estimado em relação à
média da população e medido em termos de s n como unidade (Centeno, 1999).
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Tabela 4. Teste “t” para a média amostral.
Variável
*

N

Média

Desvio padrão

SE médio

95% CI

T

P

Na+

14

0,16

0,21

0,06

(0.036; 0.280)

-30,06

0,000*

K+

14

2,19

1,45

0,39

(1,350; 3,021)

2,83

0,014*

2+

Ca

14

11,44

7,09

1,9

(7,350; 15,53)

1,68

0,116

2+

14

-0,09

0,19

0,05

(-0,20; 0,019)

-11,45

0,000*

-

14

5,59

3,6

0,96

(3,514; 7,673)

1,91

0,079

14

53,8

53,0

14,2

(23,20; 84,40)

1,72

0,109

HCO

14

1,57

0,51

0,13

(1,278; 1,863)

-252,96

0,000*

2-

14

0,76

0,57

0,15

(0,426; 1,086)

1,22

0,245

14

69,37

23,56

6,3

(55,76; 82,97)

3,23

0,007*

0,12

(0,650; 1,172)

4,56

0,001*

*

Mg
Cl

3-

CO
*

3-

SO4
*
*

CE
-

NO3
14
0,91
0,45
(*) 0.05 < p-valor existe diferença significativa
(**) não existe diferença significativa

A distribuição espacial dos teores de nitrato no aquífero livre Barreiras, no âmbito da
área de pesquisa, fundamentou-se nos resultados analíticos de teores de nitrato obtidos nas
águas subterrâneas rasas (freática) nos 15 poços estudados, durante o período chuvoso e seco
de 2009. Esses dados, ao serem processados pelo programa computacional (Surfer for
Windows), produziram os mapas de isoteores de nitrato, apresentados nas Figuras 9 e 10.
Comparando-se a Figura 9 (isoteores na época chuvosa, em 2009) com a Figura 10
(isoteores na época seca, em 2009), observa-se uma heterogeneidade espacial entre a
delimitação das áreas com teores de nitrato acima de 2 mg/L e aquelas com valores de nitrato
que inferem concentrações dessa ordem ou superiores. Esse resultado já era esperado, pois
não foram observadas melhorias das atividades de disposição difusa de fertilizantes e
agrotóxicos nos últimos anos. Isso evidencia também o caráter acumulativo do processo de
contaminação, entre o período chuvoso e seco, comprovando ainda que parte da área
pesquisada (60%) já apresenta indicadores de águas rasas impactadas pelo uso de fertilizantes
na citricultura.
Observa-se que a pluma de contaminação encontra-se mais expressivamente representada
na margem direita do rio Capitão Pocinho e na área da vila de Capitão Pocinho onde se
concentra a maior parte da população local. O fluxo das águas subterrâneas rasas no sentido
da vila (Araújo et al., 2011), contribui para o aumento da taxa de recarga do aquífero livre
Barreiras e influencia no processo de acumulação dos compostos nitrogenados. Ressalte-se
que esta contaminação na área urbana pode estar associada também a compostos nitrogenados
provenientes do sistema de saneamento ineficiente nessa comunidade rural. Um trabalho
realizado por Sioli (1960), em águas de poços rasos localizados nas cidades de Vigia e
Igarapé-Açu, ambas situadas no nordeste do Estado do Pará, revelou que a proximidade entre
poços e fossas, favoreceu o surgimento de um índice elevado de cloretos, fosfatos e nitratos
em aqüíferos livres.
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Figura 9. Distribuição dos isoteores de nitrato nas águas dos poços de
monitoramento, em área de citricultura, nas nascentes da microbacia do rio
Capitão Pocinho, na época chuvosa (janeiro a maio) do ano de 2009.

Figura 10. Distribuição dos isoteores de nitrato nas águas dos poços de
monitoramento, em área de citricultura, nas nascentes da microbacia do rio
Capitão Pocinho, na época seca (julho a novembro) do ano de 2009.
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Na área de pesquisa é possível sugerir que os poços PM05, PM11, PM13 e PM14,
situados em cotas mais elevadas, onde a concentração de amônio é maior no período chuvoso,
estejam sofrendo maior influência de contaminantes utilizados na citricultura do que os
demais poços analisados. À medida que se inicia o período seco, ocorre diminuição na
concentração de amônio e aumento da concentração de nitrato.

4. CONCLUSÃO
As águas subterrâneas rasas do aquífero livre Barreiras foram classificadas como
bicarbonatadas cálcicas e mistas.
De julho para setembro ocorreu um nítido deslocamento do fácies hidroquímico no
sentido do polo bicarbonatado e de cálcio, enquanto que de setembro para novembro se
verificou um deslocamento menos acentuado do fáceis hidroquímico no sentido do
bicarbonato e do cálcio.
A evolução hidroquímica temporal é comandada pela variação sazonal do processo de
lixiviação das águas pluviométricas na zona não saturada do aquífero livre Barreiras.
Os compostos nitrogenados (NO3- e NH4+) apresentaram mudanças relevantes entre a
época chuvosa e seca, indicando alterações antrópicas na qualidade natural das águas rasas do
aquífero Barreiras.
A presença de amônio (NH4+) em alguns poços de monitoramento sugeriu uma
contaminação recente, antes que ocorresse o processo de nitrificação originando o nitrato.
Os teores atuais apresentaram valor mínimo de 0,041 e máximo de 3,079 mg/L N-NO3-,
portanto, abaixo do valor máximo permissível para águas destinadas ao consumo humano,
que é de 10 mg/L N-NO3-.
O nitrato (NO3-) sofreu alteração sazonal significativa durante o ciclo hidrológico de
2009.
As águas subterrâneas rasas estão sendo, gradativamente, contaminadas por nitratos de
origem antrópica multipontual gerados na fertilização dos citros cultivados.
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RESUMO
As mudanças climáticas previstas para ocorrem nos próximos anos devem ter sérios
reflexos nos processos erosivos, tendo como fatores principais a intensificação dos picos de
chuva e o aumento da temperatura, em todo o planeta. Vários estudos têm sido realizados para
estimar os cenários de mudanças climáticas e neste enfoque, foi realizado este trabalho na
bacia do ribeirão São Bartolomeu, na Zona da Mata de Minas Gerais. A partir do cenário
A1B, proposto pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que faz uma
projeção para o aquecimento médio global da superfície da Terra, foi estimada a produção de
sedimentos e de escoamento superficial, utilizando-se o SWAT (Soil and Water Assessment
Tool). Os cenários simulados, segundo as mudanças climáticas previstas para acontecerem
nos próximos 90 anos, são bastante alarmantes, com taxas de perda de solo e escoamento
muito superiores às atualmente encontradas nas culturas analisadas, podendo chegar até a três
vezes mais em uma situação crítica de aumento do volume precipitado e maior ocorrência de
picos de precipitação.
Palavras-chave: perda de solo; escoamento superficial; erosão.

Impacts of climate change on erosion of a watershed: Simulation of
scenarios
ABSTRACT
Climate change set to occur in the coming years should have severe effects on erosion
process, as factors leading to intensification of the peaks of rainfall and increasing
temperature on the entire planet. Several studies have been performed to estimate climate
change scenarios. This work was implemented in the Sao Bartolomeu's watershed, in Minas
Gerais’ Forest Zone. From the A1B scenario proposed by the Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), that set a projection for the global mean warming of Earth's surface,
sediment production and runoff were estimated using SWAT (Soil and Water Assessment
Tool). The simulated scenarios for projected climate changes that could happen in the next 90
years are quite alarming, with soil loss and runoff rates production much higher than those
currently found in the cultures analyzed, reaching up to three times more in a critical increase
in the rainfall volume and higher peaks of precipitation.
Keywords: soil loss; runoff; erosion.
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1. INTRODUÇÃO
O uso inadequado dos solos agrícolas vem causando a perda gradual da sua capacidade
produtiva e a contaminação dos recursos hídricos por sedimentos e poluentes de origem
difusa. De acordo com Amorim (2000), o processo erosivo constitui-se na principal causa de
degradação dos solos trazendo, em consequência, prejuízos ao setor agrícola e ao meio
ambiente, com reflexos econômicos e sociais. Tendo como agravante os efeitos das mudanças
ambientais globais, uma das incertezas críticas para os próximos anos refere-se às alterações
que poderão ocorrer nos processos erosivos. Amore et al. (2004) assumem tal preocupação,
afirmando que os problemas relacionados com a erosão do solo podem se acentuar bastante
no futuro, em muitas partes do mundo, em decorrência das mudanças climáticas e
consequente intensificação dos processos relacionados ao ciclo hidrológico.
O planeta passa por um período de aumento da concentração de CO2 que condiciona
grandes mudanças climáticas, resultantes de uma complexa inter-relação entre ações humanas
e causas naturais. Nas últimas décadas, os fenômenos naturais se intensificaram - ondas de
calor, furacões, enchentes e aumento do nível do mar – havendo maior ocorrência de eventos
extremos de precipitação e temperatura, muitas vezes causados por ações antrópicas, trazendo
alertas para o futuro da população e sustentabilidade do planeta. Segundo relatórios da
Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCCC, 1992), as mudanças
climáticas globais trarão uma extensa lista de impactos ambientais e socioeconômicos em
áreas tão díspares, quanto abastecimento de água, agricultura, segurança alimentar, saúde,
biodiversidade e zonas costeiras. Mudanças no padrão de chuvas trarão, em conjunto com o
derretimento das geleiras, deficiências no suprimento de água, ocorrência de enchentes, além
de potencializar as perdas de solo, consequência direta do agravamento dos processos
erosivos.
Dessa forma, os processos erosivos representam um problema, não somente pela perda
de solo como meio de suporte às atividades agrícolas, promovendo o declínio da fertilidade
dos solos, mas também por trazerem consequências negativas relacionadas ao assoreamento e
contaminação dos cursos d’água, lagos e represas em nível local ou até mesmo em grandes
áreas, impactando diretamente a população em relação à geração de energia elétrica, irrigação
e abastecimento de água (Clarke e Silva Dias, 2002; Santos et al., 2010). É importante
destacar que o fator mudança climática assume um peso bem maior quando associado à perda
do solo em regiões tropicais, onde as variações de temperatura e precipitação controlam, de
forma mais intensa, a magnitude dos processos erosivos (Amore et al., 2004; IPCC, 2007;
Machado et al., 2008; Xavier, 2009).
Segundo o IPCC (2007), o aquecimento do sistema climático já não é mais um equívoco.
As mudanças por ele induzidas têm provocado o aumento da frequência e da intensidade de
eventos de extremos climáticos (furacões, tempestades tropicais, inundações, ondas de calor,
seca ou deslizamentos de terra) e afetado a duração dos períodos de estiagem e enchente,
além de outras consequências como a redução da produção das atividades agrícolas, a perda
de qualidade das culturas e alterações significativas da disponibilidade hídrica em muitas
regiões (Marengo, 2004; Streck e Alberto, 2006; Novo e Ferreira, 2007; IPCC, 2007).
Mudanças nas temperaturas extremas têm sido evidenciadas em todos os lugares nos
últimos 50 anos, sendo assim mais frequentes as ondas de calor e frio. A frequência das
precipitações mais fortes também têm aumentado sobre a maioria das regiões continentais,
bem como secas mais longas e mais intensas, principalmente nas regiões tropicais e
subtropicais (IPCC, 2007).
Caso os cenários de aquecimento global se confirmem, espera-se, além de um aumento
dos eventos extremos de precipitação, tanto em termos de volume quanto de intensidade de
precipitação, que o ciclo hidrológico tenha uma grande variabilidade, em várias escalas de
tempo (sazonal, anual, decadal, etc). Esses fatores provocam consequências diretas na
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evapotranspiração e nos fluxos de escoamento, que são o principal agente responsável pela
perda de solo, conforme analisam Mermut et al. (1997), Amorim (2004), Brandão et al.
(2007), Carvalho (2008) e Lopes (2008), cujos picos podem ser maiores que os
historicamente observados (Mohammed, 2009). Nesse sentido, as alterações nas taxas de
evapotranspiração e no tempo de concentração do escoamento superficial das bacias podem
explicar o impacto nas produções de sedimentos e escoamento superficial.
Ademais, há de se levar em conta, também, que os efeitos dos eventos climáticos
extremos tornam-se mais graves na medida em que existe maior vulnerabilidade associada ao
uso e à ocupação do solo, tanto nas áreas rurais quanto nas urbanas (Nunes e Pacheco, 2004;
Marengo, 2004; Streck e Alberto, 2006; Novo e Ferreira, 2007; IPCC, 2007; Xavier, 2009).
Para o planejamento adequado do desenvolvimento de uma região, informação é um
elemento-chave para qualquer medida de controle e tomada de decisão. Por isso, a Convenção
Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCCC, 1992) ressalta a importância de
estabelecer sistemas de monitoramento que analisem tanto parâmetros climáticos
(temperaturas, chuvas e frequência de eventos extremos), quanto outros dados relacionados,
como disponibilidade de recursos hídricos e produtividade agrícola, que afetem a dinâmica
dos processos erosivos e o desenvolvimento sustentável de uma área.
Entretanto, as alterações na produção de água e sedimentos em uma bacia hidrográfica,
em função das mudanças no clima mundial, nem sempre podem ser quantificadas devido à
falta de monitoramento das vazões líquida e sólida. Mas, atualmente, é possível simular os
impactos advindos dessas alterações climáticas através da construção de cenários, utilizando
como ferramenta básica modelos matemáticos associados a Sistemas de Informações
Geográficas, que facilitam a manipulação e interpretação dos dados. Dentre esses modelos,
destaca-se o SWAT, ferramenta principal deste trabalho.
O SWAT foi desenvolvido para verificar os efeitos resultantes das modificações no uso
do solo sobre o escoamento superficial e subterrâneo, bem como na produção de sedimentos,
e tem sido estudado e difundido mundialmente, com resultados satisfatórios, conforme pode
ser visto no trabalho de Lelis e Calijuri (2010).
Em razão da gravidade do problema relacionado ao aquecimento global, a análise
integrada para quantificação dos impactos das mudanças climáticas nos vários aspectos
ambientais e sociais tem despertado atenção e discussões ao redor do planeta. Alguns autores
realizaram estudos a respeito da simulação de cenários de alteração climática e seus impactos
no ambiente, utilizando o SWAT, dentre os quais podem ser citados Nunes e Pacheco (2004),
Gassman et al. (2007) e Gouvea (2008).
Mas, em geral, essas avaliações têm se concentrado em escala global e as alterações
climáticas em lugares específicos ou em pequenas bacias ainda permanecem sem estudos na
maior parte do mundo (IPCC, 2007; Mohammed, 2009). Por isso, identificar os impactos das
mudanças climáticas em nível de bacia hidrográfica é tão importante, pois possibilita definir
os graus de vulnerabilidade dos recursos hídricos e planejar ações adequadas de adaptação
local, além de definir os futuros riscos para o desenvolvimento de projetos ambientais em
uma dada região.
Sendo assim, a partir dos estudos realizados na bacia do ribeirão São Bartolomeu (Lelis e
Calijuri, 2010; Lelis, 2011), os quais identificaram os fatores que mais influenciam no
processo erosivo e determinaram as perdas de solo e água ocorridas na região no período de
2006 a 2008, o objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos na produção de sedimentos e
escoamento superficial provocados por possíveis mudanças climáticas na bacia, seguindo as
previsões do Relatório Especial sobre Previsões de Emissões (SRES) do IPCC (2007), a partir
do SWAT. Vale a pena destacar que este não foi um trabalho de previsão de cenários de
mudanças climáticas e para tanto não foi utilizado nenhum simulador climático para prever as
variações na temperatura e precipitação.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
O presente trabalho tem foco na sub-bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu,
localizada entre as coordenadas 20º 44’ S e 42º 53’ O, no município de Viçosa, Zona da Mata
de Minas Gerais, Brasil. A bacia ocupa uma área de 5.422 ha, representando cerca de 18% da
área do município, e faz parte da bacia do rio Piranga, a qual é uma sub-bacia do rio Doce,
conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Localização da sub-bacia do ribeirão São Bartolomeu na bacia do rio Doce.

De acordo com a classificação de Köppen, o clima é do tipo Cwb, ou seja, tropical de
altitude com verões frescos e chuvosos (EMBRAPA, 1982).
Os dados climatológicos diários relativos à temperatura, precipitação, umidade relativa
do ar, velocidade do vento foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), a partir de um histórico de dados de estações meteorológicas de Viçosa e outras
estações próximas, conforme se apresenta na Tabela 1:
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Tabela 1. Estações meteorológicas - Dados de precipitação e temperatura.
Dados
Localização
Estação
Elev (m)
Lat.
Lon.
Início

Fim

Barbacena

1126

21º15’ S

43º46’ W

01/01/90

31/12/09

Juiz de Fora

940

21º46’ S

43º21’ W

01/01/91

31/12/09

São João del Rei

991

21º18’ S

44º16’ W

01/01/91

01/06/06

Viçosa

690

20º45’ S

42º51’ W

01/09/90

31/12/09

Fonte: INMET.

2.2. O SWAT
O SWAT é um programa de domínio público desenvolvido para estudar e predizer o
escoamento, produção de sedimentos, carga de poluentes e qualidade da água em bacias
hidrográficas.
A modelagem ambiental no SWAT é realizada com uma grande quantidade de
componentes hidrológicos em uma bacia e, juntamente com os componentes de clima, ciclo
hidrológico, produção de sedimentos e cobertura do solo, simula os processos de escoamento
e produção de sedimentos (Reungsang et al., 2009).
Especificamente em relação aos dados climatológicos, as estatísticas obtidas a partir das
séries de dados das estações apresentadas na Tabela 1, são adicionadas ao SWAT na interface
apresentada na Figura 2. Nesta mesma interface é que são alterados os dados a fim de se
realizarem simulações de cenários de mudanças climáticas:

Figura 2. Entrada dos dados climatológicos no SWAT.
2.3. Simulação de cenários de mudanças climáticas
Tendo em vista que o foco deste trabalho não é a previsão de cenários de mudanças
climáticas, e sim de estudos de impactos possíveis de ocorrer no futuro em função das
alterações na temperatura e precipitação no planeta, foi utilizada a expectativa de um dos
órgãos mais gabaritados em previsões climáticas em escala mundial.
Assim, no contexto das mudanças climáticas previstas para o século XXI, o IPCC (2007),
no Relatório Especial sobre Previsões de Emissões (SRES), fez uma projeção para o
aquecimento médio global da superfície da Terra, de acordo com os cenários apresentados na
Tabela 2, obtidos a partir de tendências estimadas de emissão de CO2.
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Tabela 2. Projeção do aquecimento médio global da superfície no final do século XXI.

Caso

Mudança de temperatura
(ºC em 2090-2099 relativa a 19801999)
Melhor estimativa Faixa provável

Concentrações constantes do ano
2000
Cenário B1
Cenário A1T
Cenário B2
Cenário A1B
Cenário A2
Cenário A1F1

0,6

0,3 – 0,9

1,8
2,4
2,4
2,8
3,4
4,0

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

Fonte: IPCC (2007).

Esses cenários representam diversas condições climáticas, conforme descritos a seguir:
A1: este cenário descreve um mundo futuro com rápido crescimento econômico,
população global que atinge seu pico na metade do século e, então passa a declinar, e
introdução de tecnologias novas e mais eficientes. Os temas fundamentais são convergência
entre regiões, construção de capacidade e crescente interação social e cultural, com redução
substancial em diferenças regionais e em renda per capita. Este cenário se subdivide em três
grupos que descrevem direções alternativas de mudança tecnológica no sistema de energia,
com ênfase no uso intensivo de fontes fósseis (A1FI), fontes de energia não fóssil (A1T) ou
um equilíbrio entre todas as fontes (A1B).
A2: este cenário descreve um mundo muito heterogêneo, em que o fundamento é a
autoconfiança e a manutenção de identidades locais. O crescimento da população é contínuo.
O desenvolvimento econômico é essencialmente orientado para a região e se tem crescimento
econômico per capita e desenvolvimento tecnológico mais fragmentados e lentos do que em
outros cenários.
B1: este cenário descreve um mundo convergente com a mesma população que atinge
seu pico na metade do século e, então passa a declinar, como no cenário A1, mas com rápidas
mudanças nas estruturas econômicas, orientado por uma economia de informação e serviços,
com redução nos materiais e tecnologias eficientes e limpas. A ênfase está em soluções
globais para a sustentabilidade econômica, social e ambiental, incluindo maior equidade.
B2: este cenário descreve um mundo no qual a ênfase está sobre soluções locais para
sustentabilidade econômica, social e ambiental. É um mundo com população global
continuamente crescente, em taxa mais baixa do que no cenário A2, com níveis
intermediários de desenvolvimento econômico e progresso tecnológico menos acelerado e
mais diversificado do que nos modelos B1 e A1. Enquanto o cenário também é orientado em
direção à proteção ambiental e igualdade social, também foca nos níveis local e regional.
Mesmo genéricas, essas projeções atendem bem ao objetivo da pesquisa, que é
interpretar a variação da produção de sedimentos e escoamento superficial provocada por
possíveis mudanças climáticas na bacia.
No SWAT é possível tanto simular o efeito do acréscimo de CO2, quanto mudanças na
temperatura e precipitação causadas por acréscimos assumidos dessa concentração na
atmosfera (Jha et al., 2006).
Sendo assim, a partir do modelo SWAT calibrado para a bacia do ribeirão São
Bartolomeu (Lelis, 2011), foram realizadas simulações de cenários considerando as condições
climáticas do cenário A1B, definido pelo IPCC (2007), que é um cenário intermediário de
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emissões de CO2 na atmosfera, como visto na Figura 3. Segundo as previsões, considerandose as temperaturas atuais como referência, foi considerado que em 2099 elas poderão sofrer
uma elevação de 1,7º C até 4,4º C, conforme apresentado na Tabela 2 e visualizado na
Figura 3.

Figura 3. Alterações previstas na temperatura de superfície para o início e final
do século 21 em relação ao período 1980-1999.
Fonte: IPCC, 2007.

Já em relação à precipitação, segundo as previsões e considerando-se as precipitações
atuais como referência, foi considerado que em 2099 poderá haver uma variação entre -5% a
5% no período do verão e entre -20% a -10% no inverno, para a região de Viçosa, como
ilustrado na Figura 4. Os valores previstos são médias multimodelo baseadas no cenário A1B
para dezembro-fevereiro (esquerda) e junho-agosto (direita). As áreas brancas representam
intervalos nos quais menos de 66% dos modelos coincidem com o sinal da mudança e as
hachuradas representam locais em que mais de 90% dos modelos coincidem com o sinal da
mudança (IPCC, 2007).

Figura 4. Alterações relativas da precipitação para o período 2029-2099, em
relação a 1980- 1999.
Fonte: IPCC, 2007.

Os cenários simulados foram construídos a partir de mudanças nos volumes precipitados
e na temperatura média diária, conforme os valores e porcentagens da Tabela 3, seguindo o
SRES A1B do IPCC, isto é, para todos os dias dos períodos de dados apresentados na
Tabela 1, para cada localidade, foi realizada a variação proposta pela Tabela 3. A entrada, no
SWAT, desses novos dados para simulação de cenários foi realizada pela interface
apresentada pela Figura 2. Para a simulação destes cenários, o SWAT pode ser bastante
eficaz, pois contabiliza o escoamento superficial em termos diários, o que permite ter em
conta, mesmo que de uma forma simplificada, o efeito dos eventos extremos de precipitação
na erosão.
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Tabela 3. Cenários de alteração climática simulados pelo SWAT.
Cenário proposto
1
2

3

4

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Temp (ºC)

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Precip (%)

-5

-5

-5

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-5

-5

-5

Temp (ºC)

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Precip (%)

5

5

5

-10

-10

-10

-10

-10

-10

5

5

5

Temp (ºC)
Precip (%)
Mais picos de
precip.*
Temp (ºC)
Precip (%)
Mais picos de
precip.*

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

-5

-5

-5

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-5

-5

-5

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

5

5

5

-10

-10

-10

-10

-10

-10

5

5

5

(*) Os cenários 3 e 4 foram construídos a partir dos cenários 1 e 2, respectivamente, mas
adicionando-se o efeito da maior ocorrência dos picos de precipitação.

Essa situação foi criada pela inclusão de maiores valores históricos de total precipitado
diário registrados na região nos dados de entrada referentes à precipitação, ano a ano. Isso
quer dizer que, a base de dados climáticos do modelo foi alterada, de modo que existissem, no
futuro, mais e maiores picos de precipitação em cada ano.
A partir desses cenários foi possível simular a ocorrência de: (i) períodos de seca mais
intensa, representado pela diminuição do total precipitado no inverno (-20%), principalmente
nos cenários 1 e 3; (ii) períodos de chuva mais intensa no verão, como os evidenciados nos
cenários 2 e 4, em que há um aumento de 5% na precipitação de outubro a março; e (iii)
aumento da frequência das precipitações mais intensas, conforme cenários 3 e 4, nos quais os
volumes precipitados em alguns dias foram elevados, do que se pode inferir que haveria
maior ocorrência de picos de precipitação. Como as variações na precipitação não ocorrem
sozinhas, em todos os cenários há o aumento integrado da temperatura média diária em 2,8º,
que é a melhor estimativa para o aquecimento da Terra até 2099, conforme destacado na
Tabela 2 para o cenário A1B, do IPCC (2007).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como já foi dito, as mudanças no clima são consequência, principalmente, do aumento
de CO2 na atmosfera. No SWAT foi possível simular mudanças na temperatura e precipitação
na região de estudo, causadas por acréscimos assumidos da concentração de CO2.
Na Tabela 4 são apresentados os valores obtidos para as produções médias de sedimento
e escoamento superficial para as simulações realizadas nos quatro cenários de alterações
climáticas para o ano de 2099, anteriormente apresentados na Tabela 3, bem como o cenário
atual para comparação, cujos valores foram obtidos a partir de Lelis (2011).

289

LELIS, T. A.; CALIJURI, M. L.; FONSECA, A. S. da; LIMA, D. C. de. Impactos causados pelas mudanças
climáticas nos processos erosivos de uma bacia hidrográfica: Simulação de cenários. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6,
n. 2, p. 282-294, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.200)

Tabela 4. Produções médias de sedimento e escoamento superficial para
diversos cenários de alterações climáticas da BHRSB, sendo os cenários de (1) a
(4) referentes ao ano de 2099.

Cobertura/Cenário
Sedimento
(t/ha)
Pasto
Esc. Superf.
(mm)
Sedimento
(t/ha)
Café
Esc. Superf.
(mm)
Sedimento
(t/ha)
Mata
Esc. Superf.
(mm)

Atual

(1)

(2)

(3)

(4)

0,288

0,257

0,333

0,554

0,616

117

93

129

178

213

0,007

0,006

0,008

0,011

0,013

92

74

107

157

190

0,019

0,015

0,024

0,057

0,065

34

25

42

95

116

Os resultados mostram que a bacia é extremamente sensível às alterações no clima. O
Cenário 2099 (1) de redução de 5% a 20% no volume das precipitações apresenta quedas na
produção de sedimentos e escoamento, como esperado, visto que a redução no total
precipitado diário e aumento da evapotranspiração, em função do aumento da temperatura,
ocasionam um maior déficit hídrico na região, diminuindo o total escoado e,
consequentemente, pela diminuição da força de arraste das partículas, a produção de
sedimentos. Já no cenário 2099 (2), há um aumento no volume precipitado no verão e redução
no inverno. Dessa forma, há um leve acréscimo nas produções de sedimento e escoamento
superficial durante o ano, mesmo com a redução da precipitação no inverno, nesse caso
compensada pelo aumento da precipitação no verão, época em que os volumes precipitados
são maiores.
Já nos cenários 2099 (3) e 2099 (4), que trazem o conceito de maior frequência dos picos
de precipitação, há um grande aumento nas produções de sedimentos e escoamento
superficial, indicando que o SWAT, mesmo não desenvolvido para simular eventos isolados
de precipitação, interpreta bem a ocorrência desses picos durante o ano, promovendo a
intensificação dos processos erosivos. O aumento das perdas registradas pode ser explicado
pela alteração do tempo de concentração da bacia. Nos cenários simulados, o aumento da
frequência dos eventos extremos de precipitação, mantendo as demais características da bacia
constantes, promove a diminuição do tempo de concentração da bacia, provocando um
aumento da vazão de pico e, consequentemente, maiores taxas de erosão.
Na Figura 5 apresentam-se os mapas da distribuição da produção de sedimentos e
escoamento superficial para os cenários futuros simulados, bem como o cenário atual para
comparação dos resultados obtidos, considerando que não haverá alteração na ocupação da
bacia nos cenários apresentados. De acordo com os mapas apresentados, as áreas mais e
menos críticas de perda de solo e escoamento superficial são coincidentes em todos os
cenários, ratificando a interdependência desses fatores, independente da condição simulada.
Em todos os cenários percebe-se, também, que a região norte da bacia, cuja ocupação é
urbana (Lelis e Calijuri, 2010) é a principal responsável pela produção de sedimentos e
escoamento superficial na região. As simulações realizadas podem servir como alerta, haja
vista o grande volume de material transportado pelo fluxo superficial nos períodos de chuva
que atingem a cidade de Viçosa, que obstrui e entope as vias pluviais, situação esta que tende
a se agravar caso os cenários simulados, principalmente o cenário 4, venham a se concretizar.
290

LELIS, T. A.; CALIJURI, M. L.; FONSECA, A. S. da; LIMA, D. C. de. Impactos causados pelas mudanças
climáticas nos processos erosivos de uma bacia hidrográfica: Simulação de cenários. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6,
n. 2, p. 282-294, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.200)

Mapa da distribuição da produção
Sedimentos
Escoamento superficial

Prod. Sedimentos
(t/ha)
0 – 0,1
0,1 – 1,0
1,0 – 10
10 – 100

Esc. Superficial
(mm)
0 – 50
50 – 150
150 – 300
300 – 500

2099 - Cenário (1)

Prod. Sedimentos
(t/ha)
0 – 0,1
0,1 – 1,0
1,0 – 10

10 – 100
Esc. Superficial
(
) 0 – 50
50 – 150
150 – 300
300 – 500

2099 - Cenário (2)

0 – 0,1
0,1 – 1,0
1,0 – 10
10 – 100

Esc. Superficial
(mm)
0 – 50
50 – 150
150 – 300
300 – 500
500 – 1000

2099 - Cenário (3)

Prod. Sedimentos
(t/ha)
0 – 0,1
0,1 – 1,0
1,0 – 10
10 – 100

Esc. Superficial
(mm)
0 – 50
50 – 150
150 – 300
300 – 500
500 – 1000

2099 – Cenário (4)

Prod. Sedimentos
(t/ha)
0 – 0,1
0,1 – 1,0
1,0 – 10
10 – 100

Esc. Superficial
(mm)
0 – 50
50 – 150
150 – 300
300 – 500

Cenário Atual
Figura 5. Mapa da distribuição da produção de sedimentos e
escoamento superficial para a BRSB para diferentes cenários futuros
de alteração climática e cenário atual.
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Pela Figura 5 percebe-se, também, que em todos os cenários simulados, a parte
intermediária da bacia tende a ser menos susceptível à erosão, caso não haja alteração na sua
ocupação, em razão da predominância de mata secundária (Lelis e Calijuri, 2010).

4. CONCLUSÕES
1. Os cenários simulados, segundo as previsões para mudança no clima do Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas, são bastante alarmantes, com taxas de
produção de perda de solo e escoamento muito superiores às hoje encontradas,
podendo chegar até a três vezes mais.
2. Mesmo genéricas, estas projeções atendem bem ao objetivo deste trabalho, que foi
interpretar a variação da produção de sedimentos e escoamento superficial provocada
por possíveis mudanças climáticas na bacia, validando a utilização do SWAT para
esse tipo de estudo.
3. As simulações devem servir como subsídio para ações voltadas para o planejamento
da bacia na definição de ações que possam conter o processo erosivo, pois refletem o
cenário de acordo com as mudanças climáticas previstas para acontecerem nos
próximos 90 anos.

5. REFERÊNCIAS
AMORE, E.; MODICA, C.; NEARING, M. A.; SANTORO, V. C. Scale effect in USLE and
WEPP application for soil erosion computation from three Sicilian basins. Journal of
Hydrology, v. 293, p. 100-114, 2004. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.01.018
AMORIM, R. S. S. Desprendimento e arraste de partículas de solo decorrentes de chuvas
simuladas. 2000. 74f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade
Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2000.
AMORIM, R. S. S. Avaliação dos modelos de predição da erosão hídrica USLE, RUSLE
e WEPP para condições edafoclimáticas brasileiras. 2004. 120f. Dissertação
(Doutorado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG,
2004.
BRANDÃO, V. S.; SILVA, D. D.; RUIZ, H. A.; PRUSKI, F. F.; SCHAEFER, C. E. G. R.;
MARTINEZ, M. A. et al. Perdas de solo e caracterização física e micromorfológica de
crostas formadas em solos sob chuva simulada. Eng. Agríc., Jaboticabal, v. 27, n. 1, p.
129-138, 2007.
CARVALHO, N. O. Hidrossedimentologia prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência,
2008. 602 p.
CLARKE, R. T. ; SILVA DIAS, P. L. As necessidades de observação e monitoramento dos
ambientes brasileiros quanto aos recursos hídricos. Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos, Secretaria Técnica do Fundo Setorial de Recursos Hídricos. 2002.
Disponível em : < http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/ct_hidro/documentos/cthidro01obs_e_monit_amb_rh.pdf>. Acesso 27 jul. 2011. 43 p.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMPBRAPA. Atlas
climatológico do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1982. 60 p.

292

LELIS, T. A.; CALIJURI, M. L.; FONSECA, A. S. da; LIMA, D. C. de. Impactos causados pelas mudanças
climáticas nos processos erosivos de uma bacia hidrográfica: Simulação de cenários. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6,
n. 2, p. 282-294, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.200)

GASSMAN, P. W.; REYES, M. R.; GREEN, C. H.; ARNOLD, J. G. The soil and water
assessment tool: historical development, applications, and future research directions,
Trans. ASAE, v. 50, n. 4, p. 1211–1250, 2007.
GOUVEA, J. R. F. Mudanças climáticas e a expectativa de seus impactos na cultura de
cana-de-açúcar na região de Piracicaba, SP. 2008. 98f. Dissertação (Mestrado em
Física do Meio Ambiente) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2008.
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE - IPCC. Novos cenários
climáticos. 2007. Disponível em: <http://www.ecolatina.com.br/pdf/IPCC-COMPLETO.
pdf>. Acesso 27 jul. 2011.
JHA, M.; ARNOLD, J. G.; GASSMAN, P. W.; GIORGI, F.; GU, R. Climate change
sensitivity assessment on Upper Mississippi River Basin streamflows using SWAT.
Journal of American Water Resources Association, v. 42, n. 4, p. 997-1016, 2006.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-1688.2006.tb04510.x
LELIS, T. A.; CALIJURI, M. L. Modelagem hidrossedimentológica de bacia hidrográfica na
região sudeste do Brasil, utilizando o SWAT. Revista Ambiente & Água, v. 5, n. 2, p.
158-174, 2010.
LELIS, T. A. Modelagem do escoamento superficial e perda de solo na bacia do ribeirão
São Bartolomeu, Zona da Mata de Minas Gerais, utilizando o simulador SWAT.
2011. 164f. Dissertação (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de
Viçosa, Viçosa, MG, 2011.
LOPES, N. H. Y. Análise da produção de água e sedimentos em microbacias
experimentais com o modelo SWAT. 2008. 154f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
MACHADO, R. L.; CARVALHO, D. F.; COSTA, J. R.; OLIVEIRA, D. H.; PINTO, M. F.
Análise da erosividade das chuvas associada aos padrões de precipitação pluvial na
região de Ribeirão das Lajes (RJ). Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, p.
2113-1223, 2008.
MARENGO, J. Vulnerabilidade, impactos e adaptação à mudança do clima no Semiárido do Brasil. Cachoeira Paulista: CPTEC/INPE, 2004. 16 p.
MERMUT, A. R.; LUK, S. H.; ROMKENS, M. J. M.; POESEN, J. W. A. Soil loss by splash
and wash during rainfall from two loss soils. Geoderma, v. 75, n. 3, p. 203-214, 1997.
http://dx.doi.org/10.1016/S0016-7061(96)00091-2
MOHAMMED, Y. Climate change impact assessment on soil water availability and crop
yield in Anjeni Watershed Blue Nile Basin. 2009. 123f. Thesis (Master of Science in
Meteorology) - Arba Minch University, Arba Minch, 2009.
NOVO, M. E.; FERREIRA, J. P. C. L. Alterações climáticas e seus impactos em recursos
hídricos subterrâneos de zonas insulares: metodologias de vulnerabilidade às alterações
climáticas. In: CONGRESSO SOBRE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ZONAS
COSTEIRAS DOS PAÍSES DE EXPRESSÃO PORTUGUESA, 4., 2007. Anais...
Disponível em: < http://www.apea.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/Doc153.pdf>.
Acesso 27 jul. 2011. 11p.

293

LELIS, T. A.; CALIJURI, M. L.; FONSECA, A. S. da; LIMA, D. C. de. Impactos causados pelas mudanças
climáticas nos processos erosivos de uma bacia hidrográfica: Simulação de cenários. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6,
n. 2, p. 282-294, 2011. (doi:10.4136/ambi-agua.200)

NUNES, J. P.; PACHECO, N. R. Informação geográfica e modelação para a gestão de bacias
hidrográficas - consequências das alterações climáticas para os processos hidrológicos e
erosivos: potenciar a informação geográfica para a gestão ambiental. In: ENCONTRO
DE UTILIZADORES DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, 8., 2004. Anais... Oeiras.
Disponível em: < http://www.igeo.pt/servicos/DPCA/biblioteca/publicacoesIGP/ESIG_
2004/fichpdf.asp?file=p058.pdf> .Acesso: 27 jul 2011. 13 p.
REUNGSANG, P.; KANWAR, R. S.; JHA, M.; GASSMAN, P. W.; AHMAD, K.; SALEH,
A. Calibration and validation of SWAT for the upper Maquoketa River Watershed.
International Journal of Agricultural Engineering, v. 16, n. 1/2, p. 35-48, 2009.
SANTOS, G. G.; GRIEBELER, N. P.; OLIVEIRA, L. F. C. Chuvas intensas relacionadas à
erosão hídrica. Rev. bras. Eng. Agríc. Ambient., Campina Grande, v. 14, n. 2, p. 115123, 2010.
STRECK, N. A.; ALBERTO, C. M. Simulação do impacto da mudança climática sobre a
água disponível do solo em agroecossistemas de trigo, soja e milho em Santa Maria,
RS. Ciência Rural, Santa Maria, v. 36, n. 2, p. 424-433, 2006.
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - UNFCCC.
Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima. Nova Iorque, 1992.
XAVIER, F. V. Contribuição metodológica ao estudo da produção e distribuição espacial
de sedimentos na bacia hidrográfica do Rio Manso, utilizando o modelo AVSWAT.
2009. 166f. Dissertação (Mestrado em Física Ambiental) - Universidade Federal do
Mato Grosso, Cuiabá, 2009.

294

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.ambi-agua.net
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
Tel.: (12) 3625-4212

Avaliação da qualidade sanitária da alface (Lactuca sativa, L.) irrigada
com água de reúso comparada com amostras comercializadas
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.201)
Antonio Claudio Testa Varallo1; Joseane Marioto de Souza2; Simone Sano Rossi Rezende3;
Claudinei Fonseca Souza4
1

Professor Mestre, Departamento de Engenharia Civil – UNITAU; e-mail: antonio.varallo@yahoo.com.br
2
Engenheira Ambiental e Sanitarista; e-mail: joseanemarioto@hotmail.com
3
Técnica em química; e-mail: simonesrezende@hotmail.com
4
Professor Adjunto, Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental – CCA/UFSCar.
e-mail: cfsouza@cca.ufscar.br

RESUMO
O uso inadequado dos recursos hídricos reduz sua disponibilidade e, portanto, pesquisas
para a reutilização da água são necessárias. O presente trabalho teve como objetivo avaliar
comparativamente a qualidade sanitária da alface irrigada com água de reúso e da alface
rotineiramente comercializada no município de Taubaté (SP). Foi desenvolvido um
experimento em uma estufa que contou com três canteiros irrigados com água de reúso e três
irrigados com água de abastecimento. Após completar o ciclo, as amostras foram analisadas
em laboratório, assim como as amostras adquiridas no comércio. As análises foram realizadas
usando a metodologia de tubos múltiplos. Os resultados demonstraram que nos canteiros
irrigados com água de abastecimento não ocorreram contaminações por coliformes totais e
termotolerantes, e nos irrigados com água de reúso não ocorreram contaminação por
coliformes termotolerantes, apenas coliformes totais. Já as amostras comercializadas
apresentaram contaminação tanto por coliformes totais como termotolerantes. Conclui-se que
a aplicação da água de reúso para fins agrícolas deve ser tratada de maneira criteriosa de
modo a viabilizar e contribuir para a sua sustentabilidade.
Palavras-chave: água de reúso; irrigação; coliformes; alface (Lactuca sativa, L.).

Evaluation of sanitary quality of lettuce (Lactuca sativa, L.) irrigated
with reused water in comparison with commercialized lettuce
ABSTRACT
Inadequate use of water resources reduces their availability and therefore, research
focused on their reutilization is required. This work evaluated the sanitary quality of lettuce
irrigated with reused water in comparison with samples of lettuce commercialized in Taubaté
(SP) market. An experiment was developed in a greenhouse with three beds of lettuce
irrigated with reused water and three beds of lettuce irrigated with urban water supply. After
lettuce biological cycle had been completed, lettuce samples were collected from the beds
(irrigated and non-irrigated with reused water) and from samples of lettuce commercialized in
the city market that were analyzed in the laboratory. The analyses were done using the
multiple tubes methodology. The results showed that the samples from lettuce irrigated with
urban water supply were not contaminated by either total or thermotolerant coliforms while
samples of irrigated lettuce with reused water were contaminated by total coliforms. Samples
from commercialized lettuce were contaminated by both kinds of coliforms. Results indicated
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that the application of reused water for agricultural purposes should occur only after carefully
treatment to allow a safe use and to contribute to the water use sustainability.
Keywords: reuse water; irrigation; coliforms; lettuce (Lactuca sativa, L.).

1. INTRODUÇÃO
As hortaliças de um modo geral são essenciais e fazem parte da dieta alimentar de boa
parte da população mundial. Normalmente são consumidas de forma “in natura” e, sem
lavagem e controle sanitário adequados, servem como transmissores de micro-organismos
patogênicos causadores de doenças (Itohan et al., 2011).
Dentre essas hortaliças, a alface (Lactuca sativa, L.) é a mais consumida no Brasil
(Moretti e Mattos, 2005). Grande parte da sua produção encontra-se próxima às áreas
metropolitanas devido ao curto período de vida pós-colheita (Hens e Suinaga, 2009). Nesses
chamados “cinturões verde”, é comum o uso de água com baixa qualidade para a irrigação,
tendo em vista a contaminação das águas por efluentes municipais não tratados. Salem et al.,
(2011) afirmam que a disponibilidade hídrica em vários países está se tornando crítica, e uma
das formas encontrada para suprir a necessidade agrícola é a utilização de águas resíduárias.
Fonseca et al. (2007) sugerem o uso de efluente de tratamento de esgoto para substituir
com eficiência as águas de rios e córregos normalmente utilizadas na irrigação; porém
recomendam monitoramento e estudos sobre o assunto, tendo em vista as implicações
ambientais e sanitárias que possam gerar.
Conforme Marouelli e Silva (1998), é frequente a ocorrência de micro-organismos
patogênicos, como E. coli, Salmonella sp e formas evolutivas de parasitos humanos em
hortaliças e frutas consumidas “in natura” pela população. Baumgartner et al. (2007) afirmam
ter uma preocupação de contaminação por organismos patogênicos em hortaliças irrigadas
com águas residuárias.
Tresseler et al. (2009), avaliando a qualidade microbiológica em hortaliças minimamente
processadas, detectaram a presença de Salmonella sp/25g em algumas amostras, tornando-as
impróprias para o consumo humano.
Santos et al. (2010), ao estudarem a qualidade higiênico-sanitária de hortaliças e águas
de irrigação em Salvador-BA, revelaram as condições precárias das áreas pesquisadas e o
grande número de vegetais, bem como a água utilizada para a irrigação desses, que
apresentaram contaminação por coliformes termotolerantes e E.coli.
Guimarães et al., (2003) encontraram baixos padrões higiênicos em amostras de alface
(Lactuca sativa, L.) comercializadas em Lavras (MG), indicados pela presença de formas
parasitológicas de origem animal ou humana e alta concentração de coliformes fecais. De
acordo com Itohan et al. (2011), contaminações bacteriológicas em hortaliças, principalmente
a alface, podem ser atribuída ao tamanho da superfície foliar suscetível ao contato de água de
baixa qualidade sanitária usada na irrigação. A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006)
recomenda como indicador da contaminação por patógenos do trato intestinal de
animais/humanos a presença do E.coli.
Silva et al. (2006) afirmam que a presença de coliformes a 45°C não prova
necessariamente a presença de contaminação de origem fecal. Sugerem que esse padrão seja
reavaliado. Em sua pesquisa, 80% das amostras apresentaram contaminação por coliformes
termotolerantes a 45° e em 31% das amostras, a E. coli foi isolada.
O Ministério da Saúde, por meio da RDC n.12 de 02/01/2001 (ANVISA, 2001), que
regula os padrões microbiológicos para alimentos, determina o valor máximo de 500 NMP g-1
para a presença de coliformes a 45°C e ausência de Salmonella sp/25g. A mesma resolução
denomina coliforme a 45°C equivalente a coliformes termotolerantes.
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O presente trabalho teve como objetivo verificar, segundo os padrões microbiológicos
para coliformes termotolerantes da RDC n0 12 de 02/01/2001, a qualidade sanitária de
amostras de alface (Lactuca sativa, L.) comercializadas em 3 hipermercados e 3 pontos de
venda no Mercado Municipal na cidade de Taubaté (SP); e compará-los com amostras do
produtor rural que forneceu para esse comércio especificamente, bem como com amostras de
um experimento onde foi utilizado água de reúso na irrigação.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas análises comparativas da
qualidade sanitária de alfaces (Lactuca sativa, L.), utilizando-se como indicativo de
contaminação a presença de coliformes a 45°C, conforme padrão de tolerância máxima
permitida pela RDC n.12 de 02/01/2001 (ANVISA, 2001). Essas amostras foram coletadas
em um experimento de campo onde se utilizou água de reúso e água de abastecimento local,
com outras amostras coletadas no comércio de Taubaté (SP), provenientes de 3
hipermercados, 3 pontos de venda do Mercado Municipal da cidade e do produtor rural que
fornece para esses pontos comerciais
.2.1. Experimento de campo
O experimento de campo foi realizado em uma casa de vegetação controlada, localizada
no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté – UNITAU, com Latitude
de 23°01’55”S e Longitude de 45°30’39”W e elevação de 571m.
O plantio das mudas iniciou-se no mês de junho/2008. Três canteiros denominados
testemunhos foram irrigados com água de abastecimento local (T1, T2 e T3) e três outros
canteiros com água de reúso (R1, R2 e R3). Foram conduzidos dois ciclos da cultura,
irrigados de acordo com o manejo da água no solo, em dias alternados. Foi utilizado um
sistema de irrigação por gotejamento alimentado por um reservatório de 500 L para cada tipo
de água. Os gotejadores utilizados foram do tipo labirinto da marca Plasto, modelo Tufftif,
com vazão nominal de 4,0 L h-1.
A água de reúso utilizada era proveniente de cozinha e banheiros do local, captada de um
sistema fossa-filtro composta de um tanque séptico seguido de um filtro anaeróbio. A água de
abastecimento era proveniente de um poço próximo à casa de vegetação.
Após 45 dias do plantio do segundo ciclo, realizou-se a colheita das amostras, tomandose cuidado com a assepsia para não ocorrer contato das folhas com o solo. Assim, as amostras
foram acondicionadas em sacos plásticos esterilizados e levadas para o laboratório de Análise
de Águas e Efluentes Líquidos do Departamento de Engenharia Civil da UNITAU, onde
foram determinados os índices de contaminação por coliformes a 45°C.
2.2. Coleta de amostras comercializadas no município de Taubaté-SP
Em janeiro de 2009, foram coletadas amostras das alfaces comercializadas no município
de Taubaté (SP). Foram escolhidos 3 hipermercados (H1, H2 e H3) e 3 pontos de venda no
Mercado Municipal (M1, M2 e M3), sendo adquiridas 6 amostras em cada um desses locais
acima citados. Também foram coletadas do produtor rural que forneceu para esses pontos
comerciais 6 unidades de alface por canteiro, escolhidas aleatoriamente em 3 canteiros (P1,
P2 e P3).
2.3. Sistema de manejo e cultivo das hortaliças do produtor rural
A área do produtor rural está localizada numa região próxima à cidade de Taubaté (SP),
com afloramento do lençol freático, de onde é retirada a água para a irrigação das hortaliças.
O sistema de irrigação utilizado é por aspersão. O volume de água necessária é captado por
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bomba e conduzido para um tanque de armazenamento onde, posteriormente, é feita a
distribuição através de mangueiras.
Após completar o ciclo da cultura, as hortaliças são colhidas e levadas para um tanque de
lavagem com água corrente, também proveniente do lençol freático aflorado. Após a lavagem,
elas são embaladas em plásticos e levadas para comercialização.
2.4. Determinação dos indicativos de contaminação por coliformes a 45°C em
laboratório
Nas águas utilizadas para irrigação do experimento de campo e do produtor rural, as
análises para determinação de coliformes a 45°C seguiram a metodologia descrita por APHA
(2000). Para determinação de coliformes a 45°C nas amostras das alfaces, a metodologia
utilizada foi a descrita por Silva et al. (2007).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os valores médios comparativos da qualidade da água de
abastecimento e reúso utilizados no experimento de campo, com a água do produtor rural e
os valores recomendados por Ayers e Westcot (1994) para água de irrigação e USEPA (2004)
para água de reúso utilizada na irrigação.
Fonseca et al. (2007), em estudos realizados no Brasil, encontraram valores de pH (7,2 e
7,5) em efluentes de esgotos tratados para a agricultura próximos aos valores da água de
reúso utilizados no experimento de campo. Porém, para valores de STD (528,0 a
571,0 mgL-1), os valores encontrados neste trabalho estão acima. Quando comparados aos
estabelecidos por Ayers e Westcot (1994) e USEPA (2004), observa-se que estes estão dentro
dos parâmetros permitidos.
Baumgartner et al., (2007), avaliando o desenvolvimento de produção e qualidade
sanitária da alface irrigada com águas residuárias provenientes da suinocultura e da
piscicultura com diversos tratamentos, encontraram valores de sódio (7,3 a 13,7 mmolcL-1)
superiores aos da água de reúso utilizada no experimento de campo. Nos dois trabalhos, esses
valores estão acima dos recomendados por Ayers e Westcot (1994), indicando restrição de
uso em relação à toxicidade de íons como o Na+. Sandri et al. (2007) encontraram valores sem
restrição de uso para água residuária utilizando um sistema de leitos cultivados com
macrófitas após um filtro anaeróbio. Porém, não foi eficiente na remoção dos coliformes
totais e da E.coli. Os índices de coliformes totais encontrados na água de abastecimento e de
reúso são maiores que o máximo permitido para uso na irrigação conforme afirmado por
Marouelli e Silva (1998) e também encontrado por Sandri et al. (2007), indicando que eles
não deveriam ultrapassar 5000 NMP/100ml.
Baumgartner et al. (2007) encontraram coliformes totais com valores superiores a 5000
NMP/100ml em águas de efluentes de lagoas de estabilização de dejetos de suínos.
Takayanagui et al. (2006) afirmam que a contaminação de hortaliças ocorrem, de modo geral
na horta, por meio da utilização de água de irrigação ou adubos inadequados; além da
manipulação nos pontos de venda e transporte dos produtos. Os valores encontrados nas
águas de reúso, de abastecimento e do produtor rural apresentaram valores de coliformes
totais e coliformes a 45°C que poderiam causar algum tipo de contaminação nas folhas de
alface devido ao manejo da irrigação adotada.
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Tabela 1. Valores médios comparativos da qualidade da água de abastecimento e reúso do
experimento de campo, com a água do produtor rural, e com os valores recomendados pela Ayers e
Westcot (1994) para irrigação e USEPA (2004) para reúso na irrigação.

Parâmetros
pH
Dureza (mg L-1)
Cloro (mmolcL-1)
Turbidez
Nitrato (mg L-1)
Sódio (mmolcL-1)
Potássio (mg L-1)
CE (dS m-1)
STD (mg L-1)
RAS(mmolcL-1)0,5
ColiformesTotais
(NMP/100ml)
Coliformes a 45°C
(NMP/100ml)

7,8
66,12
0,12
0,90
0,06
0,78
15,00
0,21
1.173,6
1,50

Água
de
reuso
7,2
94,90
2,18
15,00
0,09
3,70
29,00
0,99
1.057,6
6,10

Água do
produtor
rural
Nr**
Nr**
Nd*
Nr**
Nr**
Nr**
Nr**
Nr**
Nr**
Nr**

Ayers e
Westcot
(1994)
6 e 8,5
----0 - 30
----0 - 10
0–3
0–2
0–3
0 - 2000
0 - 15

Valores
USEPA
(2004)
6-9
----<1
≤2
----------------500 - 2000
-----

Cc***

90.000

21

----

----

Cc***

500

21

----

----

Água de
abastecimento

* Não detectado - ** Não realizado - *** Crescimento confluente

Mattos et al. (2009) afirmam que a contaminação microbiológica em hortaliças é devido
ao uso de água contaminada para irrigação, enquanto que a contaminação química seria
resultante da aplicação de defensivos agrícolas.
Santos et al. (2010) encontraram elevados índices de contaminação por coliformes a
45°C em 140 amostras de hortaliças e 45 amostras de água para irrigação. Dentre as hortaliças
analisadas, a alface e o coentro foram os que apresentaram maior incidência de contaminação
e, nas amostras de água de irrigação, 89% apresentaram contaminação.
Ainda de acordo com Santos et al. (2010), vários estudos demostram que a água de
irrigação é o principal causador de contaminação de vegetais na agricultura.
Takayanagui et al. (2006) detectaram a presença de coliformes a 45°C em 69% de
cadeias de produção de verduras em Ribeirão Preto (SP); a água de irrigação apresentou
irregularidades em 22% das amostras e em 38% das amostras utilizadas na lavagem das
hortaliças.
De acordo com a RDC n.12 de 02/01/2001 (ANVISA, 2001), que estabelece os critérios
de padrões microbiológicos sanitários em alimentos, a tolerância máxima para amostra seria
de 500 NMP g-1 para coliformes a 45°C.
A Tabela 2 mostra os resultados das análises bacteriológicas das alfaces irrigadas com
água de reúso e água de abastecimento do experimento de campo, indicando que apenas em
duas amostras foi detectada a presença de coliformes totais e ausência de coliformes a 45°C
em todas as amostras
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Tabela 2. Resultados das análises bacteriológicas das alfaces irrigadas com água de reúso e
água de abastecimento.

Resultado

Coliformes
a 45°C
(NMP g-1)

Resultado

<3,0

Ausente

<3,0

Ausente

T2

<3,0

Ausente

<3,0

Ausente

T3

<3,0

Ausente

<3,0

Ausente

R1

15

Presente

<3,0

Ausente

R2

<3,0

Ausente

<3,0

Ausente

R3

>1.100

Presente

<3,0

Ausente

Amostras

Coliformes
Totais
(NMP g-1)

T1

Apesar da não existência de padrões federais para níveis de coliformes totais em
hortaliças, os índices de contaminação apresentaram-se elevados, demonstrando condições
higiênicas deficientes. A utilização de coliformes como indicadores de condições higiênicas
pode indicar que, uma alta contagem desses micro-organismos no alimento significaria uma
possível contaminação durante a produção, limpezas e sanificações deficientes, ou até mesmo
multiplicação desses, durante o processamento ou estocagem, conforme pesquisado por
Takayanagui et al. (2001).
A Tabela 3 mostra os resultados das análises bacteriológicas das alfaces comercializadas
no município de Taubaté (SP) e do produtor rural, indicando a presença de coliformes totais
em todas as amostras e a presença de coliformes a 45°C em pelo menos uma amostra coletada
no Mercado Municipal (M2), uma do hipermercado (H2) e uma de um canteiro do produtor
rural (P3).
Tabela 3. Resultados bacteriológicos das alfaces comercializadas no município de Taubaté
(SP).

Amostras

Coliformes
Totais
(NMP g-1)

Resultado

M1

>1.100

Presente

<3,0

Ausente

M2

290,0

Presente

3,6

Presente

M3

>1.100

Presente

<3,0

Ausente

H1

>1.100

Presente

<3,0

Ausente

H2

>1.100

Presente

3,6

Presente

H3

>1.100

Presente

<3,0

Ausente

P1

460,0

Presente

<3,0

Ausente

P2

>1.100

Presente

<3,0

Ausente

P3

>1.100

Presente
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Coliformes
a 45°C
(NMP g-1)

43,0

Resultado

Presente
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Santana et al. (2006) consideram que o alto grau de contaminação de hortaliças é devido
à baixa qualidade da água utilizada para abastecer o sistema de irrigação.
Pelo gráfico representativo da média dos índices de contaminação por coliformes a 45°C
(Figura 1), observou-se que os níveis de contaminação encontrados nas alfaces
comercializadas no município de Taubaté (SP) estão superiores aos encontrados na cultura
desenvolvida no experimento de campo, principalmente a média das amostras do produtor
rural.
De acordo com a RDC n.12 de 02/01/2001 (ANVISA, 2001), que determina o índice
máximo de contaminação para consumo de verdura fresca “in natura”, para coliformes a
45°C, todas as amostras atendem ao padrão estipulado.

Figura 1. Média dos índices de contaminação por coliformes a 45°C expressos em
NMP g-1.

Guimarães et al. (2003) encontraram altas concentrações de coliformes fecais em
amostras de alface comercializadas no município de Lavras (MG). Santana et al. (2006),
analisando amostras de alfaces de cultivo orgânico tradicional e hidropônico, comercializados
nos principais supermercados de Salvador (BA), detectaram a presença de formas parasitárias
de origem humana e/ou animal, além de altas concentrações de coliforme total e coliformes a
45°C, sugerindo a necessidade de medidas para melhorar a qualidade higiênico-sanitárias das
hortaliças.
Machado et al. (2006), avaliando a qualidade microbiológica de hortaliças orgânicas
produzidas com adubo mineral e estercos de animais variados, evidenciaram que todas as
amostras foram consideradas apropriadas para o consumo humano, de acordo com a
legislação brasileira em vigor, uma vez que nenhuma apresentou contaminação por
Salmonella sp/25g. Porém, 63,3% das amostras de alface apresentaram contagens de
coliformes totais ≥100/g e, somente 6,6% apresentaram contagens de coliformes a 45°C >
100/g. Em todas as amostras de alface não foram detectadas a presença de E. coli.
Abreu et al. (2010) observaram a contaminação da água de irrigação e da alface por
coliformes a 45°C sob adubação orgânica e não detectaram contaminação por Salmonella
sp/25g. Entretanto, de acordo com a legislação vigente, as alfaces colhidas no experimento
seriam condenadas para consumo humano em função da contaminação por coliformes.
Segundo Silva et al. (2006), os coliformes a 45°C são os capazes de fermentar a lactose
com produção de gás em 48h. A Escherichia coli, e algumas cepas de Enterobacter e
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Klebsiella também podem apresentar essas características. Porém, somente a E. coli indica
presença de contaminação fecal por ser encontrada em grandes quantidades no trato
gastrointestinal do homem e animais de sangue quente. Portanto, a presença de coliformes a
45°C não indicaria, necessariamente, contaminação de origem fecal.
Porém, Takayanagui et al. (2006) observaram em estudos algumas associações
parasitárias como: Entamoeba sp e ancilostomídeos; Entamoeba sp e Giardia sp, Ascaris sp,
Entamoeba sp e Isospora sp; Trichuris sp, Entamoeba sp e ancilostomídeos. Afirmam ainda
que, Entamoeba sp e ancilostomídeos, nem sempre patogênicos ao homem, foram detectadas
somente em concomitância a um valor igual ou superior a 200 NMP g-1 de coliformes a 45°C.
Sendo assim, a determinação de coliformes a 45°C constitui um importante indicador de
condições higiênico-sanitárias deficientes na produção agrícola.

4. CONCLUSÕES
1. As alfaces irrigadas com água de reúso não apresentaram contaminação por
coliformes a 45°C e, portanto, encontram-se dentro dos padrões da RDC n°12 de
02/01/2001, para consumo humano, tendo como referência os coliformes a 45°C;
2. Duas amostras das alfaces comercializadas no município de Taubaté-SP e uma do
produtor rural apresentaram contaminação por coliformes a 45°C, porém estão de
acordo com os parâmetros estipulados pela legislação brasileira;
3. A falta de higiene durante o processo de manipulação e transporte pode ter causado a
contaminação das amostras comercializadas por coliformes totais;
4. A determinação de coliformes a 45°C pode ser um importante indicador de
condições higiênico-sanitárias deficientes e, pode determinar outras associações
parasitárias prejudiciais ao homem.
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RESUMO
Este estudo centrou-se na caracterização de alguns parâmetros físicos, químicos e
biológicos da qualidade da água do Manancial do Utinga, que compreende as águas do rio
Guamá, Lago Água Preta e Lago Bolonha, localizado no Complexo Hídrico Estadual do
Utinga. A área de estudo compreendeu os Lagos Água Preta e Bolonha, que têm nascentes
naturais, porém 90% da água desses lagos são captadas do rio Guamá, levadas para o Lago
Água Preta através de uma adutora para o Lago Bolonha, onde é captada novamente para a
estação de tratamento do Bolonha. Como resultados, os dados mostraram uma relação que
envolve o crescimento populacional da área e o aumento da produção de esgoto não tratado
lançado nos corpos d’água. E como conseqüência, observaram-se alterações importantes nas
variáveis físicas: cor e turbidez; e nas variáveis biológicas: coliformes totais e variáveis
química, N-amoniacal e nitratos, quando comparadas com a resolução 357 CONAMA. Os
resultados mostraram que a população residente no entorno do manancial do Utinga, nas
proximidades do Lago Bolonha, apresenta deficiência de atendimento em relação ao
saneamento básico (coleta de lixo e tratamento de esgoto sanitário).
Palavras-chave: manancial urbano, tratamento de água, recursos hídricos, degradação ambiental.

Characterization of water quality parameters of the reservoir Utinga,
Belém, PA, Brazil
ABSTRACT
This study focused on the characterization of physical, chemical and biological water
quality of the Fountain of Utinga, which includes the river Guamá, Água Preta Lake and
Bolonha Lake, located in the State Water Complex called Utinga. The study area comprises
the Lakes Água Preta and Bolonha that have natural springs, but 90% of the water of these
lakes are up-taken from the river Guamá to the Água Preta Lake and then through a pipeline
to Bolonha Lake, where it is treated in the Bolonha station. Results showed a relationship
between the increase in population and the production of untreated sewage released into
bodies of water, and as a consequence, significant deterioration in physical variables such as:
color and turbidity, and in the biological variable coliform and chemical variables including
N-ammonia and nitrate as compared with the CONAMA resolution 357 standards. The results
showed that the population that lives in the vicinity of the reservoir Utinga nearby Bolonha
lacks adequate sanitation systems (garbage collection and sewage treatment).
Keywords: Urban watershed; water treatment; water resources; environmental degradation.
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 6, n. 2, 2011.

VASCONCELOS, V. de M. M.; SOUZA, C. F. Caracterização dos parâmetros de qualidade da água do
manancial Utinga, Belém, PA, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 2, p. 305-324, 2011. (doi:10.4136/ambiagua.202)

1. INTRODUÇÃO
A água, que é um dos recursos naturais mais importantes, pois constitui a matéria
predominante nos organismos vivos, vem sendo fortemente alterada com as mudanças
demográficas, a velocidade e a extensão da globalização e com o desenvolvimento socioeconômico impulsionado pelo avanço tecnológico. Esses fatores têm sido observados como
preponderantes para o aumento da demanda sobre os recursos hídricos, refletindo na sua
escassez e na deterioração dos mananciais.
É conhecido que dos 3% de água doce disponíveis no planeta, apenas 0,01% localiza-se
nos rios e nos lençóis freáticos, sendo esse percentual utilizado para o consumo do homem e
de outros seres vivos. Dessa forma, a água passou a ser uma preocupação crescente não
apenas no que se refere à quantidade disponível, mas, principalmente, em relação à sua
qualidade, acarretando prejuízos e restrições nos seus usos múltiplos.
Os problemas relativos à qualidade da água envolvem um espectro bastante amplo dentro
das áreas de estudo hidroambiental e na determinação das potenciais fontes de contaminação
resultantes de: disposições inadequadas dos resíduos líquidos e sólidos, de natureza doméstica
e industrial; alterações provocadas por empreendimentos para geração de energia (barragens);
resfriamento de águas de termoelétricas, além das práticas agrícolas e de criação de animais
em pequenas áreas nas bacias urbanas. Todas essas ações antropogênicas acarretam impactos
que se inter-relacionam com os processos naturais que ocorrem na bacia.
A situação se agrava, em decorrência do efeito acumulativo gerado pelo crescimento
populacional desordenado e a falta de planejamento nas cidades têm se tornado uma constante
ameaça à saúde da população. Os esgotos são despejados de forma natural nas valas e nos
rios, a água contaminada é a causa principal de várias enfermidades. A influência do homem
nesse contexto de contaminação de lençóis freáticos, desmatamento, alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente tem levado a uma expressiva
queda da qualidade da água e diminuição da biodiversidade aquática.
Nesse sentido, a proposta deste trabalho aborda a medida dos parâmetros de qualidade da
água bruta extraída pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) no Manancial do
Utinga, devido à reclamação da população belenense quanto à qualidade da água que está
chegando às torneiras das residências. E para isso a pesquisa buscou responder ao seguinte
questionamento: os níveis de pH, cor aparente, turbidez, n- amoniacal, nitrato e coliforme
total encontrados nas águas do manancial do Utinga interferem na qualidade da água
distribuída pela Cosanpa na cidade de Belém do Pará?

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Caracterização da Área de Estudo
A cidade de Belém situa-se na foz do Amazonas entre as coordenadas 1º 27’ 21’’ S e 48º
30’ 15’’ W, em média com altitude de 4 m do nível do mar e possui uma área de 2.161.191
Km2 e 2,1 milhões de habitants, com clima tropical em média de 26ºC ao ano e total
pluviométrico variando de 2.225 a 3.300 mm/ano (Pará, 2005b).
A cidade de Belém limita-se ao norte com a baía de Marajó, a leste, com os municípios
de Marituba e Ananindeua, a oeste e ao sul, com o rio Guamá (Pará, 1995). Na parte sul da
cidade de Belém encontra-se o rio Guamá, que desemboca na baía do Guajará. Na baía
também desemboca o rio Acará (Ramos, 2004).
O Parque Ambiental do Utinga tem área de 1.340 ha, localizado dentro da APA na região
metropolitana de Belém, no estado do Pará (Figura1), o maior da Amazônia e um dos três
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maiores do Brasil, localizado entre as coordenadas geográficas 1º 22’ S e 48º 20’ W (Pará,
2005a). O lago Bolonha possui uma área de 1,8 Km2 formado com o igarapé do Utinga e o
lago Água Preta, com uma área de aproximadamente 7,2 Km2, que nasce no município de
Ananindeua, percorre grande extensão de área habitada desse município, atinge o município
de Belém, forma o lago Água Preta e desemboca no rio Guamá (Figura 2). Ambos são
abastecidos com água bruta do rio Guamá (Pará, 1995; Teixeira, 2003).

Figura 1. Região Metropolitana de Belém.
Fonte: Companhia de Habitação do Pará (2003).

Figura 2. Lagos Bolonha e Água Preta.
Fonte: Adaptado de Google Earth (2010).

2.2. Caracterização dos dados das amostras
A avaliação foi realizada por meio da análise e interpretação do monitoramento realizado
pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) – Unidade Executiva de Controle de
Qualidade (UECQ), no período de janeiro de 2007 a setembro de 2009. As coletas foram
realizadas em três pontos. O primeiro ponto fica às margens do rio Guamá, na estação de
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captação, o segundo e o terceiro pontos das amostras foram retirados da parte central dos
lagos Água Preta e Bolonha.
Ponto de coleta 1 - localizado na estação de captação, às margens do rio Guamá,
coordenadas 1º27’15’’ S e 4º24’08’’ W (Figura 3).

Figura 3. Ponto de coleta 1, rio Guamá.

Ponto de coleta 2 – localizado no lago Água Preta, a amostra foi retirada na parte central,
à esquerda do lago, coordenadas 1º25’07.06’’S e 48º24’32.83’’O (Figura 4).

Figura 4. Ponto de coleta 2 na porção inferior esquerda do
lado Água Preta.
Fonte: Adaptado de Google Earth (2010).

Ponto de coleta 3 – localizado no lago Bolonha, na parte central, coordenadas
1º25’12.78’’S e 48º25’58.92’’O (Figura 5).
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Figura 5. Ponto de coleta 3, parte central do lago Bolonha.
Fonte: Adaptado de Google Earth (2010).

No laboratório UECQ foram realizadas as análises dos seguintes parâmetros: pH, cor,
turbidez, cloreto, alcalinidade, amônia, oxigênio dissolvido, coliforme total, dureza total,
nitratos e nitritos.
A coleta de água na entrada da ETA Bolonha é realizada de 2 em 2 horas para análises de
cor, turbidez, pH, cloro residual e flúor, chamada de análise de rotina. Semanalmente são
realizados os tratamentos da alcalinidade, dureza, oxigênio dissolvido e cloretos. E
trimestralmente é realizada a contagem de coliforme e a série nitrogenada (Tabela 1).
A metodologia analítica empregada para a análise físico-químico dos parâmetros
estudados foi a do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA,
1998).
Tabela 1. Parâmetros determinados, princípios do método e referência.
VARIÁVEL

METODOLOGIA

pH

Potenciométrico

COR APARENTE

Espectofotométrico

TURBIDEZ

Nefelométrico

CLORETO

Titulometria argentometria

DUREZA

Titulometria com EDTA

ALCALINIDADE

Titulação potenciométrica

OXIGÊNIO
DISSOLVIDO

Titulométrico

N-AMONIACAL

Espectrofotométrico do
fenol

NITRATOS

Fenoldissulfônico

NITRITOS

Colorimétrico da
Alfanaftilamina.

COLIFORME
TOTAL

Substrato cromogênico
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As análises da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio
(DQO) e temperatura não estão sendo realizadas pela ausência do aparelho para análises.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados dos parâmetros físico-químicos e biológicos analisados foram discutidos e
comparados com os valores verificados no período de janeiro de 2007 a setembro de 2009.
Para auxiliar as discussões apresentamos a Figura 6, com os valores da precipitação na
região metropolitana de Belém.

Figura 6. Perfil precipitação (em mm) na Região Metropolitana de Belém.
Fonte: INMET 2011

A média mensal da precipitação na região metropolitana de Belém varia entre 111,8 mm
a mínima no mês de novembro e 436,2 mm a máxima no mês de março. A média por ano é de
2893,1 mm.
Na Figura 6, observou-se que os valores do volume da precipitação média na cidade de
Belém são maiores nos meses de janeiro, fevereiro março e abril. No período estudado o
volume de precipitação foi acima da média nos respectivos meses.
3.1. pH
pH, termo usado para expressar a intensidade da condição ácida (H+) ou alcalina OH- de
uma solução, em termos de concentração de íons de hidrogênio H+ é definido como o
logaritmo negativo da concentração molar de íons de hidrogênio.
pH = - log [H+]
De acordo com Esteves (1988), o pH pode ser considerado uma das variáveis ambientais
mais importantes e complexas de se interpretar, devido ao grande número de fatores que
podem influenciá-lo. Em geral, nas águas naturais, o pH é alterado pelas concentrações de
íons H+ originados da dissociação do ácido carbônico, que gera valores baixos de pH e das
reações de íons de carbonato e bicarbonato com a molécula de água, que elevam os valores de
pH para a faixa alcalina.
O pH da grande maioria dos corpos d’água varia entre 6 e 8. Ecossistemas que
apresentam valores baixos de pH têm elevadas concentrações de ácidos orgânicos dissolvidos
de origem alóctone e autóctone. Nesses ecossistemas, são encontradas altas concentrações de
ácido sulfúrico, nítrico, oxálico, acético, além de ácido carbônico, formado, principalmente,
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pela atividade metabólica dos micro-organismos aquáticos. A resolução CONAMA 20
(Brasil, 2005) define para um rio classe II um pH variando de 6 a 9.
No período estudado, o menor valor do pH foi 6,26 em maio de 2009 e o maior 7,09 em
janeiro de 2008. Os valores de pH apresentam uma pequena variação, observando a
distribuição da média por ano de monitoramento, a menor média foi de 6,42 indica o ano de
2009 e a maior, 6,66 no ano de 2008 (Tabela 2).
Tabela 2. Valores médios, máximo e mínimos e Desvio Padrão (DP) de pH na água
superficial bruta da ETA Bolonha.
Ano do Monitoramento

Média mensal

DP

Máximo

Mínimo

2007

6,51

0,18

6,9

6,36

2008

6,66

0,27

7,09

6,37

2009

6,42

0,18

6,62

6,26

Figura 7. Perfil do pH.

As oscilações do pH estão dentro do intervalo permitido pela Conama 357/05, que
recomenda para mananciais valores de pH em torno de 6,0 a 9,0. O máximo de 7,09 indica um
pH da água levemente ácido.
O pH é importante principalmente nas etapas de coagulação, filtração, desinfecção e
controle de corrosão.
Considerado como uma das variáveis ambientais mais importantes, o pH é ao mesmo
tempo uma das mais difíceis de interpretar, o que se deve ao grande número de fatores que
podem influenciá-lo (Esteves, 1988). Sendo assim, em termos de águas residuárias o pH fora
da neutralidade tende a afetar as taxas de crescimento dos micro-organismos e, valores
elevados podem estar associados à proliferação de algas em corpos d’água.
3.2. Turbidez
De acordo com a Tabela 3, o valor máximo de turbidez registrado foi de 25,51 UNT em
janeiro de 2009 e o mínimo de 3,36 UNT em agosto de 2008. Os valores da média de turbidez
durante o período estudado mostrou a menor média - 6,29 - no ano de 2007 e a maior - 9,44 no ano de 2009.
A Conama 357/05 dita que o limite máximo permitido para o valor da turbidez é de
5 UNT. Em 2008 em 2009, os valores para turbidez variaram muito acima desse limite, na
Figura 8 percebe-se melhor essa elevação.
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Tabela 3. Valores médios, máximo e mínimo e Desvio Padrão (DP) de unidade de turbidez (UNT)
na água bruta superficial dos lagos Bolonha, Água Preta e rio Guamá.
Ano do Monitoramento

Média mensal

DP

Máximo

Mínimo

2007

6,29

1,58

8,92

3,73

2008

8,52

4,82

19,30

3,36

2009

9,44

7,78

25,51

4,37

3.3. Cor
O valor máximo de cor registrado foi de 111,63 uH em janeiro de 2009, o menor valor
32,50 uH em janeiro de 2007. Os valores da média da cor durante o período estudado mostrou
a menor média - 53,89 - no ano de 2007 e a maior - 81,71 - no ano de 2009 (Tabela 4).
Tabela 4. Valores médios, máximo e mínimo e Desvio Padrão (DP) da cor na água bruta superficial
dos lagos Bolonha, Água Preta e rio Guamá.
Ano do Monitoramento

Média mensal

DP

Máximo

Mínimo

2007

53,89

13,58

80,41

32,50

2008

74,12

16,22

96,06

47,82

2009

81,71

18,93

111,63

50,04

O parâmetro cor foi influenciado diretamente pelas elevações da variável turbidez, podese verificar tanto nas Tabelas 3 e 4 quanto na Figura 8 essa correspondência nos anos
2008/2009.
Os compostos dissolvidos são responsáveis pela cor verdadeira da água e o material em
suspensão pela cor aparente (Esteves, 1988).
Segundo a Conama 357/05, o máximo permitido para cor é de 75 uH, porém os valores
máximos observados no período estudado estão acima do limite permitido, no período de
maiores precipitações na região metropolitana de Belém.
Na Figura 8 foi registrada a evolução da cor e turbidez com base na média por ano de
amostragem nos pontos de coletas. As alterações dos valores registrados, principalmente fim
de 2008 e início de 2009, atribuiram-se a um longo período de estiagem, seguido da estação
de maior precipitação na cidade de Belém. A chuva arrastou para o manancial do Utinga
maiores quantidade de lixos, deixados nas ruas, lançados e/ou acumulados no corpo d’água e,
com isso, as águas do manancial vêm sofrendo alterações na sua qualidade.
O período de estiagem citado acima interferiu na vazão do rio Guamá, reduzindo o nível
de água dos Lagos Água Preta e Bolonha consideravelmente. E o acúmulo de lixos e
sedimentos no fundo dos lagos, comprometeu também o poder de diluição dos poluentes na
água.
A quantidade de sedimentos encontrados no fundo do rio juntamente com barrancos e
sedimentos levados pela força das águas do rio Guamá para o manancial, faz com que haja a
presença de partículas insolúveis do solo, matéria orgânica, micro-organismos e outros
materiais diversos que provocam a dispersão e a absorção da luz, dando à água uma aparência
nebulosa, esteticamente indesejável.
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Figura 8. Evolução dos parâmetros Cor e Turbidez.

Ainda foi possível notar na Figura 8 que os valores registrados para cor e turbidez estão
aumentando a cada novo ano. Isso remete a uma preocupação em relação à sustentabilidade
do manancial e à permanência no enquadramento Classe 2 de águas para abastecimento. É
bem possível que, continuando os valores de cor/turbidez a aumentar nessa proporção, daqui
a algum tempo as águas do manancial do Utinga se tornarão inadequadas para o consumo da
população belenense.
Santos et al. (2005) verificaram valores de turbidez no Lago Água Preta, entre 4,01 UNT
e 88,00 UNT, sendo o maior valor observado em uma coleta realizada próxima ao rio Guamá.
Sodré (2007) encontrou valores de turbidez nos lagos Bolonha e Água Preta variando entre 4
UNT e 59 UNT. Esses autores relacionam esse máximo valor como consequência da
influência direta das águas do rio Guamá.
3.4. Oxigênio Dissolvido
O oxigênio dissolvido é indispensável à sobrevivência dos organismos aeróbios. A água,
em condições normais, contém oxigênio dissolvido cujo teor de saturação, pela lei de Henry,
depende da pressão parcial de vapor do gás e da temperatura. Assim, águas com baixos teores
de oxigênio dissolvido indicam presença de sólidos, pois a decomposição da matéria orgânica
pelas bactérias aeróbias é acompanhada pelo consumo do oxigênio dissolvido da água e,
dependendo da capacidade de autodepuração do manancial, o teor de oxigênio dissolvido
pode alcançar valores baixos, ou mesmo zero, extinguindo-se os organismos aquáticos
aeróbios.
O maior valor de oxigênio dissolvido registrado foi 9,0 mg/L 02 em fevereiro de 2008, na
água bruta do Rio Guamá e o menor 1,0 mg/L 02, em dezembro no rio Guamá em agosto e
dezembro no Lago Água Preta e em agosto no Lago Bolonha. Os valores da média do
oxigênio dissolvido durante o período estudado mostrou a menor média - 1,49 mg/L - no ano
de 2009, no Lago Bolonha e a maior - 4,51 mg/L - no ano de 2008 no Rio Guamá (Tabela 5).
Na Tabela 5, observou-se que no ano de 2008 foram registrados os mais elevados valores
para oxigênio dissolvido encontrados nos lagos Água Preta e Bolonha, próximos aos valores
permitidos para ETAs, estabelecido no Art.15, V, da Resolução Conama 357/05, que dispõe
sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento no
território nacional.
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Tabela 5. Valores médios, máximo e mínimo e Desvio Padrão (DP) de oxigênio dissolvido da água
bruta superficial dos lagos Bolonha, Água Preta e Rio Guamá.
Ano do
monitoramento

2007

2008

2009

Valores

Rio Guáma

L. Água Preta

L. Bolonha

Média

4,47

3,65

2,98

DP

2,45

1,44

1,30

Máximo

8,4

6,0

5,4

Mínimo

1,2

1,2

1,8

Média

4,9

4,45

4,51

DP

2,92

2,50

2,36

Máximo

9,0

8,2

9,2

Mínimo

1,0

1,6

1,2

Média

2,86

2,34

1,49

DP

1,36

1,13

0,47

Máximo

4,8

4,0

2,2

Mínimo

1,0

1,0

1,0

Foi verificado também que a maior média de oxigênio dissolvido se encontra nas águas
do rio Guamá, porém em fevereiro, março e agosto de 2008, os valores do lago Bolonha
superaram os encontrados no lago Água Preta e rio Guamá, como mostra a Figura 9, no
mesmo período. Sabendo-se que a água do lago Bolonha é a mistura das águas do rio Guamá
e lago Água Preta, se nesse período a alteração foi maior, poderão as águas do lago Bolonha
estarem sendo influenciadas pela ação direta da população que vive no entorno do manancial,
especificamente aqueles situados nas proximidades do respectivo lago. Segundo Di Bernardo
et al. (2002), a poluição do meio aquático pode causar alterações nas características físicas
(turbidez, cor, número e tamanho de partículas, temperatura, condutividade, viscosidade,
tensão superficial etc), químicas (DBO, DQO, pH, toxicidade etc) ou biológicas (espécies de
fitoplâncton e do zooplâncton).

Figura 9. Perfil do oxigênio dissolvido.
A população no entorno do Manancial do Utinga tem crescido e violado o cinturão de
isolamento (muro) do manancial. Parte do esgoto dessa população passa por debaixo do muro
e contamina o lago Bolonha, que se encontra em estado de eutrofização.
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Observou-se na Figura 9 que a maior incidência de quantidades de oxigênio dissolvido
no manancial do Utinga ocorre nos meses de maior precipitação, de janeiro a março (Figura
6). Esse parâmetro de oxigênio dissolvido acaba sendo o maior indicador da poluição gerada
pela atividade antrópica, e resulta do lançamento de águas residuárias sanitárias, que gera
constituintes orgânicos e contribui para a diminuição do oxigênio na água.
3.5. Coliforme Total
O valor máximo do coliforme total registrado foi de 92,7x103 NMP, em julho, nas águas
do rio Guáma, e Lago Água Preta, em abril de 2008. O mínimo foi de 0,346 x 103 NMP, em
outubro de 2008, no lago Água Preta. A média de coliformes totais encontrados durante o
período estudado foi a menor, 8 x 103 NMP, no ano 2007, nas águas do Lago Bolonha. E a
maior, 35,3 x 103 NMP, no ano 2008, nas águas do Rio Guáma (Tabela 6).
Os valores do DP apresentados na Tabela 6 acima da média foram devidos à disparidade
dos valores em cada amostra/mês. Por meio do valor mínimo e o máximo de coliforme total
em cada ano, o valor da DP tende a convergir para o maior, observou-se esta situação em
2007 nos lagos Bolonha e Água Preta e em 2008 no rio Guamá e lago Água Preta. Também a
falta de regularidade nos monitoramentos do manancial influenciou para que os valores da DP
estejam acima da média. Em 2008 e 2009, foram realizadas monitoramento por apenas 10 e 7
meses respectivamente durante um ano.
Tabela 6. Valores médios, máximo e mínimo e Desvio Padrão (DP) do Coliforme Total da
água bruta superficial dos lagos Bolonha, Água Preta e Rio Guamá.
Ano do
monitoramento

2007

2008

2009

Valores
(103)

Rio Guamá

L. Água Preta

L. Bolonha

Média

17,90

12,17

8,02

DP

16,46

18,21

16,71

Máximo

54,00

35,00

54,00

Mínimo

2,60

0,40

1,00

Média

35,31

28,50

16,83

DP

37,25

37,35

16,46

Máximo
Mínimo
Média
DP
Máximo
Mínimo

92,70
3,30
27,48
21,56
54,00
3,41

92,00
0,34
8,68
5,25
38,00
1,01

54,00
3,10
9,61
17,83
48,84
5,24

Foi possível observar que a evolução dos valores de coliforme total está semelhante à
evolução dos valores de oxigênio dissolvido, pois águas de superfície, relativamente límpidas,
apresentam-se saturadas de oxigênio dissolvido, porém este pode ser rapidamente consumido
pela demanda de oxigênio dos esgotos domésticos. A maior média de coliforme esteve
presente nas águas do rio Guamá,como mostra a Tabela 6 e Figura 10. As quantidades
presentes nas águas do rio Guamá e lago Água Preta em abril, maio, julho e agosto de 2008
são basicamente as mesmas.
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Figura 10. Perfil coliforme total MNP/100 ml.

Segundo a Resolução Conama 357/05, o valor máximo de coliformes totais é de 5.000 e
coliformes termotolerantes para águas de mananciais é de 1000 por Nº/100 mL.
Em agosto de 2007, a quantidade de coliforme total verificado no lago Bolonha superou
os valores encontrados no lago Água Preta e no rio Guamá. Já nos meses seguinte, as
alterações para mais correspondem às águas do lago Água Preta e rio Guamá. Ou seja, mais
uma vez pode-se deduzir a existência de outros focos de contaminação na água do lago
Bolonha.
Mediante a época das chuvas e do fluxo de marés, ocorre a oscilação dos níveis de
poluentes na água. Em Belém, no período de maior precipitação Figura 6, o índice de
poluição aumenta nos reservatórios.
Também o volume de poluição tende a ser maior por parte da ação antrópica dos
moradores da região metropolitana de Belém. O esgoto produzido na cidade é lançado na baía
do Guajará e rio Guamá, que ainda sem tratamento é levado pelo rio Guamá para o manancial
do Utinga.
Em 2002, Matta (2002) analisou as águas do rio Guamá e verificou, próximo à cidade de
Belém, o índice de coliforme total entre 4300 e 9300 NMP e coliforme termotolerante entre
430 e 750 NMP. Considerando o autor que essas substâncias influenciam nos lagos Bolonha e
Água Preta, justamente por causa das águas do rio Guamá abastecê-los através de uma
adutora.
A cidade de Belém possui uma ETE, que fica localizado no bairro da Marambaia e que
em projeto vai atender à população que reside próximo ao manancial, ou seja, Lago Bolonha.
Porém por questões burocráticas a ETE ainda não se encontra em funcionamento.
3.6 Dureza Total
O valor máximo da dureza total registrada foi de 40 mg/L CaC03 em novembro de 2007
na água bruta do Rio Guamá e o mínimo de 4,0 mg/L CaC03 em junho de 2009 no Rio
Guamá. Os valores da média da dureza total, durante o período estudado, mostrou a menor
média, 10 mg/L no ano de 2009 no Rio Guamá e a maior, 20,91 no ano de 2007 no Lago
Bolonha (Tabela 7 e Figura 11).
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Tabela 7. Valores médios, máximo e mínimo e Desvio Padrão (DP) da Dureza Total da água
bruta superficial dos lagos Bolonha, Água Preta e Rio Guamá.
Ano do
monitoramento

2007

2008

2009

Valores

Rio Guamá

L. Água Preta

L. Bolonha

Média

18,18

18

20,91

DP

9,57

5,66

8,12

Máximo

40

30

36

Mínimo

6

10

8

Média

14

13,4

14,2

DP

3,83

3,04

3,05

Máximo

20

18

20

Mínimo

10

10

10

Média

10

10,57

12

DP

3,46

2,76

2,83

Máximo

14

16

14

Mínimo

4

8

8

Figura 11. Perfil dureza total (mg/L CaCO3).

A dureza é caracterizada pela presença de sais de metais alcalinos terrosos (cálcio e
magnésio), ferro e manganês, ou de outros metais bivalentes, em menor intensidade, em teores
elevados, causa sabor desagradável e efeitos laxantes. Os valores registrados foram menores que
50 mg/L, logo a água é classificada como, água mole.
A precipitação química elimina uma parte da dureza e minerais dissolvidos (Fe e Mn).
3.7. Nitratos
O nitrato é a principal forma de nitrogênio configurado encontrado nas águas e é produzido
no sistema aquático pelo processo de nitrificação a partir da matéria orgânica nitrogenada.
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O valor máximo do nitrato registrada foi de 0,35 mg/L N03 em outubro e novembro de 2007
na água bruta do Lago Bolonha e o mínimo de 0,05 mg/L N03 em janeiro no rio Guáma e Lago
Água Preta. Os valores da média do nitrato no período mostraram a menor média, 0,13 mg/L N03
no ano de 2009 no Lago Bolonha e a maior, 0,21 mg/L N03 no ano de 2008 no Rio Guamá
(Tabela 8).
Segundo a Resolução Conama 357/05, o valor máximo para águas de mananciais é de 10
mg/L, porém os valores encontrados nas águas do manancial do Utinga estão abaixo do valor
máximo verificando na Tabela 8.
Segundo trabalhos realizados de 1980 a 1982, por Braz (1985 apud Sodré, 2007), os teores
de nitrato oscilaram de 0,01 mg/L a 0,04 mg/L no lago Bolonha. No lago Água Preta foi
encontrado por Aguiar (2004 apud Sodré, 2007) um valor mais elevado em comparação ao
Bolonha, de - 0,08 mg/L no ano de 2003 e de 2004.
Tabela 8. Valores médios, máximo e mínimo e Desvio Padrão (DP) dos nitratos da água bruta
superficial dos lagos Bolonha, Água Preta e Rio Guamá.
Ano do
monitoramento

2007

2008

2009

Valores

Rio Guamá

L. Água Preta

L. Bolonha

Média

0,16

0,15

0,19

DP

0,10

0,06

0,09

Máximo

0,25

0,28

0,35

Mínimo

0,06

0,07

0,1

Média

0,21

0,16

0,22

DP

0,15

0,06

0,09

Máximo

0,6

0,25

0,4

Mínimo

0,1

0,06

0,08

Média

0,19

0,18

0,13

DP

0,16

0,15

0,04

Máximo

0,5

0,5

0,2

Mínimo

0,05

0,05

0,1

Todos os valores verificados na Figura 12 estão abaixo do valor máximo permitido pela
Conama 357/05. Em dezembro/08 e abril, julho, agosto, setembro/09 não foi realizado o
monitoramento das águas do manancial do Utinga.
Entretanto, Cardoso et al. (2009) identificaram o surgimento de macrófitas no Lago Água
Preta no ano de 2006, como mostra a Figura 13. Esteves (1988) atribui a proliferação das
macróficas a ambientes com altas concentrações de nutrientes como Fósforo e Nitrato.
O nitrogênio, quando descarregado nas águas naturais, conjuntamente com o fósforo e
outros nutrientes presentes nos despejos sanitários, provoca enriquecimento do meio, e a
proliferação especialmente das algas.
Segundo a resolução Conama 357/05, cianobactérias são micro-organismos procarióticos
autotróficos, também denominados como cianofíceas (algas azuis) capazes de ocorrer em
qualquer manancial superficial especialmente naqueles com elevados níveis de nutrientes
(nitrogênio e fósforo), podendo produzir toxinas com efeitos adversos à saúde.
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Figura 12. Perfil Nitrato (mg/L N03).

Figura 13. Variação temporal das áreas antropizadas ao longo da linha do tempo.
Fonte: Cardoso et al. (2009).

Foi possível verificar, principalmente no Lago Bolonha (Figura 14), a proliferação das
macrófitas cobrindo aproximadamente 85% da área do lago.
A responsabilidade em relação ao manancial do Utinga é dividida entre as instituições:
COSANPA, SEMA e IBAMA. No entanto, a COSANPA, em 2009, realizou uma limpeza
para retirada das macrófitas do lago, porém não concluiu devido à insuficiência de verbas e
por haver uma indefinição com relação a quem de fato é a responsabilidade da manutenção
dos lagos Bolonha e Água Preta. A equipe responsável fez a contenção do material no próprio
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lago Bolonha, no entanto, a força da vegetação rompeu e as macrófitas cobriram a região do
lago.

Figura 14. Eutrofização do Lago Bolonha.
Fonte: Google Earth (2010).

Por outro lado, com a falta de coleta de lixo, os moradores do entorno do Lago
continuam jogando lixo por cima do muro de isolamento ou queimando-o.
Tundisi e Matsumura-Tundisi (1992), Nascimento (2005), Figueiredo et al. (2007),
atribuem a causa da formação de macrófitas em lagos brasileiros a despejos de descargas
domésticas e/ou industriais.

Figura 15. Lixo lançado pela população e esgotos que correm dentro da APA do Utinga.
Foto: feita por Vanilda Vasconcelos em 2010.

A Figura 15 mostra a ausência de coleta de lixo da população que vive no entorno do
parque ambiental, onde se encontram os reservatórios de água que abastecem a cidade de
Belém. Dentro do parque foi possível encontrar boca de esgoto que vem de bairros distantes
da APA e corre direto para o Lago Bolonha, assim como os esgotos dos moradores das
proximidades do local.
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3.8. N- Amoniacal
Segundo a resolução do Conama 357/05, o valor limite do nitrogênio amoniacal varia
conforme o valor do pH. As água do manancial do Utinga apresentam pH < 7,5. Na Figura
16, verificou-se que os valores não ultrapassam o valor limite permitido. Mota (1995) salienta
que nitrogênio orgânico e amônia estão associados a efluentes e águas recém- poluídas. Com
o passar do tempo, o nitrogênio orgânico é convertido em nitrogênio amoniacal e,
posteriormente, se condições aeróbias estão presentes, a oxidação da amônia acontece
transformando-se em nitrito e nitrato. Conforme ressalta Von Sperling (1996), em um corpo
d’água, a determinação da parcela predominante de nitrogênio pode fornecer informações
sobre o estágio da poluição.

Figura 16. Perfil N-Amoniacal (mg/L).

Pela Figura 16, nota-se que os registros apontam valores maiores de N-amoniacal em
2007 e 2008 para as águas do lago Bolonha. Nesse caso, a poluição recente está associada ao
nitrogênio na forma de amônia causada pelo lançamento de esgotos das residências próximas
ao Complexo onde se encontra o manancial e esgotos que chegam através dos tubos e
desembocam dentro da APA nas proximidades do lago Bolonha.
3.9. Cloretos
O teor de cloretos é um indicador de poluição por esgotos domésticos nas águas, porém
os valores registrados estão dentro dos limites exigidos pela resolução Conama 357/05512
que é de 250 mg/L . O menor valor foi de 6 mg/L e o maior valor foi de 72 mg/L.
Em novembro de 2007 e 2008, os valores fogem à normalidade em relação aos outros
meses do ano, a ação antropogênica por meio de despejos domésticos altera a normalidade
padrão dos valores de cloreto encontrados nas águas do manancial (Figura 17).

Figura 17. Perfil cloreto (mg/L).

321

VASCONCELOS, V. de M. M.; SOUZA, C. F. Caracterização dos parâmetros de qualidade da água do
manancial Utinga, Belém, PA, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 2, p. 305-324, 2011. (doi:10.4136/ambiagua.202)

3.10. Alcalinidade
Em janeiro/2007, dezembro/2008 e abril, agosto, setembro/2009 não foi realizado o
monitoramento. Isso implica a avaliação da qualidade das águas do manancial.
A alcalinidade das águas ocorre na presença de bicarbonatos produzidos pela ação do gás
carbônico dissolvido na água sobre rochas calcárias. A alcalinidade não tem significado
sanitário, a menos que seja devido a hidróxidos ou que contribua na qualidade de sólidos
totais (Figura 18).

Figura 18. Perfil alcalinidade do Metil Orange (mg/L).

Entretanto os bicarbonatos de Ca e Mg também causam dureza temporária, além de
liberar o CO2, quando submetidos ao calor nas caldeiras, essa substância dissolvido na água é
altamente corrosiva. Para fins potáveis, a alcalinidade não deve exceder a 250 mg/L.
Vale ressaltar que a ETA Bolonha funcionava até março de 2010 com uma sobrecarga de
aproximadamente 1 m3/s e esse fato contribuía para a ineficiência do tratamento da água no
local. No entanto, na primeira quinzena de março de 2010 foi inaugurada a nova estação com
capacidade igual a da primeira, 3,36 m3/s, ou seja, houve a duplicação da capacidade de
produção de tratamento. A sobrecarga foi repassada para nova estação que no momento opera
apenas com 60% de sua capacidade.

4. CONCLUSÃO
Os valores da variável cor aparente foram influenciados diretamente pelas elevações da
turbidez, que estão associadas à maior produção de lixos, esgotos e quantidades de poluição
que são lançadas no corpo d’água ou levadas pelas chuvas até os lagos. Também o estudo
mostrou que a cada ano que passa os valores das variáveis cor e turbidez estão aumentando
nos meses de maior precipitação. A presença do nitrato e n-amoniacal está abaixo do nível
máximo exigido pela resolução 357 CONAMA, porém, o lago Bolonha se encontra com
aproximadamente 85% da sua área em estado de eutrofização. Também o nível de oxigênio
dissolvido apresentou valores maiores que o mínimo de 5 mg/L. Portanto, todas as alterações
verificadas vêm imprimindo modificações na qualidade da água do manancial do Utinga,
gradativamente.
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