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

2006, we are proud to state that Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied 
Science, is now publishing its 17th edition with 20 articles evaluated and peer reviewed. 
Thanks to a great support received from the scientific community, especially authors and 
reviewers, all editions were published as scheduled. Our mission and goals are being achieved. 
The number of submissions has been continuously growing, allowing a critic selection of 
manuscripts to be published and as a result the quality of published articles is improving. We 
continue to practice the complete open access policy and fostering the visibility and securing 
data storage in additional hosts. 

 
Keywords: Ambi-Agua; Environment; Water Resources. 
 

Editorial da décima sétima edição da revista Ambiente & Água – 
An Interdisciplinary Journal of Applied Science 

 
RESUMO 

Ao completar o sexto volume, desde a sua primeira edição de agosto de 2006, temos a 
satisfação de afirmar que a revista Ambiente & Água – An InterdisciplinaryJournal of Applied 
Science está publicando sua 17ª edição com 20 artigos, avaliados por pares. Graças ao grande 
apoio recebido da comunidade científica, especialmente, autores e revisores, todas as edições 
foram publicadas no prazo previsto. Nossa missão e objetivos estão sendo alcançados. O 
número de submissões vem crescendo continuamente, permitindo uma seleção crítica dos 
manuscritos submetidos e como resultado, a qualidade dos artigos publicados está melhorando. 
Continuamos a praticar a política de acesso aberto e estamos envidando esforços para 
promover a visibilidade e a segurança no armazenamento de dados em diversas bases.  
 
Palavras-chave: Ambi-Agua; Meio Ambiente; Recursos Hídricos. 

 
1. INTRODUCTION 

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

continues to publish electronically via Internet using an open access policy without any charge 
for submission, publication or full access to the articles. It is maintained by the University of 
Taubaté, which is a public university and edited by the Institute of Environmental Research in 
Hydrographic Basins (IPABHi), a nonprofit organization. 
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The journal has an international scope regarding readers, authors, editorial board 
members, and registered peer review panel (http://www.ambi-agua.net/seer/index.php/ambi-
agua/article/view/801). The institutional affiliation of authors, submission and acceptance data 
are stated in all papers. Basically, all publications report on original research, and in order to 
have an article published, the authors have to state that a similar paper has not been published 
in another journal. 

The journal has been published on time since it was launched, hence, strictly up to date, 
with editions published on April 30th, August 31st, and December 31st of every year. 

Since March, 2010, we have contracted a new domain (http://www.ambi-agua.net) hosted 
in a very reliable Internet server. A large number of other hosts and indexing agencies list 
Ambi-Agua (Batista, 2009). This number is continuously growing, especially with our 
membership with CrossRef™ that establishes agreements with several metadata harvesters. In 
addition to the previous agencies that have been listing Ambiente & Água in their data bases 
(http://www.ambi-agua.net/seer/files/indexadores_AA_Janeiro_2011.pdf), several others have 
also included our journal in their metadata searching engines such as Epistemio, Ltd., The 
JournalWiki, LLC, Centro de Información Tecnológica de La Serena-Chile, CNKI (China 
National Knowledge Infrastructure), KISTI (Korea Institute of Science and Technology 
Information), Academic Medical Center, University of Amsterdam, Academic Analytics, 
Labtiva, Talis Education Limited (TEL), Patent Calls Inc., The British Library, Pubget Inc., 
CambridgeIP Ltd., Cambia - Queensland University of Technology, Microsoft, Copyright 
Clearance Center (CCC), Ex Libris Group, Matrixware Information Services, Symplectic 
Limited, H.W. Wilson, EasyBib, and Ontario Council of University Libraries. Each of these 
organizations has different policies to disseminate our metadata in their database to their 
clients. 

The number of submissions per year, the number of articles accepted for publication, and 
the time between submission and publication reveal the continuous improvement of the journal 
(Table 1). 

 
Table 1. Journal statistics from 2007 to 2011. 

Parâmetros 2007* 2008 2009 2010 2011 
Published editions 5 3 3 3 3 
Published articles 19 29 43 52 52 
Submission total 75 82 122 126 176 
Peer evaluation 21 48 68 116 114 
Accepted 34 (45%) 33 (40%) 43 (35%) 50 (43%) 31 (27%) 
Evaluation time (days) 75 58 54 128 78 
Time to publication (days) 45 158 117 190 137 
Registered users 327 461 762 923 1177 

*Ambi-Agua was effectively launched in April 2007 when the two issues of 2006 (August and 
December) were also published. 

 
One of the established goals for this year of 2011 was to increase the number of articles 

published to 20 per issue. This was possible due to the increased quality and number of 
submissions. This also makes the journal eligible to be considered by SciElo indexation. We 
achieved that goal in the last two issues. But 20 articles per issue is about the maximum that we 
can afford considering that until now the journal receives no financial support and practices the 
complete open access policy, not charging anything to authors or readers. It can be observed 
that we operate with a very small staff which can be checked at http://www.ambi-
agua.net/seer/files/Ambi_Agua_V6_N3.pdf. We need to improve our infrastructure to decrease 
the time between submission and publication and to possibly increase the number of papers per 
issue. But to receive support from CNPq and recognition from CAPES or SciELO, our 
published articles have to be cited by articles published in journals indexed by the Journal 
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Citation Reports® that critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, 
statistical information based on citation data. 

With the increasing interest of the scientific community, indicated by the number of 
downloaded published articles (Tables 2 and 3) and, more recently, by the number of 
submissions (Table 1), we believe that this recognition might happen soon. But this depends 
largely from our scientific community to increase citations to our published articles. 

To monitor the access to the different papers, the journal has been monitored since 2007 
(Table 2 and Figure 1) using Google Analytics that collects information about visitors and 
tracks how visitors interact with our website, including where they came from, what they did 
on our site, allowing this way a good grasp on how the journal is impacting the community. 
This has been continued as we changed the host in March, 2010 (Table 3 and Figure 2). 

It can be observed that even though the great majority of people interested in Ambi-Agua 
is from Brazil, it has raised a continuous interest from other countries, especially US, Mexico 
and Portugal. Just for the recent period of monitoring the new domain (March 01, 2010 to 
November 30, 2011), the journal has been accessed from all five continents, 144 countries and 
from 1,722 different cities. 

 
Table 2. Number of visits of the 10 most frequent visiting countries of journal 
hosted at http://www.agro.unitau.br/seer from September 16, 2007, with a gap 
from March 01, 2008 to April 27, 2008, up to August 30, 2010, when this site 
was blocked for access. 

Country Visits % Visits 
Brazil 62,037 83.64% 
Portugal 1,580 2.13% 
United States 1,510 2.04% 
Mexico 1,051 1.42% 
India 900 1.21% 
Spain 535 0.72% 
Colombia 403 0.54% 
China 354 0.48% 
Argentina 329 0.44% 
United Kingdom 325 0.44% 

 

Table 3. Number of visits of the 10 most frequent visiting countries of 
journal hosted at http://www.ambi-agua.net from March 01, 2010, when 
monitoring began, up to November 30, 2011. 

Country Visits % Visits 
Brazil 21,668 78.02% 
Mexico 752 2.71% 
United States 693 2.50% 
Colombia 638 2.30% 
India 477 1.72% 
Portugal 328 1.18% 
Argentina 273 0.98% 
China 216 0.78% 
United Kingdom 183 0.66% 
Spain 145 0.52% 

 

The number of weekly visitors has been kept about 500 since we have begun monitoring, with 
peaks of 730 visitors around the publishing dates of new issues when the number of daily visitors 
reaches 250 (Figures 2 and 3). 
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Figure 1. Monitoring of the number of weekly visits to the journal hosted at 
http://www.agro.unitau.br/seer from September 16, 2007, with a gap from March 01, 2008 to April 
27, 2008, up to August 30, 2010, when this site was blocked for access. 
 

 
Figure 2. Monitoring of the number of weekly visits to the journal hosted at http://www.ambi-
agua.net from March 01, 2010, when monitoring began, up to November 30, 2011. 

 

One important step that we have taken was to store all published articles in the 
Mendeley™ host. This is another measure to increase the storage security of the journal.  
 

2. FINAL REMARKS 
 

Ambi-Agua continues to have the doi™ registered for all published articles. This 
facilitates tremendously the visibility of the articles. It was demonstrated that Ambiente & 
Água (Ambi-Agua) is gradually reaching its goals and raising a growing interest in the 
scientific community. However, we need to work to obtain funds to support the Journal’s 
editorial process that currently depends exclusively on voluntary work, with the support of the 
University of Taubaté (UNITAU) and of the Institute of Environmental Research in 
Hydrographic Basins (IPABHi). This is limiting the potential of the journal to increase the 
number of issues per year. We are grateful to our fellow members of the Ad Hoc reviewer’s 
panel for their competent and effective work, as well as to the authors that have submitted high 
quality manuscripts. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper was the application of multivariate statistical techniques to evaluate 
spatial and temporal variations in the water quality of Potrero de los Funes River using 
physical, chemical and bacteriological parameters and select the most significant parameters 
of organic pollution in the river in order to implement in the future water quality monitoring. 
The river was monitored regularly at three sites: RP1, RP2 and RP3, over the period 2008–
2009, for 16 parameters. The complex data matrix was treated with three multivariate 
statistical techniques: cluster analysis (CA), principal component analysis (PCA) and 
discriminant analysis (DA). CA generated three groups of sites, cluster 1 (RP1), cluster 2 
(RP2) and cluster 3 (RP3) according to relatively low, very high and moderate pollution 
regions, respectively. PCA identified two components, which were responsible for the data 
structure explaining 73% of the total variance of the data matrix. Temporal DA (Wet season 
and Dry season) showed that turbidity, NO3

- and COD were the discriminant variables. 
Spatial DA shows that there were significant differences between the three categorical classes, 
1 (RP1, low pollution region), 2 (RP2, strongly polluted zone) and 3 (RP3, moderate polluted 
site) .The discriminating functions contained only eight parameters (EC, NO3

-, turbidity, DO, 
BOD, COD, total coliform and fecal coliform) to discriminate between sites. The application 
of these techniques has achieved meaningful classification of physical, chemical and 
bacteriological variables and of river water samples, based on seasonal and spatial criteria. 
This study is essential for the future design of fast and effective monitoring programs of river 
water quality. That would include only parameters that are indicative of organic pollution. 

 
Keywords: Water quality; organic pollution; multivariate techniques; cluster analysis; principal 
component; discriminant analysis. 
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Aplicação de técnicas estatísticas multivariadas para avaliar a 
poluição orgánica em um rio na Argentina 

 
RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação espacial e temporal da qualidade da água 
do rio Potrero de los Funes com base na aplicação de técnicas estatísticas multivariadas 
utilizando-se paramêtros físicos, químicos e bacteriológicos, sem perder informações 
importantes e obter uma metodologia rápida, fácil e barata para monitorar a qualidade da água 
em rios afetados por poluição orgânica. O rio foi monitorado mensalmente em locais 
diferentes (RP1, RP2 e RP3) durante um período de 2008-2009 com base em 16 parâmetros. 
O tratamento envolveu três técnicas estatísticas multivariadas: a análise de cluster (CA), 
análise de componentes principais (PCA) e análise discriminante (DA). A CA gerou três 
grupos: Grupo 1 (RP1), grupo 2 (RP2) e grupo 3 (RP3), que correspondem a um nível de 
contaminação relativamente baixo, alto e moderado, respectivamente.  Por meio do PCA 
foram obtidos dois componentes que explicam 73% da variância total no conjunto de dados. 
O tempo na DA (estação chuvosa e estação seca) mostraram que a turbidez, NO3- e CE foram 
as variáveis discriminantes. O DA espacial mostra que existem diferenças significativas entre 
as três categorias, 1 (RP1 região de baixa contaminação), 2 (RP2 área altamente contaminada) 
e 3 (RP3, local de poluição moderada). As funções discriminantes obtidas são compostas de 
apenas oito parâmetros (CE, NO3-, turbidez, OD, DBO, DQO, coliformes totais e coliformes 
fecais) entre as regiões. A aplicação dessas técnicas tem permitido uma classificação 
significativa das diferentes regiões do rio baseada em parâmetros físicos, químicos e 
bacteriológicos, a partir de critérios de tempo e espaço. Este estudo é essencial para a futura 
concepção de programas de monitorização rápida e eficaz da qualidade da água do rio. Isso 
incluiria apenas os parâmetros que são indicativos de poluição orgânica 
 
Palavras-chave: qualidade da água; poluição orgânica; técnicas de análise multivariada; análise de 
cluster; componentes principais; análise discriminante. 
 
1. INTRODUCTION 

During the recent decades there has been an increasing concern for the quality of surface 
waters (Chapman, 1992; Lambrakis et al., 2004; Zhou et al., 2007). 

Surface waters are highly vulnerable to pollution due to their easy accessibility for 
disposal wastewaters. Both, natural processes, such as precipitation inputs, erosion, 
weathering of crustal materials, as well as anthropogenic influences (urban, industrial and 
agricultural activities) increase exploitation of water resources and determine the quality of 
surface waters in a region (Carpenter et al., 1998; Jarvie et al., 1998). Rivers play a major role 
in digestion or carrying off the municipal and industrial wastewater and agricultural run-off. 
Municipal and industrial wastewater discharges constitute constant pollution sources, 
whereas, surface runoff is a seasonal phenomenon, largely affected by weathering process. 
Seasonal variations in precipitation, surface runoff, interflow and groundwater flow and 
pumped in/out flows have a strong effect on river discharge and subsequently on the 
concentration of pollutants in river water (Vega et al., 1998). Since, rivers constitute the main 
inland water resources for domestic, industrial and irrigation purposes, it is imperative to 
prevent and control rivers pollution and to have reliable information on water quality for 
effective management. 
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Considering spatial and temporal variations in hydrochemistry of rivers, regular 
monitoring programs are required for reliable estimates of water quality. This result in 
enormous and complex data matrix comprised of a large number of physical, chemical and 
microbiological parameters, which are often difficult to interpret rendering meaningful 
conclusions (Kraft et al., 2003). The problem of data reduction and interpretation of multi-
constituent physical, chemical and microbiological measurements can be approached through 
the application of multivariate statistical methods and exploratory data analysis (Astel et al., 
2004; Bagur et al., 2009; Einax et al., 1997, 1998; Eriksson and Hermens, 1995; Marengo et 
al., 1995; Ouyanga et al., 2006; Simeonov et al., 2002). 

The usefulness of multivariate statistical tools in the treatment of analytical and 
environmental data is reflected by the increasing number of papers cited in Analytical 
Chemistry Reviews (Brown et al., 1996). 

Multivariate statistical techniques such as cluster analysis (CA), principal component 
analysis (PCA) and discriminant analysis (DA) have been widely used as unbiased methods 
of water quality data analysis for drawing meaningful information (Bengraine and Marhaba, 
2003; Helena et al., 2000; Simeonov et al., 2003; Reghunath et al., 2002; Voncina et al., 
2002). Multivariate treatments of data are widely used to characterize and evaluate surface 
and freshwater quality and are useful to evidence temporal and spatial variations caused by 
natural and anthropogenic factors linked to seasonality. 

In Argentina, there are few river monitoring programs. Water quality of all majors’ rivers 
systems are usually monitored at several sites for a large number of physico-chemical, 
bacteriological and hydrological parameters with an outcome of large databases of high 
complexity. Such monitoring programs also involve huge financial inputs. Thus, there is a 
need to optimize the monitoring networks and the number of water quality parameters 
considered, including only the more representatives, without losing valuable information 
(Dixon and Chiswell, 1996). Multivariate statistical techniques and exploratory data analysis 
are the appropriate tools for a meaningful data reduction and interpretation. 

The aim of this paper was: 
To apply and evaluate multivariate statistical techniques (CA, PCA, DA) as analytical 

tools to study the spatial and seasonal variations of water quality of Potrero de los Funes river, 
using physical, chemical and bacteriological parameters without loosing important 
information. 

To select the most significant parameters of organic pollution in the river, in order to 
implement future water quality monitoring programs. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Monitoring area  
Potrero de los Funes river is located in a hilly village with a homonymous name, in the 

province of San Luis, in the centre of Argentina. This river originates in the Sierras 
Pampeanas between the 33° and 34° parallels of south latitude and the 66° and 65° meridians 
of east longitude. Its tributaries are Los Molles and La Bolsa streams, whose flows depend on 
local rains. The river has a length of 2700 m. The river ends into the Potrero de los Funes 
dam. Its average flow is 7.5 m 3 s-1, constituting the dam’s main source, with a reservoir 
capacity of 6.8 hm3. The basin area is 42 km2 and has an irrigation potentiality of 4500 Ha 
(Figure 1). 
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Figure 1. Location of sampling points on Potrero de los Funes 
River. 

 
Potrero de los Funes village has a population of approximately 2,500 people. The urban 

settlement extends on the banks of the river and has increased its population by 100 % during 
the last years. In summer, this river receives a considerable number of tourists, since Potrero 
de los Funes village is one of the most visited places in the province and the most popular 
destination for recreational and vacation purposes. Its population increases considerably 
during the months of December, January, February and March in comparison to the rest of the 
year. 

The main use of this river is for recreational purposes and for drinking water source. 
The river discharge varies considerably at different sites, showing an increasing trend 

towards downstream course due to inputs of domestic wastewater drainage from Potrero de 
los Funes town. In summer months the river receives pollution load from anthropogenic 
sources due to both, tourism activities and drainage surface and domestic wastewater runoff. 

Three sampling sites along the river (upper, middle and downstream) were chosen for the 
study. They were: RP1, representing background values, i.e. minor interference from 
anthropogenic activities. This station was located in the main intake of the drinking water 
plant of the Potrero de los Funes town, this zone reflect the “environmental base line of the 
studied water course”. RP2 located 1112 m down stream from RP1; in a fully urbanized area 
nearby wastewater drainage from residential buildings and hotels. The whole area of this 
second sampling site was strongly influenced by tourism activities. A third site, RP3 was 
located 2082 m down stream from RP1, at the end of the urban area, 618 m before the river 
mouth discharge in Potrero de los Funes dam. 

 
2.2. Monitored parameters and analytical methods 

The monitoring network and sampling strategy were designed to cover a wide range of 
determinants at key sites, which reasonably represented the water quality of the river system, 
accounting for inputs from tributaries and from drains that may impact downstream water 
quality (Almeida et al., 2006, 2007; Garbagnati et al., 2005). 
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Samples were collected each month from two points (a–b) across the river width at all 
the three sampling sites in order to monitor changes caused by the seasonal hydrological cycle 
and anthropogenic influence during the 2008-2009 period. Sampling, preservation and 
transportation of water samples were performed according to Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). 

Water pH and electrical conductivity were measured using a portable meter. All other 
parameters were determined in laboratory following standard protocols (APHA, 2005). The 
samples were analyzed for 16 parameters, which include pH, electrical conductivity (EC), 
turbidity (Tbd), total alkalinity(T-Alk), total hardness (T-Hard), dissolved oxygen (DO), 5-
days biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), chloride (Cl-), 
sulfate ( SO4

2-), phosphate (PO4
3-), nitrate (NO3

-), sodium (Na+), potassium (K+), total 
coliform (T-Coli) and faecal coliform (F-Coli). All the water quality parameters were 
expressed in mgL-1, except pH, EC (µS cm-1), total coliform and faecal coliform (MPN/100 
ml). Analytical quality of data was ensured through careful standardization, procedural blank 
measurements, spiked and duplicate samples. The ionic charge balance of each sample was 
within ±5%. 

 
2.3. Data treatment and multivariate statistical methods 

Multivariate analysis of the water quality data set was performed through CA, PCA and 
DA techniques (Simeonov et al., 2003; Reisenhofer et al., 1998; Wunderlin et al., 2001). 
Cluster analysis and PCA were applied on experimental data standardized through z-scale 
transformation in order to avoid misclassification due to wide differences in data 
dimensionality. Standardization tends to increase the influence of variables whose variance is 
small and reduce the influence of variables whose variance is large. Furthermore, the 
standardization procedure eliminates the influence of different units of measurement and 
renders the data dimensionless. 

PCA was performed on a correlation matrix of rearranged data, so that it explained the 
structure of the underlying data set (Kowalkowski et al., 2006). All the mathematical and 
statistical computations were made using Infostat 2008 software. 

 
2.3.1. Cluster analysis (CA) 

Cluster analysis is an unsupervised pattern recognition technique that uncovers intrinsic 
structure or underlying behavior of a data set without making a priori assumption about the 
data, in order to classify the objects of the system into categories or clusters based on their 
nearness or similarity. Hierarchical agglomerative CA was performed on the normalized data 
set by means of the Ward’s method, using Euclidean distances as a measure of similarity. 
Cluster analysis was applied to the water quality data set with view to group the similar 
sampling sites (spatial variability) spread over the river stretch and in the resulted dendrogram 
(Hagedorn et al., 1999; Librando, 2000). 

 
2.3.2. Principal component analysis (PCA) 

Principal Component (PC) is a linear combination of observable water quality variables. 
PCA of the normalized variables (water quality data set) was performed to extract significant 
PCs and to further reduce the contribution of variables with minor significance (Bagur et al., 
2009; Helena et al., 2000; Zhou et al., 2007). 
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2.3.3. Discriminant analysis (DA) 
Discriminant analysis is used to determine the variables, which discriminate between two 

or more naturally occurring groups. It operates on raw data and the technique constructs a 
discriminant function for each group (Ouyanga et al., 2006; Otto, 1998; Parveen et al., 1999) 

In this case study, two groups for temporal (two seasons, Wet: October to February and 
Dry: March to September) and three groups for spatial (three sampling regions: RP1, RP2 
and RP3) evaluations were selected. Discriminant analysis was applied to raw data by using 
the forward stepwise mode. Site (spatial) and season (temporal) were the grouping 
(dependent) variables, while all the measured parameters constituted the independent 
variables. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

Water quality monitoring of Potrero de los Funes river was regularly conducted over a 
period of 2008-2009 at three different sites. All the samples were analyzed for 16 parameters. 
Basic statistics for the river water quality data set is summarized in Table 1. 

 
Table 1. Basic descriptive statistic for sampling points in Potrero de los Funes River. 

  RP1   RP2   RP3  
  SD CV(%)  SD CV(%)  SD CV(%)

EC 121,4 14,32 11,80 275,65 61,46 22,30 185,43 21,86 11,79 
Tbd 0,55 0,51 93,44 4,77 0,87 18,21 2,62 0,50 18,97 
SO4

2- 1,95 0,50 25,50 7,58 2,36 31,16 5,44 1,08 19,79 
NO3

- 0,67 0,40 59,91 2,29 0,22 9,39 1,73 0,17 9,82 
COD 1,75 0,59 33,96 5,45 2,62 48,07 2,33 0,56 24,16 
BOD 1,41 0,42 29,72 3,56 0,94 26,51 2,72 2,12 77,89 
DO 9,02 1,13 12,52 7,30 0,38 5,19 7,55 0,47 6,26 
T-Coli 12,14 6,29 51,82 488,18 403,69 82,69 155,77 33,61 21,57 
F-Coli 0,00 0,00 0,00 45,55 27,21 59,75 17,65 5,62 31,84 
Cl- 5,24 3,04 58,01 8,30 3,03 36,55 6,12 3,01 49,16 
Na 5,87 1,58 26,84 23,25 14,14 60,82 10,58 1,67 15,74 
K 1,38 0,31 22,14 6,14 1,71 27,84 3,25 0,74 22,90 
pH 7,59 0,27 3,52 7,95 0,43 5,38 7,89 0,45 5,70 
T-Hard 79,20 11,59 14,64 96,20 18,43 19,15 104,16 30,63 29,40 
Alk 87,92 12,39 14,09 106,66 18,28 17,14 202,75 349,20 172,20 

 
Water quality data were subjected to different multivariate statistical techniques to 

explore their temporal and spatial trends. 
Cluster analysis rendered a dendrogram (Figure 2), where sampling sites of the river 

were grouped into three statistically significant clusters. The clustering procedure generated 
three groups of sites in a very convincing way, as the sites in these groups have similar 
characteristic features and natural background source types. Cluster 1 (RP1), cluster 2 (RP2) 
and cluster 3 (RP3) correspond to a relatively low pollution, very high pollution and 
moderate pollution regions, respectively. It implies that for rapid assessment of water quality, 
only one site (Cluster 1) may serve as reference in the spatial assessment of water quality as 
the point reflecting the whole network of this work what it is known as “environmental base 
line of the studied water course”. 
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Figure 2. Dendrogram of the CA according to Ward. Monitoring locations (obtained on 
the basis of dataset cover the period of 2008-2009) of the Potrero de los Funes River: RP1 
– RP3 – RP2. Euclidean Distance - Standardized variables. 

 
PCA was applied to normalized data to compare the compositional patterns between 

water samples and to identify the factors that influence each one. PCA of the entire data set 
(Table 1) resulted in two PCs with eigenvalues explaining about 73% of the total variance in 
the water quality data set. 

The Scree plot was used to identify the number of PCs to be retained, in order to 
comprehend the underlying data structure (Vega et al., 1998). This plot (figure not shown) 
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showed a pronounced change of slope after the first two eigenvalues. Projections of the 
original variables on the subspace of the PCs are called loadings and coincide with the 
correlation coefficients between PCs and variables. 

The first PC, accounting for 63% of the total variance, was correlated with electrical 
conductivity, turbidity, NO3

-, SO4
2-, COD, Ln T-Coli and Ln F-Coli, and can be interpreted as 

a mineral and organic component of the river water. The second PC, accounting for 10% of 
the total variance, was correlated with turbidity, dissolved oxygen, COD, BOD, Ln T-Coli 
and Ln F-Coli. This PC2 represents anthropogenic pollution sources and can be explained by 
the positive correlation between DO and COD and the negative correlation between DO, 
BOD and bacteria as indicators of anthropogenic influence (Tables 2 and 3). 

 
Table 2. Cumulative variance for the PCs. 

Component Lambda Proportion Cumulative 
CP1 7.55 0.63 0.63 
CP2 1.19 0.10 0.73 
CP3 0.95 0.08 0.81 
CP4 0.66 0.05 0.86 
CP5 0.53 0.04 0.91 
CP6 0.39 0.03 0.94 
CP7 0.22 0.02 0.96 
CP8 0.20 0.02 0.98 
CP9 0.13 0.01 0.99 
CP10 0.09 0.01 1.00 

 
Table 3. Loadings of experimental variables on the first 
three PCs for complete data set. 

Variable PC1 PC2 
SO4

2- 0.90 0.13 
NO3

- 0.92 0.09 
COD 0.72 0.62 
BOD 0.60 -0.78 
EC 0.89 0.13 
Turbidity 0.93 0.67 
Cl- 0.42 -0.15 
Ln T-Coli 0.79 -0.90 
Ln F-Coli 0.83 -0.93 
Na 0.37 0.07 
K 0.26 0.17 
DO -0.62 0.94 

Cophenetic correlation: 0.98 
 
The first PC represents run-off from fields with high load of solids (turbidity and NO3

-) 
and waste disposal activities (SO4

2-, EC, COD, Ln T Coli, Ln F Coli). The second PC 
described anthropogenic pollution (turbidity, dissolved oxygen, COD, BOD, Ln T-Coli and 
Ln F-Coli). The results from the PCA suggested that most of the variation is explained by a 
set of variables that show that sewage and run off from urban area affect river water quality 
and another set of variables that are anthropogenic indicators. Therefore, water quality of 
Potrero de los Funes river is also affected by human activities. 

PCA did not result in much data reduction, we still needed 9 parameters (about 56% of 
the 16 parameters) to explain 73% of the data variance. However, PCA was useful to identify 
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those parameters which had the greatest contribution to anthropogenic and organic variation 
in the river water quality (Tables 2 and 3). 

Temporal variations in water quality were further evaluated through DA. Temporal DA 
was performed on raw data after dividing the whole data set into two seasonal groups (Wet 
season and Dry season). The discriminant function (DF) and classification matrix (CT) 
obtained from the forward stepwise mode of DA are shown in Table 4. In forward stepwise 
mode, variables are included step-by-step beginning with the more significant until no 
significant changes are obtained. The forward stepwise mode using 16 predictor variables was 
used to develop a model to discriminate among the two seasons (Wet and Dry).  Using a 
stepwise selection algorithm, three variables were identified as significant predictors of the 
Wet-Dry classification. The discriminating function with P-value less than 0.05 was 
statistically significant at the 95% confidence level (Table 4). 

 
Table 4. Classification matrix and analysis summary for discriminant analysis of temporal variation in 
Potrero de los Funes River. 

Classification Matrix 
Group Dry Wet Total Error (%) 

Dry 29 9 38 23.68 
Wet 5 27 32 15.63 

Total 34 36 70 20.00 
Analysis Summary 

Discriminant 
Function Eigenvalue Relative Percentage Canonical Correlation 

1 19.91 92.69 0.98 
Functions Derived Wilks Lambda Chi-Square DF P Value 

1 0.70 23.36 3 0.00 
 

 
Forward stepwise DA showed that turbidity, NO3

- and COD were the discriminant 
variables (Table 5). Thus, temporal DA results suggested that they were the most significant 
variables to discriminate between seasons; which implies that these three parameters account 
for most of the expected temporal variations in river water quality. This also suggests that 
anthropogenic pollution, mainly due to discharge of wastewater into the river and tourist 
activities, discriminates between seasons throughout the year, since these variables increase 
during wet season coincidently with the increasing tourist activities (Bagur et al., 2009; 
Wunderlin et al., 2001; Zhou et al., 2007). 

 
 

Table 5 Classification standardized coefficients for Forward stepwise DA 
mode of temporal variation in Potrero de los Funes River water. 

Standardized Coefficients 
 1 

Turbidity 2.16 
NO3

- -1.17 
COD -0.67 
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The summer values of COD, turbidity and NO3
- (wet season) increased compared to 

winter values, because of the tourist influx and the extra input from drainage basin surface 
runoff due to improved precipitation, but these increase was not so remarkable because of the 
fold dilution attributed to enhanced weathering process (Figure 3). 

 
 

6.0

4.5

3.0

1.5

0.0

wd

3

2

1

0

wd

6.0

4.5

3.0

1.5

0.0

Tbd NO3

COD

 
Figure 3. Temporal variations: (Tbd) turbidity, (NO3) nitrate and (COD) Chemical 
Oxygen Demand in Potrero de los Funes River water.  d- Dry season w- Wet season. 

 
Spatial DA was performed with the same raw data set comprised of 16 parameters, after 

grouping them into three categorical classes, 1 (RP1, low pollution region), 2 (RP2, strongly 
polluted zone) and 3 (RP3, moderate polluted site) as obtained from CA. The site (clustered) 
was the grouping (dependent) variable, while all measured parameters constituted 
independent variables. Discriminant functions and classification matrices obtained from the 
forward stepwise mode of DA are shown in Tables 6 and 7. Similar to temporal DA, forward 
stepwise DA mode constructed two DFs with P-values less than 0.05 statistically significant 
at the 95% confidence level (Table 6). The correct assignments (94%) by DA for three 
different site clusters (RP1, RP2 and RP3) further confirmed the adequacy of DA. The 
grouping pattern was coincident with our previous spatial CA (Figure 2 and 4). Both CA and 
DA predicted important differences in water quality due to impacts from anthropogenic 
influence. DA showed that there were significant differences between these three regions 
(low, very high and moderate polluted), which were expressed in terms of eight 
discriminating parameters conforming the discriminating functions (Table 7). Hence, DA 
rendered a considerable data reduction. In this manner, DA provides additional information 
over PCA in the assessment of spatial differences between regions as expressed by the 
corresponding classification matrix (Table 6). 
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Table 6. Classification matrix and analysis summary for discriminant analysis of spatial variations in 
Potrero de los Funes River water. 

Classification Matrix 
Group 1 2 3 Total Error(%) 

1 20 0 1 21 4.54 
2 0 22 1 23 4.54 
3 2 0 24 26 9.09 

Total 22 22 26 70 6.02 
Analysis Summary 

Discriminant 
Function Eigenvalue Relative Percentage Canonical Correlation 

1 19.91 92.69 0.98 
2 1.57 7.31 0.78 

Functions Derived Wilks Lambda Chi-Square DF P-Value 

1 0.02 245.04 24 0.00 
2 0.39 58.06 11 0.00 

 
 
 
Table 7. Classification functions 1 and 2 for Forward stepwise DA mode of spatial variations in 
Potrero de los Funes River. 

Standardized Coefficients 
 1 2 

SO4
2- 0.07 -0.78 

NO3
- 0.54 -0.53 

BOD 0.35 0.37 
T-Coli -0.26 0.24 
F-Coli 0.54 0.37 
Cl- 0.02 0.42 
EC -0.79 -0.03 
Turbidity 1.17 0.00 
COD 0.12 1.23 
DO -0.20 0.33 

 
Box and whisker plots of some selected discriminating parameters identified by spatial 

DA were constructed to evaluate different patterns associated with spatial variations in river 
water quality (Figure 5). For example, the concentration of dissolved oxygen in RP2 and RP3 
were lower than in RP1. At the same time, COD and BOD were higher than in RP2, thus 
pointing to a deterioration of the water quality caused by the anthropogenic influence. Similar 
trends of spatial variations observed for Turbidity, NO3

- and EC were due to pollution load 
from several urban sources at RP2. High levels of bacteriological contamination (total 
coliform and fecal coliform) in RP2 are indicative of anthropogenic influence due to urban 
sources and tourist activities (Figure 5). 
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Figure 4. Biplot showing three classes for spatial variation for Forward stepwise DA mode. 
Class 1: [●] RP1 (Low polluted river region). Class 2: [■] RP2 (Very high polluted river 
region). Class 3: [▲] RP3 (Moderate polluted river region). 
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Figure 5. Spatial variations: (EC) Electrical Conductivity, (COD) chemical 
Oxygen Demand, (T-Coli) Total Coliform, (Tbd) Turbidity, (BOD) Biochemical 
Oxygen Demand, (F-Coli) Fecal Coliform, (NO3) Nitrate and (DO) Dissolved 
Oxygen in Potrero de los Funes River water. Spatial points: RP1 – Low polluted 
river point, RP2 – High polluted river point, RP3 – Moderate polluted river 
point. 
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Quality of Potrero de los Funes river surface waters impoverish down stream from point 
RP2. This loss of quality coincides spatially with the more urbanized part of the town and has 
also a temporal pattern linked to the increase of tourist activities during the summer and wet 
season. 

The river enters to Potrero de los Funes dam with high organic load and enriched with 
nutrients, accordingly this input could seriously disturb the trophic status of the reservoir. 

Up to present, eutrophization studies of Potrero de los Funes dam have not been done, 
therefore, it is important to know river water quality and the significant parameters that are 
indicatives of organic and anthropogenic water pollution, in order to indirectly, assess the 
water quality of the dam. 

 
4. CONCLUSIONS 

Hierarchical CA helped to group the sampling sites into three clusters of similar 
characteristics pertaining to water quality characteristics and pollution sources. 

CA helped established RP1 as reference site. The water quality in this site will allow a 
future control of river water quality as a benchmark of good quality when to want to 
implement monitoring network programs of water quality, allowing from these 
“environmental base line” take corrective actions when the river will be affected by sewage 
and anthropogenic influence. 

PC 1 and PC 2 showed that the parameters responsible for water quality variations are 
mainly related to organic pollution loads (anthropogenic). These parameters corresponded to 
those obtained in DA, highlighting their importance as indicatives of organic pollution under 
the influence of urbanization in river water quality. 

Discriminant analysis gave the best results for both temporal and spatial analysis. It 
rendered an important data reduction as it used only three parameters (turbidity, NO3

-, COD) 
to discriminate between seasons and only eight parameters (EC, NO3

-, turbidity, DO, BOD, 
COD, total coliform and fecal coliform) to discriminate between the three spatial areas. 

The discriminant functions obtained by DA will allow classifying new observations into 
the pre-established groups. In order to design future monitoring programs, it is imperative to 
make a study of river behavior. From this assessment and including powerful statistical tools, 
we obtained functions that will categorize future new samples according to the pollution 
status or water quality condition. This makes the study significant to design easy and effective 
monitoring programs of rivers water quality, using parameters that indicate organic pollution. 
 
5. ACKNOWLEDGMENTS 

This work was supported by Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) and Universidad Nacional de San Luis (Argentina). 

 
6. REFERENCES 

ALMEIDA, C.; QUINTAR, S.; GONZÁLEZ, P.; MALLEA, M. A. Assessment of irrigation 
water quality. A proposal of a quality profile. Environmental Monitory and 
Assessment, v. 114, p. 377-389, 2006. 

ALMEIDA, C.; QUINTAR, S.; GONZÁLEZ, P.; MALLEA, M. A. Influence of urbanization 
and tourist activities on the water quality of the Potrero de los Funes River (San Luis–
Argentina). Environmental Monitory and Assessment, v. 133, p. 1007-1014, 2007. 



OLIVA GONZÁLEZ, S.; ALMEIDA, C. A.; QUINTAR, S.; MALLEA, M. A.; GONZÁLEZ, P. S. Application 
of multivariate statistical techniques to evaluate organic pollution on a river in Argentina. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 6, n. 3, p. 27-42, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.696) 
 

 40

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - APHA. Standard methods for the 
examination of water and wastewater. 21st Edition. Washington DC, 2005. 

ASTEL, A.; MAZERSKI, J.; POLKOWSKA, Z.; NAMIES´NIK, J. Application of PCA and 
time series analysis in studies of precipitation in Tricity (Poland). Advances in 
Environmental Research, v. 8, p. 337–349, 2004. http://dx.doi.org/10.1016/S1093-
0191(02)00107-7 

BAGUR, M. G.; MORALES, S.; LÓPEZ-CHICANO, M. Evaluation of the environmental 
contamination at an abandoned mining site using multivariate statistical techniques—
The Rodalquilar (Southern Spain) mining district. Talanta, v. 80, n. 1, p. 377–384, 
2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2009.06.075 

BENGRAINE, K.; MARHABA, T. F. Using principal component analysis to monitor spatial 
and temporal changes in water quality. Journal of Hazard Mater, v. B, n. 100, p. 179–
195, 2003. 

BROWN, S. D.; SUM, S. T.; DESPAGNE, F.; LAVINE, D. K. Chemometrics. Analytical  
Chemistry, v. 68, n. 12, p. 21-62, 1996. http://dx.doi.org/10.1021/a1960005x  

CARPENTER, S. R.; CARACO, N. F.; CORRELL, D. L.; HOWARTH; R. W.; SHARPLEY, 
A. N.; SMITH, V. H. Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and 
nitrogen. Ecology Application, v. 8, p. 559–568, 1998. http://dx.doi.org/10.1890/1051-
0761(1998)008[0559:NPOSWW]2.0.CO;2 

CHAPMAN, D. Water quality assessment. In: CHAPMAN, D.; UNESCO; WHO; UNEP. 
London: Chapman & Hall, 1992. 585 p. 

DIXON, W. AND CHISWELL, B. Review of aquatic monitoring program design. Water 
Research, v. 30, p. 1935–1948, 1996. http://dx.doi.org/10.1016/0043-1354(96)00087-5 

EINAX, J. W.; ZWANZIGER, H. W.; GEISS, S. Chemometrics in environmental analysis. 
Weinheim: Wiley, 1997. http://dx.doi.org/10.1002/352760216X 

EINAX, J. W.; TRUCKENBRODT, D.; KAMPE, O. River pollution data interpreted by 
means of chemometric methods. Microchemistry Journal, v. 58, p. 315–324, 1998. 
http://dx.doi.org/10.1006/mchj.1997.1560 

ERIKSSON, L.; HERMENS, J. L. M. A multivariate approach to QSAR. In: EINAX, J. W. 
(Ed.). Chemometrics in environmental chemistry applications. Berlin; Heidelberg: 
Springer, 1995. p. 135–169. Vol. 2, Part H. 

GARBAGNATI, M. A.; GONZÁLEZ, S. P.; ANTÓN, R. I.; MALLEA, M. A. Physicist–
chemistry characterization, capacity buffer and establishment of environmental 
background of the Grande River, San Luis–Argentina. Ecología Austral, v. 15, p. 59–
71, 2005.  

HAGEDORN, C.; ROBINSON, S. L.; FILTZ, J. R.; GRUBBS, S. M.; ANGIER, T. A.; 
RENEAU JR., R. B. Determining sources of fecal pollution in a rural Virginia 
Watershed with antibiotic resistance patterns in fecal streptococci. Application of 
Environmental of Microbiology, v. 65, p. 5522–5531, 1999. 



OLIVA GONZÁLEZ, S.; ALMEIDA, C. A.; QUINTAR, S.; MALLEA, M. A.; GONZÁLEZ, P. S. Application 
of multivariate statistical techniques to evaluate organic pollution on a river in Argentina. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 6, n. 3, p. 27-42, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.696) 
 

 41

HELENA, B.; PARDO, R.; VEGA, M.; BARRADO, E.; FERNANDEZ, J. M.; 
FERNANDEZ, L. Temporal evolution of groundwater composition in an alluvial 
aquifer (Pisuerga river, Spain) by principal component analysis. Water Research, v. 
34, p. 807–816, 2000. http://dx.doi.org/10.1016/S0043-1354(99)00225-0 

JARVIE, H. P.; WHITTON, B. A.; NEAL, C. Nitrogen and phosphorus in east-coast British 
rivers: speciation, sources and biological significance. Science of the Total 
Environmental, v. 210–211, p. 79–109, 1998. http://dx.doi.org/10.1016/S0048-
9697(98)00109-0 

KOWALKOWSKI, T.; ZBYTNIEWSKI, R.; SZPEJNA, J.; BUSZEWSKI, B. Application of 
chemometrics in river water classification. Water Research, v. 40, p. 744- 752, 2006. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2005.11.042 

KRAFT, J.; KOWALIK, C.; EINAX, J. W. Statistical evaluation of river pollution data 
Examplified by the Elbe river system. In: PARCZEWSKI, A. (Ed.). Chemometrics. 
Methods and Applications. II Conference, 16–19 October 2003. Zakopane, 2003.p. 
40–49. 

LAMBRAKIS, N.; ANTONAKOS, A.; PANAGOPOULOS, G. The use of multicomponent 
statistical analysis in hydrological environmental research. Water Research, v. 38, p. 
1862–1872, 2004. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2004.01.009 

LIBRANDO, V. Chemometric evaluation of surface water quality at regional level. Fresenius 
Journal of Analytical Chemistry, v. 339, p. 613-619, 2000.  
http://dx.doi.org/10.1007/BF00325547 

MARENGO, E.; GENNARO, M. C.; GIACOSA, D.; ABRIGO, C.; SAINI, G.; AVIGNONE, 
M. T. How chemometrics can helpfully assist in evaluating environmental data Lagoon 
water. Analytical Chimical Acta, v. 317, p. 53–63, 1995.   
http://dx.doi.org/10.1016/0003-2670(95)00402-5 

OTTO, M. Multivariate methods. IN: KELLNER, R.; MERMET, J. M.; OTTO, M.; 
WIDMER, H. M. Analytical chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, 1998. 916p. 

OUYANGA, Y.; NKEDI-KIZZAB, P.; WUC, Q. T.; SHINDEB, D.; HUANGO, C. H. 
Assessment of seasonal variations in surface water quality. Water Research, v. 40, p. 
3800–3810, 2006. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2006.08.030 

PARVEEN, S.; PORTIER, K. M.; ROBINSON, K.; EDMISTON, L.; TAMPLIN, M. L. 
Discriminant analysis of ribotype profiles of Escherichia coli for differentiating human 
and nonhuman sources of fecal pollution. Application of Environmental 
Microbiology, v. 65, p. 3142–3147, 1999. 

REGHUNATH, R.; MURTHY, T. R. S.; RAGHAVAN, B. R. The utility of multivariate 
statistical techniques in hydrogeochemical studies: an example from Karnataka, India. 
Water Research, v. 36, p. 2437–2442, 2002. http://dx.doi.org/10.1016/S0043-
1354(01)00490-0 

REISENHOFER, E.; ADAMI, G.; BARBIERI, P. Using chemical and physical parameters to 
define the quality of karstic freshwaters (Timavo River, North-eastern Italy): a 
chemometric approach. Water Research, v. 32, p. 1193-1203, 1998. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0043-1354(97)00325-4 



OLIVA GONZÁLEZ, S.; ALMEIDA, C. A.; QUINTAR, S.; MALLEA, M. A.; GONZÁLEZ, P. S. Application 
of multivariate statistical techniques to evaluate organic pollution on a river in Argentina. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 6, n. 3, p. 27-42, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.696) 
 

 42

SIMEONOV, V.; EINAX, J. W.; STANIMIROVA, I.; KRAFT, J. Environmetric modeling 
and interpretation of river water monitoring data. Analytical and Bioanalalytical 
Chemistry Journal, v. 374, p. 898–905, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-002-
1559-5 

SIMEONOV, V.; STRATIS, J.A.; SAMARA, C.; ZACHARIADIS, G.; VOUTSA, D.; 
ANTHEMIDIS, A. et al. Assessment of the surface water quality in northern Greece. 
Water Research, v. 37, p. 4119–4124, 2003. http://dx.doi.org/10.1016/S0043-
1354(03)00398-1 

VEGA, M.; PARDO, R.; BARRADO, E.; DEBAN, L. Assessment of seasonal and polluting 
effects on the quality of river water by exploratory data analysis. Water Research, v. 
32, p. 3581–3592, 1998. http://dx.doi.org/10.1016/S0043-1354(98)00138-9 

VONCINA, D. B.; DOBCNIK, D.; NOVIC, M.; ZUPAN, J. Chemometric characterisation of 
the qualityof river water. Analytical Chimica Acta, v. 462, p. 87–100, 2002. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0003-2670(02)00298-2 

WUNDERLIN, D. A.; DIAZ, M. P.; AME, M. V.; PESCE, S. F.; HUED, A. C.; BISTONI, 
M. A. Pattern recognition techniques for the evaluation of spatial and temporal 
variations in water quality. A case study: Suquia river basin (Cordoba-Argentina). 
Water Research, v. 35, p. 2881–2894, 2001. http://dx.doi.org/10.1016/S0043-
1354(00)00592-3  

ZHOU, F.; HUANG, G. H.; GUO, H.; ZHANG, W.; HAO, Z. Spatio-temporal patterns and 
source apportionment of coastal water pollution in eastern Hong Kong. Water 
Research, v. 41, p. 3429–3439, 2007. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2007.04.022 

 



 

Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 6, n. 3, 2011. 
 

 

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X 
www.ambi-agua.net 

E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br 
Tel.: (12) 3625-4212 

Hydrogeologic monitoring of the Paraíba do Sul river floodplain area 
subject to sand mining in the Tremembé municipality, SP, Brazil 

(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.740) 

Hélio Nobile Diniz1; Márcia Helena Galina1;  
Marcelo dos Santos Targa2; Getulio Teixeira Batista2;  

Mariuza Figueiredo Lindenberg2 

 
1Instituto Geológico do Estado de São Paulo – IG/SMA, São Paulo, SP 

e-mail: heliodiniz1@yahoo.com.br; 
e-mail: marciagal@igeologico.sp.gov.br; 

2Universidade de Taubaté, Taubaté, SP 
e-mail: targa.marcelo@gmail.com; 

e-mail: getulio@agro.unitau.br; 
e-mail: mariuzafl@gmail.com 

 

ABSTRACT 
To characterize the geological, hydrogeological, hydrochemical, and hydrobacterial 

aspects of the surface and groundwater in the floodplain of the Paraíba do Sul river in 
Tremembé municipality, the water levels of the Quaternary sedimentary aquifer experimental 
site was monitored based on four wells and eight associated piezometers with daily measures 
of water levels in continuous operation since December 3, 2009. In addition, data from a 
modular weather station in operation since March 2010 and data from the quality of surface 
water and groundwater have been analyzed in the period between March 2010 and March 
2011. The water balance between April 2010 and March 2011 was estimated to verify the 
periods of water deficiency and excess. Data loggers installed in the piezometers enabled 
daily groundwater levels monitoring to establish the influence of the Paraíba do Sul river in 
the water levels of the Quaternary sedimentary aquifer and also they allowed the 
determination of the water loss to the atmosphere. A hydrogeological model with simplified 
equations, based on hydraulics parameters obtained in the wells pump tests, was implemented 
to calculate the amount of daily evapotranspiration and the average distance of the water loss 
from the wells to the atmosphere. An evaporation rate of 83.4 m3/h from the open-pit sand 
mine located at 212.2 m and of 89.2 m3/h for the one at 885.0 m average distance from the 
monitoring wells were observed. Chemical and bacteriological analysis involving multiple 
parameters were performed in the period from March 2010 to March 2011 in groundwater 
collected in wells, in the open-pit mines and in the waters of the Paraíba do Sul river. The 
results allowed to observe the influences of the Paraíba do Sul river as well as the 
contamination from fertilizers and pesticides from the agriculture practiced in the floodplain 
area on the quality of the groundwater. 

Keywords: Quaternary sedimentary aquifer; floodplain; monitoring; piezometers. 
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Monitoramento hidrogeológico da área da várzea do rio Paraíba do 
Sul sujeita à extração de areia, no município de Tremembé, SP, Brasil 

RESUMO 
Por meio de uma estação experimental de monitoramento dos níveis d´água do aquífero 

sedimentar quaternário formada por 4 poços e 8 piezômetros associados, com medidas de 
níveis d´água diários, em operação desde 3 de dezembro de 2009, além de uma estação 
meteorológica modular em operação desde março de 2010, e análises mensais da qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas no período entre março de 2010 e março de 2011, 
permitiram caracterizar, sob o aspecto geológico, hidrogeológico, hidroquímico, 
bacteriológico e hidroclimático, as águas superficiais e subterrâneas da várzea do rio Paraíba 
do Sul, no município de Tremembé. Um balanço hidroclimático que mostra os períodos de 
deficiência e excedente hídrico foi realizado para o período de abril de 2010 e março de 2011. 
O monitoramento diário dos piezômetros possibilitou estabelecer as influências do rio Paraíba 
do Sul nos níveis d´água do aquífero sedimentar quaternário e, também, dimensionar a perda 
d´água subterrânea por evopotranspiração nas cavas abertas para mineração de areia na área 
da várzea. Um modelo hidrogeológico com equações simplificadas, com base em parâmetros 
hidrodinâmicos obtidos em testes de vazão, foi dimensionado para cálculo da quantidade de 
evapotranspiração e da distância média de onde ocorre essa perda de água. Foi feita a análise 
das vazões médias para as cavas situadas a 212,2 m e 885,0 m de distância dos poços 
monitorados. Análises químicas e bacteriológicas, englobando diversos parâmetros, foram 
efetuadas mensalmente para o período de março de 2010 a março de 2011, nas águas dos 
poços, das cavas e do rio Paraíba do Sul. Os resultados obtidos foram comparados e as 
influências do rio Paraíba do Sul na qualidade das águas superficiais e subterrâneas foi 
estabelecida, assim como a contaminação oriunda dos fertilizantes e defensivos agrícolas 
utilizados na área da várzea do rio Paraíba do Sul. 

 
Palavras-chave: aquífero sedimentar quaternário; várzea do Paraíba do Sul; monitoramento; 
piezômetros. 
 

1. INTRODUCTION 

Attending a demand of São Paulo State Environment Secretariat, a hydrological and 
hydrogeological survey of the floodplain area of the Paraíba do Sul river, in the Tremembé 
municipality, which is being explored by open-pit sand mining was carried out. The research 
area selected included the Paraíso Mining and the rice cultivation area of the floodplain area 
of Paraíba do Sul river, in the Tremembé Municipality encompassed by the UTM coordinates 
442,000 E to 444,000 E and 7,462,000 to 7,464,000 N, Zone 23, datum SAD 69. 

In the 1960s, the Paraibuna and Santa Branca dams were constructed in the Paraíba do 
Sul waters and ever since they have avoided seasonal flooding during the annual summer 
rainy season. However, before they have been built, the floodplains experimented seasonal 
deposition of clays and sands in oxbow lakes. Whenever the meanders were isolated from the 
flow of Paraíba do Sul river, new deposits of sand were formed (Agostini, 2000). 

The Paraíba do Sul river flow, in the Tremembé municipality, is controlled by those 
upstream dams, even though periodic floods, with alluvial sand deposition during periods of 
high precipitation, still occur. The Tremembé municipality was selected for this research 
because it has the largest amount of mining pits in the Vale do Paraiba with approximately 30 
sq km of artificial lake originated from sand mining activities. 
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Figure 1. Location of the research area, installed wells, automatic weather station and the position of 
the cross section A-B. 

 
For sampling the floodplain of the Paraíba do Sul river groundwaters, five shallow wells 

were drilled. Next to each well, two piezometers were drilled to serve as groundwater levels 
point of observation during the pump tests conducted in the wells for determination of the 
Quaternary sedimentary aquifer transmissivity and storage coefficient. Later, these 
piezometers were used to monitor the water table level. Surveys conducted in the area for 
mineral exploration of sands deposits performed by the Paraíso Mining, involved 170 
perforations. The analyses revealed that the soil consists of black organic clay with an average 
depth of 2 m, minimum of 0 and 6.9 m maximum, being 0.6 to 3.4 m clay layer depths the 
most frequent. Below this layer, Quaternary clayey sand deposits that are white-yellowish at 
the top occur, becoming fine sand grayish at the base, with an average thickness of 6.4 m, 
minimum 0.5 m and 9.6 m maximum, occurring mostly between 5 m and 7.8 m. There is 
evidence that these top deposits constituted of fluvial and lacustrine clayey sand have been 
formed in climate colder and drier than present conditions.  

A compact weather station was installed due to the necessity of hydroclimatic 
monitoring, which is absent in the area. Furthermore, surface and underground water use by 
the sand mining activities is considerable especially due to the high rates of evaporation (Reis 
et al. 2006a, 2006b).  

 

2. MATERIAL AND METHODS 

The methodological procedures involved the construction and installation of equipments, 
laboratorial analyses and office work. Analysis of surface water infiltration, assessment of 
physical indices, knowledge of the standard penetration resistance (SPT), drilling to collect 
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samples, discharge pump tests in wells and monitoring of water levels in the Quaternary 
sedimentary aquifer were performed using data logers in the installed piezometers. Monthly 
water quality analyses in wells, rivers and open-pit sand mine were performed during one 
year, in the period between March 2010 and March 2011. 

 

2.1. Hydroclimatic monitoring 
In order to obtain the water balance, a compact weather station, NovaLynx™ was 

installed in the foodplain of Paraíba do Sul river area located near the Paradise Mining 
headquarters, on Kanegai road, 2501, at Rio Verde neighbourhood, Tremembé municipality 
(Figure 1). 

The installed equipments consisted of a rain gauge, model 260-7852, a temperature and 
humidity meter, model 225-THT-1, a barometric pressure meter, model 110-WS-16BP, a net 
solar radiation, model 240-8110 and a sunshine hours logger, model 240-CSD3. 

The hydro-climatic measurements began on 20 February 2010. The equipments were 
calibrated to collect data hourly. For data storage, a datalogger NovaLynx™ model 195-WS-
16 was installed, capable of registering data from all installed equipments. The readings of 
digital equipments were downloaded monthly, via RS232C cable installed in portable PC 
running on Windows XP™. The data logger was installed in a concrete box of dimensions 0.6 
x 0.6 x 0.6 m, and had a metallic door to access controls. 

Power supply (110 V) was furnished by the Paraíso Mining Company. To ensure 
continuous operation, a battery coupled to a no-break for 48 hours uninterruptible power 
supply of continuous operation was installed with surge protectors in order to avoid damages 
on the equipments. The weather station was properly grounded to prevent burning by 
atmospheric lightning. 

 

2.2. Wells and piezometers monitoring 
Four wells were drilled in 2009 and cased with geomechanical PVC pipes of 4"in 

diameter. Eight piezometers were drilled in the vicinity of these wells, two for each one. They 
were cased with geomechanical PVC pipes of 2"in diameter. The wells and piezometers 
across the entire sequence of alluvial quaternary deposits were completed after crossing a 
layer of green clay (bentonite) of altered tertiary sediments constituted of mudstones 
bituminous of the Tremembé Formation, Taubaté Group (Figure 2). Slot pipes of 
geomechanical PVC, forming a filter section were installed at end of the wells and 
piezometers that cross the sandy deposits. In addition, another well (well 1) was drilled for 
discharge tests. 

The locations of the wells and the piezometers were: 
 

Well 1: at UTM coordinates 443,612 E and 7,461,237 N, used for water sampling and 
pump discharge tests; 

Well 2: at UTM 443,981 E and 7,463,248 N, with two piezometers associated built at 
1.91 m and 4.07 m away, forming a right angle; 

Well 3: at UTM 443,768 E and 7,463,275 N, with one piezometer built next the well 
and another located to 1.5 m away; 

Well 4: at UTM 443,619 E and 7,463,368 N, with two piezometers associated built at 
2.87 m and 1.45 m away of the well; 

Well 5: at UTM 443,150 E and 7,463,016 N, with two piezometers associated built at 
2.59 m and 1.63 m away of the well. 
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Figure 2. Schematic cross A-B section in the floodplain of Paraíba do Sul river. 

 
Monitoring water levels in piezometers has been used successfully in estimating 

groundwater recharge (Healy and Cook, 2002) and Su (1994) estimated the evaporation rate 
in shallow aquifers with electronic measurements of the water levels. 

In order to monitor the Quaternary sedimentary aquifer dynamics, automatic water level 
data loggers known as the Global Water WL-16 were installed. The sensor was installed at a 
depth of 7 m and calibrated to record the water level every six hours with an accuracy of 1 
cm. The water level logger were installed in the piezometers near Wells 2, 3, 4 and 5. 
Considering that the automated water level sensors are pressure transducers, they only 
measure the height of water at the sensor depth. Thus, to obtain the water level, it is 
necessary, initially to measure the depth of water. Anytime, the water level is given by the 
initial measure of water level (measured manually) subtracted from the height of water 
recorded by the sensor added to the initial height of water that was recorded by the sensor. 

The initial water level was obtained using manual water level meter by electrical contact. 
Before the final installation of the automatic water level loggers, pump tests of the wells 
discharges were performed to determine the hydrodynamic characteristics of the Quaternary 
sedimentary aquifers. 
 
2.3. Hydrochemical and bacteriological monitoring 

Well 2 was built near a permanent preservation area with riparian vegetation along the 
Paraíba do Sul river, and its water level was monitored since December 3, 2009. The Well 2 
groundwater as well as the superficial waters of the Paraíba do Sul river were sampled and 
analyzed monthly, between March 2010 up to March 2011, for physical-chemical and 
bacteriological characterization. The comparison between the results of the analyses of 
groundwater from the Well 2 and the Paraíba do Sul river waters is relevant because, both 
Well 2 and the Paraíba do Sul river cross the Quaternary sedimentary aquifer, in less than 200 
m from each other. Thus, it became possible to evaluate the interferences between the levels 
and quality of river surface waters and the Quaternary sedimentary aquifer groundwaters. 

The groundwater sampled in Well 3 located 5 m from the edge of an abandoned open-pit 
sand mine and waters of this open-pit was also sampled monthly, from March 2010 until 
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March 2011, for physical-chemical and bacteriological characterization. There is a derivation 
channel from the Piracuama river (located about 1.5 km to the east) which runs throughout the 
entire area of irrigated rice fields of the Crozariol farm and discharges to the abandoned open-
pit sand mine during irrigation or flood events. The waters of this channel were sampled 
monthly from December 2010 until March 2011. 

The Well 4 is located on the side of a secondary road near the main Paraíso Mining sand 
pit. The Well 4 groundwater and the waters from the open-pit sand mine, located nearby, were 
sampled monthly between March 2010 and March 2011. Comparisons of hydrochemical and 
bacteriological data from these waters are relevant to establish the connection between the 
Quaternary sedimentary aquifer and in the sand extraction activity. 

Some analyses were done during the water sampling in the field using the 
multiparametric Horiba W-22XD equipment including: pH, temperature, conductivity, 
turbidity, dissolved oxygen, depth, total dissolved solids and redox potential. Other analyses 
including total and fecal coliforms, and heterotrophic bacteria were analyzed in the Applied 
Biological Research Environment Laboratory of the University of Taubaté, associated with 
the Graduate Program in Environmental Sciences. Other parameters such as COD, BOD, total 
phosphorus, chloride, nitrate, nitrite, ammoniacal nitrogen, sulfate and total iron were 
analyzed in the Water Laboratory of the Department of the Civil Engineering of the Taubaté 
University. In addition, a complete set of analyses of samples collected in February 11, 2010 
to attend the Brazilian Ministry of Health Regulation 518/2004 was performed at the state 
company responsible for water quality and sewage of São Paulo State named SABESP under 
contract. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
3.1. Hydroclimatic characterization 

Daily rainfall data, weekly average wind speed, temperature and humidity in the period 
from April, 2010 to March, 2011 are presented in Figure 3. 

There are two different periods, one with dry months, corresponding to autumn and 
winter seasons and another corresponding to a wet season during spring and summer, with 
maximum precipitation in summer. From August to November, the average wind speeds are 
higher than in other months, when the humidity is lower. Lower average temperatures occur 
from May to August as compared with other months. These observations are consistent with 
the observations of Folhes and Fisch (2006) for Taubaté municipality, a nearby municipality. 

The water balance, comprising one year of continuous meteorological observations, 
between April of 2010 and March of 2011 (Tables 1 and 2; Figure 4) was used as input to 
calculate the potential evapotranspiration by the Penman modified method (Penman, 1948; 
Pereira et al., 1977). The actual evapotranspiration estimation was based on the Thorntwaite 
method as described by D´Angiolella and Vasconcellos (2002). Recorded hourly data of 
temperature, wind speed, relative humidity and sunshine were transformed into monthly 
averages. Rainfall data were recorded hourly but they were reduced to monthly totals, as well 
as the potential evaporation estimated using the Penman modified method. 



DINIZ, H. N.; GALINA, M. H.; TARGA, M. S.; BATISTA G. T.; LINDENBERG, M. F. Hydrogeologic 
monitoring of the Paraíba do Sul river floodplain area subject to sand mining in the Tremembé municipality, SP, 
Brazil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 43-69, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.740) 

 

 49

1/4
/20

10

15
/4/

20
10

29
/4/

20
10

13
/5/

20
10

27
/5/

20
10

10
/6/

20
10

24
/6/

20
10

8/7
/20

10

22
/7/

20
10

5/8
/20

10

19
/8/

20
10

2/9
/20

10

16
/9/

20
10

30
/9/

20
10

14
/10

/20
10

28
/10

/20
10

11
/11

/20
10

25
/11

/20
10

9/1
2/2

01
0

23
/12

/20
10

6/1
/20

11

20
/1/

20
11

3/2
/20

11

17
/2/

20
11

3/3
/20

11

17
/3/

20
11

31
/3/

20
11

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

 
 P

re
ci

pi
ta

tio
n 

(m
m

)

 

 Date

6

7

8

Week

 

 w
ee

kl
y 

m
ea

n 
W

S 
(m

/s)

50

60

70

80

90

100
 

 Week

 w
ee

kl
y 

m
ea

n 
hu

m
ity

 (%
)

 

1/4
/20

10

15
/4/

20
10

29
/4/

20
10

13
/5/

20
10

27
/5/

20
10

10
/6/

20
10

24
/6/

20
10

8/7
/20

10

22
/7/

20
10

5/8
/20

10

19
/8/

20
10

2/9
/20

10

16
/9/

20
10

30
/9/

20
10

14
/10

/20
10

28
/10

/20
10

11
/11

/20
10

25
/11

/20
10

9/1
2/2

01
0

23
/12

/20
10

6/1
/20

11

20
/1/

20
11

3/2
/20

11

17
/2/

20
11

3/3
/20

11

17
/3/

20
11

31
/3/

20
11

15

20

25

30
 

Week

w
ee

kl
y m

ea
n 

te
m

p 
(o C)

 
Figure 3. Daily measurements of precipitation and weekly average of wind speed, natural 
moisture and temperature weekly at the Paraíso Mining area in Tremembé municipality. 

 
The soil in the period of April to October, 2010 was dry and experimented lack of water. 

In this period, the actual evaporation of lakes and open-pit sand mine became equal to the 
potential evaporation. Thus, subtracting the potential evaporation value from the total 
precipitation value, gives 345.6 mm, which is the actual evaporation from the free water 
surfaces.  
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Table 1. Meteorological data from  the Paraíso Mining station for 2010 and 2011. 

2010/11 Highest 
Temp 

Lower 
Temp 

Average 
Temp 

Humidit
y ET P Sun-

shine Wind Sun-
light 

Months ºC ºC ºC % mm mm Hours m/s % 
Apr 32.80 12.90 21.30 80.90 70.50 91.30 4.90 7.10 0.29 

Mai 30.90 9.30 18.90 80.40 91.60 5.30 5.80 7.20 0.30 

Jun 31.00 4.90 15.90 80.10 72.50 7.00 6.50 7.10 0.31 

Jul 30.70 7.10 17.90 79.10 76.00 47.80 6.20 7.30 0.31 

Ago 33.50 7.00 18.00 71.30 103.40 0.00 6.40 7.50 0.31 

Sep 33.50 12.10 20.60 73.90 102.30 45.90 3.00 7.60 0.28 

Oct 32.80 10.50 20.80 77.10 88.00 61.40 4.40 7.40 0.26 

Nov 33.20 15.40 22.30 79.50 86.20 124.00 4.60 7.40 0.24 

Dez 35.10 17.90 24.10 82.10 79.40 159.80 4.70 7.00 0.24 

Jan 35.30 19.00 24.50 82.50 151.90 296.80 5.10 7.00 0.24 

Feb 35.60 18.30 24.60 78.80 82.20 194.30 5.20 7.10 0.24 

Mar 33.40 18.70 23.00 84.70 50.60 270.80 2.90 7.30 0.27 

Média 33.20 12.80 21.00 79.20 87.90 108.70 5.00 7.30 0.27 

Total - - - - 1054.6 1304.4 1825.0 -  
 
Table 2. Water balance based on the Paraíso Mining meteorological station for 2010 and 2011. 

2010/11 PET P-PET Storage ALT Actual ET DEF EXC 

Months mm mm mm mm mm Mm mm 

Abr 92.4 -1.1 123.9 -1.1 92.4 0.0 0.0 

Mai 60.9 -55.6 79.4 -44.5 49.8 11.1 0.0 

Jun 43.0 -36.0 59.5 -19.9 26.9 16.1 0.0 

Jul 51.9 -4.1 57.6 -1.9 49.7 2.2 0.0 

Ago 51.7 -51.7 38.1 -19.5 19.5 32.2 0.0 

Set 66.7 -20.8 32.3 -5.8 51.7 15.0 0.0 

Out 71.2 -9.8 29.8 -2.5 63.9 7.3 0.0 

Nov 87.4 36.6 66.4 36.6 87.4 0.0 0.0 

Dez 107.1 52.7 119.1 52.7 107.1 0.0 0.0 

Jan 121.2 175.6 125.0 5.9 121.2 0.0 169.7 

Fev 123.7 70.6 125.0 0.0 123.7 0.0 70.6 

Mar 111.6 159.2 125.0 0.0 111.6 0.0 159.2 

Average 82.4 26.3 - - 75.4 7.0 33.3 

Total 988.8 315.6 - - 904.9 83.9 399.5 
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Water balance in Paraíba do Sul river floodplain area
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Figure 4. Water balance in soil with 125 mm of field capacity from April 2010 to 
March 2011. 
 

Water supplies resulted from the total precipitation from part of December and from 
January to March 2011. This water infiltrates into the soil and is either stored in the 
Quaternary sedimentary aquifer or used for irrigation of cultivated areas or lost by the 
evapotranspiration processes of native forests and grasslands. Especially in this period, water 
evaporated also from the soil. 

The precipitation from mid-April 2010 until mid-October 2010 in the floodplain area of 
the Paraíba do Sul river, estimated at the Paraíso Mining meteorological station was low. The 
water balance showed 83.9 mm of water deficiency in the soil for that period. The evaporation 
reached 516.3 mm from the artificial lakes formed by the open-pit sand mine. This 
corresponds to 516,300 m3 of water per square kilometer of the open-pit sand mine. This is a 
value compatible with that found by Diniz et al. (2010), of 500,000 m3 per square kilometer 
per year estimated based on stream flow historical data, precipitation and evaporation of the 
Piracuama river basin, located nearby the study area. In this study the evaporation values were 
directly observed. 

The estimated water surplus between October 2010 and March 2011 was 399.5 mm and 
the precipitation exceeded the evaporation in 568.8 mm. Therefore, the total evaporated is 
fully compensated by rain fall on the reservoir formed by artificial lakes due to the sand 
mining. 

 
3.2. Fluctuations in water levels of the Quaternary sedimentary aquifer 

The geologic analysis obtained during the drilling of Well 2 showed a gray clay soil up to 
0.7 m deep. From this depth up to 2 meters, white yellowish clayey sand occurs; between 2 to 
5.5 m medium to very coarse sand (Quaternary Period) occurs; between 5.5 to 6 m, green 
bentonite, an alteration product of shale clayey (Tertiary Period) appears; 6 to 6.5 m, occurs a 
clayey shale; and between 6.5 to 12 m, green bentonite appears again. 

In the piezometer, located at 4.1 m far from the Well 2, an automatic water level gauge 
was installed and operated since December 3, 2009. The equipment was calibrated for hourly 
measurements until February 11, 2010. It was observed that measures taken every six hours 
were sufficient to detect any changes in the Quaternary sedimentary aquifer water level, 
therefore, the equipment was recalibrated to register data for this time period from that date 
on. 
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The water level (in meters) × time (in hours) and rainfall data are shown in Figure 5. 
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Figure 5. Water levels of the Well 2 and rainfall data corresponding, respectively, to the same 
time intervals (water levels in hours, precipitation in days) from the beginning of the study on 
December 3, 2009 up to 28 July, 2011. 

 
At the beginning of this study, the water level in Well 2 was 3.01 m deep and rose to 1.82 

m in December 31, 2009 with precipitation. Next day, the equipment was damaged by 
lightning. Its replacement occurred on June 11, 2010 when the new equipment installed 
showed the water level at 3.08 m deep. Then, the water level dropped to 3.27 m and rose 
again after the rains of July 14, 2010. The water level rose until 3.00 m and had small 
oscillations until the end of December 2010, when due to the extremely rainy period, showed 
a strong increase that lasted until January 17, 2011, rising to a depth of 1.51 m. This was 
followed by a decrease until early March and rose again to 1.80 m on March 8, 2011. There 
was a sequence of oscillations due to variations in the March precipitation. These oscillations 
were interrupted by artificial discharge of surface water and groundwater done by the Mining 
Paraíso personnel that opened up channels that connected the abandoned sand mine water 
with the Paraíba do Sul river. By mid-April, the dry period of 2011 begun and Well 2 showed 
the decrease in the water levels of the Quaternary sedimentary aquifer. 
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Five meters away from the abandoned open-pit sand mine, at the Well 3 site, a 
piezometer, installed at 1.5 m from the well, has been monitored since March 12, 2010 
(Figure 6). The geological log of the Well 3 indicated that there was a landfill constituted by 
sandy-silty soil until 5.5 meters of depth. This landfill is over imposed to the Quaternary 
deposits constituted of coarse to very fine sand, between 5.5 and 8 m deep, which was not 
removed during sand extraction of the open-pit mining activities. Between 8 and 8.5 m green 
clays (bentonite) appear. They are an alteration product of the clay and Tertiary shale 
weathering, situated beneath of the Quaternary sand deposits. 
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Figure 6. Groundwater levels and precipitation data for the Well 3 from the beginning of the study on 
December 3, 2009 up to April 4, 2011. 
 

The water levels of the Well 3 (Quaternary sedimentary aquifer) are strongly influenced 
by water fluctuations in the open-pit sand mining by water discharge from water use by the 
Paraíso Mining activities and farmers during irrigated rice field operations (Figure 6). 

It can be observed by the analysis of Figure 6, that since March 2010 until mid-April 
2010, the water levels of the Quaternary sedimentary aquifer remain constant probably due to 
a balance between evapotranspiration and rainfall. From mid-April until mid-July of 2010 
water levels fall at a constant rate due to evaporation from the lake of the abandoned open-pit 
mine and also due to groundwater flow towards active pits that are subject to direct 
evaporation during the following dry period. 

After the rains of July 14, 2010 water levels in Well 3 rose again until it reached a 
plateau situated around 1.9 m level, which oscillated until the month of November 2010. 
These oscillations are probably due to water entering the aquifer from the flow of the Paraíba 
do Sul river, subject to fluctuations in water levels controlled by the Santa Branca dam 
management located upstream. 
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In November, the water level of the Quaternary sedimentary aquifer at the site of Well 3 
reflected the rise of water level due to the release of water from the Piracuama river channel 
resulted from the canals managed by farmers for flooding irrigated rice fields. In mid-
December, 2010 until mid-January, 2011, the equipment did not show variations in water 
levels due to clayey material that clogged the sensors at the bottom of the piezometer, even 
though variations might have occurred. The equipment was replaced in early February, 2011 
and begun to record the fluctuations in water levels. A rise in water levels was registered on 
February 28, 2011 due to the opening of a ditch by the miners to release water from the active 
open-pit sand mine which overflowed due to the large influx of water from the Quaternary 
sedimentary aquifer. 

On March 18, 2011, with the purpose of reducing the water levels of the abandoned 
open-pit sand mine, which also had overflowed, the miners opened up another trench, 
connecting this abandoned mine directly to Paraíba do Sul river and the water levels returned 
to back down in the abandoned mine as in the Well 3, as well (Figure 6). 

 
3.2.1. Hydrodynamic modeling based on observations of water level fluctuations of the 
Quaternary sedimentary aquifer 

An analysis of hydrographs obtained from piezometers to evaluate shallow aquifer 
recharge has been reported by Raj (2004). Similarly, water levels monitoring proved to be an 
adequate concept for the floodplain of the Paraíba do Sul river hydrodynamics analysis. The 
Quaternary sedimentary aquifer type in the location of Well 2 behaves as a confined aquifer 
(Diniz et al., 2010). The geological profile indicates that there is a layer of clay organic soil, 
impermeable, up to 0.7 m deep, followed by loamy white-yellowish sands up to 2 m, fine to 
coarse sand up to 5.5 m, and green clay (bentonite) up to 12 m deep. The transmissivity value, 
reported by Diniz et al. (2010), for the layer between 2 and 5.5 m was 15.5 m2/h and the 
storage coefficient equal to 0.032. 

Based on Jacob (1940), the groundwater drawdown of a piezometer located near a well 
that is being pumped is given by Equation 1. 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Sr
tT

T
Qs 2

25.2log
4

3.2
π

                        [1] 

 
where, s = drawdown (m), Q = discharge rate (m3/h), T = transmissivity (m2/h), t = time (h), 

r = distance between the piezometer and the point of groundwater discharge (m) and 
S = storage coefficient (dimensionless). 

 
The observed decrease in the piezometer associated with Well 2 between January 18 and 

February 17, 2011 (Figure 7) is similar to the drawdown of the water level in one piezometer 
that is lowering due to the pumping from a well nearby. Nonetheless, there is no pumping in 
the Quaternary sedimentary aquifer, but it is influenced by open-pit mines located nearby that 
experience evaporation (loss to the atmosphere). These caves cross the aquifer laterally, 
allowing horizontal flow of groundwater, causing a similar pumping effect. 

Jacob's expression (1940) can be rewritten (Equation 2), keeping all parameters constant, 
except the drawdown (s) and time (t). 

s = (value1) × log[(value2) × t]            [2] 
 
where: 

s = observed drawdown or demotion (in meters); 
t = time determined from the beginning of the drawdown (in hours); 
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value1 (value of the constant 1) = Q/4π × T, where Q = total flow from evaporative free 
surfaces by the lakes formed in the open-pit mines and T = Quaternary sedimentary 
aquifer transmissivity; 
value2 (value of the constant 2) = 2.25 T /r2 S, where r = average distance of the 
piezometer to points of discharge of the aquifer, in meters, and S = storage coefficient of 
the Quaternary sedimentary aquifer. 
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Figure 7. Water levels and rainfall data for the piezometer associated with Well 2 from the 
beginning of the study on June 11, 2010 up to April 22, 2011. 

 
The peak in Figure 7, corresponds to the water level of 1.51 m that was reached at 9890 

hours, since the beginning of the water level measurements in the Well 2. Using two points in 
Figure 7, one at the beginning of the drawdown, P1 (1.66 m and 9956 hours, in day 
21/01/2011 at 16 pm) and P2 (2.6 m and 10 486 hours, in day 12/02/2011 at 13 pm), and 
applying the Equation 2, result in two equations with two unknown terms, as follows: 

 
s = (value1) × log[(value2) × t] ⇒ (1.66–1.51) = (value1) × log[(value2) × (9956-9890)] 
⇒ 0.15 = (value1) × log[(value2) × 66] 



DINIZ, H. N.; GALINA, M. H.; TARGA, M. S.; BATISTA G. T.; LINDENBERG, M. F. Hydrogeologic 
monitoring of the Paraíba do Sul river floodplain area subject to sand mining in the Tremembé municipality, SP, 
Brazil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 43-69, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.740) 

 

 56

s = (value1) × log[(value2) × t] ⇒ (2.6–1.51) = (value1) × log[(value2) × (10486-9890)] 
⇒ 1.09 = (value1) × log[(value2) × 596] 

Solving these equations with two unknown terms, it results in: 
 

value1 = 0.985 and value2 = 0.0215 
 
value1 = 2.3 Q/4πT = 0.985 ⇒ Q = 0.985×4π×15.5/2.3 ⇒ Q = 83.4 m3/h (discharge rate 
from the water springs or subtracted from the aquifer by evaporation in the open-pit sand 
mines) 
value2 = 2.25 T/r2 S = 0.0215 ⇒ r2 = 2.25×15.5/(0.036×0.0215) ⇒ r2 = 45048 ⇒ r = 
212.2 m (average distance where the discharges occur, which can correspond to places 
where evaporation occur on the free water surfaces of the open-pit sand mines). 
 
The Well 4 was built within a walking distance from the activities of the open-pit sand 

mines in the Paraíso mining, next to a road in the Crozariol farm. The site was land filled with 
a gray-brown clay silty soil up to 3 m in depth, from 3 to 4 m, the Quaternary sediments have 
a yellow-white color silty sand, from 4 to 5 m, whitish red clayey sand, from 5 to 9.5 m, fine 
to medium Quaternary sedimentary sand of light gray color, from 9.5 to 13 m clay green 
(bentonite) occurs as altered products from clays and Tertiary bituminous shale. From 13 m 
depth down to the end of the drilling (15 m), there is Tertiary clayey bituminous shale of the 
Tremembé Formation, Taubaté Group. 

An automatic water level meter was installed in a piezometer located at 2.87 m from the 
Well 4, and the water level was monitored since January 6, 2010. After the rains of early 
2010, which ended on April 9, this piezometric levels showed a long period of drawdown, 
which lasted until July 14, 2010, when heavy rains occurred. The concepts of hydrodynamics 
of the aquifer can be applied for this period of drawdown and knowing that at the Well 4 site, 
the Quaternary sedimentary aquifer behaves as a confined aquifer type (Diniz et al., 2010) 
with values of transmissivity of the 30 m2/h and storage coefficient equal to 2×10-4. 

Analogous to the Well 2 piezometer, the simplified equation proposed by Jacob (1940) to 
determine the hydrodynamic parameters of the Quaternary sedimentary aquifer, for the 
piezometric near the Well 4 site drawdown data was applied. In Equation 1 formulation, the 
water lost to the atmosphere in open pit mines, will be treated similarly to the water 
withdrawn by a pumped well. Probably, in this case, the subtraction from the aquifer water 
(water flow) is due to the evaporation in the open-pit sand mines. 

In the same fashion, the drawback observed in piezometer of Well 4, in the period 
between April 9 and July 23, 2010 (Figure 8), is similar to the drawdown of the water level of 
a piezometric which experiences a water level decrease due to the pumping from a nearby 
well. In the case of Quaternary sedimentary aquifer, there is no pumping, but the water loss is 
due to the evaporation of the open-pit mines located nearby, as these caves cross the aquifer 
laterally, there is a horizontal flow of groundwater, causing an effect similar to pumping. 

Applying Jacob (1940) equation to the data of piezometer associated with Well 4, as 
done for the Well 2, Equation 3 can be stated as: 

 
s = (value3) × log[(value4) × t]            [3] 

and; 
s = observed drawdown or demotion (in meters); 
t = time determined from the beginning of the drawdown (in hours); 
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value3 (value of the constant 3) = Q/4π T, where Q = total flow from the evaporative 
free surfaces by the lakes formed in the open-pit mines and T = Quaternary sedimentary 
aquifer transmissivity; 
value4 (value of the constant 4) = 2.25 T/r2 S, where r = average distance of the 
piezometer to points of discharge of the aquifer, in meters, and S = storage coefficient of 
the Quaternary sedimentary aquifer. 
 

The peak in Figure 8, corresponds to the water level of 4.19 m that was reached at 2226 
hours (day 09/04/2010 at 1 AM), since the beginning of the water level measurements in Well 
4. 
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Figure 8. Water levels and rainfall in the piezometer at the site of Well 4 from the beginning of the 
study on January, 2010 up to April 13, 2011. 

 
Using two points in Figure 8, one at the beginning of the drawdown, P1 (4.50 m and 

4405 hours, in the day April 16, 2010 at 10 AM) and P2 (4.87 m and 3119 hours, in the day 
May 16, 2010 at 10 AM), and applying the Equation 2, result in two equations with two 
unknown terms, as follows: 

 
s = (value3) × log[(value4) × t] ⇒ (4.50–4.19) = (value3) × log[(value4) × (2405-2226)] 
⇒ 0.31 = (value3) × log[(value4) × 179] 
s = (value3) × log[(value4) × t] ⇒ (4.87–4.19) = (value3) × log[(value4) × (3119-2226)] 
⇒ 0.68 = (value3) × log[(value4) × 893] 



DINIZ, H. N.; GALINA, M. H.; TARGA, M. S.; BATISTA G. T.; LINDENBERG, M. F. Hydrogeologic 
monitoring of the Paraíba do Sul river floodplain area subject to sand mining in the Tremembé municipality, SP, 
Brazil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 43-69, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.740) 

 

 58

Again, solving these two equations with two unknown terms, it results in: 
 

value3 = 0.5444 e value4 = 0.0215 
 
value3 = 2.3 Q/4πT = 0.5444 ⇒ Q = 0.5444.4π.30/2.3 ⇒ Q =89.2 m3/h (discharge rate 
from the water springs or subtracted from the aquifer by evaporation in the open-pit sand 
mines) 
 
value4 = 2.25.T/r2.S = 0.0215 ⇒ r2 = 2.25.30/(0.004.0.0215) ⇒ r2 = 784883 ⇒ r = 885 
m (average distance where the discharges occur, which can correspond to places where 
evaporation occur on the free water surfaces of the open-pit sand mines). 
 
Although the aquifer of the Paraíba do Sul river floodplains is compartmentalized 

because it is constituted of sand deposits that fill meandering channels formed by the ancient 
river course, its thickness, width and geometry vary, and its hydraulic properties are not a 
constant (Diniz et al., 2010). However, data obtained from monitoring of piezometers 
constructed near Well 2 and Well 4, have shown that there is a constant discharge flow, 
respectively of 83.4 m3/h and 89.2 m3/h at distances of 212.2 m and 885 m, respectively. 

Considering the measured flow rate of 89.2 m3/h of Well 4, during the period between 
April 16, 2010 and May 16, 2010, the evaporation rate, originating from artificial lakes, is 
equivalent to 71.27 mm (Table 2), which corresponds to an area of 964.97 square meters. This 
data is compatible with the dimensions of an open-pit sand mine located in the vicinity of the 
Well 4. It is worth mentioning that at the same distance from the midpoint of discharge, 
located at 885 m from the Well 4, there are several open-pit mines with areas equal to or 
greater than the aforementioned area. 

 
3.2.2. Interpretation of the direction of groundwater flow in the floodplain of the 
Paraíba do Sul river 

Water level measurements collected daily (averaged for every 6 hours) in the period from 
11/06/2010 to 28/6/2011, in the Wells 2 and 4, respectively, located at a distance 
perpendicular to Paraíba do Sul river of approximately 212 m and 415 m, are shown in Figure 
9. It can be observed that the water level of well 2 was always above the Well 4 water level. 
This indicates that the groundwater flow of the Quaternary sedimentary aquifer floodplain 
area of the Paraíba do Sul river is always of the river to the aquifer (river influential) or, that 
the river has the control of the water levels from the Quaternary sedimentary aquifer. 

As the average difference of water levels between Wells 2 and 4 is 0.95 m, and the 
distance between them of 415 m, they have the following hydraulic gradient: 
 

i = 0,95/415 = 0,0023  
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Figure 9. Daily water levels of Wells 2 and 4, referred to a zero datum equal to the mouth of the 
casing tube of Well 2 and precipitation data of the floodplain area of the Paraíba do Sul river, in 
Tremembé municipality. 
 

3.3. Physical-chemical and bacteriological analysis of the surface waters and 
groundwater 
 
3.3.1. Comparisons between the water quality of the Well 2 and Paraíba do Sul river 

The comparison between the waters from Well 2 and of the Paraíba do Sul river are 
relevant because they cross the Quaternary aquifer, at a distance less than 200 m. Therefore, 
the chemical and quality characteristics of surface water interfere on the groundwater on the 
site (Table 3).  

The analyses of pH and Eh are indicative that there is interference between the 
Quaternary sedimentary aquifer on the Well 2 site and the surface waters of the Paraíba do 
Sul river. The similarity between the results of the analyses of these parameters shows that 
there is a mixture between groundwater and surface water and this interference propagates 
throughout the Quaternary sedimentary aquifer. 
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Table 3. Bacteriological, physical and chemical analyses of water samples from Well 2 and Paraíba do 
Sul river surface waters. 

Sampling Dates 

2010 2011 PARAMETERS 
Mar 
25 

Apr 
13 

May 
11 

Jun 
15 

Jul 
27 

Ago
10 

Sep 
10 

Oct 
19 

Nov 
24 

Dez 
7 

Fev 
1 

Mar
15 

pH 5.54 5.98 6.09 6.12 6.05 5.97 6.02 5.96 6.04 6.03  5.42 
pH 5.75 6.64 6.32 6.16 6.42 6.54 6.36 6.04 6.20 6.22 6.20 5.97 
Conductivity  18.0 18.0 12.19 12.30 26.0 27.0 29.0 27.0 11.0 11.0  11 
Conductivity  9.0 13.0 21.50 23.70 13.0 15.0 15.0 11.0 6.0 4.0 6.0 4 
Turbidity (NTU) 460 57 9.56 100 69 23 74 120 340 150  97 
Turbidity (NTU) 110 120 35.7 39 130 76 75 85 78 72 64 66 
Temp (°C) 22.7 23.3 22.8 21.5 22.5 22.3 22.2 21.9 22.1 22.0  23 
Temp (°C) 26.5 22.8 21.5 17.7 19.2 19.2 20.4 21.6 24.1 24.7 25.7 24.7 
TDS (g/L) 0.11 0.12  0.15 0.17 0.28 0.21 0.22 0.07 0.07  0.07 
TDS (g/L) 0.06 0.09  0.10 0.08 0.10 0.09 0.07 0.04 0.03 0.04 0.03 
Eh -130 -40 -50 -63 -85 -75 -113 -104 -102 -126  -194 
Eh 67 42 140 116 98 140 30 -5 141 71 41 12 
Cl- (mg/L)     18.7 28.84 25.44 59.52 145.5 187 277.6 218.5 

Cl- (mg/L)     20.44 32.96 33.92 46.96 28.13 21.67 30.49 34.2 
COD (mg/L)    22.44 19.71 9.15 19.15 24.96 15.46 0.00 19.87 21.50 20.61 
COD (mg/L)  11.10 10.67 13.37 9.15 14.42 13.44 8.10 14.40 7.36 19.71 9.86 
BOD (mg/L)     0 0 0 0 0 0 2.2 0 
BOD (mg/L)     3.8 2.2 2.2 1.6 2.0 1.2 1.6 0.6 
NO3

- (mg/L)   0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.11 0 0 
NO3

- (mg/L)   0.17 0.34 0.37 0.35 0.33 0.36 0.26 0.01 0.34 0.35 0.3 
NO2

- (mg/L)  0.02 0.02 0.02 0 0 0.06 0 0 0 0 0 
NO2

- (mg/L)  0.02 0.03 0.02 0.04 0.20 0.02 0.02 0.04  0.04 0.02 
NH4

- (mg/L)   1.01 0.20 0.20 0.18 0.15 2.36 1.25 2.45 2.85 2.70 2.85 
NH4

- (mg/L)   0.05 0.06 0.00 0.05 0.00 0.13 0.21 0.32 0.34 0.27 0.26 
SO4

- (mg/L)    20.00 0.00 0.00 15.77 1.89 1.29 0.38 1.78 0 
SO4

- (mg/L)    0.00 0.00 0.00 6.06 1.22 1.52 0.18 0.60 0.39 
Fe (mg/L)    1.25 1.20  2.40 2.50  0.69 12.10 10.8 
Fe (mg/L)    0.23 0.23 0.23 0.23 2.30 0.29 0.31 0.41 0.33 
P-tot (mg/L)  0.47 0.47 0.45 0.16 0.32 0.20 0.38 0.40 0.00 0.43 0.49 
P-tot (mg/L)  0.14 0.11 0.15 0.04 0.27 0.11 0.15 0.00 0.21 0.34 0.21 
TOTCOL (MPN/100mL)  0 13  13  23 13 40 14 14 180 
TOTCOL (MPN/100mL)  13000 540000  540000  22000 49000 5400 1700 1600 13000 

FCC (MPN/100mL) 2 0 0 0 0  0 7.8 13 0 11 13 
FCC (MPN/100mL) 4.5 33 4000 220 14000  9200 11000 1400 2 23 7900 
GHB (UFC/mL)  370 140 260 1200 170 120 640 170 120 160 1000 

GHB (UFC/mL)  >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 1900 >5700 >5700 

Time sampling    10:50 10:23 10:35 10:06 9:47 12:08 9:51 11:47 11:20 
Time sampling    9:35 9:30 9:40 9:48 9:28 9:16 9:15 11:30 9:08 

Note: no color represents the parameters analyzed for Well 2 and in light blue the Paraíba do Sul river results. 
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Another valid comparison is between the chemical parameters (chlorides, ammonia 
nitrogen and total phosphorus) analyzed in Well 2 and Paraíba do Sul river. It was verified 
that after the period of agricultural fertilizer application, held between August and September 
2010, the levels of ammonia increased probably due to the application of urea with liming 
(Araújo et al., 2011). The ammonia slowly seeps into the aquifer, primarily from the 
dissolution caused by the rains of October, in 2010, increasing the concentration in the 
subsequent rainy period. 

Andrade et al. (2010) showed that the fertilization of the soil using urea and NPK in the 
floodplain area of the Paraíba do Sul river occurs between September and November. 

The pH remains constant during the dry season and decreases with the onset of the rainy 
season, mainly from December 2010, decreasing significantly in both aqueous system, of the 
Well 2 groundwater and Paraíba do Sul river (Table 3). The decrease in pH reduces the 
aqueous environment and it allows a greater amount of dissolved iron ions. 

The chlorides of the Paraíba do Sul river waters have their origin in the consumption of 
salt by the population and dumping of untreated domestic sewage. In the Quaternary 
sedimentary aquifer groundwater, at the Well 2 site, their origin is derived from the 
infiltration from the Paraíba do Sul river water and organochlorine pesticides applied during 
rice germination in the months of October and November, 2010. The infiltration and 
contamination with pesticides is higher in the rainy months that follow this application. 

Total phosphorus does not have a significant concentration in the Paraíba do Sul river or 
in Quaternary sedimentary aquifer at the Well 2 site. Its level varies but are very low and 
follow the same trend both in the river and in the groundwater. The similarity of the contents 
of this parameter can also reveal a strong indication of mixing of waters of the Paraíba do Sul 
river with groundwaters of the Quaternary sedimentary aquifer throughout 2010. 

Biochemical Oxygen Demand had some annual variation at Well 2 and Paraíba do Sul 
river waters had similar variation for this parameter. Biochemical Oxygen Demand of five 
days and Chemical Oxygen Demand are parameters with little annual variation in both the 
Paraíba do Sul river, as in the Quaternary sedimentary aquifer waters. 

The Biochemical Oxygen Demand of five days fluctuates randomly in the Paraíba do Sul 
river and Well 2, but the in groundwater its value is usually higher than in the river. It has no 
consistent relationship with the water level fluctuations or climatic periods. 

The amount of total coliforms in the Paraíba do Sul river (ranged between 100,000 and 
1,000,000 for each 100 mL) is higher during the dry season and had a significant decrease 
with the onset of the rainy season of 2010 (ranged between 1,000 and 10,000 per 100 mL). In 
the groundwater sampled at Well 2 site, the quantity fluctuated between 0 to 180 per 100 mL. 

The E-coli were absent at Well 2, in the dry season of 2010 and were present only in 
amounts smaller than 12 per 100 mL, after the rains that begun in October, 2010. However, in 
the Paraíba do Sul river their number may reach 10,000 per 100 mL, being larger in the dry 
season in as much as they have an inverse relationship with temperature and precipitation. 

 
3.3.2. Comparisons between the water quality at Well 3, open-pit inactive mine, and 
discharge channel of rice irrigation 

Results of bacteriological and chemical analysis of water samples at the Well 3, at an 
inactive open-pit mine and at the entrance of a rice irrigation discharge channel are given in 
Table 4.  
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Table 4. Results of chemical analysis performed with water samples from Well 3, inactive open-pit mine 
and channel's mouth of the Piracuama river. 

 

Dates of samples collect and results 
2010 2011 PARÂMETERS 

25/3 13/4 11/5 15/6 27/7 10/8 10/9 19/10 24/11 7/12 1/2 15/3 
pH 5.67 6.02 5.95 6.06 6.11 5.76 5.83 5.82 5.86 5.90 5.90 5.25 
pH 6.00 6.15 5.73 6.00 5.82 5.60 6.28 6.03 5.45 5.85 5.90 5.78 
pH          6.29 6.05 5.91 
Conductivity (mS/m) 21.0 26.0 17.42 16.18 19.0 21.0 22.0 21.0 9.0 9.0 11.0 8 
Conductivity (mS/m)  12.0 14.0 19.18 28.80 15.0 10.0 12.0 7.0 3.0 2.0 4.0 3 
Conductivity (mS/m)          2.0 5.0 3 
Turbidity (NTU) 170 53 26 180 220 170 210 160 230 89 50 78 
Turbidity (NTU) 260 100 61 91 650 330 250 120 62 26 65 93 
Turbidity (NTU)          23 83 250 
Temp (°C) 21.6 22.0 21.4 20.2 20.8 20.8 20.8 20.7 21.1 20.8 22.1 23.1 
Temp (°C) 29.0 23.7 21.3 17.0 18.8 18.1 20.1 20.2 24.3 27.8 27.9 26.3 
Temp (°C)          26.8 26.6 27 
TDS (g/L) 0.13 0.17  0.13 0.12 0.14 0.15 0.14 0.06 0.06 0.08 0.06 
TDS (g/L) 0.07 0.09  0.12 0.07 0.06 0.08 0.05 0.02 0.01 0.04 0.02 
TDS (g/L)          0.01 0.03 0.02 
Eh -79 16 -42 -59 -102 -83 -152 -151 -82 -98 -205 -146 
Eh -71 -61 -180 -195 -199 -54 -124 -120 -42 19 -247 -65 
Eh          36 41 68 
Cl- (mg/L)     19.14 32.44 26.5 56.26 55.29 208.3 232.1 237.5 
Cl- (mg/L)     23.05 35.02 35.51 44.17 22.79 21.25 29.58 28.03 
Cl- (mg/L)          24.22 23.21 24.7 
COD (mg/L)  13.67 6.10 12.51 22.53 27.81 29.23 28.42 19.50 27.20 19.14 31.74 20.61 
COD (mg/L)   21.50 17.66 17.25 60.19 44.35 40.70 39.74 16.80 23.92 17.92 20.83 
COD (mg/L)          13.98 34.56 46.59 
BOD (mg/L)      0 0 0 0 2.0 0 0 0 
BOD (mg/L)      0 0 0 0 0 0 0 0 
BOD (mg/L)          1.8 1.00  
NO3

- (mg/L)   0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.07 0 0 
NO3

- (mg/L)   0.09 0.12 0.06 0.17 0.00 0.22 0.00 0.02 0.08 0.00 0 
NO3

- (mg/L)          0.05 0.00 1.21 
NO2

- (mg/L)  0.02 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
NO2

- (mg/L)  0.00 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO2

- (mg/L)          0.00 0.00 0 
NH4

- (mg/L)   3.04 0.30 0.00 0.21 0.15 3.26 2.25 3.25 8.50 3.55 3.85 
NH4

- (mg/L)   0.03 0.08 0.26 0 0 0.69 o 0.10 0.19 0.13 0.07 
NH4

- (mg/L)          0.2 0.15 0.1 
SO4

- (mg/L)    0 0 0 5.05 1.03 0.23 0 13.50 0.47 
SO4

- (mg/L)    0 0 0 0 1.06 0.98 0 0.38 0.54 
SO4

- (mg/L)          0.09 0.00 0.49 
Fe  (mg/L)    1.20 1.20  2.40 2.50 1.33 1.11 0.49 7.2 
Fe (mg/L)    0.25 0.24 0.23 0.23 2.30 0.40 0.36 0.27 0.13 
Fe  (mg/L)          0,41 0,52 0,12 
P-tot (mg/L)  0,44 0,30 0,72 0,54 0,38 0,54 0,47 0,68 0,14 0,14 0,59 
P-tot (mg/L)  0,13 0,09 0,13 0,20 0,25 0,34 0,08 0,00 0,11 0,08 0,23 
P-tot (mg/L)          0,02 0,32 0,21 
TOTCOL (MPN/100mL)  0 13  13  23 13 40 14 14 68 
TOTCOL (MPN/100mL)  13000 540000  540000  22000 49000 5400 1700 1600 790 
TOTCOL (MPN/100mL)          1400 240 260 
FCC (MPN/100mL) 2 0 0 0 0  0 7,8 13 0 11 45 
FCC (MPN/100mL) 4,5 33 4000 220 14000  9200 11000 1400 2 23 610 
FCC (MPN/100mL)          110 100 130 
GHB (UFC/mL)  370 140 260 1200 170 120 640 170 120 160 340 
GHB (UFC/mL)  >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 1900 >5700 >5700 
GHB (UFC/mL)          >5700 4200 >5700 
Time of sampling    10:50 10:23 10:35 10:06 9:47 12:08 9:51 11:47 12:05 
Time of sampling    9:35 9:30 9:40 9:48 9:28 9:16 9:15 11:30 12:00 
Time of sampling          10:30 12:40 12:30 

Note: Data of Well 3 are not highlighted, light blue color refers to hydrochemical parameters of the inactive sand 
mine, and green to the parameters of the mouth of the diversion channel of the Piracuama river used in rice crop 
irrigation. 
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The values found for the analyzed parameters are different for Well 3, the inactive mine, 
and channel entrance from Piracuama river. There is great interference between these waters 
of diverse nature (Quaternary sedimentary aquifer, rainwater and river) due to their proximity 
(5 m distance between the edge of the inactive mine and Well 3). Therefore, the physico-
chemical and bacteriological characteristics of Well 3 groundwater should be compared with 
the inactive open-pit sand mine and the mouth of the channel in the Piracuama river. A proper 
comparison can be made based on the physical parameters of these waters (pH, Eh and 
dissolved metals) as a function of the collection period. In March and April, 2010, when there 
were a large amount of rainfall in the area of the floodplain of the Paraíba do Sul river it 
corresponded to a period in which the inactive sand mine maintainen a balance between the 
input quantities from rain and output of water due to evapotranspiration. Under these 
conditions there is a tendency for both the pH and the Eh towards neutrality due the water 
supply from rains. 

At the end of April, the water levels of the sedimentary aquifer at the Well 3 site began to 
fall, following the artificial lake levels formed by the inactive sand mine. The water from the 
Quaternary sedimentary aquifer has a negative oxide-reducer potential caused by the absence 
of dissolved atmospheric oxygen (the aquifer is confined by a layer of clayey, organic, 
waterproof soil, with an average thickness of 0.7 m). The water of the artificial lake formed 
by the inactive mine also has a similar reducing environment behavior of the aquifer and 
becomes, in the following dryer months, increasingly reductive, but in this case, this increase 
is caused by the swampy environment where there are many roots of dead plant that consume 
the available oxygen. A reducing environment favors an increase in dissolved metals by 
ionization, and therefore, the waters of the Well 3 have a proportionately larger amount of 
iron ions due to a more negative Eh than the waters of the artificial lake (Table 4). 

Since November, 2010, there is a gradual increase in rainfall and the trend of the Eh and 
pH is inverted, since the increase of rain water makes the environment less reducer because 
there is a greater balance of the hydrogenic potential in this water. This also causes a decrease 
in the dissolved iron content in the aquifer and in the inactive mine. 

In the samples collected on February 1, 2011, there was an unexpected increase of 
reducing conditions in the inactive mine due to Eh. At that day, the inactive mine was 
interconnected with other inactive mines, a technique used by the miner to increase the 
discharge of water to the Paraíba do Sul river. This procedure decreased the dissolved oxygen 
in the inactive caves because of the increasing in oxygen consumption due to the mobilization 
of organic matter (roots and plants) from the bottom of the inactive sand mine. 

Therefore, in February, 2011, reducing environment prevails for both the inactive open-
pit mine and Quaternary sedimentary aquifer at Well 3 site. Consistently, the following month 
March, 2011, the iron ionic content has increased significantly in both places. 

Conductivity is a parameter that indicates the amount of total dissolved solids in a 
solution. The relationship between conductivity (in mS/m) and total dissolved solids (in 
mg/L) resulted in a correlation coefficient of 0.15 for Well 3 groundwater, while for the 
inactive open-pit mine it was equal to 0.19 and for the waters at the mouth of the channel in 
Piracuama river it was 0.17. 

The average temperature of the groundwater in Well 3 site was 21.3 °C (12 samples) 
with standard deviation of 0.8°C, indicating that there is little annual variation. The waters of 
the inactive mine are in direct contact with the atmosphere and therefore, they have an 
average temperature slightly higher (22.9 °C) and a standard deviation of 4.2°C, indicating 
greater annual variation. The correlation of these parameters for the waters of the estuary of 
the channel in Piracuama river was not considered because of the short sampling period (only 
3 months). 
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Another necessary comparison is between the chemical parameters (chlorides, ammonia 
nitrogen and phosphate) that were analyzed in the Well 3 groundwater, the water of inactive 
sand mine and the mouth of the channel in Piracuama river. 

The chlorides can have two origins in the case of groundwater and surface water in the 
floodplain of the Paraíba do Sul river. They either come from wastewater (consumption of salt 
by the population that is discharged into the rivers as untreated sewage) or from 
organochlorine pesticides used in the rice during the growing season. 

In the waters of inactive sand mine, the levels of chloride vary little because in this case 
it comes from the waters of the channel in Piracuama river where the load of untreated 
domestic sewage originating from rural districts in the municipality of Pindamonhangaba and 
Tremembé are launched. In the aquifer near the inactive mine, the water levels increased 
sharply after periods of intense rains, and the same occurs in the inactive mine, raising the 
suspicion that this increase is due to the infiltration of rainwater organochlorine pesticides 
load that have been released into the soil during the germination of rice, in October and 
November, 2010. 

Ammonia nitrogen originates in fertilizers used during the liming of the soil, applied just 
before the planting of rice in the months of August and September. During the dry season, 
beginning on April, the amount is insignificant in both, Well 3 and inactive open-pit mine, as 
shown in Table 4. As the water of the channel in Piracuama river is diverted for irrigation of 
rice, from the month of October on, there is an increased level of ammonia nitrogen in 
groundwater of the sedimentary aquifer while in the mouth of the river channel and in inactive 
open-pit mine it remains constant. This indicates that the urea (ammonium nitrate) used in 
fertilization, dissolved in irrigation water infiltrates into the aquifer, in the rice fields areas. 

Agriculture is recognized (Canter et al., 1987) as a potential source of groundwater 
contamination. The oxidation of ammonia, from urea fertilizer in an aerobic biological 
process, turns it in nitrite, by the action of the bacteria group Nitrosomonas and, ultimately, 
into nitrate by the Nitrobacter group (Chapelle, 2001). 

As the movement of surface water and groundwater in the area of the floodplain of the 
Paraíba do Sul river is very fast, a large part of ammonia is not oxidized, resulting in low 
levels of nitrite and nitrate. 

The hardness, i.e. the content of calcium and magnesium in samples collected in March, 
2011, ranged from 50 and 70 mg/L in the Quaternary sedimentary aquifer, while in surface 
waters, the values varied from 6 to 17 mg/L indicating an accumulation from fertilization with 
dolomitic limestone before planting, which is usually applied in August and September. 
Likewise, the amount of calcium varied between 2 and 58 mg/L in groundwater and between 
5 and 10 mg/L in surface waters. The magnesium content corroborates these results, ranging 
from 8 to 68 mg/L in groundwater, and between 1 and 7 mg/L in surface waters. 

The total Phosphorus analyzed is mainly composed of phosphate from agricultural 
fertilizers used in the rice cultivation. The content in Well 3 was always greater than in the 
inactive open-pit mine because there is consumption of phosphorus by macrophytes that 
develop in inactive mines, while in the groundwater it is cumulative. In rainy months, the total 
phosphorus content decreases in both underground (aquifer) and surface (inactive open-pit 
mine). Carmo (2007) found values up to 16% of contribution of total phosphorus coming 
from groundwater, in ponds fed by groundwater in western São Paulo State. 

Levels of sulfates shown in Table 3 are related to the action of Desulfovibrio, a genus of 
Gram negative sulfate-reducing bacteria which reduced sulfate in the waters and turned it into 
sulphidric acid (volatile) that causes bad odors in paludal environment (Manahan, 2005). In 
waters where H2S is produced, the sediments become dark due to FeS formation and this 
occurs in the organic clays of the floodplain of the Paraíba do Sul river. 
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There was dilution of total dissolved solids levels in all analyzed environment (Tables 3 
and 4). This fact decreases their concentration due to the contribution of atmospheric water 
during the rainy season which occurred from November 2010 to March 2011. 

Biochemical Oxygen Demand showed little annual variation in Well 3. In this case, the 
BOD was related to the probable existence of bacteria in the groundwater aquifer. However, 
for inactive open-pit mine, the variation was greater and it had a peak after heavy rains of July 
14, 2010, decreasing gradually in the remainder of 2010 until early 2011. 

Another noteworthy relationship is among Chemical Oxygen Demand, Total and Fecal 
Coliforms content. The amount of total coliforms varied slightly in Well 3, being 
insignificant. In the inactive open-pit mine, where water levels follow the groundwater levels 
(Well 3) there was an increase in the number of total coliforms in line with the decrease in 
water level between April and July, 2010. From November, 2010, there was the contribution 
of water from the diversion from the channel in Piracuama river and from the rainwater and 
then, the number gradually decreased, associated with the increased amount of water coming 
from these external sources into the surface waters of the inactive mines. 

The fecal coliforms are also very significant in the groundwater (Well 3). However, in 
the inactive open-pit mine, their number increased with the dry season (winter) and decreased 
in the rainy season (summer). It has an inverse relationship with temperature (increases as the 
water temperature decreases) and a direct relation with the amount of precipitation (it 
increases with rainfall). 

3.3.3. Comparisons between the water quality in Well 4 and active open-pit mine  
The groundwater at Well 4 and the waters of a nearby active mine were sampled monthly 

between March, 2010 to March, 2011, for physical-chemical and bacteriological analyses. 
The comparison between the analyses of waters from Well 4 and the active mine (Table 5) is 
relevant because, even though the Quaternary sedimentary aquifer have a typical behavior at 
the Well 4 site, the waters that emerge from the active sand mine, located in a close distance 
that varied from 20 m to 200 m over the period of sampling collection, are from the aquifer. 
In this case, it must be considered that the active mining operation is dynamic and the distance 
from Well 4 varied in that period. Also, rice had been cultivated for a long period nearby Well 
4 and stopped just before the advance of the open-pit sand mining. 

Comparison shows a good correlation between the Well 4 and active open-pit mine 
waters regarding the amount of dissolved metals (Iron) and the physical parameters of these 
waters (Eh, pH) (Table 4). An environment that is more acid and reducer has greater amount 
of dissolved metals (Marques et al., 2010). 

The pH of both, Well 4 and open-pit mine active waters had small oscillations in the dry 
season and decreased during the rainy season, mainly from December, 2010, indicating an 
increase in water acidity. The Eh values remained oscillating but were always positive 
indicating an oxidizing environment for the active open-pit mine, and preferably with 
negative values (reducing environment) for groundwater (Well 4). In the groundwater (Well 
4), the average value of Eh was -55 mV and in the active open-pit mine was +144 mV. The 
standard deviation of 40, for the groundwater (Well 4) and 70, for the waters in the active 
mine, show that there was annual variation in the electron content of aqueous solutions. 

The behavior of the chlorides, sulfates and phosphates was well diversified, and although 
the amount of chlorides are similar for both waters, for the month of December, 2010, there 
was an increasing in concentration in the groundwater, probably associated with the use of 
pesticides (organochlorine) that infiltrated in the free areas of the Quaternary sedimentary 
aquifer (Bouman et al., 2002). The levels of sulfates were always small, both in the 
groundwater (Well 4) and in the open-pit mine. The phosphate ion was frequently higher in 
groundwater, probably due to infiltration of fertilizers used in the rice fields. 
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Table 5. Chemical analysis of water samples from Well 4 and active sand mine. 
Sampling Dates 

2010 2011 
PARAMETERS 

Mar 
25 

Apr 
13 

May 
11 

Jun 
15 

Jul 
27 

Ago 
10 

Sep 
10 

Oct 
19 

Nov 
24 

Dez 
7 

Fev 
1 

Mar
15 

pH 5.60 6.04 5.82 6.20 6.07 5.77 5.50 5.87 5.73 5.89  6.29 
pH 5.78 6.47 5.35 5.14 5.29 4.45 5.67 4.79 4.42 4.97 4.72 4.13 
Conductivity 
(mS/m) 15.0 19.0 9.64 22.8 17.0 17.0 17.0 16 7.0 7.0  10 

Conductivity 
(mS/m)  10.0 18.0 22.7 26.3 10.0 12.0 18.0 14.0 11.0 5.0 5.0 5 

Turbidity 
(NTU)  38 27.6 63 380 630 290 580 450 280  83 

Turbidity 
(NTU) 620 540 420 340 440 370 370 310 54 14 250 180 

Temp (°C) 22.5 22.9 22.0 20.6 22.7 22.6 22.6 22.4 22.2 22.2  24.4 
Temp (°C) 27.4 23.0 21.9 17.3 19.6 19.4 21.3 21.9 25.1 27.2 26.7 26.9 
TDS (g/L) 0.10 0.13  0.12 0.11 0.11 0.10 0.16 0.05 0.05  0.02 
TDS (g/L) 0.07 0.12  0.20 0.07 0.07 0.19 0.09 0.07 0.03 0.03 0.03 
Eh -72 39 -2 -61 -54 -67 -113 -72 -63 -82  -83 
Eh 103 97 235 194 158 208 47 11 211 143 122 194 
Cl-     18.7 28.32 28.62 19.53 24.73 199.7  31.83 
Cl-     17.83 32.55 30.21 52.08 24.25 23.8 22.75 21.85 
COD (mg/L)   0.40 21.34 10.21 5.28 5.38 12.67 4.42 12.00 11.78  8.06 
COD (mg/L)   14.20 25.39 19.36 14.43 7.39 13.06 9.94 8.40 3.68 13.57 4.93 
BOD (mg/L)      0 0 0 0.4 0 0  0 
BOD (mg/L)      5.2 0.8 6.2 4.4 3.2 1.8 1.7 1.6 
NO3

- (mg/L)   0.04 0.06 0 0 0 0 0 0.09 0.06  0.12 
NO3

- (mg/L)   0.16 0.53 0.43 0.21 0.19 0.35 0.03 0.06 0.03 0.11 0.12 
NO2

- (mg/L)  0 0.02 0 0 0 0 0 0 0  0.04 
NO2

- (mg/L)  0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NH4

- (mg/L)   0 0.02 0 0 0 0 0 0 0  0 
NH4

- (mg/L)   0.28 0.26 0 0 0 0.06 0 0.05 0.13 0.09 0.09 
SO4

- (mg/L)    0 0 0 3.68 1.32 1.02 0.09  0.00 
SO4

- (mg/L)    0 0 0 11.08 1.86 1.86 0.28 0.76 0.67 
Fe (mg/L)    1.25 0.50  2.40 2.5 1.39 1.43  0.39 
Fe (mg/L)    0.23 0.23 0.22 0.23 2.30 0.10 0.06 0.13 0.04 
P-tot (mg/L)  0.49 0.39 0.64 0.04 0.42 0.02 0.47 0.35 0.19  0.35 
P-tot (mg/L)  0.31 0.21 0.25 0.07 0.18 0.17 0.13 0 0 0.28 0.22 
TOTCOL 
(MPN/100mL)  17 7.8  7.8  1.8 2 330 4.5  220 
TOTCOL 
(MPN/100mL  1300 47000  54000  92000 7900 70000 450 3500 17 
FCC 
(MPN/100mL) 4 1.8 1.8 1.8 1.8  1.8 1.8 31 0  12 
FCC 
(MPN/100mL) 1.8 4.5 400 110 11  9200 490 4000 2 210 12 

GHB (UFC/mL)  390 90 310 120 100 68 170 390 270  810 
GHB (UFC/mL)  3000 >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 >5700 430 >5700 300 
Time sampling    10:21 10:40 9:40 10:20 10:40 12:03 10:11  12:20 
Time sampling    9:14 9:30 9:28 9:20 9:01 9:00 9:00 9:56 10:00 

Note: Well 4 results have no background color and the active sand mine results are highlighted in light blue. 
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As might be expected, the BOD is lower in groundwater (Well 4) than in the active open-
pit mine, and in another hand, the amount of total and thermal tolerant coliforms are higher in 
the of the open-pit mine waters. 

4. CONCLUSIONS 

The analysis of meteorological data in the period between April, 2010 and March, 2011 
shows that there are two different climatic periods in the area of the floodplain of the Paraíba 
do Sul river, a dry season which runs from April to October and a wet season between 
November and March. The weekly average wind speed is always higher in winter than in 
other seasons of the year. The natural moisture as well as weekly average temperatures 
behavior varied along the year, but had the lowest values during the winter. 

The water balance shows that the period between April and October, 2010 had water 
deficit in the soil profile, but a recovery occurred in the months of November and December. 
From mid-December, 2010 to March, 2011, the soil profile had water surplus. 

Measurements of groundwater levels and parameter characteristics in five different spots 
in the floodplain area showed that there was influence of the surface waters of the Paraíba do 
Sul river, as well as of the waters of active and abandoned open-pit mines, on the groundwater 
of the sedimentary Quaternary aquifer. Results revealed that the Paraíba do Sul river is an 
influential river and controls the levels and the groundwater flow. In addition, the existence of 
active and abandoned open-pit mine intercepting the aquifer allows loss of water by 
evaporation to the atmosphere, in a similar way that pumping of wells withdraws water from 
the aquifer. Formulas currently used in hydrogeology were implemented and allowed the 
interpretation of the aquifer hydrograph in order to estimate the loss of water to the 
atmosphere caused by evapotranspiration in the floodplain area. 

Based on the implemented model for the interpretation of the hydrograph of Wells 2 and 
4, it could be concluded that in the area of the Crozariol farm, the water loss by 
evapotranspiration in the open-pit sand mines, located at distances between 212.2 and 885.0 
m of the wells (Well 2 and Well 4) ranges between 83,4 e 89,2 m3/h. 

The analysis of various parameters of surface water and groundwater showed that the 
waters of the Paraíba do Sul river supplies the Quaternary sedimentary aquifer. Nevertheless, 
in general, the river, the active open-pit sand mine and the irrigation channels for rice 
cropping form an oxidizing environment, while the inactive open-pit sand mine and 
Quaternary sedimentary aquifer have a reducing environment, and consequently, a larger 
amount of metal ions dissolved. 

The amount of ammonia is higher in groundwater and this reflects the infiltration of 
fertilizers used in rice fields in the Quaternary sedimentary aquifer. The amount of chlorides 
is also higher in these waters as a result of infiltration of organochlorines used as pesticides. 

5. ACKNOWLEDGE 

The authors acknowledge the material, personnel and financial support for this research 
from FAPESP - Research Support Foundation of the São Paulo State, Process 2008/05400-9, 
from the Geological Institute of the São Paulo State, from the Environmental Sciences 
Program of the University of Taubaté and from the Environment Secretariat of Tremembé 
Municipality. 



DINIZ, H. N.; GALINA, M. H.; TARGA, M. S.; BATISTA G. T.; LINDENBERG, M. F. Hydrogeologic 
monitoring of the Paraíba do Sul river floodplain area subject to sand mining in the Tremembé municipality, SP, 
Brazil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 43-69, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.740) 

 

 68

6. REFERENCES 

AGOSTINI, M. D. Dinâmica do uso da terra na planície aluvionar do Rio Paraíba do Sul 
- Município de Taubaté. 2000. 115 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) 
- Universidade de Taubaté, Taubaté, 2000. 

ANDRADE, M. H.; SOUZA, C. F.; VARALLO, A. C. T.; PERES, J. G. Impactos da 
produção do arroz inundado na qualidade da água do rio Paraíba do Sul - trecho 
Taubaté, SP, Brasil. Revista Ambiente & Água, Taubaté, v. 5, n. 1, p. 114-133, 2010. 
http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.124 

ARAÚJO, P. P.; OLIVEIRA, F. de A.; CAVALCANTE, I. N.; QUEIROZ, J. C. B.; 
CARNEIRO, B. S.; TANCREDI, A. C. F. N. S. Classificação hidroquímica e 
contaminação por nitrato no aquífero livre Barreiras na bacia do rio Capitão Pocinho, 
região do médio rio Guamá, na Amazônia oriental. Revista Ambiente & Água, 
Taubaté, v. 6, n. 2, p. 266-281, 2011. http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.199 

BOUMAN, B. A. M.; CASTAÑEDA, A. R.; BHUIYAN, S. I. Nitrate and pesticide 
contamination of groundwater under rice-based cropping systems: past and current 
evidence from the Philippines. Agriculture Ecosystems and Environment, London, v. 
92, p. 185-199, 2002. http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8809(01)00297-3 

CANTER, L. W.; KNOX, R. C; FAIRCHILD, D. M. Ground water quality protection.  
Michigan: Lewis Publishers, 1987. 562 p. 

CARMO, C. F. Influência do aqüífero freático na dinâmica de nutrientes (nitrogênio e 
fósforo) em lagoas com diferentes características hidrodinâmicas. 2007. 257 f. Tese 
(Doutorado em Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia de São Carlos, São 
Carlos, 2007. 

CHAPELLE, F. Ground-water microbiology and geochemistry. New York: Wiley, 2001. 
477 p. 

D’ANGIOLELLA, G. L. B.; VASCONCELLOS, V. L. D. Cálculo do balanço hídrico 
climatológico com diferentes métodos para estimativa da evapotranspiração potencial, 
em planilhas ExcelTM. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 12., 
2002, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu, 2002 

DINIZ, H. N.; GALINA, M. H.; BATISTA, G. T.; TARGA, M. S. Hidrogeologia da Várzea 
do rio Paraíba do Sul: estudo de caso em uma área de mineração no município de 
Tremembé, SP, Brasil. Revista Ambiente & Água, Taubaté, v. 5, n. 3, p. 76-107, 2010. 
http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.155 

FOLHES, M. T.; FISCH, G. Caracterização climática e estudo de tendências nas séries 
temporais de temperatura do ar e precipitação em Taubaté (SP). Revista Ambiente & 
Água, Taubaté, v. 1, n. 1, p. 61-71, 2006. http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.6 

HEALY, R. W.; COOK, P. G. Using groundwater levels to estimate recharge. Hydrogeology 
Journal, Heidelberg, v. 10, n. 1, p. 91-109, 2002. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10040-001-0178-0 

JACOB, C. E. On the flow of water in an elastic artesian aquifer. In: AMERICAN 
GEOPHYSICAL UNION TRANSACTIONS, 22., 1940, Washington. Proceedings… 
Washington, 1940. p. 574-586. Part 2. 



DINIZ, H. N.; GALINA, M. H.; TARGA, M. S.; BATISTA G. T.; LINDENBERG, M. F. Hydrogeologic 
monitoring of the Paraíba do Sul river floodplain area subject to sand mining in the Tremembé municipality, SP, 
Brazil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 43-69, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.740) 

 

 69

MANAHAN, S. E. Environmental chemistry. 8th. Ed. Boca Raton: CRC Press, 2005. 783p. 

MARQUES, E. D.; SELLA, S. M.; BIDONE, E. D.; SILVA-FILHO, E. V. Geochemical 
behavior and dissolved species control in acid sand pit lakes, Sepetiba sedimentary 
basin, Rio de Janeiro, SE – Brazil. Journal of South American Earth Sciences, 
London, v. 30, n.  3-4, p. 176-188, December 2010. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2010.04.003 

PENMAN, H. L. Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proc. Roy. Soc. 
Acad., London, v. 193, n. 1032, p. 120-145, 1948. 

PEREIRA, A. R.; VILLA NOVA, N. A.; SEDIYAMA, G. C. Evapotranspiração. 
Piracicaba: FEALQ, 1977. 183p. 

RAJ, P. Classification and interpretation of piezometer well hydrographs in parts of 
southeastern peninsular India. Environmental Geology, Berlin, v. 46, n. 6-7, p.808-
819, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/s00254-004-1031-2 

REIS, B. J.; BATISTA, G. T.; TARGA, M. S.; CATELANI, C. S. Desenvolvimento de um 
banco de dados georreferenciados para a avaliação de atividades minerarias da planície 
aluvial do rio Paraíba do Sul. Revista de Biociências, Taubaté, v. 12, n. 1-2, p. 34-42, 
2006a.  

REIS, B. J.; BATISTA, G. T.; TARGA, M. S.; CATELANI, C. S. Influência das cavas de 
extração de areia no balanço hídrico do vale do Paraíba do Sul. Revista Escola de 
Minas, Ouro Preto, MG, v. 59, n. 4, p. 391-396, 2006b. 

SU, N. A formula for computation of time-varying recharge of groundwater. Journal of 
Hydrology, Amsterdam, v. 160, n. 1-4, p. 123-135, 1994. 
http://dx.doi.org/10.1016/0022-1694(94)90037-X 



 

 

Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 6, n. 3, 2011. 
 

 

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X 
www.ambi-agua.net 

E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br 
Tel.: (12) 3625-4212 

The burying behavior of the mole crabs before and after an accident 
with urban sewage efluents in Bombinhas Beach, Santa Catarina, 

Brazil 

(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.627) 

Vanner Boere1; Edison Rogério Cansi2;  
Adriano Brasileiro Braga Alvarenga3; Ita de Oliveira e Silva4 

 
1Department of Medicine and Nursing, Federal University of Viçosa, Viçosa, MG, Brazil 

e-mail: vanner.boere@ufv.br; 
2Post-graduate Program in Animal Biology, University of Brasilia, DF, 70910-000 

e-mail: tiercansi@yahoo.com.br; 
3Post-graduate Program in Animal Science, University of Brasilia, DF,  

e-mail: alvarenga@unb.br 
4Department of Animal Biology, Federal University of Viçosa, Viçosa, MG, Brazil 

e-mail: ita.silva@ufv.br 
 
ABSTRACT 

Several environmental factors may interfere in the behavior of mole crab (Emerita 
brasiliensis Schmitt, 1935), such as the discharge of urban pollutants on the shore, which can 
be toxic. During a study of the impact of human activities on a beach in Southern Brazil, 
opportunistically it was tested if burying behavior of the mole crab were affected after an 
accident causing the discharge of urban effluents. When comparing the period before (two 
days) and after (one day) the accident, there was a substantial increase in the concentration of 
ammonia in the seawater, but pH, water temperature, salinity, and the microclimatic 
conditions remained stable. During the increased ammonia phase, we captured individuals of 
smaller size, but the latency in an burying test conducted in an aquarium, immediately after 
the capture, remained unaltered. The discharge of organic pollutants seems affected the surf 
zone, where small individuals were more abundant, supposedly males and juveniles but not 
adult females. The maintenance of burying latency by males and juveniles seems to suggest a 
greater physiological resistance to a short term contamination by ammonia. 
 
Keywords: Burying; mole crab; Emerita brasiliensis; pollution effects; sewage.  
 
O comportamento de enterramento de tatuís antes e após um acidente 

com efluentes de esgoto urbano na praia de bombinhas, Santa 
Catarina, Brasil 

RESUMO 
Muitos fatores ambientais podem interferir no comportamento dos tatuís (Emerita 

brasiliensis Schmitt, 1935) como os poluentes urbanos na orla, que podem ser tóxicos. 
Durante um estudo do impacto de atividades humanas sobre uma praia no sul do Brasil,  
observou-se de forma oportuna se o comportamento de enterramento dos tatuís foi alterado 
após a descarga de poluentes de esgoto urbano. Quando comparando os dois primeiros dias 
com o último dia de observações, a concentração de amônia na água do mar aumentou 
substancialmente, mas o pH, a temperatura da água, a salinidade e as condições 
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microclimáticas permaneceram estáveis. Durante a fase de aumento da amônia capturaram -se 
indivíduos menores, mas a latência de enterramento testada em um aquário imediatamente 
após a captura permaneceu inalterada. A descarga de poluentes orgânicos parece afetar a zona 
de surfatação em que indivíduos menores foram mais abundantes, supostamente machos e 
juvenis, sem fêmeas adultas. A manutenção da latência de enterramento por machos e juvenis 
sugere uma resistência maior para uma contaminação de curto prazo de amônia.  
 
Palavras-chave: enterramento; Tatuí; Emerita brasiliensis; efeitos de poluição; esgoto. 
 
1. INTRODUCTION 

 
Several factors may interfere in the behavior of mole crab such sediment characteristics 

(Defeo et al., 1997; Ribeiro et al., 2005), pollution (Lercari and Defeo, 1999; 2003), and 
human activities (Lercari and Defeo, 2003; Sauco et al., 2010). Some toxins such high 
ammonia concentration, present in the discharge of urban pollutants is among the most 
dramatic effects caused by human activities that modify the behavior and health of the 
intertidal macrofauna (Lercari and Defeo, 1999; Siemens et al., 2001). 

A few species of crustaceans have been studied on coastal regions, especially in the surf 
zone, an unstable environment, propitious to the manifestation of several environmental 
stressors. The mole crab Emerita brasiliensis (Crustacea: Anomura: Hippidae), belongs to an 
intertidal faunal, presenting differentiated responses concurrent with the environmental 
variability in the spatial and temporal scales (Contreras et al., 1999; Lercari and Defeo, 1999). 
The mole crab can be found in several localities along the South Atlantic American coast, 
from Espírito Santo, Brazil, to the Uruguayan shore (Veloso and Cardoso, 1999). 

The mole crab is an important resource in the food chain, in both reflexive and 
dissipative beaches (Rodgers, 1987; Lercari and Defeo, 1999; Hubbard and Dugan, 2003). 
This crustacean is used in a smaller scale by humans as a food source, and as bait in 
traditional fishing activities. The genus Emerita has been considered a potential bioindicator 
for chemical pollutants, mostly due to its physiological resistance, widespread distribution, 
easy capture, and proximity to coastal human activities (Pérez, 1999; Powell et al., 2002).  

Escape and burying is a defensive, predator evasion and conservative energy behavior of 
crabs in general (McGaw, 2005). To understand the behavior of the mole crab in relation to 
the impact caused by human activities, especially recreational activities, we have been 
conducting a defense (escape and burying) behavior study of mole crab in the Southern 
Brazilian shore. During this semi-naturalistic behavioral study, we have observed the effects 
of an environmental accident, the rupture of an urban sewage effluent pipeline, which 
modified the sea water conditions in the study area. 

This article reports the effects on burying behavior of mole crabs, under natural 
conditions without pollutants and after the accident that caused high regional impact in the 
biotic and abiotic aspects. 
 
2. MATERIAL AND METHODS 

 
The study was conducted on the urbanized Bombinhas beach, Santa Catarina, on the 

Southern coast of Brazil, during three consecutive days (25th to 27th of May 2005) between 
14:00 h and 18:00 h. Bombinhas is a 1000 m long dissipative beach. Due logistic problems 
authors left the beach after the third day. The trials were conducted on the Southern end of the 
beach, at 100 m from the Sapo Creek estuary (S 27°08’ 904” and W 48°29’ 049”). 

The experimental procedure consisted of randomly collected samples from a 200 m2 
quadrangular area, which was previously marked; its center was equally distant from the 
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breaking line throughout the four hours of sample collection. Approximately every 3 minutes, 
on the moment of water reflux, we carried out an excavation of 20 cm of sand, with a shovel. 
The contents collected with the shovel were immediately deposited on a sieve (mesh: 5 mm; 
diameter: 53 cm) and were gently washed with sea water. One of the researchers, wearing 
latex gloves, randomly collected one of the mole crab specimens restrained on the mesh, and 
placed it, with its caudal end pointing to the breaking line, in the center of a behavioral test 
aquarium. The escape and burying behavior test aquarium (27,3 x 17,2 x 10,6 cm), was made 
of dull plexiglass, and contained approximately 1/3 of its total volume of sand and the 
remaining filled with sea water, which were both collected from the research area. The 
aquarium had painted markings that delimitated four quadrants of equal volume, each 
containing sand and water. 

It was collected and tested 242 E. brasiliensis specimens during the three study days (76 
on the first day – no accident; 101 on the second day - accident; and 65 on the third day - after 
accident). As for behavior, it was observed the burying latency (time between the releasing on 
the water surface of the aquarium, and the burying of more then 90% of the body under the 
sand). Immediately after each trial, the focal specimen was gently unburied and measured 
(lateral length, and the rostrum-caudal length of the carapace) with a precision caliper 
(Mitoyo, Brazil). After the biometric data was collected, the focal individual was placed with 
the remaining specimens in the sieve, and they were all released at the breaking line, 
approximately 30 m from the study area. 

During the capture procedures, it was measured the conditions of the sea water from the 
study area and the aquarium. The environmental temperature was measured with a 
termohigrometer (Extech, China) and luminosity was measured with a luximeter (Extech, 
China), measurements were taken every 30 min. Luminosity was measured two consecutive 
times during each moment. It was measured perpendicularly above the breaking line at 50 cm, 
and 50 cm above the aquarium. The sea water from the study area and from the aquarium was 
measured with a water thermometer (Oregon Scientific, EUA) every 30 min. 

The aquarium and sea water salinity was measured three times with a densimeter (Instant 
Ocean, Marineland Labs, EUA), at the beginning (14:00 h), half way through (16:00 h), and 
at the end (18:00 h) of the tests. During these same intervals, to access the pH, and the 
ammonia concentration in the aquarium and sea water, we used marine aquarium kits (pH Kit 
and NH3 Kit; Labcon Test, Brazil), used in aquiculture chemical essays (e. g., Logato et al., 
2009) obtaining three samples with two consecutive measurements during each moment.  

On the morning of the second study day, an urban sewage effluent pipeline ruptured near 
the margins of the Sapo creek, on the Southern end of the beach, close to the beginning of the 
beach’s sand strip, at approximately 100 m from the experimental area. The accident and the 
area where it happened were detected due to the strong unpleasant odor in the sea water. The 
spill lasted between 12 and 24 hours, but it was not possible to estimate how much effluents 
were discharged. It was collected data on the day before, during (second day) and after the 
accident (third day). Each diary collection lasted 12 hours. 

The climatic and chemical data each day were summed and then average to provide a 
average by day. These means were used in all subsequent analyses. Comparison across and 
between days analysis were made using Kruskal-Walis one-way analysis of variance and 
Mann-Whitney tests, respectively, because non-normality distribution of data. Correlationship 
between morphological data of mole crabs was a Spearman’s rank order correlation 
coefficient. To compare if there were size differences in the mole crab captured among the 
three days, we used a Kruskal-Wallis non-parametric test on the rostrum-caudal length. 
Means of the latency of burying aquarium test each day, were analyzed using a Kruskal-Walis 
one-way analysis of variance and Mann-Whitney tests, respectively, because non-normality 
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distribution of data. Means are represented with Standard Error (mean±SE). The significant 
level in the comparisons was P≤0,05, with bicaudal distribution.  
 
3. RESULTS 
 

There was no significant difference in the microclimatic factors and sea water condition 
among the three study days, with one exception. The concentration of ammonia in the sea 
water (N=23, df=2, χ2= 19.42, P=0.0001) and in the aquarium sea water (N=23, df=2, χ2= 
19.42, P=0.0001) were different among the three days (Figure 1). The concentration of 
ammonia in the sea water was significantly higher on the third day in relation to the first (Z = 
-3.56, P=0.001) and to the second day (Z= -3.87, P=0.001). As the concentration of ammonia 
in the sea water and in the aquarium sea water was identical, for analysis and discussion 
purposes they are considered as one variable. 
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Figure 1: Comparative level of carapace length and ammonia 
concentration during the three study days, in Bombinhas beach. The 
values in the left axis of figure are millimeters and the bars are the 
lateral length mean. Values in the right axis are ppm-2 (part per 
million), and line is the mean of ammonia concentration. * represents 
differences of the carapace length of mole crabs between second day 
and third day (P=0.029); ** represents differences of ammonia 
concentration between of the third day and both, first and second 
days (P=0.001). 

 
The mean lateral length and the mean rostrum-caudal length of the carapace of the mole 

crabs were highly correlated (N=239, r=0.94, P=0.001). As in other studies (Lercari and 
Defeo, 1999), we used only the lateral length as a morphometric data for analysis (Figure 1). 
There was a tendency to capture mole crabs of different sizes among the three days (N=239, 
df=2, χ2= 5.17, P=0.075). Mole crabs captured on the third day were smaller 
(mean=1.33±0.75 mm) than the mole crab captured on the second day (mean=1.55±0.82 mm) 
(Z= -2.178, P=0.029), but there were no differences between the captured specimens of the 
first day (mean=1.45±0.79 mm) in relation to the other two days (day 1 vs. day 2, P=0.15; day 
1 vs. day 3, P=0.39). 

In spite of the size of mole crabs and differences of the ammonia concentration  in the sea  
differences, there were no differences in the burying latency of mole crab  among the three 
test days (mean=6.58±9.91 s; N=239, df=2, χ2= 3, 53, P=0.17). 

  * 
 ** 
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4. DISCUSSION AND CONCLUSION 
 
The size of the captured specimens seemed to have been affected by the levels of 

ammonia in the sea water, throughout the study period. On the other side, there were no 
changes in the burying latency in relation to different days and the changes in ammonia 
concentration. 

The acceptable ammonia concentration for most fishes and crustaceans is around 0.4 
ppm (United States of Environmental Protection Agency, 1989). On the third day, the 
ammonia concentration in the sea water reached 0.8 ppm, an extremely toxic level for most 
marine fishes and crustaceans. The concentration of ammonia in the water is one of the main 
environmental problems faced by marine organisms (Koo et al., 2005; Neil et al., 2005), 
affecting their osmoregulation metabolism by raising the competition with potassium ion in 
membrane of osmoregulatory gills (Weihrauch et al., 2004). Although it was not possible to 
conduct pathological analyses to the determination of lesions in gills in the captured 
specimens, the burying latency did not seem to be affected in the mole crabs captured in the 
third day. Meanwhile, there was a substantial difference in the size of these captured 
individuals. The smaller size of captured individuals of the third day suggests that males or 
juveniles were the sex-age class remaining on the beach. Reproductive females are bigger 
than juveniles or males and have more mobility than latter (Faulkes and Paul, 1997). 
Crustaceans are relatively resistant to high ammonia concentrations (Zhao et al., 1998) and 
mole crabs apparently are less fragile to survive in urban beaches (Veloso et al., 2010). 
Mature females, described as substantially larger (Petracco, 2003) might have been affected 
by the high concentrations of ammonia. A possibility is that females could have remained in 
deeper environments, where the concentrations of ammonia would be more diluted in relation 
to the volume of sea water. A set of more robust pereiopods in females than males and 
juveniles allows them to be relatively more independent in undertaking migrations from 
shallow areas to deeper regions of the coast (Faulkes and Paul, 1997). 

The effect of higher ammonia concentration in mole crabs was either sex or age specific. 
The remaining specimens in the area still carried out escape and burying behavior in similar 
times than the previous days, with no pollution. Studies with macroinfauna, its habitat, and 
the impact caused by environmental stressors, such as pollutants, deserve more attention in 
coastal areas with few studies, as is the case of the South American Atlantic coast. The 
opportunity to study the effects of a sanitary accident on crustaceans in a natural environment, 
and its publication is rare in an area so deprived of scientific papers dealing with animal 
behavior.  
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ABSTRACT  

Fertigation with wastewaters is a great option for reuse of effluents in agriculture. 
Domestic effluent can be reused after primary treatment, reducing treatment costs and 
pollution, also providing water and nutrients to crops. This work aimed to quantify the 
nutrients income in coffee crop fertigated with domestic sewage. Five treatments were used. 
T1 received only clean water, and treatments T2, T3, T4 e T5 received 180, 350, 480 and 638 
mm of sewage, respectively, during four months. Monthly soil analyses allowed to quantify 
nutrient inputs of 67.45 kg ha-1 of N, 81.89 kg ha-1 of P, 33.34 kg ha-1 of K+, 173.24 kg ha-1 of 
Ca2+, 49.18 kg ha-1 of Mg2+, 161.56 kg ha-1 of Na+ and 116.19 kg ha-1 of S. Even though the 
treatments promoted reductions in fertilization and liming, it was still necessary to 
complement fertilization of coffee crop fertigated with domestic sewage. 
 
Keywords: wastewater; domestic effluent; fertigation; nutrients; coffee crop. 
 
Aporte de nutrientes no solo cultivado com cafeeiro fertirrigado com 

efluente doméstico 

RESUMO  
O efluente doméstico apresenta potencial de reúso e pode ser utilizado após tratamento 

primário, reduzindo custos e poluição, fornecendo ainda nutrientes às culturas. Este trabalho 
teve por objetivo quantificar o aporte de nutrientes no solo cultivado com cafeeiro arábica 
fertirrigado com efluente doméstico. Foram cinco tratamentos: T1, que recebeu água limpa 
somente e T2, T3, T4 e T5, os quais receberam lâminas de 180, 350, 480 e 638 mm, 
respectivamente, durante quatro meses. Análises mensais de solo permitiram quantificar 
aportes de 67,45 kg ha-1 de N, 81,89 kg ha-1 de P, 33, 34 kg ha-1 de K+, 173,24 kg ha-1 de 
Ca2+, 49,18 kg ha-1 de Mg2+, 161,56 kg ha-1 de Na+ e 116, 19 kg ha-1 de S. A fertirrigação  
promoveu redução na recomendação de adubação e calagem, requerendo, contudo, 
complementação de alguns nutrientes, principalmente de K+. A presença de Na+ representou 
riscos de salinização do solo. 
 
Palavras-chave: efluentes domésticos; fertirrigação; nutrientes; fertilização; cafeeiro. 
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1. INTRODUCTION 

Fertigation presents innumerable advantages in comparison with conventional methods 
of fertilization. Reduction of physical injuries in plants, none soil compaction, less energy 
requirements and better control in nutrient dosages that can be applied according to 
changeable needs of plants during its cycle. (Silva et al., 2005). Though, it is sometimes 
necessary to use more soluble fertilizers, which in turn, can increase production costs, also, 
presenting corrosion problems for the system (CFSEMG, 1999). 

On the other hand, the use of wastewater in fertigation has the great advantage of being a 
readily available source of quality water, promoting reuse, nutrients recycling, reduction in 
chemical fertilizers usage and contributions for environment preservation (Van der Hoek et 
al., 2002; USEPA, 2006).  

There are many types of wastewaters, but domestic sewage is on the spotlight mainly due 
to the amount produced, which makes it a great environment issue for disposal in water 
resources, not allowing this action to be performed without treatment. Yet, the area required 
for treating wastewater usually is very large, along with the high operational costs. 
Thereupon, soil disposal has been seen as a viable technology for treating and reusing 
domestic sewage, using its fertilization potential in accordance with economical, 
environmental and public health issues (Hespanhol, 2002; Jamwal and Mittal, 2010). 

According to Van der Hoek et al. (2002) the use of urban wastewater as a source of 
nutrients is one of the advantages regarded to its use in agriculture and many other authors 
have present the benefits of domestic sewage application in agriculture as source of nutrients 
and water. They have reported reduction in exchangeable Al3+ contents and aluminum 
saturation, increases in contents of N, P, K+, S, Ca2+, Mg2+, sum of bases (SB), organic matter, 
cation exchange capacity (CEC), base saturation (V) and micronutrients (Al-Nakshabandi et 
al., 1997; Falkiner and Smith, 1997; Léon and Cavalinni, 1999; Fonseca, 2001; Jnad et al., 
2001; Hespanhol, 2002; Medeiros et al., 2005; Souza et al., 2005; Toze, 2006; Heidapour et 
al., 2007; Morari and Giardini, 2009, Ferreira et al., 2010), despite benefic alterations in soil 
hydraulic conductivity, infiltration rate and apparent density, mainly due to the great amount 
of organic matter added (Matos, 2003), which acts like a soil conditioner, enhancing its water 
retention capacity (WHO, 2004). 

Fonseca (2001) and Souza et al. (2005) reported substantial reductions in conventional 
fertilizers, eliminating indeed nitrogen fertilization. Hespanhol (2002) affirms that, depending 
on the irrigation depth applied, till 60 and 300 kg ha-1 ano-1, of P and N can be provided, 
respectively. The USEPA (2006) have also presented results of better yields for annual crops 
due to wastewater application. Léon and Cavallini (1999) avowed that wastewaters are 
effective in nutrient transport required for crops and also reported increases in bean and fruit 
yields, principally due to nitrogen provision. Al Nakshabandi et al. (1997) observed increases 
in egg plant yields, probably regarded to effluent nutrients. Hespanhol (2002) reported better 
yields in beans, potato, cotton, wheat and rice. 

Hence, this work aimed to evaluate the potential use of domestic sewage as a source of 
nutrients through fertigation of coffee crop and moreover, quantify the addition of some 
essential nutrients onto the soil.  

 
2. MATERIAL AND METHODS 

The experiment was conducted at the Experimental Area of Waste Treatments (AETR), 
located at the Federal University of Viçosa (UFV), on the Agricultural Engineer Department 
(DEA). The soil, according to Souza et al. (2010), is a haplic cambissol (inceptsol) with 
latosol B textural. This experiment used only part of the AETR, i.e., 0,14 ha of coffee crop 
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and the structure used to pre treat and apply the wastewater. The pre treatment was composed 
by a screen, followed by a settling basin and a box (Sand retention device), for oil and grass 
removal. Hence, the wastewater was conducted to a sand filter. After filtering, it was stored in 
tank of 2,500 L, from where it was pumped into the drip irrigation system. Before entering the 
system the wastewater passed through a 120 mesh disc filter, able to filter till 5.0 m3 h-1. 

The soil was chemically characterized initially by complete routine analysis. After each 
month, a soil sample was collected for each treatment at three soil depths namely, 0 - 20 cm, 
20 - 40 cm and 40 - 60 cm. One simple sample was taken at each repetition, then, joined to 
form a composed sample for that treatment. 

The wastewater application was done during four months and the total fertigation depths 
applied to each treatment were calculated based on the mean Na+ concentrations reported by 
Medeiros et al. (2005) and Souza et al. (2005), which have used the same source of sewage. 
During the experiment the nutrients contents were analyzed monthly in the domestic effluent.  

The experiment was carried out in split split plots, using the randomized block design 
with four repetitions (Figure 1). The plots were composed by the treatments (different 
fertigation depths), the sub plots were the three soil depths sampled, and sub sub plot was the 
times evaluated (each of the four months). Each experimental plot was formed by eight coffee 
trees, occupying an area of 15 m2. Only the area of four coffee trees, in the middle of the each 
plot was used as sampling area. The other plants were left as separation between treatments. 

 

 
Figure 1. Treatment distribution in the field. 

  
The fertigation depths were 180, 350, 480 and 638 mm, for the treatments T2, T3, T4 e 

T5, respectively. T1 received the same depth of T5, but, only clean water. The daily depths 
applied were 4.85, 6.80, 6.47, and 10.62 mm, on April, May, June and July, respectively. 
After the application of the fertigation depths, the addition of nutrients to the soil was 
assessed.  

The effluent application was suspended immediately after the fertigation depth 
established for each treatment was reached. Afterwards, the supplemental fertilization was 
done with potassium chloride (KCl), discounting the amounted provided by the wastewater. 
The assessment of nutrient doses applied was done by multiplying the nutrient concentration 
in the wastewater (mg L-1) and the fertigation depth (mm) during the month. After reaching 
the fertigation depth previously stated, the treatment received only clean water.  

Daily fertigation and irrigation were preferable because of the short time available for 
carrying out the experiment. Therefore, no weather or soil data were used to fertigation 
management. 

Sewage 
Storage 

Water 
Storage 
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3. RESULTS AND DISCUSSION  

The domestic effluent presented different concentrations of elements during the 
experiment, thus confirming the season influence on its characteristics. Those variations were 
also confirmed by Medeiros et al. (2005), Batista (2007), and Souza et al. (2010), which have 
used the same source of wastewater in their tests. On Table 1 are shown the mean 
concentrations for some nutrients in the wastewater. 
 

Table 1. Chemical characterization of the domestic wastewater.  

Nutrient concentration in the wastewater (mg L-1) Month 
N P K+ Ca2+ Mg2+ Na+ Mn S 

April - 6,39 5,40 16,53 4,28 29,13 - 77,12 
May 6,16 7,64 8,00 52,8 15,23 41,00 0,03 22,64 
June 30,80 10,14 3,88 19,15 5,35 43,00 0,06 - 
July 6,16 21,07 4,32 21,15 6,09 34,00 0,02 - 

Mean 14,37 11,31 5,40 27,41 7,74 36,78 0,04 49,88 
“–” No sampling was done for this element.  

 

The N contents ranged widely being always below the typical concentration suggested by 
some authors, which is, 40 to 80 mg L-1 (Von Sperling, 2005) and 50 mg L-1 (Pescod, 1992). 
The recommendation of N is based on its leaf contents or on the organic matter in the soil, 
but, when none of these values are known it is suggested to apply 350 kg ha-1 in order to 
achieve yields of 30 – 40 sacks (CFSEMG, 1999). The amount provided by the wastewater 
was 67 kg ha-1 (Table 2) and therefore, the recommended dose decreased to 282 kg ha-1, 
representing a reduction of 19% in N fertilization.  

The P concentration varied as well. It was smaller in the experiment beginning always 
close to the lower limit suggested by Von Sperling (2005), which is, 4 mg L-1. On the last 
month there was a great alteration and the P concentration has reached 21.1 mg L-1, really far 
from the typical range for domestic wastewater. Phosphorus is found in many different forms 
in domestic wastewater (organic, complex inorganic, soluble orthophosphate) and can be in 
available or unavailable forms. This change in concentration can be related to variations 
among these forms in the wastewater. 

Regarding P fertilization, it is important to emphasize its high adsorption and 
immobilization in high weathered tropical soils, especially in clay soils with elevated contents 
of Fe and Al oxides that retain P strongly and release it in very slow rates. It could be 
observed in this experiment, by checking the values of remaining P (Prem), which usually is 
found low, as seen in this work. The P apportion was adequate, but, soil adsorption could 
diminish its availability for plants. However, the wastewater application was sufficient to 
modify the soil classification regarding the P content, which, in the beginning of the tests was 
very low (1.6 mg dm-3) and after wastewater application it rose for 10.42, being therefore 
classified as medium.  
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Table 2. Nutrients provided to soil due to wastewater fertigation of 638 mm depth. 

Nutrientes doses (kg ha-1) 
Month 

N P K+ Ca2+ Mg2+ Na+ S 

April - 6,82 5,77 17,64 4,57 31,10 82,34 
May 9,21 11,42 11,96 78,93 22,77 61,30 33,84 
June 43,85 14,43 5,52 27,26 7,62 61,22 - 
July 14,39 49,21 10,09 49,39 14,22 7,94 - 
Total 67,45 81,89 33,34 173,24 49,18 161,56 116,19 

“–” No sampling was done for this element.  

 

The concentration of K+ was always below the mean values reported by Medeiros et al. 
(2005) and Souza et al. (2005), which obtained mean concentrations of 39.1 mg L-1 e 32.3 mg 
L-1, respectively. Pescod (1992) and WHO (2004) affirm that the K+ concentrations are 
around 30 mg L-1 in domestic wastewater. In the first soil sampling the K+ contents were 
considered very low and, at the final sampling, even after application of 638 mm depth of 
wastewater (T5), the potassium content stayed practically the same (Table 3). Despite being 
not enough to fulfill the crop requirements, the amount provided to the soil by domestic 
wastewater application was 33.3 kg ha-1 (Table 2). 

According to the CFSEMG (1999), the recommended dose of potassium for a yield of 30 
sacks ha-1 is 300 kg ha-1 of K2O (Table 3). Hence, the dose to be applied for complementing 
the K+ fertilization was reduced to 259.9 kg ha-1 of K2O, which represents a 13% reduction.  

The results achieved here confirm the reports of Medeiros et al. (2005) and Souza et al. 
(2010). Those authors did not found amounts of K+ applied able to satisfy the coffee crop 
needs. Matos (2003) validate that the K+ concentration in domestic wastewater is low, 
principally when compared with Ca2+ and Mg2+ concentrations. Thus, in order to provide 
adequate amounts of potassium in areas fertigated with domestic wastewater, it is mandatory 
to complement fertilization with a chemical source of K+.  

 
Table 3. P and K contents in soil at the initial and final sampling and recommendation of doses for 
each treatment.  

  Final Sampling  Recommendation 

 P Class K Class Prem P2O5 K2O 
 mg dm-3 mg dm-3 mg dm-3 kg ha-1 

T1 8,27 Low 53,5 Low 24,5 50 300 
T2 9,36 Medium 43,9 Low 25,39 40 300 
T3 8,82 Medium 32,35 Low 25,79 40 300 
T4 3,95 Very Low 29,5 Low 25,81 50 300 
T5 10,24 Medium 27,95 Low 25,94 40 300 

  Initial Sampling  Recommendation 

 P Class K Class Prem P K 
 1,6 Very Low 27 Low 25,7 50     300 
Note: Prem = remaining P. 
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In Table 4 are presented values of some elements used for assessing the amount of lime 
to be applied according the Al3+ neutralization method. It is shown that there was a reduction 
in Al3+ contents and also increments in Ca2+ and Mg2+, which worked together for increasing 
both bases saturation index and potential cation exchange capacity (CEC).  

The wastewater application promoted reductions ranging from 15 to 26% in lime 
recommendation, presenting a considerable economy in use of lime, since the minimal 
application for this soil corrective stays, in general, around 2,5 t ha-1 (CFSEMG, 1999). When 
using limes with higher Mg concentrations, economy can be even higher, since these 
corrective are more expensive. Thereupon, depending on the amounts of Mg provided by 
wastewater application, correction could be carried out only with regular lime, usually 
cheaper.  

The treatments T1 and T2 received complementary fertilization with K+, which have also 
contributed for increases in Va, T, t and also, K+ contents, which were 53,5 and 
43,9 cmolc dm 3, as seen in Tables 3 and 4. 

 

Table 4. Some nutrient contents and lime recommendation by the Al3+ neutralization 
method. 

 Al3+ Ca2+ Mg2+ t T Va Liming Reduction 
   cmolc dm-3 % t ha-1 % 

Beginning 0,87 0,41 0,15 1,52 3,55 18,3 4,50 0 
Final T1 0,78 0,83 0,23 1,99 5,42 21,37 3,83 15 
Final T2 0,58 0,85 0,23 1,82 4,73 26,16 3,46 23 
Final T3 0,54 0,87 0,26 1,81 4,98 24,99 3,33 26 
Final T4 0,64 0,83 0,20 1,80 4,80 24,42 3,61 20 
Final T5 0,74 0,80 0,21 1,89 4,44 26,00 3,81 15 

Note: t = effective CEC; T = CEC at pH 7,0; Va = base saturation. 

The Na+ contents behave seasonally, as related by Medeiros et al. (2005) and Souza 
(2010), which have used the same source of sewage in their studies. The values were quite 
high, providing a total of 161,51 kg ha-1 during the experimental period. Souza et al. (2010) 
reported apportions of 286,38 kg ha-1 of Na+ after application of 743 mm of domestic effluent, 
which probably promoted reduction in hydraulic conductivity of the soil tested. The presence 
of Na+ in domestic sewage is the main concern regarding its reuse in agricultural crops, since 
it represents risks of salinization and reduction of crop yields (Matos, 2003). Ferreira et al. 
(2010) observed increments of Na+ contents in all the soil samples that were fertigated with 
domestic sewage. Also, increases in sodium adsorption rate (SAR) and Percentage of 
exchangeable sodium (PES) were reported, representing therefore moderate risks of soil 
salinization. As the fertigation depths were increased it promoted Na+ leaching along the soil 
profile. 

The amount of S was enough according the coffee crop needs. In general, this nutrient 
does not represent limitations for crops, once many fertilizers have some amount of S, such 
limes, ammonium sulfate and superphosphates. So, the use of them provide also the S 
requirements. 

 
4. CONCLUSIONS 

The fertigation of domestic wastewater in crops was suitable for reuse of this effluent in 
agriculture, reducing its pollution hazard. The application of domestic wastewater in soil 
cultivated with coffee was efficient in supplying some essential nutrients for plant growth, 
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such N, P, K+, Ca2+, Mg2+ and S, promoting augments in concentration of these nutrients in 
soil, sum of bases, decreases in Al3+ contents and  also reductions in recommended doses of 
fertilizers and liming, therefore, decreasing costs with fertilization. The Na+ concentrations 
represented great concern since it can head to soil salinization. However, due to imbalance of 
some nutrients within the domestic wastewater as well the seasonality of concentrations, 
regular monitoring in a monthly basin should be done, in order to assess the amounts applied 
to the soil and hence, complement more precisely the nutrients for the crops and also avoiding 
soil salinization.  
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ABSTRACT 
The objective of this study was to evaluate the efficiency of Environmental Adjustment 

Contract for pig production (EAC) in improving the water quality in Pinhal River sub-basin, 
located in Concordia, west part of Santa Catarina State. The monitoring of water parameters 
occurred in eight sites of the river, during three years (2006-2009). To assess whether the 
EAC was efficient, Brazilian Water Law was used. The average annual concentrations of Total 
Dissolved Solids (TDS) were: 130.2 mg/L, 137.0 mg/L, and 99.8 mg/L. Turbidity showed the 
same trend of TDS. Concentrations of nitrate and Total Phosphorus (TP) decreased from 2006 
to 2009; nitrate from 1.81 mg/L NO3-N to 1.54 mg NO3-N; TP from 0.29 mg/L to 0.10 mg/L, 
respectively. The same trends occurred for Fecal Coliforms and E. coli. These results show 
that obligations proposed by EAC had potentially improved water quality. These results can 
help the government, farmers, and society to establish environmentally sound and sustainable 
programs for pig production. 
 

Keywords: manure; nutrients; riparian zone; water quality. 
 

Avaliação do termo de ajustamento de conduta da suinocultura na 
microbacias do rio Pinhal 

RESUMO 
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência do Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) da suinocultura na melhoria da qualidade da água na sub-bacia do Rio Pinhal, 
localizada em Concórdia, Oeste de Santa Catarina. O monitoramento dos parâmetros de 
qualidade da água ocorreu em oito pontos entre os anos de 2006 a 2009. Para avaliar se o 
TAC foi eficiente, utilizou-se como referência a lei brasileira de classificação das águas. As 
concentrações anuais médias de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) foram: 130,2 mg/L, 137,0 
mg/L e 99,8 mg/L. A Turbidez mostrou a mesma tendência das concentrações de STD. As 
concentrações de nitrato e fósforo total (PT) reduziram de 2006 a 2009; nitrato de 1,81 mg/L 
NO3-N para 1,54 mg/L NO3-N; PT de 0,29 mg/L para 0,10 mg/L, respectivamente. As 
mesmas tendências foram verificadas para coliformes fecais e E. coli. Os resultados 
demonstram que o EAC proporcionou melhorias na qualidade da água. Os resultados poderão 
ajudar governos, agricultores e sociedade para estabelecer programas sustentáveis para a 
produção de suínos. 
 

Palavras-chave: dejetos; mata ciliar; nutrientes, qualidade da água. 
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1. INTRODUCTION 

Brazil is one of the greatest animal producer in the world and studies from various 
international organizations concluded that in the next ten years the country will be the greatest 
producer (FAO, 2006; OECD, 2004). A set of characteristics promoting this condition would 
include among others are as follows: (1) natural resources in abundance, mainly water and 
soil; (2) national market in ascension; (3) workers; and (4) low cost of production. This 
position could be good to society and to the economy of the country, but things must be done 
properly to avoid harming environment. 

Hooda et al. (2000) reported that potential pollution arising from agricultural activities 
may increase because of food production system intensification. The demand for food 
production is generally met by a combination of high yielding varieties with greater reliance 
to fertilizers and on imported animal feed in livestock husbandry areas. Ouyang et al. (2006) 
claimed that pollution of surface water with toxic chemicals and eutrophication of rivers and 
lakes with excess nutrients are of great environmental concern worldwide. Agricultural, 
industrial, and urban activities are considered as major sources of chemicals and nutrients in 
aquatic ecosystems, while atmospheric deposition could be an important source to certain 
constituents such as mercury and nitrogen. 

To promote profitable production without harming the environment, one of the first 
things to do is to legalize farming operations. Brazil has lots of environmental legislations that 
control agriculture, livestock, water, soil, and forest, but few farms have environmental 
licenses or permits to operate. 

In 2004, a social process guided by Environmental State Court had the objective to 
legalize pig farms in the region of Alto Uruguai Catarinense. This involved 2,000 pig farmers 
that have the opportunity to sign an Adjustment Environmental Contract (EAC). This Contract 
gave the farmers a period of three years to implement and make all corrections to take the 
environmental license. The two main objectives of EAC were: (1) improve rivers water 
quality; and (2) maintain farmers’ productivity and sustainability. Because of social and 
market pressures, the middle-west and western regions of Santa Catarina State started to 
implement it because they had the highest animal density in the country. Stakeholders didn’t 
have practical knowledge about this kind of process and generated results and indicators to 
evaluate it, because society asked them about the efficiency of EAC. 

Revenga et al. (2005) analyzed the effects of various human influences on freshwater 
rivers and streams due to large variability of both natural and anthropogenic disturbances 
within most lotic aquatic systems. Human activity has had profound effects on rivers and 
streams world-wide (Ward and Trimble, 2004), with many freshwater systems being impacted 
by multiple physical (e.g. channel straightening), chemical (contamination by organic and 
inorganic pollutants) and biological (e.g. introduction of invasive species). A long-term time 
series of similar data throughout a watershed could allow preventive action to be taken if 
increases in animal waste impacts are detected, or could allow confirmation of reductions in 
export through improvement in waste management (Karr et al., 2003). 

The aim of this study was to evaluate the effect of implementing Adjustment 
Environmental Contract for pig farms on water quality of Pinhal sub-basin. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 

Santa Catarina has a legislation to issue an environmental license to Concentrated Animal 
Feeding Operations (CAFO). In 2001, Embrapa Swine and Poultry Research Center staff and 
scientists made a diagnosis in Alto Uruguai region about the number of pig farms that had this 
license. The conclusion was that 95% of farms didn’t have the license. Because of it, the 
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Environmental State Court established a volunteer Adjustment Environmental Contract (EAC) 
to pig farms. EAC started in 2004. 

This sub-basin was chosen because 80% of pig farmers have signed EAC. The study area 
is consisted of a 1,345.3 ha sub-basin at the upper Pinhal River catchment. Pinhal River is 
located in Concordia, Santa Catarina, Brazil. The highest points of nearby hills reach 
elevations of 724 m, while the lowest parts are at about 574 m above sea-level. 

Pinhal is a first-order stream and later form a second-order stream with Guilherme River 
and a third-order stream with Rancho Grande River that drains into the Uruguay River. 
Uruguay basin has a fundamental importance because it is a trans-boundary basin; it has an 
extension of 2,200 km. Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay and Uruguay share the basin. In 
Brazil, Uruguay divides the states of Santa Catarina and Rio Grande do Sul. Pinhal sub-basin 
is located near the urban region of Concordia. It has farms, villages, school, cemetery, and 
small industry that produces and processes tea leaves. There is also the industrial district of 
the city. One of these industries produces blood and bone meals from animal carcasses and 
theirs effluents after treatment with bioreactors, are being discharged to Pinhal River. 

Fields or parts of fields from 17 livestock farms were in the sub-basin. Detailed farm 
management data were collected during 2006, 2007, and 2008 with structured interviews in 
each farms. We recorded specific management practices including total farm area, fertilizer 
and manure application, crop yields for each of the fields, animal production, environmental 
technologies to manage wastes, and level of farm education. Pinhal sub-basin has pigs, 
poultry, and dairy cows (Table 1). The use of livestock slurry as fertilizer is widespread. Pigs 
slurries are typically stored in open or closed ditches, generally close to the stables and/or 
Pinhal River. 

 
Table 1. Number of animal unit per farm during years 2006, 2007, and 2008. 
Farm Swine Broiler Dairy 
  2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1 - - - - 73 - - 27 - 
2 - - 253 - - 88 - - 22 
3 - - - - - - - 120 - 
4 - 80 80 - - - - 19 22 
5 213 213 213 - - - 17 54 59 
6 97 97 97 - - - 16 22 16 
7 168 171 168 - - - 24 51 42 
8 133 133 147 - - - - - - 
9 - 117 - - - - - 27 - 

10 880 907 533 - - - 12 35 13 
11 - - - - - - - - 18 
12 - - 67 - - - - - 19 
13 - - - - - - - - 9 
14 73 60 61 70 71  21 35 45 
15 117 117 319 - - - 14 27 14 
16 - - 213 - - - - - 25 
17 - 214 - - 150 - - 34 - 

Total 1,683 2,110 2,154 70 295 88 104 449 305 
*Animal Unit (AU) is equivalent to an animal with 450 kg live weight. 
 

Eight monitoring sites that represent different areas were selected. The different sampling 
sites were characterized by the occupation of animal farms in their surroundings. In this way, 
we can infer about the influence of different animal operations on water quality at the sub-
basin level. 
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Fortnightly, water quality monitoring was carried out at eight sites from August 2006 to 
August 2008 and thereafter, at monthly intervals until April 2009. Approximately, 2 L of 
stream water was collected on the same day at each site. If possible, water samples were 
always taken in the middle of the stream, 20 cm bellow water surface. The sites were located 
at places were conditions were most representative and homogeneous, away from areas with 
point sources, mixing zones, and non-point sources. The description of each site is presented 
in Table 2. 

 
Table 2. The location and land use structure of the monitoring sites. 

Location Land 
Use 
Site N E 

Area 
(ha) 

Altitude 
(m) 

 
Land Use Description 

1 690 90’ 67’’ 400 73’ 80’’ 23.3 724 

one of the principal tributaries of the Pinhal 
River, lots of spring contribute to this 
tributary, there isn’t riparian buffer, soil with 
erosion, animal manures go direct to the river 

2 690 89’ 98’’ 400 63’ 68’’ 67.2 705 

another principal tributary of the Pinhal 
River, there aren’t any economy activity, 
forest is preserved and in agreement with the 
environmental brazilian law 

3 690 89’ 27’’ 400 71’ 44’’ 209.6 636 

upright of this there are farms with pigs, 
poultry and dairy, the agricultural area is 
occupied with corn, pastures, and grasslands, 
and in these areas organic and inorganic 
fertilizers are used, the riparian buffer is not 
totally preserved 

4 690 89’ 22’’ 400 71’ 56’’ 197.6 630 mixing zone of tributaries from Sites 1 and 3 
and from Site 2 

5 690 87’ 87’’ 400 82’ 64’’ 411.6 629 

pig farm beside the river and the tank of 
waste is 7 m from the river, riparian buffer in 
a strip of 10 m, but only from one side of the 
river, upright of this Site there is a little 
village and farms with pigs, poultry and dairy, 
riparian buffer is reduced in both sides along 
the river, lands with corn and pastures 

6 690 87’ 44’’ 400 88’ 57’’ 112.0 619 

upright farms with pigs, poultry and dairy, 
riparian buffer is reduced in both sides of the 
river, it receives the effluents of a fish 
farming integrated with pigs, lands with corn 
and pastures 

7 690 86’ 95’’ 400 92’ 62’’ 150.2 607 

downstream from the center of the village, 
where there is a school, and cemetery, also 
suffers influences of agricultural activities 
and livestock, buffer zone more present than 
in the other Sites 

8 690 85’ 91’’  400 93’ 98’’ 173.7 574 

pigs and dairies farms around, land with a rise 
slope and with cultivation of corn, natural and 
cultivated pasture and pines, good condition 
of the riparian buffer in some margins of the 
river 

 
Water samples were analyzed in-situ with a Multiprobe Hydrolab (Hanna, mod. 

HI929828) for temperature (0C), pH, electrical conductivity (EC, µS/cm), and dissolved 
oxygen (DO, mg/L). Water samples were collected and analyzed for turbidity (NTU), Total 
Dissolved Solids (TDS, mg/L), Chemical Oxygen Demand (COD, mg/L), nitrate-nitrogen 
(NO3-N, mg/L), and nitrite-nitrogen (NO2-N, mg/L). Standard protocols for sampling, sample 
stabilization and analysis were adopted for all water quality variables following the Standard 
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Procedures for Water Analysis published by the American Public Health Association (1992). 
Nitrate-nitrogen was determined spectrophotometrically with flow injection (FIALab 2500) 
using the modified Griess reaction. For the determination of NO3-N, the nitrate is being 
reduced to nitrite by a cadmium-copper column. 

Water samples to Fecal Coliforms and Escherichia coli were analyzed by Petrifilm plates 
and in strict accordance with the guidelines APHA (1992). Salmonella was isolated from 
running water by immersion of a sterile pad in the water for 48 h and the presence (+) or 
absence (−) of Salmonella was analyzed following the procedures described by Quinn et al. 
(1994). 

Rainfall is season-dependent in the area. Rainfall was measured in Embrapa Swine and 
Poultry Climatological Station. It is located 20 km from the sub-basin.  

There is no gauging on the stream, but flow was estimated with float methodology 
(Palhares et al., 2007). Pinhal River is shallow, with average depth of <1.5 m. Flows in the 
river were mostly variable during seasons, as they are affected by rainfall. 

The normal factor to be compared were the eight sample Sites. These Sites were 
evaluated longitudinally over 3 years thus we decided to create one factor to be combined 
with these Sites, 8 Sites x 3 years. Year 1 was August 2006 to July 2007; Year 2 was August 
2007 to July 2008; Year 3 was August 2008 to April 2009. To compare the levels of 2 and 2 
factors and their interactions, we realized a variance analysis (F Test) for a factorial model of 
two-factor. Means were compared by Student T Test and significance by the F Test at 5% 
probability. We use SAS version 9.1 XP-PRO-SAS (2002). 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Site-Productivity Characteristics 
In 2006, 17% of farmers did soil analysis. In 2007 and 2008, this percentage was 50% 

and 38%, respectively. All farmers used the same formula (9-33-12) of chemical fertilizer 
during those three years. Farmers consumed about 332 bags of chemical fertilizer in 2006, 
867 bags in 2007 and 508 bags in 2008. Urea (45-0-0) was also used by all farmers for 
topdressing their maize crops and consumed 332, 707 and 1,489 bags in 2006, 2007 and 2008, 
respectively. Table 3, shows chemical nitrogen, phosphorus and potassium used per hectare. 
All producers have also applied pig, broiler, and/or dairy manures as fertilizer on their crops 
and pastures, but the actual amount applied was not documented properly. Differences 
between nutrients used per year were related to economical factors and farmer`s decisions. 
 
Table 3. Chemical fertilizers used in Pinhal sub-basin by year. 

Nutrients Nutrients (kg) N as Urea (kg) Nutrients used 

(kg/ha)

N as Urea used 

(kg/ha) 
  

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Nitrogen 1,494 3,902 2,286 3,735 7,953 16,751 18 13 8 57 41 91 

Phosphorus 5,478 14,306 8,382 - - - 66 46 28 - - - 

Potassium 1,992 5,202 3,048 - - - 24 17 10 - - - 

 
Sites located in the region from the middle to the end of the sub-basin had the highest 

animals’ populations. Site 6 had the highest stocking density in all years (mean of 8.31 
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AU/ha) while Site 8 had the second highest stocking density of 2.71 AU/ha (Table 4). The 
higher stocking density on Site 6 was due the presence of the largest pig farm in this region. 

 
Table 4. Number of animal units and stocking density in each monitoring site. 

Monitoring Site Animal Unit Stocking Density (AU/ha) 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1 - 120 - 0,00 5,15 0,00 

2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

3 165 243 304 0,79 1,16 1,45 

4 165 243 304 0,84 1,23 1,54 

5 131 244 936 0,32 0,59 2,27 

6 1,025 1,075 693 9,15 9,60 6,19 

7 114 661 114 0,76 4,40 0,76 

8 422 488 500 2,43 2,81 2,88 
*Animal Unit (AU) is equivalent to an animal with 450 kg live weight. 

 
Site 1 is located in the upper part of the sub-basin. It is the only site where there were 

dairies with full access to the springs and river. The point of water sampling was located in 
the lowest part of the farm to evaluate the impact of animals on water quality. The farm also 
lack storage and wastewater treatment systems. Effluents trickled through the soil could even 
reached the river, depending on weather conditions.  

Site 2 has no animal units because it was a region of protected area. In this region, 
environmental legislations related to conservation of forests and waters were fully met. This 
site therefore should be considered as an area where there is low human intervention. Possible 
sources of pollution could be wildlife and septic tanks. 

The data show the high spatial animal concentration that existed in the sub-basin. This 
concentration can be explained by the characteristics of relief. Mainly, between Sites 6 and 7, 
relief is smoother, showing areas with low slope, with facilitates for pigs and broilers and 
agricultural use of land. Therefore, this region is more susceptible to receive larger amounts of 
chemical and organic fertilizers. The hilly regions are used by dairy farmers, where building 
large animal facilities and cultivating grain crops were prohibitive. 
 
3.2. Environmental Characteristics and Water Quality 

Total precipitation in 2006 (1,425 mm) was 78% of the long-term average value (1,825 
mm), indicating a drier year. In 2007, total precipitation (2,108 mm) was 115% of the long-
term average, indicating a wetter than normal year. In 2008, total precipitation was (1,855 
mm), indicating a normal year (Table 5). Considering the monitoring year, total rainfall in 
Year 1 (August 2006 to July 2007) was 2,173 mm; Year 2 (August 2007 to July 2008) was 
1,707 mm; Year 3 (August 2008 to April 2009) was 1,273 mm. 

Autumn and winter are the driest seasons while March is the driest month. The rainfall 
probability is high in the spring. Strongest rains occurred in September and October. In 
August and September there is the soil preparation period for corn crops when farmers use a 
lot of pig manure as fertilizer, giving more importance to the kind of soil tillage and soil 
management system. 
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Table 5. Monthly rainfall totals during the full monitoring period, with annual rainfall totals (August 
2006–March 2009), long-term (1987–2005) monthly annual rainfall means, minimum, and maximum 
in parenthesis. 
  2006 2007 2008 2009 Long-Term 

Month mm % mm % mm % mm % Mean 
1 - - 196 107 130 71 150 82 183 (79-326) 
2 - - 204 132 177 114 147 95 155 (29-477) 
3 - - 167 152 81 74 58 53 110 (29-227) 
4 - - 264 198 235 176 - - 133 (19-251) 
5 - - 286 193 71 48 - - 148 (22-409) 
6 - - 62 44 265 187 - - 142 (45-278) 
7 - - 219 169 38 29 - - 130 (60-246) 
8 149 123 56 46 110 91 - - 121 (6-312) 
9 132 75 123 70 194 111 - - 175 (35-399) 
10 83 38 205 94 374 172 - - 218 (83-533) 
11 271 195 205 148 124 89 - - 139 (24-293) 
12 170 121 121 86 56 40 - - 140 (46-416) 

Total 805  2,108  1,855  355   
Maximum 271  286  374  150   
Minimum 83  56  38  58   

* % of monthly rainfall considering long-term mean. 
 

The river flows were measured in Sites 4 and 5 only because these places had the 
technical conditions to use the float methodology. Site 4 had a mean flow of 5.1 m3/s and 
3.3 m3/s during the wet and dry season, respectively. Site 5 had a mean flow of 9.4 m3/s and 
4.5 m3/s for wet and dry season, respectively. The higher flows that were observed during 
spring could be explained by the rainy season in the region. The baseflow between rainfall 
events varied with the frequency of high-flow events and with seasonal changes in 
evapotranspiration (Yang et al., 2007). All processes which occur in the watershed are closely 
connected with hydrological conditions (Wang et al., 2005). Authors observe that landscapes 
in the watershed can determine the hydrological dynamics of water flow transporting in the 
flow pathways. The change of flow velocity and runoff volume plays important roles in the 
transporting process, detention time and export load of pollutants. As a system composed of 
many types of buffer/detention landscape structures, the latter can cause decline in conduit 
capacity and an increase in the retention of water and N pollutants through their hydrological 
control on flow velocity and runoff volume. 

There is a relation between rainfall, river flow, and water quality. In this situation 
nonpoint sources will impact water quality parameters increasing concentrations. But, mainly 
between Years 2 and 3, EAC promoted the recuperation of riparian buffers. Thus we can 
observe an improvement of water quality. 

Higher flow rates were observed in spring and summer which is consistent with the 
historical average rainfall in the region (Table 5). During the dry season water availability, 
mainly in Sites 1 and 2, were significantly reduced making it difficult to collect samples. The 
worst water quality occurred in the autumn, with EC, turbidity, and COD had the highest 
values while winter presented the highest values for TDS, nitrate, and nitrite. 

These results could be explained by the differences in monthly average rainfall and 
difference in river flow during these seasons. Low flow could increase the concentration of 
dissolved nutrients in the water column, but high flow could enhance the erosion and runoff. 
The highest concentrations of solids and nitrogen during dry season could be explained by the 
intense use of pig manure while preparing the land before planting corn that would normally 
occur between August and September. Despite the producers’ adoption of no-till system for 
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their corn production, which is known to reduce erosion and runoff, the lack of riparian zone 
may still expose water resources to non-point or point-source pollutions. 

Brazil does not have historical water quality monitoring studies and tradition to evaluate 
environmental actions and programs rendering it difficult to compare our results with other 
Brazilian studies in similar regions. Table 6, shows means of all Sites during Years 1, 2, and 3. 

 
Table 6. Means of each water quality parameter during Years 1, 2, and 3. 

Parameter Year 1 Year 2 Year 3 

Flow (m3/s) 3.0±0.80   B 6.9±1.13   A 5.6±1.35   A 

DO (mg/L) 8.0±0.09    A 6.7±0.08    C 7.3±0.21    B 

Temperature (0C) 18.5±0.25   B 18.0±0.23   C 19.1±0.15   A 

pH 7.00±0.02 B 7.27±0.05 A 7.30±0.06 A 

Conductivity (µs/cm) 82.0±2.4  B 102.0±5.3  A 97.0±20.1  AB 

TDS (mg/L) 130.3±5.4  A 137.1±3.9  A 99.8±3.5  B 

Turbidity (NTU) 36.6±4.8  A 44.4±7.3  A 15.0±2.0  B 

COD (mg/L) 6.2±1.8  A 6.3±1.3  A 5.2±1.3  A 

Nitrate (NO3-N mg/L) 1.8±0.06  A 1.8±0.06  A 1.5±0.09  B 

Nitrite (NO2-N mg/L) 0.032±0.012 A 0.018±0.002 A 0.033±0.004 A 

TP (mg/L) 0.290±0.012 A 0.116±0.012 B 0.102±0.012 B 

TC (UFC/100ml) 713±474   A 131±49   A 149±80   A 

FC (UFC/100ml) 303±178   A 88±39   A 73±40   A 

E. coli (UFC/100ml) 410±297   A 44±11   A 76±41   A 

Salmonella (%) 61±4   A 59±5   A 42±6   B 
DO- Dissolved Oxygen; TDS- Total Dissolved Solids; COD- Chemical Oxygen Demand; TP- Total Phosphorus; 
TC- Total Coliforms; FC- Fecal Coliforms. Means in lines within each subheading followed by common letter(s) 
are not significantly different from each other at p≤0.05. 

 
Pinhal River is fit as a Class 2 river (Brasil, 2005). Dissolved oxygen, pH, turbidity, TDS, 

nitrate, and nitrite were within the guideline values for Class 2 waters. Site 2 showed the best 
water quality. It indicates the importance of natural forest preservation and fulfills 
environmental legislation. Site 1 had the worst water quality because of high concentrations 
of turbidity, TDS, EC, DO, COD, and nitrite. 

Dissolved oxygen isn’t a good parameter to evaluate water quality in rivers at Alto 
Uruguai Catarinense region because the landscape is very rugged which gives a high level of 
waterfalls in the rivers. The minimum mean concentration was verified in Year 2 and the 
maximum in Year 1, both are enough to keep the biodiversity and promote chemical process 
as nitrification. 

Water temperature shows a significant variation between the Years. Santa Catarina is one 
of the coldest States in Brazil thus their rivers waters have lower temperatures. Only in sites 5 
and 8, Pinhal river receives directly sunlight. In the other sites, there are riparian buffers that 
shade the water. 

Water quality parameters described above show that there weren’t great variation 
between the years, despite significant differences verified to them. Values preserved good 
ecological condition and keeping water quality parameters in accordance with the standards of 
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Brazilian Water Law. Therefore, these parameters are important to understand the river water 
quality status, but aren’t sufficient to evaluate EAC actions effectively. 

Conductivity is influenced by natural and human activities. In this sub-basin, human 
activities are: agriculture, industry, and sewage. We know that between years, some 
environmental management were done to control non-point sources as recovery riparian 
buffers that prevent the transport of soil particles to water thus it contributed to reduce the 
influence from natural and human activities. 

Between Year 2 and 3, rainfall reduced and pig farmers started to recover the riparian 
buffer. Analyzing the results to each Site, we can detect the importance of keep riparian zone. 
Site 2 presented the lowest values to TDS and Turbidity, because there weren’t human 
activities in this Site and forest around was always present. Site 1 had the highest values, 
because the access that dairies and sheep had to the river. Miller et al. (2010) the overall 
riparian health of the fenced reach was improved by cattle exclusion. It is possible that 
improved riparian health may have increased the filtering or buffer capacity of the fenced 
reach for surface runoff from the adjacent land or water flowing in the river. 

Nutrient concentrations in drainage and runoff water from agricultural land depend on 
complex combinations of factors; agricultural management in the preceding year, soil 
covering in the actual year, amount/intensity of precipitation, soil profile characteristics, 
drainage systems, runoff caused by topography, field size and barriers in the landscape. Other 
factors that should be taken into account in the case of N are ammonification and 
denitrification, and in the case of P, binding to the soil profile (Ulén and Folster, 2007). Wolia 
et al. (2004) the increase in proportion of forests decreased NO3-N concentration. 

Brazilian Water Law determines that maximum concentration of nitrate is 10 mg/L of 
NO3-N and 1.0 mg/L NO2-N. During Years 1, 2, and 3 these standards weren’t reach. 
Maximum was 2.5 NO3-N and 0.1 NO2-N. Year 1 presented the highest concentrations and 
Year 3 the lowest to nitrate. It could be an indicator that environmental management fomented 
by EAC as take off tank of pig waste from riparian zone, educated farmers in use of wastes as 
fertilizer, and recovery riparian buffer, reduce the point and nonpoint sources from pig farms. 

Year 3 presented the highest concentrations nitrite-nitrogen. We know that nitrite is an 
indicator of recent pollution. Data about nitrogen forms in soil and ground water could help us 
understand the cycle of nitrogen in the sub-basin and physiochemical, biological, and 
hydrological factors that are influencing nitrate and nitrite concentrations in the river. 

Over daily, seasonal, and annual time scales, streamflow conditions and nitrate 
concentrations and loads are known to vary considerably. Many investigators have described 
variable nutrient fluxes in agricultural watersheds. Transport of nitrate has been shown to vary 
markedly with season and vary due to geologic controls on groundwater discharge and land 
use differences. Inputs from storm events further accentuate intermittent loading of nonpoint 
source pollutants (Zhang and Schilling, 2005). Runoff from agricultural farms was a major 
source of N entering rivers, lakes and coastal waters (Carpenter et al., 1998). Leaching from 
soil into water systems is also an important source (Jalali, 2005). The significant downward 
trend observed for N in Danish streams draining agricultural catchments in response to 
changes in agricultural practices and fertilization is interesting. Changes in agricultural 
management do not automatically lead to changes in nutrient loading and it may take decades 
in some watersheds to record reductions in nutrient loading because of high groundwater 
nitrate concentrations from previous heavy use of fertilisers (Tomer and Burkhart, 2003). 

Only in four Sites in Year 2 and three Sites in Year 3 had concentrations of Total 
Phosphorus lower than legislation (0.100 mg/L). Sediments can accumulate phosphorus and 
their forms will be released to the water column in anaerobic conditions, that weren’t 
observed through the years. 

Between Years 1 and 2 occurred a reduction in TP, similar trend was also observed 
between Years 2 and 3. Site 1 has the worst concentrations, again animal access to the river 
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showed its negative impact. Site 7 also had high concentrations because of human 
contributions (school, club, and cemetery). Despite the high concentrations of TP in the water, 
we cannot detect eutrophication process, because the hydrological characteristic of sub-basin 
that promotes a fast flow. 

Sharpley et al. (2008) environmental impact may be exacerbated where ‘high-risk’ 
agricultural practices are located in close proximity to watercourses, on steep slopes or on 
underdrained land, which increase hydrological connectivity, resulting in greater efficiency of 
delivery of P and N to surface waters. The flow-weighted N and P concentrations generally 
increases with the proportion of agricultural land in Danish catchments without major point 
sources (Kronvang et al., 2005). Danish catchments may be due to the combination of great 
reductions in fertilizer use and improved use of animal manure, and intensive crop production 
with high yields. 

Most Sites have improvement of water quality through the years, reducing Coliforms 
contamination. Site 2 had the best water quality thus far. Site 1 had the highest UFC/100ml to 
Total Coliforms, Fecal Coliforms, and Escherichia coli which promotes the worst water 
quality to these parameters through the years. This fact was observed from other water quality 
parameters and the reason is the same, animals that defecate and cross the river. The first 
management in this Site is put fences along the margins. Unfortunately, the fence was not 
built because farmers didn’t have the pigs nor signed with EAC. 

Site 6 had the highest number of poultry head. Between Sites 5 and 6 have the highest 
concentrations of pig farms. Water quality on these sites showed improved quality between 
Year 1 and Year 2, but water quality declined between Year 2 and Year 3. Environmental 
pressure was higher, because an increase in stocking density. 

Year 3 showed the lowest presence of Salmonellas at Sites 4, 5, and 6 while Year 2 
presented the highest presence. Results show that main presence is related to Sites with pigs, 
poultries, and humans. Site 1 has one the lowest presence, being one of the better to this 
parameter. Site 2 was the best for all parameters less to Salmonella. It could indicate that there 
was a wildlife contribution in this Site, because the forest zone is preserved. Jamieson et al. 
(2004), one of the major difficulties in microbial pollution assessment is characterizing 
wildlife or “background” levels of contamination. Wildlife, such as waterfowl, can be a 
significant contributor to fecal pollution within rural watersheds. 

Our results suggest that spatial pattern of bacterial water quality is evident, which can be 
linked to the different land uses and associated practices (in line with the presence or absence 
of animal activities). The highest concentrations of fecal coliforms and Escherichia coli were 
detected from catchment areas associated with dairy cattle, while the highest counts 
Salmonella were measured from catchment areas associated with swine and poultry. The 
overall impact of animal-based agriculture on microbiological water quality demonstrated by 
the results of this study may be considered a potential threat to the health of downstream 
recreational users and proportion of the local population of human and animals that rely on 
same water supplies. 

Independently the contribution of spatial pattern, during de EAC, there weren’t 
improvements in the treatment systems to pig wastes. In all farms the only systems were tanks 
to keep the waste by one to 120 days and after it, manure was surface applied. This 
management must improve to reduce the environmental risk of waste and fertilization. 
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4. CONCLUSIONS 

Environmental managements proposed by EAC improved water quality through the 
years. The main management that contributed to it was recovery of riparian zones that 
occurred in the second part of the period, between Years 2 and 3. 

However, Pinhal River still has water quality problems related to total phosphorus 
concentration and presence of Coliforms and Salmonella. To change this situation, actions to 
preserve riparian zones and others related to manure management must continue. Farms don't 
have treatment systems to animal wastes and use nutrient balance to fertilize agricultural 
areas, change it is very important to reduce the organic pollutants on the river. 

All farmers must be involved in these actions. Only in this way, water quality will be 
improved and environmental condition of sub-basin will be sustainable. 
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ABSTRACT 
Among industries producing foodstuffs, the dairy industry is notable for producing great 

amount of wastewater and high water consumption. Organic loading treatment based on 
biological degradation is a preferential treatment for dairy wastewater and effluents. However, 
it has some limiting factors for broader application due to the organic loading variation that 
results in an overload and wash-out of biological treatment systems. Considering these 
limitations, the organic loading and oxygen supply as factors in the rated efficiency of 
biological treatment systems with results expressed as removal efficiency of chemical oxygen 
demand (%CODremoved) were evaluated. The variables investigated were: 1) initial 
concentration of organic load [raw, diluted 1:1 v/v (wastewater/distilled water) and diluted 1:3 
v/v (wastewater/distilled water)] and 2) aeration (with or without). A Doehlert factorial design 
type (2x3) was employed for these studies. Aerobics systems with organic loading at a 1:3 
ratio (v/v dairy effluent /distillated water) showed elevated efficiency in biodegradation 
(88.31 ± 2.16 %CODremoved). The least efficient biodegradation was observed in anaerobic 
system for raw dairy effluent equal to 10.42 ± 3.97 %CODremoved. This indicated that a 
dilution of effluent organic loading was necessary in obtaining greater efficiency from a 
biodegradation system and low hydraulic retention time. 
 
Keywords: dairy; wastewater; effluent; biodegradation; design of experiment. 
 

Emprego de planejamento fatorial para avaliação da carga orgânica e 
aeração de sistemas biológicos na degradação de efluente lácteo 

RESUMO 
As indústrias de alimentos do setor de laticínios estão entre as mais poluentes que há em 

termos de volume de resíduos líquido gerado e pelo alto volume de água consumido. Neste 
contexto, os processos de degradação de matéria orgânica baseados em sistemas biológicos 
continuam sendo uma das opções mais promissoras para a redução da carga orgânica dos 
efluentes lácteos. Entretanto alguns fatores inerentes ao efluente podem levar a sobrecarga dos 
sistemas biológicos de tratamento e consequente ineficiência de tratamento. Neste sentido, o 
objetivo dessa investigação foi avaliar a influência de diferentes cargas orgânicas [efluente 
bruto; diluído em 1:1 (efluente lácteo: água destilada); e diluído 1:3 (efluente lácteo: água 



SALAZAR, R. F. S.; CARROCCI, J. S.; IZÁRIO FILHO, H. J. Employment of factorial design to evaluate the 
organic loading and aeration of biological systems in the degradation of dairy wastewater. Ambi-Agua, Taubaté, 
v. 6, n. 3, p. 98-109, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.522) 
 

 
99 

destilada)] em sistemas de tratamento biológico aerado e não aerado. Para avaliação e 
otimização dos sistemas empregou-se um planejamento fatorial do tipo Doehlert (2x3). Os 
resultados foram apresentados em termos de eficiência de remoção da demanda química de 
oxigênio (%DQOremovido) e verificou-se que os sistemas aeróbios com diluição 1:3 v/v 
(efluente lácteo / água destilada) apresentaram maior eficiência de degradação (88,31 ± 2,16 
%DQOremovido), enquanto que os sistemas anaeróbios com efluente bruto apresentou menor 
eficiência na redução da matéria orgânica, expressa em termos de %DQOremovido, igual a 10,42 
± 3,97%. Este fato evidenciou a necessidade de diluição com o intuito de elevar a eficiência 
do sistema de biodegradação e redução do tempo de retenção hidráulica. 

 
Palavras-chave: laticínios; resíduos líquidos; efluente; biodegradação planejamento experimental. 
 

1. INTRODUCTION 
The primary constituents of dairy wastewater are variable amounts of diluted milk and 

floating solids (mainly lardy substances) originating from a variety of sources as detergents, 
lubricants, and domestic sewage (Braile and Cavalcanti, 1993). The quantity and pollutant-
load of wastewater from dairy production varies widely depending on 1) the amount of water 
used during processing, and 2) the controls on various waste discharges (Braile and 
Cavalcanti, 1993; Faria et al., 2004; Alturkmani, 2007). The by-products resulting from the 
production process for milk and other dairy products are whey, buttermilk and sour milk 
(Gillies, 1974, Faria et al., 2004; Panesar et al., 2007). 

Whey is the most important derivative of these by-products in relation to composition: 1) 
the volumes produced, 2) the characteristic of raw milk quality in dairy production, and 3) 
elevated pollutant factors (Faria et al., 2004; Panesar et al., 2007). The disposal of whey is one 
of the biggest problems facing by dairy industry in many parts of the world (Tawfik et al., 
2006; Panesar et al., 2007; Pattnaik et al., 2008; Vourch et al., 2008). 

In Brazil, the marketing and reuse of this component are underdeveloped. In the first half 
of 2006, a total of 52,786 tons of dairy products were exported. From this quantity, only 5,149 
tons corresponded to the sale of serum, representing less than 10% of total exports and less 
than 0.1% of that is generated and used to supply the internal market (Embrapa, 2008). Just an 
insignificant portion of the serum is employed as animal feed supplements. Serum is rarely 
recylcled and represents a problematic waste for treatment in dairy industries (Faria et al., 
2004). Janczukowicz et al. (2008) evaluated the effectiveness of the dairy effluent 
biodegradability obtained from different sections of processing sequences. The results 
confirmed that all the wastes coming from the production process are collectively treatable in 
a single system of biological degradation, with the exception of the produced serum. The 
biodegradation of this complex waste can cause a diversity of overloads for any liquid-waste 
management technologies and, therefore, requires the monitoring and installed metering 
(Janczukowicz et al., 2008). 

In an aerobic process the stabilization of wastewater is promoted by aerobic and 
facultative microorganisms, whereas in an anaerobic process, facultative and anaerobic 
microorganisms execute the degradation (Mendes, 2004). Aerobic reactors may be an 
activated sludge, biological filter or aerobic stabilization pond (Clark, 1962; Mendes, 2004; 
Pattnaik et al., 2008; Vourch et al. 2008). The successful implementation of each is related to 
prior knowledge about the physical and chemical characteristics of the effluent. As noted by 
Mendes (2004), "Anaerobic processes are conducted mainly by bacteria and archaea (a class 
of bacteria that survive in extreme environmental conditions)." Generally, the efficiency of 
organic matter conversion into stabilized and/or mineralized products will depend on the: 

i. Efficiency of each reaction, and  
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ii. Equilibrium among different bacterium species in the anaerobic system´s microflora. 
In contrast with the aerobic processes, the anaerobic processes require no artificial aeration 
equipment and any amount of generated biogas (CH4) can be used as fuel. The efficiency of 
the anaerobic system is, however, frequently below values observed in optimized aerobic 
systems. 

Recent studies reported the use of hybrid systems for dairy wastewater treatment, where 
one of the modules is based on the biodegradation of organic matter (Lansing and Martin, 
2006; Tawfik et al., 2006).  Tawfik et al. (2006) proposed a hybrid system of treatment 
consisting of an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) with a retention time of 24 h 
followed by an activated sludge system for the simultaneous treatment of domestic waste and 
milk.  The initial loads ranged from 1.9 to 4.4 kg.COD/m3.  The authors related a reduction of 
the CODtotal and BOD of 69% and 79% respectively.  Bae et al. (2003) proposed a hybrid 
system composed of a batch reactor, based on biological system coupled with a sequential 
reverse-osmosis membrane for the removal of nutrients.  After this adaptation the aeration 
system was unable to maintain consistent operating conditions for more than 110 days when 
using a single membrane.  The BOD removal was 97% to 99%. A COD removal-efficiency 
and process were around 80% when the system was optimized. 

Ecological treatment systems (ETS) are composed of a series of anaerobic and aerobic 
reactors, clarifiers and wetlands, and have been used to remove nutrients from domestic and 
industrial effluents. Lansing and Martin (2006) noted this model system as capable of 
removing nutrients with positive performance via the incorporation of aerobic and anaerobic 
systems and different hydraulic retention times between media. Lansing and Martin (2006) 
obtained a system of continuous treatment with the capacity to treat effluent from milk at 
1,310 L/day, but at a hydraulic retention time exceeding 20 days. 

Despite the elevated efficiency of ETS in the removal of nutrients, the capacity of ETS to 
treat dairy wastewater containing different organic loads was not established prior to 2008. 
Morgan and Martin (2008) investigated the impact of dilution as a factor for ETS system 
efficiency and the organic loading as a factor in treating dairy wastewater.  Three dilution 
volume ratios were used (dairy-wastewater/domestic-effluent): 1:3, 1:1 and 2:1. The 
efficiency was given in terms of reduction of inorganic nitrogenous and BOD values. Morgan 
and Martin (2008) observe that a medium with high organic load had a higher hydraulic 
retention time for aerobic module. The effects of seasonality on the ecological system in 
treatment have not been sufficiently investigated. 

Organic load as a factor in treatment efficiency not based on biodegradation was 
investigated in published papers as per different technological systems in dairy waste 
treatment (Mendes, 2004; Pan et al., 2006; Villa et al., 2007; Banu et al., 2008; Salazar and 
Izário Filho, 2009). In 2007 Villa and co-workers could evaluate the efficiency of the process 
photo-Fenton/solar in reducing the organic load of dairy wastewater by total organic carbon 
(TOC) measurements. By analyzing the process efficiency for different organic loads (TOC 
350, 2,500 and 5,000 mg/L) observed the reduction of TOC in 90.86 and 50%, respectively, 
for a radiation time of 3.5 hours. 

The optimization and evaluation of parameters on these different systems in most 
investigation cited previously were used a univariate analysis. Sometimes statistical tools 
facilitating better comprehensions are required to show developmental and optimization of 
treatment systems. This is supported by chemometric concepts (area specifically intended for 
analysis of multivariate chemical data of nature). Using chemometric tools facilitates the 
identification of potential problems such as baseline or interfering in calibrations and 
predictions from new samples in statistical models (Brereton, 2000; Hopke, 2003). The 
development of analytical equipment and chemical processes have led to a need for advances 
in methods of design of experiments in order to rapidly obtain reliable data for calibration and 
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instrumental analysis of process efficiency (Bruns et al., 2003; Hopke, 2003). Hence, there are 
few studies in the literature that report optimizing parameters in experiment design in 
different dairy wastewater treatment systems (Salazar and Izário Filho, 2009). 

Experiment design is defined as a set of statistical techniques applied to planning, 
conducting, analyzing and interpreting controlled tests to assess and define factors influencing 
the values of a specific parameter or a group of parameters (Bruns et al., 2003; Peixoto et al., 
2008). The basic principle uniformly alters all levels of all variables, discrete or continuous, in 
a planned and rational way, thus reducing the number of experiments without limiting the 
number of factors to be analyzed (Peixoto et al., 2008). The use of full factorial designs is 
needed when evaluating the influence of variables without running the risk of excluding 
factors or interactions that may be important (Bruns et al., 2003). The screening of variables 
in a process is customary in fractional factorial design applications and produces considerable 
cost-effectiveness (Bruns et al., 2003). This paper is a report on the evaluation of factorial 
design in organic loading and aeration efficiency for biological systems in the degradation of 
dairy wastewater. 

 
2. MATERIAL AND METHODS 

Extractions of 20.0 L of homogenous effluent from a dairy in the city of Lorena, São 
Paulo, were collected and stored under refrigeration at 4 °C in the Escola de Engenharia de 
Lorena (EEL / USP). 

Experiments were conducted in order to evaluate the effect of different organic loads and 
the effect of aeration in the media employing a multivariate design (Doehlert: 2x3) (Figure 1). 
The objective was to optimize various conditions of the experimental design for aerobic pond 
system proposed (Table 1). The initial volume of sludge added to the systems was 3.0 mL (~ 
3.0 mg of sludge). The initial concentration of sludge in each system was 6.0 mg/L. The 
efficiency of the process was also performed in terms of %CODremoved. The system 
temperature was maintained at 30 ± 3 °C. Observations of the final degradation of the effluent 
were made after 72hours. After this period the concentration of organic load remained 
constant (Figure 2). Active sludge was collected previously from the treatment wastewater 
plant of EEL-USP for these observations. 

 

 
Figure 1. Evaluation of different organic load and 
oxygen supply over organic matter biodegradation. 
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Figure 2. Microscopy of active sludge used in tests for 
organic loading and oxygen supply on the biologic 
treatment (20X of zoom). 

 
The process of biological treatment with activated sludge was conducted in Erlenmeyer 

flasks with a nominal capacity of 0.5 L and an air diffuser in each reactor (Qar = 0.75 L/min). 
The dairy wastewater used was diluted with distilled water (1:1 v/v). 

 
2.1. Statistical tolls for planning, conduct, analysis and interpretation of experiments 

A Doehlert factorial design type (2x3) was used in the analysis of influences on 
concentration of organic loading and aeration in biological treatment. The variables 
investigated were: 1) initial concentration of organic load [raw, diluted 1:1 v/v 
(wastewater/distilled water) and diluted 1:3 v/v (wastewater/distilled water)] and 2) aeration 
(with or without) (Tables 1 and 2). The response variable was the %CODremoved. The 
methodology 5220 D. Closed Reflux, Colorimetric Method for Chemical Oxygen Demand of 
APHA-AWWA was adapted to COD determination in dairy wastewater and more details can 
be acquired at Salazar et al. (2010). 

 
Table 1. Multivariable design of experiment (Doehlert: 2x3) 
employed to evaluate oxygen supply and organic load over biologic 
treatment. 

Level 
Factors 

- 1 0 + 1 

Aeration (0.75 L/min) with -- without 

Organic load concentration (v/v) raw effluent 1:1 1:3 
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Table 2. Experiments conditions employed in the multivariable 
design of experiment (Doehlert: 2x3) – Evaluation of organic load 
and oxygen supply over biologic treatment efficiency. 

Factors 
Experiment 

Aeration Organic load 

1 -1 -1 

2 -1 0 

3 -1 +1 

4 + 1 -1 

5 + 1 0 

6 + 1 +1 

 
Statistical calculations were done using an Excel 2003 spreadsheet for ease of 

organization, simplified algebraic calculations and data export. The statistical software 
MINITAB ® Release 14.12.0 - Statistical Software, 2004, was used for the proposition 
factorial design in assessing the significance of factors studied. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
Before discussing the results, it is important to emphasize that we sought the repeatability 

of results while maintaining the minimum physical and chemical variation of the effluent in 
question (Villa et al., 2007). Paired batches of experiments were conducted over brief periods 
with a total of 12 tests under multivariate experimental design (Doehlert: 2x3). Duplicated 
efforts made estimates and calculations for Variance error of each individual observation 
possible (Bruns et al., 2003). This facilitated the evaluation of statistical significance on the 
effects and estimated influences of factors and interactions on the efficiency of degradation of 
biological treatment system. The results (Table 3) are reported as a percentage of COD 
removed. 

 
Table 3. Results, in (%) CODremoved, of dairy effluent biodegradation, employing multivariable 
design of experiment (Doehlert: 2x3) (n = 2). 

Factors (%)CODremoved Experiments 
Aeration Dilution 1ª batch 2ª batch Average deviation Rep.1 (%)

1 With 1:1(v/v) 69,78 67,21 68,50 1,82 2,65 

2 Without 1:1(v/v) 18,80 13,85 16,33 3,50 21,44 

3 With In Natura 54,91 54,19 54,55 0,51 0,93 

4 Without In Natura 13,23 7,61 10,42 3,97 38,14 

5 With 1:3(v/v) 89,84 86,78 88,31 2,16 2,45 

6 Without 1:3(v/v) 28,76 21,89 25,33 4,86 19,18 
1repeatibility 
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The data in Table 4 shows low deviation values between batches. Aerobic conditions 
showed a higher repeatability than anaerobic conditions, i.e. the values obtained in aerobic 
conditions showed lower values of relative standard deviation than those under anaerobic 
conditions. Thus, results for microflora in aerated and diluted activated sludge were similar 
assuming a control of the process variables as offsets values.  It was observed that the aerobic 
system presented more percentage reduction of organic matter in dairy wastewater 
degradation than in the anaerobic one in relation to COD data obtained. From these 
experimental results, as per Doehlert guidelines, with significant values of statistical 
evaluation of whole process, first-order effects on the response investigated (%CODremoved) 
were evaluated (Figure 3). 

 

 
Figure 3. Effects of 1st order over %CODremoved obtained from dairy 
effluent biodegradation employing multivariable design of experiment 
(Doehlert: 2x3). 
 

A correlation was found between initial organic load and hydraulic retention time 
(HRTs) in relation to the aeration and dilution parameters per each condition from the design 
of experiments proposed. The highest initial organic load (in natura) required long reaction 
time to reach the same biodegradation efficiency at 50% of efficiency treatment. These effects 
were also relevant due to the effluent recalcitrance (different dilutions promoted different 
initial organic load for biodegradation) and the aeration system employed and as per the 
biodegradation mechanism used (aerobic and anaerobic). When Driessen and Yspeert (1999) 
evaluated the effect of organic loading on an anaerobic system over hydraulic retention time, 
they noted results similar to those found in this paper (the highest organic load system 
presented the highest hydraulic retention time). Such results were also reported by Morgan 
and Martin (2008), when employing ETS for the degradation of dairy wastewater with high 
phosphorus and nitrogen content. As a result, estimation of 2nd order interactions for the 
factors studied was possible (Figure 4). 
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Figure 4. Effects of 2nd order over %CODremoved obtained from dairy 
effluent biodegradation experiments employing multivariable design 
(Doehlert: 2x3). 

 
The aerobic and more diluted system showed a significant effect on the rate of COD 

reduction in relation to the anaerobic system as per previous observations. This fact agrees 
with prior results. In order to evaluate the proposed biological system, a statistical approach of 
individual factors and their synergism based on analysis of variance (Table 4) was employed 
to determine the degree of confidence factors and respective interactions. 

 
Table 4. Analyses of Variance for results of %CODremoved obtained from dairy effluent 
biodegradation employing multivariable design of experiment (Doehlert: 2x3). 

Source DF1 QS2 MS3 F4 p5 

Blocking or Batch 1 47.2 47.2 18.54 0.008 

Aeration 1 8457.2 8457.2 3323.95 0.000 

Dilution 2 1197.5 598.8 235.33 0.000 

Aeration/Dilution 2 179.0 89.5 35.18 0.001 

Error 5 12.7 2.5   

Total 11 9893.7    
1degree of freedom; 2quadratic sum; 3mean square; 4Factor F; 5p-value (degree of confidence). 

 
Initially, significant statistical interactions between aeration and dilution were observed, 

as were factors of the first-order discussed previously. From this analysis, experimental 
deviations were attributed to the analytical sequence used (blocking or batch) with 99.2% 
confidence. The overall standard deviation was set at 1.595 and the adjusted square at 
99.72%. These tests have strengthened the reliability of data obtained experimentally. 

System degradation was efficient in anaerobic degradation of organic matter around 10-
25% dependent upon oxygen supply methodology. Systems under aerobic conditions showed 
levels of COD reduction of around 70% and 90%, dependent on the dilution factor. This 
characteristic behavior of a biological treatment may have occurred because of the nature of 
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the effluent used for tests where aeration and dilution factors improve the degradation by the 
microbial flora. Perle et al. (2000) analyzed the biochemistry aspects of anaerobic degradation 
of a dairy wastewater and reported inhibitory effects in biodegradation in relation to the 
presence of casein and especially regarding the levels of milk lipids. Much has been 
researched for the development of systems for treatment of dairy wastewater using UASB 
reactors; however, the effects of inhibition caused by levels of lipids and casein (low 
efficiency) are often discussed in the literature (Perle et al., 2000; Demirel et al., 2005; Umaña 
et al., 2008). 

The dilution parameter was also significant for the reduction of COD values in the 
experiments under anaerobic conditions, but with much lower values when compared with 
those experiments in aerobic conditions. The effluent diluted in a ratio of 1:3 v / v under 
anaerobic conditions was observed the formation of filaments, featuring a rich flora of 
bacteria and fungi (Figure 5). Filamentous fungi structure may hinder the settling of the 
sludge, reducing the efficiency of the biodegradation process. The incidence and prevalence 
of this type of flora are favored under anaerobic conditions, as microorganisms and facultative 
anaerobes metabolize carbohydrates present in the environment, converting them into 
products such as organic acids, carbon dioxide and water (Campbell, 2000; Voet et al., 2002). 
These products have led to reduction of pH in anaerobic conditions, where the final pH was 
5.16 ± 0.02. Similar behaviors were observed, but formation of filaments was not observed, 
corresponding to anaerobic systems employing dilutions of 1:1 v / v (dairy 
wastewater/distilled water) and raw effluent, where the final pH values were 4.93 ± 0.02 and 
5 05 ± 0.01, respectively. The initial pH measured in each system and condition – aerobic and 
anaerobic – comprised between 10.25 ± 0.51. 

 

 
Figure 5. Microscopy of microbial flora under anaerobic 
condition and diluted effluent diluted to 1:3 v/v (zoom of 10 
times). 
 

It was observed that microbial flora was less dispersed under aerobic conditions than the 
anaerobic microbial flora was. The presence of microorganisms and rotifers (classified as 
protozoan) served as an indicator of sludge quality, explaining the elevated efficiency of 
degradation of organic matter in the effluent (Figure 2). Protozoan flora showed higher 
degradation performance than bacterial flora observed in anaerobic conditions. 
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4. CONCLUSION 
Greater efficiency of biodegradation was observed for the aerated treatment systems. 

There was less hydraulic retention time for the aerobic systems with dilution 1:3 v / v (dairy 
wastewater/distilled water), resulting in a %CODreduced of 88.31% ± 2.16%, representing a 
reduction of COD of 3342. 2 ± 184.2 mg.L-1 to 390.6 ± 32.2 mg.L-1. The evaluated factors 
were significant for adjusting the efficiency of degradation of organic matter present in the 
samples. 

Chemometric tools and statistical software facilitated planning, experimental processes, 
analysis and interpretations of the biological assays. With multivariate planning (Doehlert: 
2x3) was possible to evaluate and optimize the effect of organic loading and aeration on the 
efficiency of biological degradation. Factorial design allowed for estimates of the importance 
and value of each of the factors investigated in efficiency degradation and interactions under 
multivariate analysis with greater repeatability than those obtained using univariate analysis.  
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RESUMO 
O Florestamento Compensatório é uma técnica importante para estimar a área de 

cobertura florestal necessária para compensar as perdas de água por escoamento superficial 
em uma bacia hidrográfica e assim orientar intervenções de recomposição florestal. O estudo 
tem como principal objetivo quantificar a área de florestamento compensatório necessário 
para melhorar a retenção de água nas sub-bacias hidrográficas do Ribeirão das Perdizes e do 
Ribeirão Fojo, no município de Campos do Jordão, SP. As estimativas foram baseadas na 
metodologia do Florestamento Compensatório para Retenção de Água em Microbacias 
(FCRAM). Dessa forma, a estimativa da retenção de água em microbacias foi feita 
considerando: o valor médio mundial de destino da água no ciclo hidrológico, os usos e a 
ocupação do solo, bem como, a estimativa da permeabilidade. As sub-bacias têm uma área 
total de 2.666,6 ha, correspondendo a 9,3% da área do Município de Campos do Jordão. Os 
principais usos e ocupação do solo são: área de floresta com 1.257,9 ha, área urbanizada com 
434,4 ha, área de reflorestamento com 432,5 ha, área de campos de altitude com 265,1 ha, 
área de pasto com 126,8 ha e área de outras classes com 149,9 ha. Estimativas de campo da 
infiltração de água em Cambissolo Háplico resultaram em taxas elevadas (298 mmh-1) para o 
solo com cobertura do tipo floresta, de 289 mmh-1para a cobertura vegetal do tipo 
reflorestamento, 94 mmh-1 para o campo e 63 mmh-1para a cobertura vegetal do tipo pasto. 
Com base na recomendação de que 20,55% de toda a água que precipita sobre a bacia deve 
infiltrar no solo, calculou-se por meio do FCRAM que a área de floresta necessária para 
compensar as perdas de água por escoamento superficial nas demais coberturas do solo 
(campo, pasto, reflorestamento e urbana) existentes nessas sub-bacias é de 1.318,1 ha 
(51,8%). Dessa forma, concluiu-se que 60,2 ha (2,3%), adicionais de floresta devam ser 
plantados para compensação de 1,096 milhões de m³/ano de água perdida nessas sub-bacias. 
 
Palavras-chave: Reflorestamento; infiltração de água; uso e ocupação do solo; escoamento 
superficial; manejo de bacias. 
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Compensatory forestation for soil water retention in watersheds of 
Campos do Jordão municipality, SP, Brazil 

ABSTRACT 
Compensatory forestation is an important technique to estimate the necessary forest 

cover for compensating the water loss due to surface runoff within a watershed and, therefore, 
guiding forest recovery interventions. The objective of this study was to quantify the forest 
area needed to compensate water loss caused by surface runoff in Fojo Creek and Perdizes 
Creek basin areas in the municipality of Campos do Jordão, SP, Brazil. Estimates were based 
on the Compensatory Forestation Methodology for Retention of Rainwater in Small 
Watersheds, which takes into consideration the average total annual precipitation, land cover 
and land use, the water infiltration capacity of soil, and an international recommendation 
indicating that 20.55% of the water in the hydrological cycle should infiltrate into the soil. 
These two watersheds have a total area of 2,666.6 ha that account for 9.3% of the municipal 
area of Campos do Jordão. The main land use and land covers in this area are: 1,257.9 ha of 
forest, 434.4 ha of urban area, 432.5 ha of commercial forest plantation, 265.1 ha of highland 
prairies, 126.8 ha of pastureland, and 149.9 ha of other classes. Water infiltration rate field 
experiment estimated a high rate (298 mmh-1) in forested areas, 289 mmh-1 in areas covered 
by commercial plantation, 94 mmh-1 in highland prairies, and 63 mmh-1in pasturelands. Based 
on the 20.55% infiltration recommendation of precipitated water, it was estimated that the 
total forest area required for these two watersheds to compensate for the runoff caused by the 
other land cover classes (prairies, pasture lands, reforestation plantations and urban areas) 
should be 1,318.1 ha (51,8%). Therefore, an additional 60.2 ha of recovered forest is needed 
to compensate for the loss of 1,096 million m³/year of water lost in theses watersheds.  
 
Keywords: reforestation; water infiltration; runoff; land use and land cover; watershed management. 
 

1. INTRODUÇÃO 

As formações florestais cobriam grande parte do território brasileiro, contudo, ao longo 
do tempo, as florestas foram submetidas às mais diversas formas de ação antrópica, 
ocasionando a supressão de grande parcela da vegetação. A cobertura vegetal nativa do 
Estado de São Paulo, em especial, diminuiu consideravelmente, encontrando-se perto dos 
15% da sua extensão territorial (Kronka et al., 2005). 

Segundo Kobiyama (2000), os ecossistemas florestais constituídos por parte aérea 
(árvores) e parte terrestre (solos florestais) desempenham inúmeras funções: (1) mitigação do 
clima (temperatura e umidade); (2) diminuição do pico do hidrograma (redução de enchentes 
e aumento da recarga para os rios); (3) controle de erosão; (4) melhoramento da qualidade da 
água no solo e no rio; (5) atenuação da poluição atmosférica; (6) fornecimento do oxigênio 
(O2) e absorção do gás carbônico (CO2); (7) prevenção contra ação do vento e ruídos; (8) 
recreação e educação; (9) produção de biomassa e (10) fornecimento de energia. 

A redução das florestas, o aumento da população, os processos de urbanização e o 
aquecimento global se constituem nas principais causas da redução da água dos mananciais e 
pode colocar em risco a garantia de oferta de água para as gerações atuais e futuras. Por outro 
lado, a reposição florestal com essências nativas se constitui em uma das principais formas de 
aumentar a retenção de água em uma bacia hidrográfica pelo aumento da infiltração no solo e 
redução do escoamento superficial e erosão. 
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A definição das taxas de infiltração mínima do solo ou Velocidade de Infiltração Básica 
(VIB) é fundamental para o estabelecimento das perdas por escoamento superficial em bacias 
hidrográficas. 

Segundo Silva et al. (2006), em testes realizados em Cambissolos com textura arenosa 
em superfície e média em subsuperfície, as taxas de infiltração básica foram muito rápidas 
(300 e 400 mmh-1), enquanto os testes realizados um dia após o teste anterior, apresentaram 
somente taxas rápidas (150 e 250 mmh-1). Sidiras e Roth (1984) encontraram uma VIB de 129 
mmh-1 em um Latossolo-Roxo Distrófico, enquanto para um Cambissolo, utilizando anéis 
concêntricos com cargas de 5 e 10 cm, os valores da VIB foram 104,4 e 143,3 mmh-1, 
respectivamente (Cunha et al., 2009). Já Lisboa et al. (2007) encontraram VIB de 184 e 160 
mmh-1 em Luvissolo Háplico e Cambissolo Húmico, respectivamente. 

Soares et al. (2008), em estudo de mapeamento da infiltração dos solos do Vale do 
Paraíba no Estado de São Paulo, atribuiram aos cambissolos háplicos pesos de infiltração 4 
em uma escala de 5 a 1 devido, principalmente, à presença  de minerais primários facilmente 
alteráveis nesse tipo de solo, o que facilita o processo de infiltração.  

O tipo de uso e manejo do solo interfere na velocidade de infiltração, pois estudos feitos 
em locais contendo sistema de plantio direto em Latossolo Amarelo indicaram valores da 
ordem de 571 mmh-1 (Cunha et al., 2009). 

Valores médios da taxa de infiltração inicial e final de água num Cambissolo Húmico 
alumínico, realizado em Lages, SC, submetido a sistemas de manejo, resultaram nos seguintes 
valores de infiltração: Campo nativo pastejado (700 e 90 mmh-1); Preparo convencional (1940 
e 280 mmh-1) e Semeadura direta (850 e 170 mmh-1) em Lages, SC (Bertol et al., 2001). 
Valores iniciais de infiltração ainda muito maiores foram reportados em um estudo realizado 
na Estação Experimental da EPAGRI de Ituporanga, SC, também para um Cambissolo álico, 
em área de pastagens submetidas a diferentes níveis de oferta de forragem por Bertol et al. 
(2000). Contudo, os autores ressaltaram que esses valores variaram amplamente em função da 
oferta de forragem e que a metodologia utilizada de anéis concêntricos com carga variável 
superestima os valores em cerca de dez vezes em face da carga hidráulica sobre o solo. 

Segundo Rodrigues Júnior (2007), resultados médios de infiltração em Latossolo 
Vermelho Amarelo em diferentes coberturas do solo na bacia hidrográfica do Ribeirão do 
Itaim no município de Taubaté, SP, indicaram que as coberturas de solo que apresentaram 
maior infiltração foram: Floresta (417 mmh-1), Eucalipto (52 mmh-1) e pastagem (19 mmh-1), 
respectivamente. 

O estudo dos processos de infiltração e retenção de água solo é importante para 
compreender melhor o armazenamento de água no sistema da bacia hidrográfica e auxiliar na 
definição de políticas de proteção e de conservação do solo e da água (Guerra, 2000). Por 
outro lado, o custo de recuperação de uma área com essências nativas é elevado e as áreas 
prioritárias para o plantio de espécies nativas devem ser definidas, com vistas a compensar o 
escoamento superficial devido a coberturas que não favorecem à infiltração da água no solo. 

Nesse sentido, a técnica do Florestamento Compensatório pode ser definida como a 
estimativa da área de cobertura florestal necessária para compensar as perdas de água por 
escoamento superficial em uma bacia hidrográfica (Borges et al., 2005). 

Rocha e Kurtz (2001), Garcia et al. (2001), Borges et al. (2005) e Rodrigues Júnior et al. 
(2007) aplicaram a metodologia de florestamento compensatório em diferentes locais e 
obtiveram diferentes valores de áreas necessárias para o florestamento compensatório devido 
aos diferentes usos e ocupações do solo. 

Em trabalho realizado por Borges et al. (2005) para compensar a perda de água de 12,2 
milhões de m³/ano na bacia do Córrego Palmital, eles chegaram a conclusão de que era 
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necessário um reflorestamento da ordem de 942,7 ha, prioritariamente em área de preservação 
permanente ou em parte da área destinada à reserva legal da propriedade. 

Rodrigues Júnior et al. (2007) encontraram a área de 433,9 ha a ser reflorestada na bacia 
do Itaim em Taubaté, SP, para compensar as perdas por escoamento superficial devido às 
áreas de pastagem e eucalipto, o que representou aproximadamente 7,5% da área da bacia. 

O presente estudo tem por objetivo avaliar as perdas de água nas sub-bacias dos córregos 
das Perdizes e do Fojo, as quais são utilizadas para captação e abastecimento de água para 
consumo humano no município de Campos do Jordão e quantificar o florestamento 
compensatório com vistas à retenção de água no solo. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Caracterização da área de estudo 
O município de Campos do Jordão a leste da capital de São Paulo, na Serra da 

Mantiqueira, no médio Vale do Paraíba, com uma área de 290 Km², está localizado em um 
platô a 1.600 m acima do nível do mar, distante 167 km da capital paulista. O município 
pertence à região administrativa de São José dos Campos, região de governo de Taubaté, com 
uma população estimada para o ano de 2010 de 50.553 habitantes (São Paulo, 2010) é um dos 
sete municípios do estado de São Paulo que integram a APA da Mantiqueira. A topografia é 
bastante acidentada com cerca de 85% do município composto por regiões onduladas, 10% 
por encostas de serra e apenas 5% por áreas escarpadas. A área urbana da cidade está 
localizada em vale com uma parte plana que não ultrapassa 500 metros de largura, contudo, 
alguns pontos atingem mais de 2000 metros de altitude. 

O município de Campos do Jordão capta água para o abastecimento de consumo humano 
nas sub-bacias das Perdizes e do Fojo, as quais têm sido submetidas a processos diferenciados 
de uso e ocupação, que interferem na dinâmica da água na bacia, especialmente, com relação 
a sua capacidade de infiltração e ao escoamento superficial. 

A Precipitação média anual na região de Campos do Jordão é da ordem de 2000 mm. 
Segundo Setzer (1966), pela Classificação Climática do Sistema Internacional de Köeppen, o 
clima dessa região é do tipo Cfb, caracterizado por um período menos úmido de abril a 
setembro e um período chuvoso de outubro a março. 

A área desse estudo compreende as sub-bacias hidrográficas do ribeirão das Perdizes e do 
ribeirão do Fojo (Figura 1), no município de Campos do Jordão, SP.  
 
2.2. Uso e ocupação do solo 

Na interpretação visual da paisagem local foram utilizadas as fotos aéreas verticais do 
município de Campos do Jordão, tomadas a partir da execução de aerolevantamento 
fotográfico em abril de 2003 na escala 1:25.000, tendo como produto final ortofotos na escala 
1:10.000, disponíveis em modo digital (Kronka et al., 2005).  

As ortofotos foram interpretadas utilizando-se técnicas de interpretação visual baseadas 
nos elementos, como forma, tonalidade, padrão e textura realçadas com base em funções do 
sistema de processamento de imagens SPRING (Câmara et al., 2006), que permitiu a geração 
de um plano de informação contendo o uso e ocupação do solo contemplando principalmente 
o tipo de cobertura vegetal. Essa informação foi integrada no sistema da ESRI, o ArcGis 
9.0™ com o qual foram gerados mapas temáticos com informações quantitativas e 
qualitativas sobre as sub-bacias do Fojo e das Perdizes no município de Campos do Jordão, 
incluindo a sua rede de drenagem delineada sobre as ortofotos com auxílio das cartas do IGC  
Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, na escala 1:10.000 de 1978 
(Figura 2). 
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Figura 1. Localização da área de estudo no 
município de Campos de Jordão, SP. 

 
2.3. Solos 

Os tipos de solos da região de estudos foram obtidos do mapa de solos na escala 
1:5.000.000 (IBGE, 2004). Esse mapa temático, fruto de parceria entre a EMBRAPA e o 
IBGE, permitiu uma visualização espacial dos principais tipos de solos segundo as 
especificações e nomenclatura indicadas pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – 
SiBCS (EMBRAPA, 1999). Os solos com diferente cobertura foram caracterizados 
fisicamente em termos de densidade do solo (ds), densidade de partículas do solo (dp), 
porosidade total (p) e teores de areia, silte e argila, segundo a metodologia descrita em Kiehl 
(1979).  

Verifica-se que os três tipos de solos existentes no município de Campos do Jordão são 
Latossolos LVA9 e LVA18 e Cambissolo CX14 (Figura 3). Os Latossolos LVA9 e LVA18 
encontram-se em pequenas quantidades no município, já o Cambissolo CX14, onde se 
localizam as duas sub-bacias em estudo, ocupa a maior e principal área do Município de 
Campos do Jordão. 

O Cambissolo Háplico (CX14) é o solo de maior expressão no município de Campos do 
Jordão e as sub-bacias estudadas possuem em sua totalidade esse tipo de solo (Figura 3). A 
classe Cambissolos CX comporta solos desde fortemente até imperfeitamente drenados, de 
rasos a profundos, de cores bruno ou bruno-amarelado até vermelho escuro (EMBRAPA, 
2006). 
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Figura 2. Rede de drenagem das sub-bacias das 
Perdizes e do Fojo e os pontos de captação de 
água para abastecimento público.  

 

 
Figura 3. Tipos de solo existentes no município de Campos 
do Jordão, mostrando a ocorrência do Cambissolo Háplico 
nas bacias estudadas. 
Fonte: Adaptado Mapa de Solos do Brasil (IBGE, 2004). 

 Perdizes

Fojo 
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2.4. Florestamento compensatório 
Para estimativa do florestamento compensatório com vistas à retenção de água no solo 

foi utilizada a metodologia de Florestamento Compensatório para Retenção de Água em 
Microbacias (FCRAM), proposta por Rocha e Kurts (2001). Essa metodologia foi baseada em 
estudos feitos por Odum (1988), Bloom (1970), Bunting (1971) e Rocha (1991), a partir dos 
seguintes dados: precipitação média sobre a terra (na parte continental do planeta); 
porcentagem de precipitação que é evaporada, evapotranspirada e retida na superfície; 
porcentagem de escoamento superficial; infiltrações médias da precipitação conforme o tipo 
de uso do solo. 

Segundo Bloom (1970), do volume de água existente na terra, aproximadamente 2,71% 
são águas continentais doces e 97,29% são águas salgadas dos mares e oceanos. Para o autor, 
dos 2,71% de água doce existentes na terra, 77,05% estão presentes na forma de geleiras e 
22,95% são águas correspondentes a rios, lagos, águas de escoamento e subterrâneas. 
Segundo o autor, das águas de chuvas que se precipitam sobre a terra 37,37% são águas que 
ficam retidas no solo, dos quais segundo Odum (1988), 20% destinam-se ao escoamento 
superficial, 25% destinam-se a rios, lagos, banhado e pântanos e 55% destinam-se a infiltrar 
na superfície do solo. 

Tomando-se os 37, 37% de água precipitada que ficam retidas na terra (Bloom, 1970) e 
aplicando os valores percentuais obtidos por Odum (1988), tem-se que 7,47% destinam-se ao 
escoamento superficial, 9,35% destinam-se aos rios, lagos, banhados e pântanos e 20,55%, 
infiltram na superfície, valor este que estabelece o volume de água precipitado que deveria 
infiltrar na Bacia Hidrográfica (Rocha e Kurtz, 2001). 

Segundo Rodrigues Júnior et al. (2007), o cálculo da área necessária para o florestamento 
compensatório, segundo a metodologia de Rocha e Kurtz (2001), pode ser calculado da 
seguinte forma: 

O volume de água precipitado que infiltra na floresta em um hectare em um ano pode ser 
obtido pela seguinte equação: 

 
PIFHPFVIF *=              [1] 

 
em que: 

VIF = Volume de água que precipita e infiltra na floresta (m³/ha/ano); 
HPF = Horas anuais de precipitação na Floresta (h/ano), calculado pela Eq. [2]; 
PIF = Precipitação que Infiltra na Floresta (m³/h/ha), calculado pela Eq. [3]; 
 
O valor de HPF pode ser obtido pela expressão: 

VI
PHPF =                           [2] 

 
em que: 

HPF  = Horas anuais de Precipitação na Floresta (h/ano); 
P  = Precipitação média anual (mm/ano); 
VI  = Velocidade de infiltração média do solo com cobertura de floresta (mmh-1); 
 

AVIPIF *=               [3] 
 

em que: 
PIF  = Precipitação que infiltra na floresta (m³/h/ha); 
VI  = Velocidade de infiltração média do solo com cobertura de floresta (m/h); 
A  = área (m²). 
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O cálculo da área de floresta para compensar (Acp) as perdas de água é obtido dividindo-
se a volume de água de perdas em excesso (Pe) pelo volume de água que infiltra nas florestas 
em um ano em um hectare (VIF): 

 

VIF
PeAcp =               [4] 

 
em que: 

Acp = Área a compensar (ha); 
Pe = Perdas em excesso (m³); 
VIF = Volume de água que precipita e infiltra na floresta (m³/ha/ano). 
 

O valor da porcentagem de perda em excesso é obtido subtraindo-se da porcentagem de 
perda a porcentagem de perda padrão. Para essa metodologia, as perdas de água consideradas 
como padrão são aquelas que ocorrem no solo que apresentar a maior velocidade de 
infiltração básica (VIB). 

Foram utilizados na determinação da precipitação média que atinge a superfície do solo 
das sub-bacias do Fojo e das Perdizes valores anuais de precipitação no período de 1978 a 
2000, provenientes do Posto D2-096 (DAEE-SP) com coordenadas 22° 42’ de Latitude e 45° 
29’ de longitude, em altitude de 1600m no Município de Campos do Jordão, SP. 

 
2.5. Permeabilidade do solo 

A permeabilidade do solo foi determinada a partir da metodologia do Infiltrômetro de 
Anéis Concêntricos, descrita por Bernardo (1982). 

No procedimento de medição de infiltração dois anéis concêntricos com 30 cm de altura, 
um com 25 cm e outro com 50 cm de diâmetro foram cravados no solo até a profundidade de 
10 cm e nivelados. A água foi colocada no anel interno que estava revestido com saco de 
plástico preto de baixa densidade com a finalidade de só permitir infiltração de água no solo 
após o anel externo ser preenchido com água de modo a garantir a infiltração vertical no anel 
interno. As leituras iniciais de altura de coluna de água foram realizadas após o 
preenchimento do anel externo com água e imediatamente a retirada do saco plástico do anel 
interno. As leituras foram feitas no anel interno a intervalos de tempo definidos pelo 
rebaixamento máximo de 2 cm da altura de água, momento em que se fazia a reposição de 
água. 

As leituras iniciais dos testes indicaram lâminas de água que variaram 13 a 10 cm de 
altura conforme o teste e foram interrompidas no momento em que não se observou diferença 
entre três leituras consecutivas, indicando que o solo atingiu a (VIB) Velocidade de 
Infiltração Básica (Targa, 2008). 

Para se ter uma média de infiltração para as duas sub-bacias foram realizados 16 testes no 
campo, em função da cobertura vegetal foram: pastagem (6), campo (4), floresta (3), 
reflorestamento (3) e urbana (0). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com os mapas temáticos de uso e ocupação do solo, foi possível quantificar as áreas de 
ocupação dos diversos tipos de cobertura do solo nas sub-bacias das Perdizes e do Fojo 
(Figura 4). Nessa Figura, encontram-se também indicados os 16 pontos onde foram realizados 
os testes de infiltração. 
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Mediante análise do uso e ocupação do solo das sub-bacias em estudo, as diversas classes 
de coberturas vegetais, as constantes da Tabela 1, foram definidas como as mais relevantes 
para este estudo: a cobertura vegetal dominante Floresta (vegetação secundária em estágio 
médio) com 1.257,9 ha, (47,17%); o Reflorestamento ocupando uma área de 432,45 ha 
(16,22%); o Campo de Altitude (campo natural com/sem perturbação antrópica) ocupa uma 
área de 265,08 ha (9,94%), e a cobertura vegetal denominada de Pasto apresenta uma área de 
126,80 ha (4,76%). Outro tipo de uso do solo muito importante para este estudo é a Área 
Urbanizada, que nessas sub-bacias ocupa 434,43 ha (16,29%). 

 

 
 

Figura 4. Uso e ocupação do solo das sub-bacias das 
Perdizes e do Fojo com as localizações dos pontos de 
teste de infiltração. 

 
A área total das sub-bacias das Perdizes e do Fojo é de aproximadamente 2.666 ha, a qual 

corresponde a cerca de 9,3% da área (28.790 ha) do Município de Campos do Jordão, 
segundo São Paulo (2010). 

Como pode ser observada na Tabela 1, a sub-bacia do Fojo se apresenta mais bem 
conservada, com menor área urbanizada, maior área com cobertura do solo do tipo campo e 
apenas um pouco menos área de floresta que a sub-bacia das Perdizes. Observa-se também 
que na sub-bacia do Fojo existe apenas um ponto de captação de água para abastecimento 
(Figura 2). 

Neste estudo, a permeabilidade do solo foi avaliada nos seguintes tipos de cobertura 
vegetal: floresta (vegetação secundária em estágio médio), reflorestamento, pasto e campos de 
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altitude (campo natural com perturbação antrópica e campo natural sem perturbação 
antrópica). 

 
Tabela 1. Área (ha) das diferentes classes de uso e ocupação do solo nas sub-bacias das Perdizes e do 
Fojo. 

SUB-BACIAS TOTAL 
USO E COBERTURA DO SOLO Perdizes 

(ha) 
Fojo 
(ha) ÁREA (ha) % 

Floresta 649,1 608,8 1257,9 47,2 

Área urbanizada 301,8 132,6 434,4 16,3 

Reflorestamento 218,6 213,9 432,5 16,2 

Campo 0,0 265,1 265,1 9,9 

Pasto 79,8 47,1 126,8 4,8 

Outros 20,3 129,6 149,9 5,6 

Total 1269,6 1397,0 2666,6 100,0 

 
Para todos os dezesseis testes de infiltração realizados, foi possível determinar a 

velocidade de infiltração mínima média (VIB) para cada tipo predominante de cobertura 
vegetal (Tabela 2). Para a área urbanizada não foi feito teste de infiltração e a velocidade de 
infiltração de água foi considerada como sendo zero. 

Para os locais com cobertura do tipo Floresta, a VIB foi 298 mmh-1. O solo com 
cobertura vegetal do tipo Reflorestamento foi o que apresentou a segunda maior VIB (289 
mmh-1) Esses resultados para a classe floresta eucalipto indicam uma capacidade de 
infiltração rápida, conforme classificação do Soil Survey Staff (1993). 

 
Tabela 2. Velocidade de Infiltração Básica média para cada tipo 
predominante de uso e cobertura do solo (VIBm). 

 

Velocidade de Infiltração (VIB) 
Uso e Cobertura do Solo 

mmh-1 % 
Floresta 
Área Urbanizada 
Reflorestamento 
Campo 
Pasto 

298 
0 

289 
94 
63 

40,1 
0,0 

38,8 
12,6 

8,5 

Total 744 100,0 
 

O florestamento compensatório com vistas à retenção de água no solo de uma sub-bacia 
depende da análise de sua área, do tipo de uso e cobertura vegetal, da capacidade de 
infiltração de água no solo e da precipitação média anual. 

As características físicas do solo com diferentes coberturas encontram-se na Tabela 3. 
Os menores valores de Velocidade de Infiltração Básica (VIB) foram obtidos onde a 

cobertura vegetal é do tipo Campo e Pasto. Na cobertura do tipo Campo, a Velocidade de 
Infiltração Básica (VIB) encontrada foi de 94 mmh-1. Para o Pasto, a VIB foi de 63 mmh-1. 
Contudo, esses valores para a cobertura tipo pasto e campo indicam uma capacidade de 
infiltração, que vai de moderada lenta a moderada respectivamente conforme classificação do 
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Soil Survey Staff (1993). Esses valores encontrados para pastos em Cambissolo (63 mmh-1 ) 
estão acima dos valores encontrados para pastos em Latossolo (19 mmh-1) por Rodrigues 
Júnior et al. (2007). 

Tabela 3. Características físicas do solo com diferentes coberturas 
Velocidade de 

Infiltração (VIB) dp  ds  p Areia Silte Argila
Uso e Cobertura do Solo 

mmh-1 (g/cm³) % 

Floresta 298 2,52 1,55 39 62,7 15 22,3 

Reflorestamento 289 2,39 1,47 39 52,7 25,8 21,5 

Campo 94 2,60 1,31 49 60,8 13,6 25,6 

Pasto 63 2,52 1,19 53 47,7 12,4 39,9 
 
Com relação às áreas com cobertura vegetal do tipo floresta, a velocidade de infiltração 

(298 mmh-1) é maior, corroborando os estudos realizados por Borges et al. (2005), nos quais 
também foram encontrados maior permeabilidade em solo com cobertura vegetal do tipo 
floresta, com 94,81 mmh-1, seguido por eucalipto com 72,11 mmh-1 e pastagem com 
8,59 mmh-1. 

Entretanto, é notório se observar que os valores encontrados neste trabalho são da ordem 
de 3 vezes superior àqueles encontrados por Borges et al. (2005) em Latossolos Vermelhos e 
por Sidiras e Roth (1984) para Cambissolos Húmicos e pouco maior, contudo muito próximo 
ao valor encontrado por Silva et al. (2006) em Cambissolo. Embora os Cambissolos sejam 
classificados como fortemente a imperfeitamente drenados (EMBRAPA, 2006) e sejam 
compostos por material inconsolidado de textura grossa (Soares et al., 2008), esses elevados 
valores de velocidade de infiltração para os Cambissolos podem estar relacionados aos 
seguintes fatores: 

a) Os testes em todos os tipos de cobertura foram realizados no período de julho a 
setembro, época com baixo teor de umidade no solo (Silva et al., 2006). 

b) Os testes podem também ter sido influenciados por movimento lateral da água nas 
camadas mais profundas. 

c) O método utilizado (anéis concêntricos) pressupõe uma carga hidráulica ocasionada 
pela lâmina de água sobre o solo durante a execução dos testes de infiltração (6 a 12 
cm) que pode ter contribuído para uma superestimativa da infiltração (Sidiras e 
Roth, 1984). 

d) Especialmente para os solos com cobertura vegetal do tipo floresta nativa e 
Eucalipto, as altas taxas de VIB podem ser explicadas por modificações da 
porosidade, particularmente, da macroporosidade, afetada por raízes e o estado 
inicial de umidade no solo conforme sugerido por Silva et al. (2006). 
 

Soares et al. (2008), em estudo de mapeamento de infiltração na região do alto e médio 
Vale do Paraíba no Estado de São Paulo, definiram as áreas com boa capacidade de infiltração 
como sendo as que ocorrem de forma fragmentada, caracterizadas por fatores como 
pluviometria média (1400 a 1600 mm) e relevos predominantemente constituídos de serras 
com Cambissolos, caracterizados como solos de B textural incipiente. 

Embora a sub-bacia das Perdizes seja mais urbanizada que a do Fojo e não apresentar 
cobertura vegetal do tipo campo, ela tem cerca de 40 ha de floresta a mais que a sub-bacia do 
Fojo. Devido à elevada capacidade de infiltração encontrada neste trabalho nesse tipo de 
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cobertura (298 mmh-1; Tabela 2), essa sub-bacia tem a capacidade de infiltração de água no 
solo e a manutenção dos mananciais favorecida devido à maior área de floresta. 

Na Figura 5, são mostrados os valores de precipitação anuais no período de 1978 a 2000 
para o município de Campos do Jordão, SP onde se encontram as sub-bacias do Fojo e das 
Perdizes. A precipitação média mensal foi de 151,8 mm e a precipitação média anual foi de 
1.821,7 mm. 

 

 
Figura 5. Precipitação anual no período de 1978 a 2000 para o município de Campos do 
Jordão, SP. 

 
Considerando a precipitação média anual de 1.821,7 mm/ano (Figura 5) e a área total 

considerada das bacias (Tabela 4), obteve-se o volume de 45.845.813 m³/ano de água 
precipitada sobre as sub-bacias. Dessa forma, segundo Odum (1988), 20,55% deveriam 
infiltrar, correspondendo, portanto, a um volume anual de 9.421.315 m³/ano (Tabela 4). 
 

Tabela 4. Precipitação média anual e volume que deveria infiltrar nos diferentes tipos de usos 
e coberturas dos solos das sub-bacias do Fojo e das Perdizes. 

Área 
Precipitação 
média anual 
(1,8217 m) 

Volume que 
deveria infiltrar 

(20,55%) Uso e Cobertura do Solo 

m² m³/ano m³/ano 
Floresta 12.578.900 22.914.982 4.709.029 
Área urbanizada 4.344.300 7.914.011 1.626.329 
Reflorestamento 4.324.500 7.877.942 1.618.917 
Campo 2.650.800 4.828.962 992.352 
Pasto 1.268.000 2.309.916 474.688 
Total 25.166.500 45.845.813 9.421.315 

 
Dentre os tipos de uso e cobertura do solo, considerados neste estudo, a cobertura do solo 

na condição de Floresta é a que possui maior volume de infiltração (4.709.029 m³/ano), pois 
apresentou, também, a maior velocidade de infiltração básica – VIB (298 mmh-1). 
Considerando a porcentagem de perda na condição de Floresta como a perda padrão, assume-
se que na Floresta, a perda em excesso é zero. Já as perdas em excesso nas áreas de Pasto, 
Campo, Reflorestamento e Área Urbanizada são obtidas subtraindo-se a perda padrão da 
porcentagem de perda, conforme pode ser observado na Tabela 5. 
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Tabela 5. Infiltração e perdas em excesso de água, expressas em percentagem. 

Uso e Cobertura do Solo Infiltração  Perda Perda Padrão Perda em 
excesso 

Floresta 40,1 59,9 59,9 0,0 

Área urbanizada 0,0 100,0 59,9 40,1 

Reflorestamento 38,8 61,2 59,9 1,3 

Campo 12,6 87,4 59,9 27,5 

Pasto 8,5 91,5 59,9 31,6 

 
Observa-se que dentre os cinco tipos de uso e cobertura do solo considerados neste 

estudo, dos 100% que chove na floresta, a porcentagem que infiltra é 40,1%; a diferença 
(59,9%) é a perda por escoamento, considerada como padrão, por ser a classe de cobertura 
que permite maior infiltração (Tabela 5). Por outro lado, na área urbanizada, a perda estimada 
foi de 100%, pois neste trabalho a infiltração não foi medida para esse local e embora existam 
áreas de parques, praças que proporcionariam certa infiltração, esta foi considerada zero. Em 
área de reflorestamento, a perda foi de 61,2% vale ressaltar que o tipo de cobertura vegetal 
encontrada em área de reflorestamento é basicamente composta por Pinus eliotti. A perda 
estimada para as áreas de campo foi de 87,4% e de pasto de 91,5%. 

Segundo Garcia et al. (2001), em estudo de florestamento compensatório realizado na 
cidade de Santa Maria, RS, a porcentagem de perda em floresta foi de 10,71%, em área de 
pastagem a porcentagem de perda foi de 92,90% e, em área agrícola, a perda encontrada foi 
de 96,39%. Já Borges et al. (2005), em estudo realizado na região de Jaboticabal, SP, 
encontraram valores mais próximos do trabalho aqui reportado, ou seja uma perda em área de 
floresta de 32,19%, em área de pastagem de 93,57% e em área agrícola de 74,24%. Rodrigues 
Júnior et al. (2007), em estudos realizados na bacia do ribeirão Itaim, no município de 
Taubaté, SP, usando a mesma metodologia deste trabalho, encontraram um percentual de 
perda na cobertura vegetal do tipo floresta de 14,55%, de 96,11% para cobertura do tipo 
pastagem e de 89,34% em área de eucalipto. 

Observa-se na Tabela 6 que o volume total de perda padrão (5,643 milhões de m³/ano) 
corresponde a 59,9% do volume que deveria infiltrar, o volume total perdido em excesso foi 
de 1,096 m³/ano e o volume que realmente infiltra na sub-bacia é de 2,682 m³/ano. 

 
Tabela 6. Volume de Infiltração e perdas por escoamento superficial nas bacias do Fojo e das 
Perdizes em função do uso e cobertura do solo. 

 

Volume que deveria 
infiltrar  

Volume de 
perda 

padrão 

Volume de 
perda em 
excesso 

Volume 
infiltrado Uso e Cobertura do Solo 

milhões de m³/ano 

Floresta 4,709 2,821 0,000 1,888 

Área urbanizada 1,626 0,974 0,652 0,000 

Reflorestamento 1,619 0,970 0,021 0,628 

Campo 0,992 0,594 0,273 0,125 

Pasto 0,475 0,284 0,150 0,041 

Total 9,421 5,643 1,096 2,682 
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Em estudo realizado na bacia hidrográfica do Córrego Palmital, no município de 
Jaboticabal, SP, foram encontrados valores de VIF na ordem de 14.246,96 m³/ha/ano (Borges 
et al., 2005). Rodrigues Júnior et al. (2007), em estudo realizado na bacia hidrográfica do 
Ribeirão Itaim, no município de Taubaté, SP, encontraram valor de VIF correspondente a 
13.344 m³/ha/ano. 

Se 1,096 milhões de m³ é o volume total de perda em excesso em um ano e 18.207,80 m³ 
é o (VIF) volume de água que infiltra na floresta em um hectare em um ano, dividindo-se o 
volume de perda pelo volume que infiltra chega-se a área para compensar essa perda (Acp), 
que é de 60,2 ha. 

As sub-bacias do Fojo e das Perdizes somam uma área total de 2.666,6 ha, portanto, esse 
valor de 60,2 ha corresponde a 2,3% desse total. Com base nesse resultado, a área de floresta 
necessária nessas sub-bacias com vistas à retenção de água no solo é a soma dessa área (60,2 
ha) com a área de Floresta (1.257,9 ha) já existente, perfazendo um total de 1.318,1 ha. Esse 
valor corresponde a 51,8% da área total das sub-bacias do Fojo e das Perdizes. 

Outros autores chegaram a valores mais baixos como Garcia et al. (2001) que 
mencionaram uma porcentagem total de cobertura vegetal do tipo floresta de 24,54% da área 
total da bacia. Borges et al. (2005), em estudo de reflorestamento compensatório, encontraram 
valores de cobertura vegetal necessária para satisfazer a taxa de infiltração mínima indicada 
de 15,10% de cobertura florestal da bacia por eles estudada. Já Rodrigues Júnior et al. (2007) 
citam uma área para compensar o volume de perdas por excesso de 433,9 ha, somando-se esse 
valor com a área de Floresta, citada pelo autor, de 2.314 ha, tem-se 2.747,9 ha. Segundo Targa 
et al. (2006), a bacia do Ribeirão Itaim tem uma área de 58,9 km², portanto, a área de floresta 
necessária para a infiltração padrão corresponde a 46,7% da área da bacia hidrográfica do 
Ribeirão Itaim. 

Catelani e Batista (2007), aplicando técnicas computacionais de geoprocessamento para 
mapear áreas de preservação permanente (APP) no município de Santo Antônio do Pinhal, 
SP, pertencente à UGRHI 1 – Serra da Mantiqueira e vizinho ao município de Campos do 
Jordão, destacam que 52,2% da área em estudo encontram-se em APPs. O valor de 51,8% de 
área de florestamento com vistas à retenção de água no solo encontrado está muito próximo 
do encontrado por Catelani e Batista (2007), o que poderia ser um indicativo de que a área 
encontrada é suficiente para compensar as perdas de água pelo escoamento superficial. 

Vale ressaltar que parte da floresta existente nas sub-bacias não se encontra em APP e 
que num eventual florestamento dessas áreas de APP, adicionando-se ainda, eventuais 20% de 
reserva legal das propriedades rurais, essa porcentagem de floresta aumentaria. 

 
4. CONCLUSÕES 

O florestamento compensatório para reter 1,096 milhões de m³/ano de perda de água nas 
sub-bacias dos ribeirões do Fojo e das Perdizes no município de Campos do Jordão, SP deve 
contemplar uma área de 60,2 ha a ser plantada com essências nativas, correspondente a 2,3% 
da área das sub-bacias. 

A área florestal total da bacia necessária para conter as perdas por escoamento superficial 
corresponde a 51,8% da área das sub-bacias. 
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RESUMO 

As práticas de reúso de efluentes industriais demandam uma adequada compreensão das 
características dos processos produtivos quando se deseja minimizar o consumo de água 
captada e a geração de efluentes. O objetivo deste estudo foi aplicar o método Diagrama de 
Fontes de Água (DFA), usado na definição de metas de mínimo consumo de água nos 
processos de uma refinaria de petróleo, pela geração de cenários de reúso e reciclo de 
correntes nas operações, incluindo processos regenerativos. Foram avaliadas a importância e a 
influência da estação de tratamento de efluentes na recuperação da qualidade de correntes 
intermediárias de processo, por meio de configurações de tratamento centralizado e 
distribuído. Apresentou-se um estudo de caso com três contaminantes nas correntes para 
ilustrar a aplicação do método, mostrando a redução de vazão e de custos totais dos cenários, 
em relação à configuração inicial. Os cenários mostraram-se bastante promissores, com 
reduções superiores a 4 %, em termos de vazão, e a 20 %, em termos de custos totais. Assim, 
revela-se que a técnica empregada pode ser útil quando a minimização do consumo de água 
na indústria é uma das metas para o alcance da ecoeficiência dos processos. 

 
Palavras-chave: estação de tratamento de efluentes; regeneração e reúso; tratamento 
distribuído de efluentes; síntese de redes de transferência de massa; refinaria de petróleo. 
 
Industrial wastewater reuse in petroleum refinery using the WSD for 

regeneration systems 

ABSTRACT 
Wastewater reuse practices in the industry require an adequate understanding of the 

characteristics of the manufacture processes, to minimize the water consumption and the 
generation of effluent. The objective of this work was to apply the WSD method, used to 
defining the target of minimum process water consumption in a case study of oil refinery, by 
means of the reuse and recycling operations, including regeneration processes. The 
importance and influence of the wastewater treatment plant in the regeneration quality, 
including intermediate process streams, for the reuse and the recycling operations, were 
evaluated. Furthermore, centralized and distributed treatment flowsheet configurations were 
tested. Thus, this work presented the solution of a case study with three contaminants in water 
streams processes, different interconnections approaches, used to illustrate the application of 
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this procedure showing the reduction of water flow rate and total costs compared to the 
original flowsheet. The scenarios revealed to be greatly promising, and flowsheet 
configurations were reached with higher than 4 % and 20 % of reduction in the water flow 
rate consumption and the total costs, respectively. Regarding the ecoefficiency processes, the 
results demonstrate that the applied technique is successful when the minimum water 
consumption is the main goal in the industry. 
 
Keywords: wastewater treatment plant; regeneration and reuse; distributed wastewater 
treatment; mass exchange networks synthesis; oil refinery. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A gestão dos recursos hídricos tem sido fortemente influenciada pelo problema de uma 
real escassez de água doce no mundo. No meio industrial, o aumento dos custos com o 
tratamento de efluentes reflete essa tendência, suscitando um novo paradigma quanto à 
racionalização do seu uso, à adequação de tratamento e à aplicabilidade crescente de técnicas 
de reúso. É nesse sentido que se torna importante promover a criação e a implantação de 
estratégias que viabilizem a racionalização do uso da água, contrapondo a equivocada 
tendência de se tratar esse recurso natural como abundante e, desse modo, disponível 
infinitamente. 

Diversas metodologias têm sido desenvolvidas para sintetizar redes de transferência de 
massa voltadas para o reúso de águas e efluentes. O Diagrama de Fontes de Água (Gomes et 
al., 2007) constitui uma importante ferramenta para se alcançar a minimização do consumo de 
água e da geração de efluentes aquosos em processos químicos industriais. Trata-se de um 
procedimento algorítmico baseado na Análise Pinch e em regras heurísticas, e que permite 
sintetizar redes de transferência de massa em situações de múltiplas fontes de água, perdas no 
processo, restrição de vazão, regeneração com reúso e regeneração com reciclo. Em função da 
minimização de trabalho computacional, constitui uma valiosa alternativa (e mesmo um 
suporte inicial) ao uso de métodos de programação matemática, com importante papel na 
otimização do processo hídrico. 

A otimização de processos hídricos envolve a remoção de contaminantes de um conjunto 
de correntes com concentrações maiores para um conjunto de correntes com concentrações 
menores, usando o conceito de força motriz. Verifica-se que o menor custo total anual é 
alcançado quando o reúso é estabelecido ou este é combinado com estruturas de reciclo. 
Muitos estudos foram desenvolvidos posteriormente para a minimização do consumo de água 
(conservação) (Chen e Hung, 2005; Seingheng et al., 2007; Ulson de Souza et al., 2009). 

O método DFA foi apresentado como uma evolução dos trabalhos de Wang e Smith 
(1994a, 1994b, 1995) e Castro et al. (1999), aplicando-o a soluções de problemas com um 
contaminante e múltiplos contaminantes, nas condições de máximo reúso, restrição de vazão, 
múltiplas fontes, perda de água no processo e regeneração para reúso ou reciclo. Constatou-se 
que os menores custos totais foram obtidos nas condições de máximo reúso e quando 
combinadas ao reciclo. A metodologia já foi aplicada com sucesso a casos reais de refinarias 
de petróleo brasileiras (Mirre et al., 2006; Higa et al., 2008), assim como a distintos setores 
industriais (Marques et al., 2008; Delgado et al., 2009; Ulson de Souza et al., 2010). Immich 
et al. (2007) desenvolveram uma abordagem para aplicação do método a processos em 
batelada. Adicionalmente, Mirre et al. (2009) apresentaram o DFA como uma valiosa 
ferramenta integrada às metodologias de Produção mais Limpa. 

Ulson de Souza et al. (2009) também aplicaram o DFA a processos de refino de petróleo, 
com o objetivo de reduzir o consumo de água tratada, a geração de efluentes e os custos 
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envolvidos no tratamento de efluentes, pelo reúso de correntes de efluentes aquosos dentro do 
processo. 

Kumaraprasad e Muthukumar (2009) combinaram o método DFA a um modelo de redes 
ou sistemas de distribuição de efluentes (EDN) para gerar uma nova proposta, denominada 
WAMEN (Water Allocation and Mass Exchange Network), e que reúne as principais 
características de ambas as técnicas, para impulsionar os resultados, com o objetivo de 
minimizar o consumo de água “limpa” (melhor qualidade). A proposta combinada permitiu 
uma redução do consumo de água “limpa” superior a 70%, em relação ao alcançado na 
literatura, demonstrando a utilidade do DFA para aperfeiçoar resultados obtidos com outros 
modelos, como neste caso. Karthick et al. (2010) também abordaram o procedimento 
algorítmico WAMEN para a síntese de redes de distribuição de efluentes, bem como a síntese 
de rede de águas, visando reduzir o consumo de água “limpa” nos processos. 

Húngaro (2005) desenvolveu um procedimento para seleção da sequência de tratamento 
para um conjunto de correntes de efluentes. A seleção dos tratamentos foi realizada em função 
da maior eficiência de remoção ou pela diversidade de contaminantes removidos. O 
procedimento foi aplicado a quatro exemplos da literatura e a um efluente real de um 
laboratório de pesquisa. Não foram obtidas alternativas selecionadas pela estimativa do custo 
de tratamento em função da vazão do efluente. O algoritmo gerou a menor vazão para o 
tratamento distribuído, relativamente à configuração centralizada. Também, nessa linha, é 
importante destacar as contribuições de Delgado (2003, 2008) na síntese de tratamento de 
efluentes utilizando o DFA. 

O objetivo deste estudo foi aplicar o método DFA para geração de cenários de reúso e 
reciclo de correntes nas operações, incluindo processos regenerativos. Foram testadas 
configurações de tratamento centralizado e distribuído, com o objetivo de minimizar os custos 
e a geração de efluentes. Com isso, pretende-se mostrar não somente a importância da estação 
de tratamento de efluentes no mecanismo da rede de reúso de águas e efluentes industriais, 
como também a necessidade de se praticar o tratamento descentralizado, com vista à redução 
do custo em função do uso racional da água. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1. O Método DFA para a Conservação e o Uso Racional da Água na Indústria  
A resolução do DFA segue um conjunto de regras heurísticas cujo objetivo é atender a 

transferência de massa nos intervalos de concentração, utilizando-se a menor vazão da fonte 
de água externa de melhor qualidade; desse modo, reduz-se a vazão de consumo desta e 
também do efluente gerado. Para garantir o mínimo consumo de água, devem ser seguidas 
três regras na seleção da fonte: (i) usar fonte de água externa apenas quando fontes de água 
interna não estão disponíveis; (ii) transferir a máxima quantidade de contaminante possível 
dentro do intervalo de concentração; e (iii) para operações que estão presentes em mais de um 
intervalo, a mudança do intervalo deve manter a corrente através da operação até o final; essa 
heurística evita dividir operações. 

A quantidade de massa de contaminante transferida em cada operação k e em cada 
intervalo i (Δmki) é calculada pela Equação 1. 

 
( )ki k fi iim f C CΔ = −                                                                                             [1] 

 
em que Cfi é a concentração final do intervalo i, Cii é a concentração inicial do intervalo i, fk 
(t/h) é a vazão mássica referente à operação k, k = 1..., Nop. Os intervalos de concentração são 
identificados pelo índice i, em que i = 1..., Nint; e Nint é o número de intervalos de 
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concentração. As concentrações são dadas em ppm, de modo que a quantidade de massa 
transferida (∆m) é dada em g/h. 

As vazões requeridas pelas fontes de água p para a operação k, no intervalo de 
concentração i, podem ser determinadas pelas Equações 2 e 3, para fontes externas e internas, 
respectivamente. 
 

 
                             [2] 

 
 
                                                                  

                                     [3] 
                                                                                                  
 
em que Cij é a concentração na qual a fonte interna j é usada no intervalo i, Ce

p a concentração 
da fonte externa p, Cfi a concentração final do intervalo i, e Nfia,i é o número de fontes internas 
i disponíveis no intervalo i. 

Primeiramente, a fonte interna deve ser usada no intervalo, e os respectivos valores de 
fi

jki são calculados antes de fe
pki. O somatório nas Equações 2 e 3 representa a quantidade de 

contaminante removido pelas fontes internas, na operação k no intervalo i, o qual tem 
preferência sobre as fontes externas. A vazão mínima da fonte externa a 0 ppm pode ser 
calculada pela Equação 4.  

 

∑ ∑= =
= op iN

k

N

i
e
pki

e
p ff

1 1
              [4] 

 
Em efluentes que apresentem mais de um contaminante, considera-se que sua 

transferência ocorra simultaneamente, e que os contaminantes transferidos seguem uma 
linearidade na relação de transferência de massa, como uma simplificação do processo. Isso 
significa que todos os contaminantes são transferidos na mesma proporção, como 
representado pela Equação 5. 
 

cte
C
C

ik

jk =
Δ

Δ

               [5] 
 
em que i, j representam os contaminantes, e k representa a operação. 
 

Assim, deve ser considerada a possibilidade de violação da concentração de entrada dos 
demais contaminantes. Para garantir o máximo reúso de água no processo, um deles deve ter 
sua concentração estabelecida como limite do processo. Esse contaminante é então chamado 
de referência e todos os cálculos são realizados com base neste, com os demais 
contaminantes apresentando a mesma vazão para atender às restrições do processo. 

Definidos os limites de concentração de um contaminante, podem-se determinar os 
limites de concentrações dos outros contaminantes na mesma operação. 

 
2.2. Software para Aplicação do Método DFA  

Em um problema com diversas operações e contaminantes, a aplicação manual do 
método torna-se mais complexa; nesse caso, foi desenvolvido o programa computacional 
MINEA (Santos, 2007), em plataforma Microsoft Excel®, voltado para a síntese de redes de  

e
pfi

iN

j ijfi
i
jkikie

pki CC

CCxfm
f

fia

−

−−Δ
=

∑ =

,

1
])[(

i
pfi

p

pj ijfi
i
jkikii

pki CC

CCxfm
f

−

−−Δ
=

∑ −= 1
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transferência de massa baseado no DFA. No entanto, o programa apenas resolve o DFA, sem 
gerar o balanço de contaminantes diretamente no fluxograma. 

A Figura 1 apresenta a interface principal do software e, a Figura 2, o DFA gerado a 
partir das informações de vazão e concentração das operações. Após inserir os dados 
necessários, clica-se sobre o ícone “Calcular”, para que seja atualizada a carga mássica do 
contaminante na operação (∆m); em seguida, clica-se sobre o ícone “Gerar Linha Base de 
Concentrações”, para que o programa ordene as concentrações por intervalo no diagrama 
ilustrado na região inferior da tabela de dados. Clica-se novamente sobre o ícone “Calcular”, e 
então o DFA é gerado, com a indicação das respectivas vazões e concentrações definidas para 
cada operação, no caso de máximo reúso. O ícone “Gerar Saída” é utilizado para que o 
diagrama seja transferido para um novo arquivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ilustração da interface principal do programa MINEA. 
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Figura 2. Exemplo da geração do diagrama com o uso do MINEA. 
 

A Figura 3 sintetiza a identificação dos dados obtidos com o uso do programa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Legenda do DFA no programa MINEA. 
 

O procedimento algorítmico-heurístico DFA é apresentado passo a passo em Gomes et 
al. (2007), onde cada restrição (vazão fixa, múltiplas fontes e perda de vazão) é discutida 
separadamente. 

 
2.3. Sistemas Regenerativos para o Reúso de Correntes Hídricas  

A Figura 4 ilustra um possível esquema para o tratamento de efluentes de uma refinaria 
de petróleo, reunindo as etapas de tratamento físico, químico e biológico. O afluente de uma 
estação de tratamento de efluentes atravessa os sistemas de gradeamento e desarenação e 
segue para um separador de águas oleosas. Em seguida, o efluente, livre da maior parcela de 
óleo, é enviado a um floculador e, posteriormente, a um flotador. O óleo livre removido no 

Vazão total do intervalo 

Vazão do reúso 1 

Vazão do reúso 2 

Vazão do reúso 3 

Vazão da fonte externa 1 

Vazão da fonte externa 2 

Vazão da fonte externa 3 

Carga mássica do intervalo 

Origem do reúso 1 

Origem do reúso 2 

Origem do reúso 3 

Concentração do reúso 1 

Concentração do reúso 2 

Concentração do reúso 3 
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flotador é reenviado ao processo, enquanto que o efluente (óleo dissolvido) segue então para a 
etapa de degradação microbiológica, onde a qualidade obtida possivelmente já permite o seu 
despejo (ou retorno) ao corpo hídrico receptor. As borras oleosas removidas no separador 
água-óleo (SAO), assim como os resíduos do flotador, são enviados a um espessador para o 
adensamento do lodo a ser disposto para landfarming (fazendas de lodo). Uma parcela do 
óleo, proveniente do espessador, é redirecionada para o separador água-óleo, visando a sua 
máxima recuperação. 

 

 
 

Figura 4. Esquema ilustrativo dos processos constituintes de uma estação de tratamento de 
despejos industriais. 

 
Dependendo da qualidade e do uso a que for destinado, o efluente final, ao invés de ser 

descartado para o corpo receptor, pode ser uma excelente alternativa de reutilização para os 
processos, reduzindo, com isso, a vazão e o custo com a captação e o descarte. 

As configurações de reutilização de correntes de efluentes aquosos estabelecidas pelo 
procedimento algorítmico DFA, empregado neste estudo, podem levar a condições nas quais 
são violadas (ultrapassadas) as concentrações máximas de entrada e, por consequência, as de 
saída permitidas pelas operações. Esses limites normalmente referem-se a valores máximos de 
solubilidade do componente, a fatores corrosivos ou incrustantes, dentre outros que podem 
afetar o desempenho de cada operação. Uma das possíveis soluções para esse problema seria 
aumentar o consumo de água de melhor qualidade com influência direta nessas operações. 
Outra medida, proposta neste trabalho, seria estabelecer a própria Estação de Tratamento de 
Despejos Industriais (ETDI) como regeneradora das correntes que são levadas para as 
respectivas operações. Assim, o custo da regeneração estaria restrito à vazão a ser regenerada, 
condicionado à capacidade das unidades, sem que inicialmente se invista em novos 
equipamentos para a remoção parcial e intermediária (in-plant) dos contaminantes de 
interesse. 
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Em caso de mais de uma operação ter os seus limites ultrapassados, sugere-se 
inicialmente combinar todas as cargas das correntes e adicionar ao processo da ETDI 
responsável pela remoção do contaminante de interesse. Para atender à capacidade máxima de 
operação da ETDI, recomenda-se proceder a um by-pass para desviar a corrente excedente 
para o final do tratamento. Após recuperar o efluente, deve-se verificar se as concentrações 
resultantes atendem às entradas das operações receptoras; caso ainda ultrapasse, deve-se 
retornar com o efluente para a unidade que o remove, até que todas as concentrações estejam 
dentro de seus respectivos limites. 

As correntes afluentes das referidas operações devem ser combinadas, com a vazão (F) 
resultante sendo um somatório das contribuições individuais das demais, conforme a Equação 
6, para N operações. 

j
j

F F=∑                [6] 

 
A concentração da corrente resultante, enviada às unidades regeneradoras, é obtida de 

acordo com a Equação 7. 
 

( . )j j

j

F C
C

F
=∑               [7] 

 
em que j representa a operação cujo limite de concentração para qualquer contaminante tenha 
sido violado. 

A Figura 5 ilustra uma possível estratégia de recuperação das correntes, em que as 
entradas (em vermelho) de N operações que têm seus limites violados são misturadas e 
direcionadas para os devidos tratamentos nas unidades da ETDI, após a qual retornam para as 
operações originais, nos seus limites de concentração de contaminantes. O excedente da 
capacidade das unidades é então adicionado à parte da corrente resultante para destiná-los ao 
corpo receptor, sem também violar os limites de descarte permitidos. 
 
2.4. Tratamento Distribuído de Efluentes 

A rede de tratamento distribuído de efluentes é alcançada a partir do algoritmo proposto 
por Húngaro (2005), para o caso de sistemas multicomponentes e considerando tratamentos 
que não restringem a concentração de entrada para o contaminante. O algoritmo conduz à 
seleção de tratamentos a serem alocados de forma distribuída em processos com n correntes 
de efluentes, k tratamentos disponíveis e j contaminantes, resultando na obtenção de um 
fluxograma para o tratamento final desses efluentes. 

O algoritmo está estruturado conforme os passos a seguir, os quais se encontram 
detalhadamente descritos no estudo de Húngaro (2005), com pequenas adaptações decorrentes 
da resolução deste caso. 
 
(1) Caracterizar as correntes (n) de efluentes, com as respectivas vazões (Fn, em t/h) e 
concentrações de cada contaminante j (Cj

cn, em ppm). Dispor as informações relativas aos 
possíveis tratamentos quanto às eficiências de remoção do tratamento k em relação ao 
contaminante (Rk

j).  
 
(2) Quantificar os níveis de concentração tolerados pela legislação vigente, para o descarte de 
contaminantes (Cj

max). 
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(3) A partir das informações coletadas nos passos anteriores, obter as cargas mássicas (Δmj
k, 

em g/h) a serem assimiladas, para cada corrente e seus respectivos contaminantes, seguindo a 
Equação 8. 
 
Δmj

n = Fn (Cj
cn – Cj

max)             [8] 
      

 

 
 
Figura 5. Esquema geral das possibilidades de destinação de correntes de processo para regeneração na 
própria ETDI. 
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(4) A remoção da carga mássica total de cada contaminante é dada pelo somatório dos 
respectivos valores em cada corrente. Valores negativos de carga mássica não devem ser 
considerados no somatório, pois indicam que as concentrações estão abaixo do limite 
estabelecido; portanto, não se faz necessário contabilizá-las para a assimilação (Equação 9). 
 

∑Δ=Δ
n

j
n

j
tot mm               [9] 

 
A cada quantidade eliminada, o valor de Δmtot

j deve ser atualizado. Uma carga superior 
ao Δmtot

j deve ser removida quando houver a necessidade de atender a uma vazão mínima 
para um dado tratamento.  

Deve-se ainda, determinar um contaminante referencial, ou seja, aquele que assumirá a 
preferência para a seleção do tratamento; essa condição será atribuída ao contaminante de 
maior carga mássica, considerando o valor total a ser assimilado. Naturalmente, devem ser 
respeitadas as eficiências de remoção de cada contaminante. A execução dos passos seguintes 
levará como base o contaminante referencial. 
 
(4a) Após definir o contaminante referencial, procede-se a uma avaliação acerca da 
quantidade que sua carga mássica excede a dos demais, como parâmetro de seleção do 
tratamento mais adequado ao atendimento de uma menor vazão total a ser tratada. 
 

Para relações entre cargas inferiores a 10 (baixa distinção entre as cargas), recomenda-se 
escolher o tratamento que incorpore o maior número possível de contaminantes. 
Evidentemente que essa avaliação atrela-se à necessidade de que tais contaminantes estejam 
presentes na corrente a ser tratada (a que possui maior concentração do contaminante 
referencial). Em outra vertente, quando a relação excede em torno de 10, ou seja, uma 
quantidade de contaminante no mínimo 10 vezes maior, a seleção é direcionada para o 
tratamento com maior eficiência de remoção para o contaminante referencial. Diante disso, o 
passo 4a refere-se à comparação entre as cargas mássicas a serem removidas, de acordo com a 
Equação 10. 
 

j
tot

REF
tot

m
m
Δ
Δ

=Τ              [10] 

 
(4b) Nas situações em que as razões tenham valores inferiores a 10, em sua maioria, opta-se 
pelo tratamento que seja mais eficiente para uma quantidade maior de contaminantes na 
corrente de maior concentração do contaminante referencial, de forma que as eficiências 
refiram-se a contaminantes que ainda devem ser eliminados. 

Para os casos em que grande parte das razões esteja acima de 10, opta-se pelo tratamento 
que apresente maior eficiência de remoção para o contaminante referencial. 

Como extensão aqui proposta para o algoritmo, resultante da resolução desse cenário, 
vincula-se o fato de que, na existência de duas relações entre cargas distintas, ou seja, uma 
maior e outra menor que 10, pode-se verificar o desvio relativo em cada uma delas. A relação 
que apresentar o maior desvio terá a preferência no critério de seleção do tratamento a ser 
adotado. 
 
(4.1) As correntes devem ser numeradas decrescentemente em termos de concentração, e uma 
única vez, com base no primeiro contaminante caracterizado como referencial. 
 

n 
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Os passos 4.2 a 4.7 não são aplicados a este caso, conforme definidos pelo procedimento 
de Húngaro (2005). 
 
(4.8) Destinar as correntes para os respectivos tratamentos, em modo decrescente de 
concentrações, relativa ao contaminante referencial. O tratamento selecionado refere-se ao de 
maior eficiência ou ao que inclui a maior variedade de contaminantes a serem tratados, de 
acordo com o passo 4b.  
 
(5) A carga mássica eliminada com o tratamento segue a Equação 11. 
 
Δmrj

k = Fn .Cj
cn . Rk

j            [11] 
 

sendo Fn a vazão total encaminhada ao tratamento, e Cj a concentração na entrada do 
tratamento. 
 
(6) O valor da carga mássica total (Δmtot

j) sofre atualização para os contaminantes, conforme 
a Equação 12. 
 
Δmtot

j = Δmtot
j – Δmrj

k           [12] 
 

A maior carga mássica proveniente dessa atualização aponta para um novo contaminante 
referencial. 
 
(7) As concentrações de cada contaminante removido pelo tratamento da corrente n seguem a 
Equação 13. 
 
Cj

cn
 = (1- Rk

j) . Cks
j            [13] 

 
(8) Enquanto pelo menos uma das cargas mássicas totais atualizadas no passo 6 forem 
positivas, deve-se retornar ao passo 4a. Quando a carga mássica tornar-se negativa, o que 
significa uma remoção além do necessário para o contaminante, procede-se a uma correção da 
vazão da corrente em análise, sendo finalizado o tratamento do contaminante na corrente 
(Equação 14). 
 

nj
totn

j
rem

nt F
m
m

F .⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Δ
Δ

=             [14] 

    
em que Δmrem

j
 é a carga mássica remanescente, e Δmtotn

j
 refere-se à carga mássica removida 

na consideração de toda a vazão alocada para o tratamento. 
A Figura 6 esquematiza de modo simplificado o procedimento descrito. 
Em efluentes com mais de um componente, quando houver a necessidade de se recalcular 

a vazão para mais de um contaminante, considera-se o maior valor dentre os obtidos, para 
garantir que a concentração esteja inserida nos limites estabelecidos para o descarte dos 
contaminantes. 
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Figura 6. Procedimento simplificado para a síntese de redes de tratamento distribuído 
em sistemas.  
Fonte: Húngaro (2005). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Dados de Processos e Síntese de Redes de Águas  
Este trabalho apresenta um estudo de caso envolvendo dados de uma refinaria de 

petróleo, obtida da literatura. O problema foi estabelecido a partir de um caso originalmente 
concebido para um retrofit (“renovação”) de uma refinaria, abordado por Huang et al. (1999), 
e adaptado por Ullmer et al. (2005) para a síntese de processos regenerativos. Considera-se a 
presença de três contaminantes nas correntes aquosas: Sais (A), Orgânicos (B) e H2S (C). A 
água primária é disponibilizada em dois graus distintos de qualidade: AF (água potável) e AP 
(água tratada para atender a uma determinada demanda de qualidade). A representação da 
planta de refino inclui diversas unidades operacionais. O efluente coletado dessas operações 
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pode ser tratado como uma fonte secundária (interna) para o sistema de tratamento de 
efluentes. Os dados de concentração máxima de entrada e saída das operações identificadas, 
bem como das respectivas vazões limites, são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Concentrações de entrada e saída nas condições máximas e de vazão limite. 

Operação Componente 

Quantidade 
de 

contaminante 
transferido 

(g/h) 

Concentração 
de entrada 

máxima 
(ppm) 

Concentração 
de saída 
máxima 
(ppm) 

Vazão 
limite 
(t/h) 

Sais (A) 120.000 200 1.800 
Orgânicos (B) 480.000 100 6.500 

(1)  
Dessalinização 

H2S (C) 1.875 20 45 
75 

Sais (A) 7.485 10 601 
Orgânicos (B) 81.750 50 6.500 

(2) 
 Lavagem de 

amônia  H2S (C) 3.200 50 303 
12,67 

Sais (A) 3.610 10 200 
Orgânicos (B) 104.481 1 5.500 

(3)  
Torre 

fracionadora  H2S (C) 2.500 0 132 
19 

Sais (A) 420 10 150 
Orgânicos (B) 147 1 50 

(4)  
Caldeira  

H2S (C) 135 0 45 
3 

Sais (A) - 10 - 
Orgânicos (B) - 1 - 

(4)  
Caldeira 

perda  H2S (C) - 0 - 
18 

Sais (A) 200 300 375 
Orgânicos (B) 1.200 50 500 

(5)  
Lavagem de 

H2S H2S (C) 1.750 5.000 5.655 
2,67 

Sais (A) 7.100 300 1.250 
Orgânicos (B) 52.500 50 7.050 

(6) 
 Uso geral 

H2S (C) 221 0 29,5 
7,5 

Sais (A) 135.300 2.500 3.115 
Orgânicos (B) 0 220 220 

(7) 
 Torre de 

resfriamento H2S (C) 0 45 45 
220 

Sais (A) - 2.500 - 
Orgânicos (B) - 220 - 

(7)  
Torre de 

resfriamento 
perda H2S (C) - 45 - 

405 

 
A Tabela 2 apresenta as taxas de remoção relativa aos principais processos 

representativos da ETDI envolvidos neste estudo de caso, para a parcela de efluentes líquidos 
para cada contaminante presente. Os valores correspondentes à saída (máximos) são obtidos 
com base nas taxas de remoção. O cálculo dos limites permitidos para cada operação é 
realizado com base nos valores de entrada na ETDI, por meio de balanço material, resultante 
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da combinação dos efluentes originários dos diferentes processos que os geraram, nas 
condições máximas de concentração. Com isso, assume-se que os limites operacionais dos 
processos regenerativos estejam vinculados aos limites estabelecidos pelos processos hídricos 
da atividade de refino. Já a vazão máxima atrela-se ao valor limite permitido para operar na 
ETDI (400 t/h). No caso da flotação a ar dissolvido, ocorre perda de água, levando à 
concentração de sais. Como esse valor de perda é muito baixo (0,5%, de acordo com o 
problema tratado por Ullmer et al., 2005), admite-se, para simplificação do problema, que sua 
taxa de remoção seja nula, não sendo, portanto, afetada. 

 
Tabela 2. Taxas de remoção de contaminantes dos processos da ETDI. 

Operação Componente Taxa de remoção do 
componente 

Vazão máxima 
(t/h) 

Sais (A) 0 1 

Orgânicos (B) 0,55 2 (8)  
Separador API 

H2S (C) 0 2 

400 

Sais (A) 0 1 

Orgânicos (B) 0 3 
(9) 

Flotação a ar 
dissolvido H2S (C) 0,90 3 

400 

Sais (A) 0 1 

Orgânicos (B) 0,80 1 (10)  
Lodo ativado 

H2S (C) 0,90 4 

400 

Sais (A) 0,99 1 

Orgânicos (B) 0,60 1 (11) 
Osmose inversa 

H2S (C) 0,20 1 

400 

1 Valor estimado a partir de informações técnicas da Petrobras, refletindo a realidade do processo no ambiente 
industrial; 2 Huang et al. (1999); 3 Ullmer et al. (2005); 4 Gunaratnam et al. (2005). 
 

Em termos práticos, a implantação de um sistema de osmose inversa deve ser precedida 
das etapas de filtração e microfiltração, instalados após o processo de lodos ativados, a fim de 
evitar um possível entupimento de sólidos nos poros da membrana, e que ainda estão 
presentes no efluente. Neste caso, especificando a corrente com um Índice de Densidade de 
Sedimentos (SDI) igual a 3,0, justifica-se a adequação desse sistema de pré-tratamento. 
Assim, considera-se que o sistema de osmose inversa já incorpore essas etapas intermediárias 
a partir do tratamento biológico, não sendo, portanto, explicitadas na representação da ETDI 
para este estudo. Além disso, vale ressaltar que não se considera aqui o rejeito da osmose, 
efluente concentrado em sais. 

A Figura 7 esquematiza a sequência de tratamento adotada para este estudo, em que o 
efluente não tratado é levado a um separador água-óleo do tipo API (American Petroleum 
Institute), cujo efluente segue para um processo de flotação a ar dissolvido, e, em seguida, 
destinado ao processo de lodos ativados. Para auxiliar na recuperação da qualidade da água 
em níveis toleráveis, emprega-se o processo de osmose inversa, inserido no sistema de 
tratamento terciário, e cujas taxas de remoção encontram-se na Tabela 2. Em cada etapa de 
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tratamento é possível verificar a possibilidade de se estabelecer reúso de efluentes, em função 
da qualidade requerida pelos processos, ou o seu descarte no corpo receptor. 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 7. Esquema da sequência de processos de tratamento de efluentes proposto para a refinaria 
em estudo. 

 
A Figura 8 apresenta a configuração do balanço hídrico da rede proposta, nas condições 

operacionais, obtida a partir das informações do processo. A água captada é enviada para a 
Estação de Tratamento de Água (ETA) e distribuída às diversas operações de acordo com sua 
qualidade requerida. O dreno do tanque de petróleo é representado por TQ no fluxograma. Os 
valores das concentrações de descarte alcançados após o processo de osmose inversa atendem 
aos limites estabelecidos pela legislação federal brasileira (Brasil, 2005,  alterada 
parcialmente e complementada pela Resolução Conama 430/2011). A vazão de água captada 
neste caso base é de 762,84 t/h, enquanto que a vazão de descarte do efluente para o corpo 
hídrico é de 354,84 t/h. 

Por se tratar de um problema de correntes com múltiplos contaminantes, o procedimento 
DFA requer a verificação das concentrações para um dado componente com base em uma 
operação de referência. Neste estudo, selecionou-se a Destilação como operação de 
referência, julgada como consequência da maior qualidade exigida na entrada da operação, ou 
seja, às máximas concentrações de entrada de cada contaminante, em que se utiliza água de 
melhor qualidade (ou menos contaminada) que na entrada das demais operações. Segundo 
essa linha, deve-se atentar que a operação Caldeira também poderia ser selecionada; 
entretanto, por se tratar de uma operação em que ocorre perda de água, além de apresentar as 
menores cargas mássicas para assimilação por contaminante, em relação à destilação, esta 
opção (Caldeira como referência) foi colocada em segundo plano. 

Neste trabalho, o contaminante de referência é definido como aquele que tem a maior 
diferença de concentração (Mirre et al., 2006). Do mesmo modo, o componente de referência 
pode ser aquele com a maior possibilidade de reúso entre as operações, ou seja, aquele que 
possua as mais baixas concentrações de entrada nas operações. Em caso de mais de um 
componente atender simultaneamente a esse critério, então a escolha é realizada com base na 
diferença de concentração (ΔCR) entre a concentração do componente na operação que utilize 
água de melhor qualidade (de abastecimento) e a máxima concentração de entrada na 
operação em que será reutilizada a água, em cada operação, do candidato à referência. O 
componente de referência será aquele com o maior valor de ΔCR.. Para um problema que 
utilize fontes externas ou sistemas regenerativos, o contaminante de referência será aquele 
com a menor concentração de entrada nas operações que possibilitam o reúso. 

No estudo de caso da refinaria, dentre as operações que usam água de melhor qualidade 
nas condições limitantes (Destilação e Caldeira), a Caldeira é a que possui menor 
concentração de saída para os contaminantes, enquanto que, tanto a Torre de Resfriamento 
como a Lavagem de H2S possuem maiores concentrações de entrada dos contaminantes. 
Calculando-se as diferenças de concentração (ΔC) das operações candidatas (concentração de 
entrada da Caldeira e concentração de saída da Torre de Resfriamento), o contaminante A 
poderia ser eleito como referência, pois apresenta o maior diferencial de concentração (ΔCA = 
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2.350 ppm; ΔCB = 170 ppm; ΔCC = 0 ppm) perante os demais. Por outro lado, o contaminante 
C (H2S) também potencializa sua condição de candidato à eleição como referência, dentre as 
operações que usam água secundária (Concentração de entrada da Caldeira e concentração de 
saída da Lavagem de H2S), por apresentar maior ΔC (ΔCA = 150 ppm; ΔCB = 0 ppm; ΔCC = 
4.955 ppm). O fato de o referido valor ser maior comparativamente ao componente A (Sais) 
assegura o critério para a elegibilidade do contaminante C. Assim, este trabalho utilizará o 
componente C como referência. 

 

 
 

Figura 8. Esquema geral dos processos do estudo de caso (cenário base). 
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Os resultados são obtidos com o auxílio do programa computacional MINEA. São 
utilizadas as informações definidas na Tabela 1, com as fontes inicialmente atribuídas às 
qualidades de água de abastecimento (“limpa”), purificada e ao dreno do tanque de petróleo. 
A aplicação do procedimento gerou o cenário de reutilização hídrica das correntes para 
máximo reúso, conforme a estrutura apresentada na Figura 9. As linhas tracejadas 
representam o novo alinhamento físico das correntes. A redução na captação de água para o 
processo está em torno de 5%, passando a necessitar de 725,26 t/h, cuja reutilização permite 
um descarte de 317,26 t/h de efluente. Os valores em negrito (entrada das operações 1 e 2) 
representam os contaminantes cujas concentrações são excedidas para a operação 
subsequente, o que pode ser resolvido com o aumento da quantidade de água captada, ou 
mesmo uma redistribuição das correntes. Outra possibilidade seria estabelecer regenerações 
locais para um determinado contaminante. Cabe salientar que esse cenário constitui apenas 
uma das possíveis alternativas geradas pelo DFA. As diferentes possibilidades, no entanto, 
são passíveis de análise para a real implementação na indústria, uma vez que não considera 
investimento com tubulação e bombeamento adicional de correntes. 

A Figura 9 apresenta a configuração da rede proposta com o procedimento DFA, que 
indica as correntes de água alocadas às respectivas operações, com base na estrutura 
operacional. Nota-se que a operação 7 (Torre de Resfriamento – TR) disponibilizou efluente 
para reutilização nas operações 1 (Dessalinização), 2 (Lavagem de NH3) e 5 (Lavagem de 
H2S), como complemento para a qualidade purificada já utilizada. Na verdade, essa água 
proveniente da operação 7 refere-se tanto à entrada na TR (água de reposição: make-up) 
quanto à sua purga, dada a igualdade entre as concentrações de entrada e saída para esse 
componente. Entretanto, esse reúso deve ser interpretado como proveniente da purga da TR, 
uma vez que a disponibilidade do make-up deve ser mantida constante, em função da perda 
observada nesta operação. 

Com o objetivo de aplicar e exemplificar a recomendação levantada mediante o uso dos 
processos regenerativos da ETDI, a Figura 9 demonstra a aplicação e o desempenho das 
unidades na remoção parcial dos contaminantes, até o ajuste das concentrações em níveis 
toleráveis para as operações. Entretanto, baseado na configuração da rede do cenário anterior, 
nota-se que as operações 1 e 2 têm os seus limites de concentração ultrapassados para o 
contaminante A, após definidas as reutilizações. Para solucionar esse problema, optou-se por 
reunir as correntes afluentes dessas operações e enviá-las para a entrada da unidade de osmose 
inversa (remoção prioritária de A). 

Visando explorar a capacidade máxima da ETDI (400 t/h), parte do excedente é desviada 
para o final dos processos regenerativos (final da ETDI), sendo adicionada à vazão de 
descarte. Com isso, o total de descarte da configuração base é restabelecido, enquanto que a 
vazão recuperada é redestinada às respectivas operações. É importante notar que a saída da 
osmose inversa produziu uma corrente que atendesse às necessidades da operação 1; porém, a 
combinação de correntes gerou reflexos na operação 2, ocasionando violação do contaminante 
B. Para contornar esse inconveniente, a alternativa mais imediata encontrada foi incluir um 
separador API (operação 8’) para restabelecer parte da corrente que é levada à operação 2. As 
correntes envolvidas na estratégia apresentada são indicadas pelas linhas com tracejamento 
menor, em relação à configuração anterior de reúso (linhas tracejadas maiores), na Figura 10. 
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Figura 9. Configuração de processo para o cenário de reutilização de correntes considerado, com base na estrutura 
original da Figura 8. 
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Figura 10. Rede de águas e efluentes ajustada pela rota de regeneração da ETDI, a partir da Figura 9. 
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665 ppm A 
15 ppm B 
0 ppm C 

7
75,61 t/h 

6,65 ppm A 
6 ppm B 
0 ppm C 

12 
182,42 t/h 

392,12 ppm A 
11,27 ppm B 
0 ppm C 

D M

106,81 t/h 

15 t/h 

135 ppm A 
45 ppm B 
400 ppm C 

15 t/h 

135 ppm A 
9 ppm B 
40 ppm C 

11 
TQ 15 t/h 

135 ppm A 
9 ppm B 
4 ppm C 

10 
15 t/h 

135 ppm A 
9 ppm B 
0,40 ppm C 

10 

O procedimento descrito para a síntese de redes de tratamento descentralizado (ou 
distribuído) é aplicado às correntes efluentes das operações 1 a 7, bem como ao tanque de cru 
(TQ), resultantes da configuração alcançada pelo cenário da Figura 9. A Figura 11 mostra a 
configuração das correntes efluentes encaminhadas aos respectivos tratamentos, representadas 
pelos balanços hídricos estabelecidos para esse cenário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 11. Rede de tratamento distribuído de efluentes, estruturada com base no cenário da Figura 9. 
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A partir dos efluentes dos respectivos tratamentos, são calculadas as concentrações de 
cada contaminante presente na corrente resultante, pelo balanço material, com a preocupação 
de atender à legislação ambiental quanto ao descarte. Assim, a concentração resultante do 
efluente é de 240,60 ppm para o componente A, inferior à concentração máxima de 250 ppm, 
194,90 ppm para o componente B, inferior à concentração máxima de 250 ppm, e 0,42 ppm 
para o componente C, inferior à concentração máxima de descarte de 1,0 ppm, conforme a 
legislação. 
 
3.2. Custos das Propostas  

O custo total anual refere-se ao somatório das contribuições do custo operacional (águas 
primárias, tratamento final do efluente e processos regenerativos) e de investimento 
(processos regenerativos, incluída a depreciação). Não são considerados aqui os custos de 
investimento em tubulações, misturadores e divisores de correntes. 

Considera-se uma operação anual do sistema de 8.600 horas/ano, e um fator de 
anualização (depreciação anual, d) para o custo de investimento de 0,1. A captação de água é 
composta pelas qualidades de AP e AF, geradas na ETA, ao custo de 0,3 $/t e 0,1 $/t 
(estimativa para a ponderação do custo de qualidade), respectivamente. O efluente descartado 
no corpo receptor é tributado em 0,03 $/t, sendo a vazão o principal parâmetro analisado, 
embora se exija o atendimento aos limites permitidos pela legislação; entretanto, o objetivo 
aqui é analisar a influência do reaproveitamento das correntes no processo. 

O custo operacional anual é o somatório do custo operacional, da água captada – 
considera-se incluso o custo pela concessão de água, distribuídos entre as qualidades AF e AP 
– e da água contaminada relativo ao descarte, em $/ano. O custo total de investimento anual, 
em $/ano, é o custo de investimento com amortização, ou seja, deduzido a depreciação anual. 

A Tabela 3 apresenta as correlações utilizadas para cálculo dos custos totais das unidades 
de processos da ETDI. O separador API e o tratamento biológico são obtidos em Gunaratnam 
et al. (2005), enquanto o flotador a ar dissolvido, na ausência de informações, optou-se por 
considerá-lo ao custo similar ao de uma unidade de coagulação, sedimentação e filtração, 
encontrado em Takama et al. (1980). Já a unidade de osmose inversa tem o seu custo de 
investimento estimado em função de uma base informada por Azevedo et al. (1999) para uma 
dada vazão de tratamento. Com esses valores, foi possível relacionar a capacidade 
característica do equipamento (aqui medida em termos de vazão, f, em t/h) a um investimento 
determinado (US$ 750.000,00, considerando uma vazão de tratamento de 62,23 t/h). O 
investimento (CI), realizado com base no ano de 1999 (CIb), é atualizado pelo índice Chemical 
Engineering Plant Cost (CE cost index) para o ano de 2005 (os valores do índice são 390,6 e 
468,2, para os anos de 1999 e 2005, respectivamente – Chemical Engineering Magazine, 
2009). O fator exponencial de escala adotado corresponde a 0,7. O custo operacional também 
é estimado a partir dos dados do trabalho de Azevedo et al. (1999) que apresenta um estudo 
de caso envolvendo dados de uma refinaria de petróleo, obtida da literatura. O problema foi 
estabelecido a partir dos dados do trabalho de Azevedo et al. (1999). 

 
Tabela 3. Correlações de custos dos processos da ETDI. 

Processo Custo de investimento 
(U$) 

Custo operacional 
(U$/h) 

Separador API 4.800 x f 0,7 0 

Flotador a ar dissolvido 12.600 x f 0,7 0,0067 x f  

Tratamento biológico 12.600 x f 0,7 0,0067 x f 

Osmose inversa 49.884 x f 0,7 0,177 x f 
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A Tabela 4 apresenta a avaliação dos custos totais envolvidos em cada alternativa gerada, 
congregando os resultados obtidos, os quais são comparados a partir do cenário base. Nessa 
análise, os custos referentes aos processos regenerativos independem da concentração da 
corrente. 
 
Tabela 4. Estimativa de custos para os cenários de reutilização de efluentes levantados, com a 
inclusão da ETDI. 

Cenário 
Vazão de 

água captada 
(t/h) 

Vazão de 
descarte 

(t/h) 

Redução na 
captação 

(%) 

Custo total 
anual ($/ano) 

Redução 
nos custos 

(%) 
(1) Base 762,84 354,84 - 1.454.223,94 - 
(2) Figura 9 725,26 317,26 4,93 1.224.663,31 15,78 
(3) Figura 10 725,26 317,26 4,93 1.227.502,44 15,59 
(4) Figura 11 725,26 317,26 4,93 1.156.945,43 20,44 

 
Analisando-se os cenários, em relação ao cenário base, nota-se uma maior redução no 

custo total na configuração da Figura 11, ocasionado pelo tratamento distribuído de efluentes, 
e em função da melhor racionalização das vazões destinadas às devidas unidades, ao contrário 
da configuração centralizada de tratamento, que previamente disponibiliza toda a vazão para 
as unidades regenerativas. Cabe colocar que, embora a redução nos custos alcançada pelo 
cenário da Figura 11 seja bastante atraente, deve-se atentar que essa configuração distribuída 
requer uma disponibilidade de espaço físico adequada à instalação dos equipamentos, bem 
como uma necessidade mais ampla de controle operacional. No entanto, é pertinente lembrar 
a distinção relativa à configuração da Figura 10, a qual apresenta uma estrutura mais evoluída, 
devido à proposta de recuperação parcial de correntes de processo através da ETDI, como 
medida de ajuste às respectivas limitações de entrada das operações. 

Diversos cenários podem ser gerados com o procedimento DFA, partindo do mesmo 
problema original, de modo que se possa evoluir na configuração da rede à medida que a 
análise do engenheiro de processo permita uma aproximação com a realidade industrial. 
Assim, é importante que todas as configurações geradas levem em conta o valor econômico 
das alternativas, de forma que se estabeleça o custo-benefício da implementação das 
oportunidades de reutilização. 

 
4. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo demonstrar as possibilidades de reciclo e reúso de 
correntes oriundas de unidades de tratamento de efluentes, na minimização do consumo de 
água e da geração de efluentes a partir da aplicação do método DFA. Para tanto, utilizou-se 
como exemplo um estudo de caso envolvendo dados representativos de uma refinaria de 
petróleo. Com isso, foi possível gerar um cenário, dentre as várias alternativas que o 
procedimento permite, ocasionando uma redução tanto na captação de água bruta quanto de 
efluente descartado. Foram avaliadas configurações de tratamento centralizado e distribuído, 
permitindo constatar que, além dos processos regenerativos da ETDI poderem ser utilizados 
com sucesso na recuperação da qualidade da água para reúso nos processos da refinaria, o 
tratamento distribuído (segregado) de efluentes pode ser uma importante alternativa para a 
redução de custos. Sendo assim, torna-se evidente o potencial da metodologia aqui 
apresentada, como uma importante ferramenta quando se pretende definir novas alternativas 
de reutilização hídrica de modo sistemático e eficiente, dada a sua facilidade de adoção dentro 
de um programa de gerenciamento de recursos hídricos na indústria.  
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RESUMO 

No presente trabalho, objetivou-se analisar a remoção da Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO) e da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em biofiltros operando com 
esgoto doméstico. Os ensaios experimentais foram realizados na Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), em Viçosa-MG. O experimento foi montado em esquema de parcelas 
subsubdivididas, tendo nas parcelas as taxas de aplicação do esgoto doméstico (0,5; 1,0; e 1,5 
m3 m2 d-1), nas subparcelas os tipos de material orgânico (lixo compostado, bagaço de cana-
de-açúcar e serragem de madeira) e nas subsubparcelas os tempos das avaliações (agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009), no delineamento em blocos casualizados 
com três repetições. A montante e a jusante dos 27 biofiltros foram coletas amostras do esgoto 
doméstico, mensalmente, para determinação da DBO e DQO, durante cinco meses. De acordo 
com os resultados, conclui-se que os efluentes dos biofiltros atendem ao padrão nacional para 
lançamento em corpos hídricos, no que se refere à DBO, após período de estabilização dos 
elementos filtrantes; e o uso de biofiltros para o tratamento de esgoto doméstico é uma 
tecnologia viável para pequena escala, pois possui baixo custo, fácil operação e boa 
capacidade de remoção de poluentes bioquímicos. 

 
Palavras-chave: biofiltros; minhocas; poluição ambiental. 
 

Potential removal of biochemical pollutants in biofilters operating with domestic sewage 

ABSTRACT 
The present study aimed to analyze the removal of Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

and Chemical Oxygen Demand (COD) in biofilters operating with domestic sewage. 
Experimental tests were conducted at the Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-
MG. The experiment was a split split plot scheme, and in the plots different rates of sewage 
(0.5, 1.0 and 1.5 m3 m2 d-1) were applied, in the subplot, types of organic material (waste 
compost, sugar cane bagasse and sawdust) were tested and in the subsubplots, five dates of 
measurements (August, September, October, November and December 2009) were evaluated, 
in a randomized block with three replications. Samples of domestic sewage were collected 
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upstream and downstream of 27 biofilters for determination of BOD and COD, monthly for 
five months. The results showed that the effluent from biofilters meets the national standard 
for release in water streams, with regard to the BOD, after stabilization of the filter elements, 
and the use of biofilters for the treatment of domestic sewage is a viable technology for small 
scale because it has low cost, easy operation and good ability to remove biochemical 
pollutants. 
 
Keywords: biofilter; earthworms; environmental pollution. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A inadequação dos serviços de saneamento básico é a principal causa de doenças e de 
poluição ambiental no mundo. De acordo com o HDR (UNDP, 2006), cerca de 2,6 bilhões de 
habitantes moram em domicílio sem rede de esgoto, dos quais 660 milhões sobrevivem com 
menos de dois dólares por dia. Em detrimento disso, anualmente, cerca de 1,7 milhões de 
crianças morrem em resultado direto de diarreia e de outras doenças provocadas por más 
condições de saneamento. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008, 44,8% dos municípios 
brasileiros não possuíam rede coletora de esgoto doméstico bruto. Enquanto, no Brasil apenas 
28,5% dos municípios dispõem de sistema para tratamento de esgoto doméstico bruto (IBGE, 
2010). 

No que concerne às companhias de saneamento, o lançamento de esgoto doméstico bruto 
em corpos hídricos altera as características naturais da água, a partir do ponto de lançamento e 
compromete sua qualidade para consumo humano ou mesmo para uso em atividades 
agropecuárias (Ribas e Fortes Neto, 2008). 

O esgoto doméstico é aquele que provém, principalmente, de residências, 
estabelecimentos comerciais, instituições ou quaisquer edificações que dispõem de instalações 
com banheiros, lavanderias e cozinhas. É constituído por resíduos humanos (fezes e urina) e 
águas produzidas nas diversas atividades diárias, como asseio corporal, preparo de alimento, 
lavagem de roupas e utensílios domésticos (Von Sperling, 2005). 

De acordo com Chernicharo et al. (2006), as principais tecnologias de tratamento de 
esgotos domésticos nas companhias de saneamento são as seguintes: 

Tratamento preliminar/primário: tem por finalidade remover as partículas sólidas 
grosseiras e reduzir a concentração dos sólidos suspensos presentes nos esgotos domésticos 
brutos, por meio de processos físicos ou físico-químicos. Grades, caixas de areia e separadora 
de óleos e graxas, tanques floculadores, flotadores, sedimentadores e filtros pertencem a essa 
classe; 

Tratamento secundário: tem por finalidade a redução de sólidos dissolvidos e sólidos 
suspensos muito pequenos. Os processos biológicos de remoção utilizados classificam-se em: 
aeróbio - utiliza micro-organismos que necessitam continuamente de oxigênio dissolvido, no 
meio líquido, fornecido por aeração mecânica e difusa ou pela circulação dos líquidos (lagoas 
aeradas); e anaeróbio - utiliza micro-organismos que não necessitam de oxigênio dissolvido 
no meio líquido, sendo utilizado em esgotos domésticos com alta carga orgânica 
(biodigestores, reatores e lagoas anaeróbias); e, 

Tratamento terciário: objetiva a redução do nível populacional de bactérias patogênicas, 
bem como a remoção final da matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e outros elementos que 
ainda persistem nas etapas anteriores. De modo geral, são utilizados quando o esgoto 
doméstico é lançado em corpos hídricos receptores ou para a reutilização da água. Os filtros 
biológicos, lagoas de maturação e lagoas de aguapés pertencem a essa classe. 
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Tratamento secundário/terciário: tem por objetivo a redução da concentração de 
nutrientes e do nível populacional de micro-organismos patogênicos presentes nos esgotos 
domésticos. Os sistemas alagados construídos, rampas de escoamento superficial infiltração-
percolação e reúso de água pertencem a essa classe (Loures et al., 2006; Matos et al., 2010a). 

No entanto, as tecnologias utilizadas pelas companhias de saneamento tornam-se 
inviáveis para comunidades rurais de baixa renda, tanto pelo alto custo de implantação e 
manutenção quanto pela grande dispersão populacional nas zonas rurais. Portanto, existem 
necessidades quanto ao desenvolvimento de tecnologias de baixo custo e de fácil operação 
para o tratamento de esgoto doméstico; e que possibilitem aumento de renda pelo uso do 
efluente tratado na fertirrigação de cultivos agrícolas com sustentabilidade ambiental. Nesse 
sentido, destacam-se as seguintes tecnologias: 

Filtros orgânicos: são equipamentos constituídos de materiais filtrantes orgânicos 
capazes de remover solutos e reter sólidos que sejam subprodutos das atividades humanas, 
agropecuárias e industriais. É uma tecnologia que se destaca pela abundância de meios 
filtrantes orgânicos, baixo custo de aquisição e possibilidade de compostagem, depois de 
utilizados (Magalhães et al., 2006; Matos et al., 2010b). 

Filtros biológicos: são dispositivos compostos de materiais orgânicos e inorgânicos, 
geralmente, possuem quatro camadas: a primeira é constituída de material orgânico com 
elevado nível populacional de micro-organismos e minhocas, para absorção e degradação da 
matéria orgânica presente nos esgotos domésticos; a segunda camada possui apenas material 
orgânico, proporcionando nova filtração do efluente. A terceira e quarta camadas são 
constituídas por pedras, tendo por finalidade proporcionar a aeração e a permeabilidade no 
sistema. Laws (2003) analisou a qualidade da filtração de biofiltros operando com esgoto 
doméstico bruto na taxa de 1 m3 m-2 dia-1. Os resultados indicaram que no esgoto doméstico 
tratado houve remoção de 95% da demanda química de oxigênio, de 80% dos sólidos 
suspensos totais e de 70% no nitrogênio e fósforo. 

A utilização de filtros biológicos no tratamento de esgotos domésticos favorece a 
utilização de radiação solar em etapas subsequentes, devido principalmente à elevada 
remoção de sólidos, que potencializa, assim, a inativação dos organismos patogênicos pela 
radiação ultravioleta (Sanches-Roman et al., 2007). 

Soto e Tohá (1998) consideram os filtros biológicos como uma alternativa de uso para o 
tratamento de águas residuárias domésticas e industriais, produzidas em pequena escala, e que 
têm como principais vantagens o fato de requererem espaços reduzidos para sua instalação, a 
inexistência da emissão de maus odores e o fácil manejo e baixo custo de instalação. 

O presente trabalho objetivou analisar a remoção da Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) e da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em biofiltros preenchidos com serragem 
de madeira, bagaço de cana-de-açúcar e lixo compostado domiciliar operando nas taxas de 
aplicação 0,5; 1,0; e 1,5 m3 m2 d-1 de esgoto doméstico. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODO 

O trabalho foi realizado na Unidade Piloto de Tratamento de Água Residuária e 
Agricultura Irrigada (UTAR), uma das áreas experimentais do Departamento de Engenharia 
Agrícola (DEA) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), situada em Viçosa, Minas Gerais, 
tendo como coordenadas geográficas: latitude 20º45’14” S, longitude 42º52’53” W e a 
altitude média de 650 m. 

A UTAR é abastecida com vazão de 2 L s-1 de esgoto doméstico bruto, proveniente de 
600 pessoas que habitam o condomínio residencial Bosque Acamari, em Viçosa-MG. 

Para avaliar a eficiência do tratamento de esgoto doméstico bruto com os biofiltros, o 
afluente passou por um sistema preliminar constituído de um desarenador, um medidor de 
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vazão e uma caixa de homogeneização e por um tratamento primário com tanque séptico 
dotado de tempo de retenção hidráulica de 14 horas e, em seguida o efluente era aplicado pela 
superfície dos biofiltros. 

Os biofiltros foram avaliados em bancada experimental constituída de 27 módulos em 
alvenaria, nas dimensões de 1,0 m de largura por 2,0 m de comprimento por 1,2 m de altura 
(Figura 1a). 

Nesses módulos foram ensaiados três tipos de materiais orgânicos filtrantes (bagaço de 
cana-de-açúcar com granulometria de 8 mm, serragem de madeira com granulometria de 2,0 a 
5,0 mm e lixo orgânico domiciliar compostado com granulometria de 2,0 a 5,0 mm) e três 
taxas de aplicação de esgoto doméstico bruto (0,5; 1,0 e 1,5 m3 m-2 dia-1). 
 

 

(a) 

 
(b) 

Figura 1. Ilustração da bancada experimental dos biofiltros construídos em alvenaria (a) e detalhe das 
camadas filtrantes dos biofiltros preenchidos com material orgânico e inorgânico (b). 

 
Os 27 biofiltros destinados ao tratamento de esgoto doméstico foram preenchidos com 

quatro meios filtrantes sendo duas camadas de materiais orgânicos e duas de materiais 
inorgânicos. 

A primeira camada tem 0,20 m de espessura, sendo constituída de material orgânico, 
onde foram adicionadas minhocas da espécie Eisenia phoetida. A segunda camada de 0,40 m 
de espessura foi preenchida somente com material orgânico. Enquanto, a terceira e quarta 
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camadas foram compostas por britas 0 e 1 perfazendo espessura de 0,40 m, visando favorecer 
a drenagem no biofiltro e garantir a aeração contínua no sistema.  

No fundo de cada módulo foi instalado um sistema de drenagem, composto por tubos de 
PVC com diâmetro nominal de 32 mm, para a coleta do efluente tratado. Na Figura 1b está 
apresentada uma ilustração das camadas filtrantes dos biofiltros, bem como do sistema de 
drenagem. 

Na montagem dos biofiltros, os materiais orgânicos foram acondicionados nas bancadas 
de forma gradual, em camadas de 0,2 m de espessura, sob compressão de 0,167 kgf cm-2 
(16,35 kN m-2), pressão exercida por um homem, de 50 kgf de peso, até ser atingida a altura 
de 0,60 m. Abaixo das camadas orgânicas foram colocadas as duas camadas de brita para 
drenagem dos efluentes. 

Os módulos foram circundados por sombrite, para evitar a ação de predadores naturais 
das minhocas. Os módulos foram abastecidos com esgoto doméstico, provenientes do tanque 
séptico com tempo de detenção de 14 horas, utilizando-se três motobombas de 3 cv, três 
reservatórios 2,5 m3 e tubos de PVC de 25 mm perfurados ao longo do seu comprimento 
formando pequenos tubos janelados, enquanto o módulo controle foi preenchido com solo 
contendo material humificado até a altura de 0,70 m. 

Para a determinação da taxa de aplicação mediu-se e ajustou-se a vazão de entrada em 
cada um dos biofiltros de modo que ficasse uniforme em todos. Em função dessa vazão, 
calculou-se o tempo de funcionamento das bombas para a aplicação das taxas diárias. Obteve-
se um tempo de aplicação de 2 horas para a taxa de 0,5 m3 m-2 dia-1, 4 horas para a taxa de 1,0 
m3 m-2 dia-1 e 6 horas para a taxa de 1,5 m3 m-2 dia-1. A vazão de cada módulo foi determinada 
coletando-se o volume aplicado durante um minuto. 

Para avaliação da qualidade do efluente foram obtidas amostras compostas a montante e 
a jusante dos biofiltros, a partir de amostras simples coletadas em quatro horários (às 8, 11, 14 
e 17 horas). No Laboratório de Qualidade da Água (DEA/UFV) foram realizadas 
mensalmente, durante cinco meses, as análises de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e 
demanda química de oxigênio (DQO). As coletadas e análises dos efluentes foram realizadas 
sempre na última semana de cada mês, iniciando-se em agosto de 2009 e finalizando em 
dezembro de 2009. 

O experimento foi montado em esquema de parcelas subsubdivididas, tendo nas parcelas 
as taxas de aplicação do esgoto doméstico (0,5; 1,0; e 1,5 m3 m2 d-1), nas subparcelas os tipos 
de material orgânico (lixo compostado, bagaço de cana-de-açúcar e serragem de madeira) e 
nas subsubparcelas os tempos das avaliações (agosto, setembro, outubro, novembro e 
dezembro de 2009), no delineamento em blocos causalizados com três repetições. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e teste de média. Na análise de variância, foi 
utilizado o teste F num nível de até 5% de probabilidade. As médias foram comparadas 
utilizando-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2 estão apresentados os valores da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
de amostras de esgoto doméstico coletadas a montante e a jusante dos protótipos de filtro 
biológico com lixo compostado, bagaço de cana-de-açúcar e serragem de madeira, submetidos 
às taxas de aplicação de 0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1. 
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(a)

 
(b)

 
(c)

Figura 2. Valores do DBO de amostras de esgoto doméstico coletadas a montante e a jusante dos 
protótipos de filtro biológico submetidos às taxas de aplicação de 0,5 (a), 1,0 (b) e 1,5 (c) m3 m-2 
d-1 (AFL - esgoto doméstico sem tratamento, EBL - esgoto doméstico coletado a jusante do filtro 
biológico com lixo compostado, EBB - esgoto doméstico coletado a jusante do filtro biológico 
com bagaço de cana-de-açúcar e EBS - esgoto doméstico coletado a jusante do filtro biológico 
com serragem de madeira). 
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Verifica-se, no mês de agosto de 2009, que houve aumento na concentração da DBO dos 
efluentes coletados a jusante dos protótipos de filtro biológico com lixo compostado 
submetidos às taxas de aplicação de 0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1 em relação ao esgoto doméstico 
sem tratamento. Tal fato é atribuído ao desprendimento de material orgânico durante o 
processo de infiltração do esgoto doméstico sem tratamento no meio filtrante, tendo em vista 
que não houve processo prévio de inoculação do sistema. 

De acordo com a Resolução CONAMA n.º 430/211, os efluentes coletados nos 
protótipos de filtro biológico com serragem de madeira submetido às taxas de aplicação de 
0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1, no período de agosto a dezembro de 2009, atendem ao limite 
nacional de 120 mg L-1, estabelecido para o lançamento em corpos hídricos (Brasil, 2011). 
Enquanto, para os protótipos de filtro biológico preenchidos com bagaço de cana-de-açúcar e 
lixo compostado, tal limite foi atendido a partir dos meses de setembro e outubro de 2009, 
respectivamente, em função do desprendimento de material orgânico dos elementos filtrantes. 

As concentrações médias da DBO nos efluentes coletados a jusante dos protótipos de 
filtro biológico com lixo compostado, bagaço de cana-de-açúcar e serragem de madeira 
submetidos às taxas de aplicação de 0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1 apresentaram variação de 51,38 a 
1.551,37 mg L-1. 

Constam, na Figura 3, os valores da Demanda Química de Oxigênio (DQO) de amostras 
de esgoto doméstico coletadas a montante e a jusante dos protótipos de filtro biológico com 
lixo compostado, bagaço de cana-de-açúcar e serragem de madeira, submetidos às taxas de 
aplicação de 0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1.  

Nota-se, no mês de agosto de 2009, que houve aumento na concentração da DQO dos 
efluentes coletados a jusante dos protótipos de filtro biológico com lixo compostado 
submetidos às taxas de aplicação de 0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1 em relação ao esgoto doméstico 
sem tratamento, devido ao desprendimento de material químico do elemento filtrante, tendo 
em vista que não houve processo prévio de inoculação do sistema. 

Segundo a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n.º 1/2008, os 
efluentes coletados nos protótipos de filtro biológico com serragem de madeira submetido à 
taxa de aplicação de 1,0 m3 m-2 d-1 no período de outubro a dezembro de 2009 apresentaram 
remoção média de DQO superior ao mínimo de 55%, estabelecido para o lançamento em 
corpos hídricos (Minas Gerais, 2008). 

As concentrações médias da DQO nos efluentes coletados a jusante dos protótipos de 
filtro biológico com lixo compostado, bagaço de cana-de-açúcar e serragem de madeira 
submetidos às taxas de aplicação de 0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1 oscilaram de 160,88 a 
4.654,12 mg L-1. 
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Figura 3. Valores do DQO de amostras de esgoto doméstico coletadas a montante e a jusante dos 
protótipos de filtro biológico submetidos às taxas de aplicação de 0,5 (a), 1,0 (b) e 1,5 (c) m3 m-2 
d-1 (AFL - esgoto doméstico sem tratamento, EBL - esgoto doméstico coletado a jusante do filtro 
biológico com lixo compostado, EBB - esgoto doméstico coletado a jusante do filtro biológico 
com bagaço de cana-de-açúcar e EBS - esgoto doméstico coletado a jusante do filtro biológico 
com serragem de madeira). 

 
Na Tabela 1, encontra-se o resumo da análise de variância dos valores de remoção de 

DQO e DBO dos protótipos de biofiltros, no esquema de parcelas subsubdivididas. Verificou-
se, na variável de remoção de DQO, que a interação T x TA x TM foi significativa a 1% de 
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probabilidade (Tabela 1). No entanto, para a variável remoção de DBO a interação T x TA x 
TM foi não significativa a 5% de probabilidade (Tabela 1). Para estudar o desempenho nos 
protótipos de filtro biológico considerou-se significativo a interação T x TA x TM para a 
variável de remoção de DBO. Em vista dos resultados das análises de variância, procedeu-se 
ao desdobramento da interação T x TA x TM para as variáveis de remoção de DQO e DBO. 
 
Tabela 1. Resumo das análises de variância obtidas das variáveis DQO e DBO, no esquema de 
parcelas subsubdivididas. 

Quadrado médio 
Fonte de variação Grau de liberdade 

DQO DBO 

Taxa de aplicação (TA) 2 3571** 2800ns 
Resíduo (a) 6 417 1278 
Tipos de materiais orgânicos (TM) 2 3,48x105** 1513** 
TA x TM 4 3,55x105** 2504ns 
Resíduo (b) 12 323 1010 
Tempo de avaliação (T) 4 2,78x105** 675ns 
T x TA 8 2,40x105** 739* 
T x TM 8 2,87x105** 513ns 
T x TA x TM 16 2,46x105** 576ns 
Resíduo (c) 72 380 807 

**, * e ns F significativos a 1 e 5% de probabilidade e não-significativo a 5% de probabilidade, respectivamente. 

 
Estão apresentados, na Tabela 2, os valores médios da variável de remoção DQO (%) 

para o fator tipo de material orgânico dentro de cada nível de tempo de aplicação e cada nível 
de taxa de aplicação. Constata-se, nesse quadro, que não houve efeito das taxas de aplicação 
sobre a remoção de DQO, para cada tipo de material orgânico, no período de outubro a 
dezembro de 2009, em função dos processos de estabilização de cada meio filtrante. 

Comparando as médias da variável de remoção de DQO seguidas de, pelo menos, uma 
mesma letra maiúscula nas colunas da Tabela 2, verificou-se que: a remoção de DQO nos 
protótipos de filtro biológico com lixo compostado submetidos à taxa de aplicação de 0,5, 1,0 
e 1,5 m3 m-2 d-1 diferiu entre si, no mês de agosto de 2009; e os protótipos de filtros biológicos 
com lixo compostado submetidos à taxa de aplicação de 0,5 m3 m-2 d-1 apresentou remoção de 
DQO que diferiu das taxas de aplicação de 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1, no mês de setembro de 2009. 

Analisando-se as médias da variável de remoção de DQO seguidas de, pelo menos, uma 
mesma letra minúscula nas linhas da Tabela 2, observou-se que: nos meses de agosto e 
setembro de 2009, a remoção de DQO nos protótipos de filtro biológico com lixo compostado 
submetidos às taxas de aplicação de 0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1 diferiu da obtida nos protótipos 
de filtro biológico com os demais tipos de materiais orgânicos. 

Após os dois primeiros meses de operação dos biofiltros, nota-se que não existe mais o 
efeito do aumento da DQO, em função da estabilização do lixo compostado como meio 
filtrante. Nesse as remoções de DQO oscilaram de – 666,69 a 59,78% ao longo do período 
experimental. 

Considerando as três taxas de aplicação de esgoto doméstico, nos biofiltros com 
serragem de madeira as remoções de DQO oscilaram de 24,76 a 80,10%, enquanto nos 
biofiltros contendo bagaço de cana-de-açúcar as remoções de DQO variaram de 21,18 a 
66,45%. Os biofiltros preenchidos com serragem de madeira e bagaço de cana não 
apresentaram, ao longo do período experimental, aumento da DQO. 
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Os valores de remoção de DQO apresentados na Tabela 2 foram inferiores aos obtidos por 
Gilbert et al. (2008). Os referidos autores operaram biofiltros com serragem de madeira, turfa 
e areia grossa para o tratamento de dejetos da suinocultura. Após 180 dias de operação dos 
biofiltros verificaram remoções da DQO de 83 a 99%. 
 
Tabela 2. Valores médios da variável de remoção de DQO (%) para o fator tipo de material orgânico 
dentro de cada nível de tempo de aplicação e cada nível de taxa de aplicação. 

Taxa de aplicação (m3m-2d-1) Tempo de 

aplicação 

Tipos de 

materiais 

orgânicos 
0,5 1,0 1,5 

Lixo -616,94Bb -566,79Ab -666,69Cb 

Bagaço 21,18Aa 41,51Aa 56,86Aa Agosto 

Serragem 24,76Aa 48,01Aa 45,15Aa 

Lixo -11,73Ab -31,43ABb -50,11Bb 

Bagaço 35,39Aa 48,63Aa 35,74Aa Setembro 

Serragem 29,52Aa 48,35Aa 60,90Aa 

Lixo 58,07Aa 50,00Aa 24,15Aa 

Bagaço 64,27Aa 56,16Aa 39,82Aa Outubro 

Serragem 54,63Aa 59,84Aa 52,63Aa 

Lixo 56,90Aa 59,78Aa 41,77Aa 

Bagaço 66,45Aa 66,40Aa 53,06Aa Novembro 

Serragem 59,75Aa 80,10Aa 47,10Aa 

Lixo 36,04Aa 49,38Aa 44,73Aa 

Bagaço 41,15Aa 65,94Aa 52,75Aa Dezembro 

Serragem 39,39Aa 74,36Aa 55,21Aa 

* Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula nas colunas para cada tempo de aplicação e 
minúscula nas linhas para cada taxa de aplicação não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de 
Tukey. 
 

Na Tabela 3, apresentaram-se os valores médios da variável de remoção de DBO (%) 
para o fator tipo de material orgânico dentro de cada nível de tempo de aplicação e cada nível 
de taxa de aplicação. Verifica-se, nesse quadro, que não houve efeito das taxas de aplicação 
sobre a remoção de DBO, para cada tipo de material orgânico, no período de outubro a 
dezembro de 2009. 

Estabelecendo-se comparação entre as médias da variável de remoção de DBO seguidas 
de, pelo menos, uma mesma letra maiúscula nas colunas da Tabela 3, constatou-se que a 
remoção de DBO nos protótipos de filtro biológico com lixo compostado submetidos à taxa 
de aplicação de 0,5 m3 m-2 d-1 diferiu das demais taxas de aplicação, no mês de agosto de 
2009; e os protótipos de filtros biológicos com lixo compostado submetidos à taxa de 
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aplicação de 0,5 m3 m-2 d-1 apresentou remoção de DBO que diferiu das demais taxas de 
aplicação, no mês de setembro de 2009. 

Comparando-se as médias da variável de remoção de DBO seguidas de, pelo menos, uma 
mesma letra minúscula nas linhas da Tabela 3, notou-se que no mês de agosto de 2009, a 
remoção de DBO nos protótipos de filtro biológico com lixo compostado submetidos às taxas 
de aplicação de 0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1 diferiu da obtida nos protótipos de filtro biológico 
com os demais tipos de materiais orgânicos; e,no mês de setembro de 2009, a remoção de 
DBO nos protótipos de filtro biológico com lixo compostado submetidos às taxas de 
aplicação de 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1 diferiu da obtida nos demais tipos de materiais orgânicos. 

Nota-se nos meses de agosto e setembro, que os biofiltros com lixo compostado 
apresentaram aumento da DBO nos efluentes coletados, em função da não estabilização do 
material como meio filtrante. As remoções de DBO para esses biofiltros variaram de -666,69 
a 64,76. 

Analisando-se as três taxas de aplicação de esgoto doméstico, nos biofiltros com bagaço 
de cana-de-açúcar as remoções de DBO foram de 30,33 a 70,91%, no período de agosto a 
setembro de 2009. Enquanto, no mesmo período, os biofiltros com serragem de madeira 
apresentaram remoções de DBO de 38,07 a 80,10%. 
 
Tabela 3. Valores médios da variável de remoção de DBO (%) para o fator tipo de material orgânico 
dentro de cada nível de tempo de aplicação e cada nível de taxa de aplicação. 

Taxa de aplicação (m3m-2d-1) Tempo de 

aplicação 

Tipos de 

materiais 

orgânicos 
0,5 1,0 1,5 

Lixo -570,03Ab -630,58Bb -666,69Bb 

Bagaço 32,02Aa 30,33Aa 56,86Aa Agosto 

Serragem 44,44Aa 38,07Aa 45,15Aa 

Lixo 2,95Aa -21,45ABb -56,62Bb 

Bagaço 43,88Aa 54,89Aa 38,79Aa Setembro 

Serragem 42,52Aa 54,64Aa 58,70Aa 

Lixo 64,76Aa 50,00Aa 24,15Aa 

Bagaço 64,27Aa 56,16Aa 39,82Aa Outubro 

Serragem 54,63Aa 59,84Aa 52,63Aa 

Lixo 61,36Aa 59,78Aa 41,78Aa 

Bagaço 70,91Aa 66,40Aa 53,06Aa Novembro 

Serragem 59,75Aa 80,10Aa 55,32Aa 

Lixo 46,90Aa 49,38Aa 44,73Aa 

Bagaço 53,55Aa 65,94Aa 52,75Aa Dezembro 

Serragem 51,25Aa 74,36Aa 62,43Aa 

* Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula nas colunas para cada tempo de aplicação e 
minúscula nas linhas para cada taxa de aplicação não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de 
Tukey. 
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As remoções de DBO apresentadas na Tabela 3 foram menores que as obtidas por Gilbert 
et al. (2008). Os referidos autores obtiveram remoções de DBO de 99,9% em biofiltros com 
camadas de serragem de madeira, turfa e areia, após 180 dias de operação. 

Os filtros orgânicos e biológicos são considerados sistemas ecológicos de tratamento de 
esgoto doméstico, pois não utilizam produtos químicos durante a operação. Os biofiltros 
preenchidos com serragem de madeira, bagaço de cana-de-açúcar e lixo compostado não 
geram resíduos que necessitem de tratamento posterior, em seu lugar produzem húmus que 
pode ser utilizado como fertilizante, tendo-se, assim, uma fonte adicional de nutrientes para 
uso agrícola corroborando com as afirmações de Laws (2003). 
 
4. CONCLUSÃO 

Com os resultados obtidos conclui-se que: 
Com relação à DBO, os efluentes dos biofiltros atendem ao padrão nacional para 

lançamento em corpos hídricos, após período de estabilização dos elementos filtrantes; 
Após o período de estabilização dos meios filtrantes, não houve diferenças significativas 

nos resultados comparando-se as taxas de aplicação de 0,5, 1,0 e 1,5 m3 m-2 d-1 quanto à 
remoção de poluentes bioquímicos do esgoto doméstico, ao longo do período experimental; e 

O uso de biofiltros para o tratamento de esgoto doméstico é uma tecnologia viável para 
pequena escala, pois possui baixo custo, fácil operação e boa capacidade de remoção de 
poluentes bioquímicos. 
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RESUMO 

As instituições de ensino são potenciais geradores de grandes volumes de esgotos 
domésticos. Os estudos com sistemas naturais de tratamento de efluentes têm apresentado boa 
eficácia e custo reduzidos quando comparados com os sistemas tradicionais, isso os torna 
adequados para diversos segmentos da sociedade, incluindo instituições de ensino. Uma das 
características compartilhada pela maior parte das instituições de ensino é o fato das mesmas 
possuírem calendários acadêmicos que incluem longos períodos de recesso e isso leva, em 
muitos casos, o fluxo de esgotos nos sistemas praticamente a zero causando danos tanto para 
as macrófitas dispostas no leito quanto para as colônias de microrganismos associadas. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência de um sistema de leito cultivado, em 
uma instituição de ensino, logo após período de recesso, verificando, por um período de 45 
dias, se este apresentava sinais de recuperação natural, sem qualquer intervenção; em seguida 
foi efetuado o plantio de 15 mudas do gênero Thypha sp., mantendo-se as análises por mais 
45 dias, após plantio de novas mudas. A eficiência de remoção para os parâmetros de 
turbidez, NH3, NO3- e Fósforo foram, respectivamente, de 63,0%, 21,7%, 31,1% e 20,3%, 
para DBO, DQO e para coliformes termotolerante, a eficiência média foi de 46,0%, 29,7% e 
44,0%, respectivamente. Se for considerado apenas o período pós-plantio, os resultados 
melhoraram, sendo os seguintes: turbidez=78,2%, NH3=38,0%, NO3

-=53,2%, 
Fósforo=25,6%, DBO=66,2%, DQO=36,5% e coliformes termotolerantes=60,7%. Os 
resultados demonstraram a importância da macrófita na eficiência desse tipo de sistema. 
 
Palavras-chave: leitos cultivados; esgotos domésticos; saneamento ambiental; águas residuárias. 
 
Performance of wetland systems in the treatment of sewage generated 

at an educational institution, after a recession period 
 

ABSTRACT 
Education institutions are potential generators of large volumes of domestic sewage. 

Studies of natural systems for effluent treatment have shown good efficiency and low cost 
compared to traditional systems. This makes them suitable for various segments of society, 
including educational institutions. A characteristic shared by most educational institutions is 
that they have the same academic calendars that include a long period of recess when, in 
many cases, the flow of sewage systems drops to almost zero, causing damage to both 
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macrophytes in sewage bed and their associated microorganisms. This study aimed to 
evaluate the efficiency of a wetland system in an educational institution, after the recess 
period. It was observed for 45 days if there were signs of natural recovery, without any 
intervention. After this period, 15 seedlings of Thypha sp. were planted in the sewage bed, 
and analyses were performed for 45 additional days. The system efficiency in reducing 
turbidity, NH3, NO3

- and phosphorus was, respectively, 63.0%, 21.7%, 31.1% and 20.3%, and 
for BOD, COD and thermotolerant coliforms, the average efficiency was 46.0%, 29.7% and 
44.0%, respectively. If considered only the period after planting the results improved, with the 
following results: turbidity = 78.2%, 38.0% = NH3, NO3

- = 53.2% = 25.6% phosphorus, BOD 
= 66, 2% = 36.5% COD and thermotolerant coliform = 60.7%. The results demonstrated the 
importance of vegetation bed for the efficiency of such treatment system. 
 
Keywords: wetlands; domestic sewage; environmental sanitation; wastewater. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Por serem locais de concentração de pessoas, as instituições de ensino podem vir a lançar 
diariamente, nos sistemas públicos de coleta, volumes elevados de esgoto doméstico. Esse 
descarte in natura contribui para deteriorização dos corpos d’água e compromete a qualidade 
desse importante recurso. 

Os custos de aquisição dos materiais e equipamentos para montagem e manutenção de 
uma estação de tratamento de efluentes tradicional, por muitas vezes leva algumas escolas a 
destinarem seus recursos para construção dos chamados sistemas naturais que, 
tradicionalmente, apresentam relativamente baixo custo de instalação e manutenção simples. 

Os sistemas de tratamento de esgotos são ditos naturais quando se baseiam na capacidade 
de ciclagem dos elementos contidos nos esgotos em ecossistemas naturais, sem o 
fornecimento de qualquer fonte de energia induzida para acelerar os processos bioquímicos, 
os quais ocorrem de forma espontânea. Dentro dessa concepção, enquadram-se as lagoas de 
estabilização e os leitos cultivados (Sezerino, 2006). 

Bastian e Hammer (1993) demonstraram considerável aumento na pesquisa e utilização 
de leitos cultivados, devido à baixa demanda energética requerida e a minimização do uso de 
processos químicos, além de não produzir lodo e não utilizar substâncias químicas adicionais. 
Assim sendo, os leitos cultivados constituem uma alternativa simples, podendo atender a 
demanda de instituições de ensino e, até mesmo, de pequenas comunidades. 

Os leitos cultivados podem ser utilizados nos tratamentos primário, secundário e terciário 
de águas residuárias de origem domiciliar, industrial e rural; no tratamento de águas 
subterrâneas e águas para reúso; no manejo de lodo, de águas de escoamento superficial e 
contaminada com substâncias tóxicas; e na produção de biomassa (Paterniani e Roston, 2003). 

Apesar de mostrar-se como um sistema que apresenta pontos positivos e ser altamente 
adequado para tratamento dos efluentes domésticos, típicos das instituições de ensino, os 
leitos cultivados sofrem danos com interrupções de longos períodos no fluxo dos esgotos, 
com isso os períodos de férias e recesso escolares são por muitas vezes os principais 
causadores da mortalidade das macrófitas do leito.  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência desse tipo de sistema 
após um longo período de inatividade e em duas situações: naturalmente e após o plantio de 
novas mudas de Thypa.sp. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O estudo foi desenvolvido nas instalações da Fazenda Piloto do Departamento de 
Ciências Agrárias – Universidade de Taubaté, tendo como coordenadas geográficas 
23°02’34”S e 45°31’02”W e altitude aproximada de 577 m. A temperatura média de 23,5ºC, 
no período do estudo. O clima é do tipo CWA (subtropical) segundo classificação de Köpen 
(1948), caracterizado por períodos chuvosos no verão e uma média pluviométrica de 1300 
mm. 

A estação de tratamento de esgoto é composta por fossa séptica, filtros anaeróbios e leito 
cultivado com a macrofita da espécie Typha sp.. Atualmente, atende, aproximadamente, de 
150 a 400 pessoas por dia e recebe esgoto sanitário e água residuárias de laboratórios, 
cozinhas, cantina e da Fábrica Piloto de Alimentos. A vazão média da estação de tratamento 
de esgoto medida no período desta pesquisa foi de 211 L h-1. 

A representação esquemática do sistema de tratamento de efluente por leito cultivado 
está apresentada na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Esquema da estação de tratamento de efluente por leito cultivado. 
Fonte: Adaptado de Fortes Neto e Ribas (2007). 

 
O tratamento do esgoto ocorre em três fases: a primeira, na fossa séptica com capacidade 

para processar até 30 m3 (Andrade Neto, 1997), nessa fase os resíduos sólidos contidos no 
esgoto, são separados pelo processo de sedimentação; A segunda fase denominada de filtração 
anaeróbia é composta basicamente por um par de caixas d´agua de cimento amianto com 
dimensões de 1,5 m de comprimento, 1,3 m de largura e 0,5 m de profundidade e capacidade 
limite de 1 m3 cada, o fluxo do efluente se dá de forma descendente para a primeira caixa e 
ascendente para a segunda e a terceira fase é composta por um tanque construído com cimento 
armado e com dimensões de 5,4 m de comprimento, largura de 3,4 m e profundidade de 1,6 
m, sua capacidade total é de 15 m3, seu interior é preenchido com brita nº 2 para proporcionar 
a sustentação da macrófita e retenção das partículas sólidas do efluente.  

Para o cálculo do volume útil (VU), foi considerada a diferença entre o volume efetivo do 
leito de tratamento (Ve) e o volume ocupado pelo elemento filtrante, que nesse caso foi a brita 
nº 2. Para se obter Vu, multiplica-se Ve pelo percentual de volume de vazio entre um cubo de 
aresta igual ao diâmetro médio esférico para as pedras de 2,2 cm e um arranjamento perfeito 
das pedras (Mannarino, 2003).  

LCFSS

TS: Tanque Séptico 
FAn1: Filtro anaeróbio fluxo descendente 
FAn2: Filtro Anaeróbio fluxo ascendente 
LCFSS: Leito Cultivado de Fluxo Sub-
superficial 
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Neste caso, o volume útil (Vu) foi calculado conforme a Equação 1. 
 

Vu=Ve (Vc – 4/3 πr3)   -  Vu= 15 [(0,022)3 – 4/3 π(0,011)3] / (0,022)3       [1] 
         Vc 

 
Portanto, Vu= 7,14m3 

 
Esse volume útil (VU) calculado não leva em consideração o volume ocupado pelos 

sedimentos que se depositam no alagado ao longo do tempo de funcionamento, bem como o 
volume ocupado pelas raízes das plantas que se desenvolveram no tanque. Uma aproximação 
foi feita com base nos estudos realizados por Manios et al. (2003), onde um leito plantado 
tinha tempo de residência 82% menor que um leito sem plantas. Usando essa aproximação, 
foi efetuado o cálculo do volume ocupado conforme a Equação 2. 

 
V = VU x 82 %  V = 7,14 x 0,82   V = 5,85 m3         [2] 

 
Para a determinação de um valor médio das vazões de entrada e saída de esgotos foi feito 

o monitoramento por três dias em diferentes semanas, medindo-se o tempo gasto para encher 
um volume de 1 litro e a respectiva vazão efluente média, (Qa e Qe). Os valores médios do 
período monitorado para Qa e Qe foram de, respectivamente, 211 L/h e 170 L/h. 

De posse dos valores acima citados foi possível calcular o tempo de retenção hidráulica, 
conforme a Equação 3. 
 

                              5,85 m3                                         
             192 L/h x 24 h x 1m3 / 1000 L 

 
A eficiência do leito cultivado com macrófitas foi medida em termos da capacidade do 

sistema em remover os poluentes do esgoto. Para isso, as amostras foram coletadas antes e 
depois do plantio das macrófitas no leito.  

A determinação dos poluentes foi realizada em amostras de efluentes coletados 
semanalmente durante dois meses nos pontos antes da fossa séptica e na saída do leito 
cultivado. Após a coleta as amostras foram enviadas para o laboratório para ser realizada a 
análise de pH, turbidez, DBO, DQO, nitrogênio, fósforo, e coliformes termotolerante (Brasil, 
2006). 

Os dados foram submetidos à análise da variância e as comparações entre as médias 
foram determinadas pelo Teste “t” de Student ao nível de 5% de significância para 
comparação entre os períodos pré e pós-plantio. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1. Temperatura 

Os valores da temperatura determinados antes da fossa séptica e após passar pelo leito 
cultivado variaram entre 17,8 e 24,1ºC no esgoto afluente e 16,9 e 23,1ºC no efluente, em 
todo o período os valores de saída foram menores que os de entrada, isso ocorre provalmente 
porque no leito cultivado o efluente está em íntimo contato com a atmosfera e o afluente na 
fossa séptica fica em um ambiente fechado com tampa de concreto (Figura 2). 

 
 
 
 

TRH =    TRH= 1,27 dias [3] 
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Figura 2. Variação da temperatura e eficiência durante período de 
estudo. 

 
A variação da temperatura do esgoto no leito cultivado, por ser uma fase aberta, é 

influenciada pelas mudanças climáticas que ocorrem no ambiente (Toniato, 2005). Os valores 
descritos na literatura tendem a variar de acordo com o local de estudo e a época do ano, 
Toniato (2005) mensurou um valor médio de ± 27ºC para o afluente na entrada e ± 23ºC no 
efluente na saída entre dezembro de 2004 e março de 2005, já Sousa et al. (2002) obteve 
resultados médios de ± 22 e ± 24ºC para esgotos efluentes e afluentes, respectivamente em 
seu estudo realizado em Campo Grande-MS entre os meses de junho de 2002 e janeiro de 
2003. 

 
3.2. Turbidez 

Os resultados da turbidez estão apresentados na Figura 3, observa-se um aumento 
gradativo na eficiência da redução da turbidez ao longo do tempo, sendo na primeira coleta 
26,19% e na última 86,36%, como valor médio a remoção do parâmetro em questão ficou em 
63% (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Valores da eficiência de redução da turbidez determinada durante 
o período de 17 de março a 27 de maio de 2010. 
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Silva (2007) observou uma eficiência de 99,15% na remoção da turbidez em um sistema 
de leito cultivado de fluxo vertical descendente, utilizando como meio filtrante um latossolo 
vermelho-amarelo misturado com areia e cultivado com arroz (Oryza sativa L.). 

Os valores mais baixos na eficiência da redução da turbidez no início das operações e 
depois com tendência a melhorar no decorrer das coletas pode ser atribuído a um 
repovoamento do leito de cultivado por micro-organismos, que se intensificou após o 
replantio e o desenvolvimento das macrófitas. 

 
3.3. Potencial hidrogeniônico 

Os valores do pH do efluente variaram consideravelmente entre a entrada e a saída da 
estação de tratamento (Figura 4). Em todo o período de estudo foram determinados valores de 
pH no afluente acima de 7,8 e na saída do sistema o pH apresentou um valor médio de 7,4. A 
redução do pH do efluente na saída da estação deve-se as reações de biodegradação da fração 
orgânica do efluente que ocorre dentro leito cultivado. 

 

 
Figura 4. Valores da eficiência de redução do pH determinada durante o 
período de 17 de março a 27 de maio de 2010. 

 
Os resultados do pH de entrada e saída do sistema de tratamento apresentados na Figura 

4 estão situados em faixas de valores semelhantes ou próximas às encontradas por Ceballos et 
al. (2000) e Avelar (2008), em seus estudos, realizados no Espírito Santo, em que reportaram 
valores de pH entre 7,3 a 11,8 e valores de saída mais próximos da neutralidade (média de 
pH=7,2). 

 
3.4. Nitrogênio amoniacal e nitrato 

Os valores médios de amônia e nitrato foram, respectivamente, 43,73 e 160,50 mg/L, isso 
indica que a vazão de passagem do efluente não atinge a capacidade total do tanque, com isso 
o tempo de detenção hidráulica se eleva possibilitando a conversão de grande parte do 
nitrogênio orgânico em nitrato (Figuras 5 e 6). 
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Figura 5. Valores da eficiência de redução do N-amoniacal determinada 
durante o período de 17 de março a 27 de maio de 2010. 

 

 
Figura 6. Valores da eficiência de redução do N-nitrato determinada durante 
o período de 17 de março a 27 de maio de 2010. 

 
Quanto à eficiência do leito na remoção das formas de nitrogênio estudadas, quando a 

segregamos em dois períodos, no primeiro, levando-se em consideração as coletas efetuadas 
com o leito sem macrófitas a eficiência na redução de nitrato foi de 12,6% e amônia foi de 
2,2%. No segundo, após o plantio em 15/abril/2010, a redução de nitrato foi de 53,2% e a de 
amônia foi de 38,0%). Essa diferença pode ser atribuída à influência dos micro-organismos e 
das raízes nos processos de nitrificação, assimilação e troca iônica com o substrato. 

Olijnyc (2008) avaliou os processos de nitrificação e desnitrificação em leitos cultivados 
com Typha sp., os resultados obtidos foram de 33% na remoção de amônia e para nitrato 59%, 
números que muito se aproximaram dos obtidos neste estudo, isso ocorreu devido à 
semelhança de ambos no grau de desenvolvimento da espécie vegetal.  

Mazzola (2003) obteve em seus estudos resultados baixos para a remoção de amônia e 
nitrato, ele comparou a eficiência entre leitos plantados com Typha sp. e Eleocharis sp., no 
primeiro caso, a eficiência do leito foi de 15% para amônia e 8,06% para nitrato, já para a 
segunda macrófita, os resultados foram de 10% e 11,11% para amônia e nitrato, 
respectivamente. 
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3.5. Fósforo total 
O valor médio de fósforo na entrada do sistema foi de 13,86 mg/L, com um máximo de 

30 e mínimo de 5 mg/L, após sua passagem pelo leito cultivado, o valor médio foi de 9,93 
mg/L, tendo como valores máximo e mínimo 15 e 5 mg/L, respectivamente. Sendo assim, 
pode-se afirmar que sua eficiência média foi de 20,3%, no entanto, em dois momentos 
(16/abril e 27/maio/2010) a eficiência foi negativa (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Valores de Ptotal e eficiência amostrada durante período de 
estudo. 

 
Campos et al. (2002) avaliaram o uso de sistemas naturais de leitos cultivados, em escala 

piloto, como tratamento do chorume gerado no Aterro Sanitário de Piraí (RJ). Os leitos foram 
cultivados com Typha sp. e uma gramínea da região. Em ambos os casos os resultados de 
remoção foram excelentes (95%, para Typha sp. e gramínea de aproximadamente 88%). 

Philippi et al. (1998) avaliaram um sistema composto por um tanque séptico associado a 
um leito cultivado com Zizanopsis bonariensis, os estudos foram desenvolvidos no Centro de 
Treinamento da EPAGRI em Agronômica/SC, e tinha como objetivo tratar suas águas 
residuárias (origem doméstica e agroindustrial). A eficiência média demonstrada ao longo do 
trabalho foi de 13%. 

A assimilação pelas plantas é uma das formas de remoção, mas mostra-se insuficiente se 
comparada com a concentração presente no afluente. Outro mecanismo importante, mas 
também com eficiência temporária, é a precipitação, troca iônica ou sorção por alguns 
minerais associados ao meio, seu tempo de eficiência é variável de acordo com a origem do 
material granular (brita, cascalho e tipos de solos), mas seus efeitos sempre mostram um curto 
prazo (Drizo et al., 1997; Merz, 2000). 

Essa tendência, a perda de capacidade foi demonstrada no trabalho de Souza et al. (2000) 
que avaliou o leito cultivado por 36 meses e os resultados mostraram uma diminuição quando 
comparados os 1º, 2º e 3º anos de operação (82, 22 e 13%, respectivamente). 

No caso do leito cultivado do presente estudo, pode-se dizer que a capacidade retentora 
da brita encontrou-se prejudicada, pois esta já está em utilização desde 2004. 

 
3.6. Demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio 

Estudos envolvendo sistemas de leitos cultivados têm apresentado valores elevados na 
remoção da DBO e DQO, entretanto não foi essa a tendência demonstrada no estudo em 
questão, a eficiência média ficou em 46,0% para a demanda bioquímica e 29,7% para 
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demanda química de oxigênio. Os resultados obtidos para DBO e DQO, no sistema estudado, 
são apresentados nas Figuras 8 e 9. 

 

 
Figura 8. Valores de DBO e eficiência amostrada durante período de 
estudo. 

 

 
Figura 9. Valores de DQO e eficiência amostrada durante período de 
estudo. 
 

Toniato (2005) verificou a eficiência de um leito cultivado utilizado no pós-tratamento de 
um tanque séptico e encontrou resultados de 86% para a DBO e para a DQO, 87%. Queiroz 
(2001) mediu a eficiência de um leito cultivado alocado no pós-tratamento e teve como 
resultado 86% na remoção da DBO, para DQO o valor foi de 51%. Duarte (2007) voltou a ter 
valores significativos nos dois parâmetros, amostrando valores médios na eficiência de DBO e 
DQO em 84,36 e 84,21%. 

Nos casos citados, a qualidade no desenvolvimento das macrófitas era elevada, fato que 
não pode ser compartilhado com este estudo e isso pode ter influenciado os resultados 
obtidos, se dividirmos e compararmos a eficiência do leito antes e depois de 15/abril/2010 
(data do plantio executado no leito) é possível notar um aumento nos resultados do pós-
plantio, a Tabela 1 mostra os períodos e suas respectivas eficiências. 
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Tabela 1. Eficiência para DBO e DQO antes e após o plantio. 

Parâmetro Pré-plantio (%) Pós-plantio (%) Global (%) 

DBO 15,76 66,15 45,99 

DQO 21,59 36,50 29,72 

 
A DBO parece ter sido rapidamente influenciada pela manutenção, pois, logo depois do 

plantio das novas mudas, observou-se decaimento nos seus valores (Figura 8), a intensidade 
de melhora também foi expressiva (quadriplicou), mostrando que o aumento na oferta de 
oxigênio disponível no leito cultivado e a atividade microbiana nas zonas adjacentes às raízes 
influenciou positivamente a sua redução, a DQO também apresentou uma melhora no período 
pós-plantio, mas de forma menos intensa, e como Toniatto (2005) afirmou que sua remoção é 
principalmente obtida através de meios de retenção físicos, sem depender fortemente do 
fornecimento de oxigênio, não era de se esperar que o plantio das mudas interferisse 
significativamente nesse parâmetro. 

 
3.7. Coliformes termotolerante 

A Figura 10 mostra os valores de coliformes termotolerantes amostrados no período de 
estudo. 

 

 
Figura 10. Valores de Coliformes termotolerante e eficiência amostrada 
durante período de estudo. 

 
Para o parâmetro em questão, foram obtidos resultados de eficiência variados, ocorrendo 

desde valores negativos (-6,6%) até outros mais elevados (77,5%). De forma global, o valor 
médio da eficiência ficou em 46,0%. 

Meira et al. (2004) utilizaram diferentes tipos de substratos e plantas para tratar águas de 
um rio urbano poluído, foram testados TRH´s de 5 e 10 dias. Para a macrófita Typha sp. com 
substrato de brita, os valores de eficiência obtidos foram de 98,06% e 99,97 em tempos de 
retenção hidráulica de 5 e 10 dias, respectivamente.  

Toniato (2005) afirmou que a remoção de patógenos em áreas alagadas parece estar 
relacionada com a remoção de sólidos suspensos e o tempo de retenção hidráulica (TRH), seu 
estudo resultou em alta eficiência na remoção de coliformes termotolerantes (99,86%) 

Os resultados inferiores aos citados na literatura parecem ser influenciados por um dos 
fatores descritos por Toniato, pois o tempo de retenção hidráulica (TRH) é baixo se 
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comparado a outros estudos (1,15 dias), a baixa densidade radicular, que é fundamental para o 
desenvolvimento de colônias de micro-organismos nas regiões adjacentes ao sistema radicular 
também parece ter contribuído para os resultados. 

 
3.8. Comparativo da eficiência entre os períodos pré e pós-intervenção 

Os resultados amostrados em todos os parâmetros utilizados neste estudo podem 
subdividir-se em dois períodos, o primeiro compreende as coletas feitas entre 17 de março de 
2010 e 14 de abril de 2010 e o segundo, abrange coletas entre 16 de abril de 2010 e 27 de 
maio de 2010. Essa segregação é feita em virtude de um processo de intervenção que foi 
executado no leito em 15 de abril de 2010, nesse processo foi removido todo material vegetal 
em decomposição que estava sobre o leito e foi feito um plantio de 15 mudas da espécie 
vegetal Typha sp.. A Tabela 2 mostra as diferentes taxas de eficiência alcançada pelo leito em 
cada um dos períodos. 
 

Tabela 2. Eficiência do tratamento do efluente no leito cultivado antes e após o plantio das mudas 
de Typha sp. 

Parâmetro Eficiência pré-plantio 
(%) 

Eficiência pós-plantio 
(%) 

Eficiência global 
(%) 

Temperatura 2,5 5,3 4,3 

Turbidez 47,8 78,2 63,0 
pH 2,5 5,8 4,3 
NH3 2,2 38,0 21,7 
NO3- 12,6 53,2 31,1 
Fósforo total 13,9 25,6 20,3 
DBO 15,8 66,2 46,0 
DQO 21,6 36,5 29,7 
Col. Termo 29,7 60,7 44,0 

 
Pode-se notar um aumento nos valores da eficiência nos parâmetros analisados, isso 

indica uma influência positiva da vegetação. 
A Tabela 3 mostra os valores médios do efluente nas etapas anterior e posterior ao 

plantio das macrófitas, seu desvio padrão e o P valor de cada parâmetro. 
Foi possível constatar a importância do desempenho da vegetação, pois em todos os 

parâmetros analisados houve diminuição dos valores pós-plantio quando comparados com o 
período pré-plantio. Pode-se dizer também que o período pós-plantio foi caracterizado por 
uma maior regularidade nos resultados obtidos, pois a variância nessa fase foi menor em 
quase todos os parâmetros, somente N-nitrato teve o desvio padrão mais elevado que a 
primeira fase, isso ocorreu, pois as duas primeiras coletas, após o plantio das macrófitas 
resultaram em valores elevados (175 e 125 mg/L, respectivamente) seguidos de uma queda 
abrupta (50 mg/L), sendo depois os valores mantidos regulares. 

Foi possível constatar a importância do desempenho da vegetação, pois em todos os 
parâmetros analisados houve diminuição dos valores pós-plantio quando comparados com o 
período pré-plantio. Pode-se dizer também que o período pós-plantio foi caracterizado por 
uma maior regularidade nos resultados obtidos, pois a variância nessa fase foi menor em 
quase todos os parâmetros, somente N-nitrato teve o desvio padrão mais elevado que a 
primeira fase, isso ocorreu, pois as duas primeiras coletas após o plantio das macrófitas 
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resultaram em valores elevados (175 e 125 mg/L, respectivamente) seguidos de uma queda 
abrupta (50 mg/L), sendo depois os valores mantidos regulares.  
 

Tabela 3. Concentração média e desvio padrão dos parâmetros efluentes nos períodos pré e pós-
plantio. 

Pré-plantio Pós-plantio Teste “t” Student 
 

Parâmetro Média Desvio 
Padrão Média Desvio 

Padrão P valor 

Temperatura (ºC) 21,89 2,74 18,03 0,89 0,0082 

Turbidez (NTU) 40,83 19,21 22 6,26 0,0455 

pH 7,46 0,25 7,48 0,22 0,8860 

NH3 (mg/L) 46,8 4,44 22,67 2,56 0,00001 

NO3
- (mg/L) 147 24,14 88,42 43,73 0,0157 

Fósforo (mg/L) 13,24 3,00 7,17 1,91 0,0019 

DQO (mg/L) 93,6 14,21 76,33 11,63 0,0439 

DBO (mg/L) 49 9.02 22,17 8,13 0,0003 

Col. Termo. (NMP/100ml) 62x103 25x103 37x103 14x103 0,00001 
 

O teste “t” Student (Tabela 3) revelou um P valor significante (p<0,05) em praticamente 
todos os parâmetros, o que indica a melhoria da eficiência na segunda etapa do estudo.  
 
4. CONCLUSÃO 

Após um período de inatividade, o sistema de leito cultivado sofreu danos prejudicando 
as macrófitas e os micro-organismos contidos em seu interior. 

Ao retornar o fluxo efluente, o sistema iniciou um processo de recuperação natural que 
resultou na melhora gradativa da eficiência de remoção dos poluentes, de forma lenta. 

A remoção da matéria orgânica morta e o plantio de novas mudas da espécie vegetal 
impactou de forma significativamente positiva e resultou em um aumento imediato na 
qualidade do efluente. 
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RESUMO 
As empresas de lavagem de veículos têm se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, 

devido ao crescente aumento da frota de automóveis, assim, podem ocasionar sérios 
problemas ambientais por serem fontes potenciais de poluição. Diante disso, o objetivo deste 
trabalho foi caracterizar as águas residuárias provenientes de empresas de lavagem de 
veículos da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, e identificar os impactos 
ambientais gerados. A pesquisa foi realizada no período de novembro de 2009 a julho de 
2010, sendo executada em três etapas: na primeira etapa foi realizado o levantamento das 
empresas de lavagem de veículos da cidade, e identificaram-se 20 empresas licenciadas, nas 
quais se avaliou o número de veículos lavados por semana, a existência de sistema de pré-
tratamento das águas residuárias geradas e de infraestrutura que permitisse a realização da 
coleta das amostras do efluente; na segunda etapa foi realizada a caracterização química e 
física das águas residuárias de cinco das 20 empresas pesquisadas na etapa anterior; e na 
terceira etapa, foram quantificadas as cargas poluidoras das águas residuárias provenientes da 
lavagem de veículos da cidade, a partir dos resultados obtidos nas etapas anteriores. Os 
parâmetros analisados na caracterização foram: óleos e graxas, DQO, metais pesados, ST, 
SST, turbidez, NTK, P-total, cor e pH. Os resultados demonstram que as águas residuárias de 
lavagem de veículos apresentam altas concentrações de matéria orgânica, de óleos e graxas, 
metais pesados e de sólidos, que estão em discordância com a legislação ambiental específica. 
A avaliação das cargas poluidoras demonstrou que se lançados sem devido tratamento, podem 
causar sérios problemas ambientais sendo, portanto, indispensável o gerenciamento adequado 
dessas atividades. 

 
Palavras-chave: Processo de lavagem de veículos; licenciamento ambiental; carga poluidora.  
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Characterization of wastewaters from vehicle washing companies and 
environmental impacts 

ABSTRACT  
The car wash business has developed rapidly in recent years due to the increased number 

of cars, thus, it can cause serious environmental problems considering its potential source of 
pollution. The aim of this study was to characterize the wastewater from car washing 
companies in the city of Campina Grande, in Paraiba state, and to analyze the environmental 
impacts generated. A survey was conducted from November 2009 to July 2010. 
The first step we present a survey of car wash businesses in the city, and 
identified 20 licensed companies in which we evaluated the number of vehicles washed per 
week, the existence of a system of pre-treatment of wastewater generated and 
infrastructure that would allow the realization of the collection of samples of the effluent, the 
second step was carried out chemical and physical characterization of wastewater from five 
20 companies surveyed in the previous step, and third stage were measured pollution loads of 
wastewater from washing of vehicles in the city, from the results obtained in previous steps. 
The characterization parameters were analyzed: oil and grease, COD, heavy metals, TS, TSS, 
turbidity, TKN, total P, pH and color. The results demonstrated that the wastewater from the 
car wash establishments shows high concentrations of organic matter, oils and grease, heavy 
metals and solids, and as such did not conform with the specific environmental legislation. 
Evaluation of pollutant loads demonstrated that if releases without proper treatment, it can 
cause serious environmental problems. It is therefore essential that these establishments are 
properly monitored. 
 
Keywords: Process for washing vehicles; environmental licensing; pollutant load. 

1. INTRODUÇÃO  
Estudos realizados em diferentes partes do mundo vêm demonstrando o potencial 

poluidor das águas residuárias oriundas dos serviços de lavagem de veículos, por conterem 
surfactantes, óleos e graxas, alta concentração de matéria orgânica, metais pesados, sólidos 
totais suspensos (Brown, 2000; Smith e Shilley, 2009). Muitas dessas substâncias são tidas 
como recalcitrantes quando lançadas em corpos hídricos, provocando danos irreparáveis para 
flora e fauna aquáticas, por apresentarem, em sua maioria, elevado potencial de toxicidade, 
capacidade de bioacumulação, por interferirem nas trocas gasosas e transferência de energia, 
afetando assim, indiretamente, a saúde humana. (Odum e Barret, 2007; Ricklefs, 2003). 

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao elevado volume de água utilizado pela 
lavagem de veículos. Estimativas realizadas em países como México, Japão, China, Kuwait 
confirmam a utilização de 50 a 378 litros de água por veículo, dependendo do tipo de sistema 
operacional utilizado (Smith e Shilley, 2009; Fall et al., 2007; Al-Odwani et al., 2007). Dessa 
forma, em alguns desses países já existe legislação específica que regulamenta o descarte, 
assim como, o tratamento dessas águas residuárias, impulsionando investimentos em sistema 
de recuperação da água no próprio empreendimento. 

No Brasil, existem atualmente cerca de 61 milhões de veículos, fazendo com que os 
impactos ambientais negativos provenientes dos processos de manutenção, incluindo a 
lavagem de veículos, aumentem consideravelmente (Denatran, 2010). 

Como a lavagem de veículos é uma atividade impactante ao meio ambiente, a instalação 
e funcionamento desse tipo de empreendimento requer o licenciamento ambiental, que deve 
estar em concordância com os seguintes diplomas legais: Constituição Federal, art. 225; Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (art. 9º. III); Resolução CONAMA 237/1997; Resolução 
CONAMA 273/2000 e a Resolução CONAMA 357/2005. 
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Apesar da Resolução CONAMA 273/2000 regulamentar a instalação e sistemas de 
armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis, como os de postos 
revendedores, postos de abastecimento; alguns princípios dessa resolução têm sido aplicados 
para as empresas de lavagem de veículos, isso porque anteriormente essas atividades 
processavam-se apenas em postos de combustíveis. Dentre as determinações dessa resolução, 
destaca-se o artigo 4º que exige a licença prévia, a licença de instalação e a licença de 
operação do empreendimento. No caso específico das empresas de lavagem de veículos, para 
a liberação da licença ambiental, conforme a mesma resolução, compete ao órgão responsável 
exigir o tratamento prévio com a instalação de caixa de areia e caixa separadora de água e 
óleo, como forma de reduzir os poluentes presentes no efluente produzido por esses serviços.  

Segundo Rubio et al. (2007), apenas recentemente surgiu a preocupação com essa 
problemática, e as esferas institucionais estadual e municipal já estão começando a tomar 
medidas de gestão, formulando leis ambientais direcionadas especificamente para essas 
empresas, com intuito de abordar não apenas o tratamento de seus efluentes, mas de propor o 
reuso dessa água, a exemplo da Lei 3.812/2006, sancionada em Brasília, Distrito Federal, que 
torna obrigatória a reutilização da água utilizada nos postos de gasolina e na lavagem de 
veículos (Brasília, 2006); e da Lei 9.439/ 2010, sancionada no Espírito Santo, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis, lava-jatos e empresas de ônibus, 
instalarem equipamentos de tratamento e reutilização da água usada na lavagem de veículos 
(Espírito Santo, 2010). 

Quanto ao lançamento desses efluentes no meio ambiente, deve-se cumprir com as 
determinações da Resolução CONAMA 357/05, que dispõe sobre as condições e padrões de 
lançamento de efluentes (Brasil, 2005).  

No Estado da Paraíba, segundo o Decreto Estadual de Nº 12.360/88, artigo 2º, compete à 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA, a responsabilidade de 
conhecer e controlar a poluição ambiental, tomando as medidas compatíveis para 
equacionamento e limitação das mesmas. Consequentemente, cabe à SUDEMA exigir e 
liberar processos de licenciamento ambiental, inclusive para as empresas de lavagem de 
veículos dos municípios (Paraíba, 1988). 

O município de Campina Grande, localizado na microrregião e na mesorregião do agreste 
paraibano, apesar de apresentar população de 385 mil habitantes, sendo considerado como um 
município de médio porte (IBGE, 2010), com índice de desenvolvimento humano (IDH) de 
0,718 (PNUD, 2005), exercendo grande influência política e econômica sobre os demais 
municípios do Estado; e, no ano de 2006, já ter em torno de 40 empresas de lavagem de 
veículos, (Costa et al., 2007), atualmente tem apenas uma Coordenadoria de Meio Ambiente, 
não realizando o licenciamento ambiental e não tendo nenhuma lei municipal específica para 
as empresas de lavagem de veículos da cidade. 

As limitações das pesquisas no âmbito de lavagem de veículos implicam especialmente 
desconhecimento dos impactos decorrentes e de alternativas tecnológicas voltadas à mitigação 
ou à eliminação dos poluentes produzidos pelas atividades desses estabelecimentos. De 
acordo com Costa et al. (2009), dentre alguns impactos socioambientais ocasionados por lava-
jatos em cidade de porte médio no interior do estado da Paraíba pode-se destacar o uso 
excessivo de água e o lançamento desses efluentes sem um prévio tratamento no esgotamento 
sanitário.  

Essa problemática acerca das empresas de lavagem de veículos evidencia a importância 
de se avaliar a composição desses efluentes e proporcionar investimentos em tecnologias de 
baixo custo e fácil operação, de modo que possam ser incorporados instrumentos adequados 
ao gerenciamento ambiental nesse setor. 

O objetivo deste trabalho consiste em caracterizar as águas residuárias provenientes de 
empresas de lavagem de veículos da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, e 
avaliar os impactos ambientais gerados por elas. 
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2. MATERIAIS E MÉTODO  
2.1. Caracterização da área de estudo  

A pesquisa foi realizada na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, (7°13’11” 
latitude sul, 35’52’31” longitude oeste de Greenwich e altitude de 550 m acima do nível do 
mar), no período de novembro de 2009 a julho de 2010, tendo sido desenvolvida em três 
etapas: 

 
2.1.1. Primeira etapa 

Nesta etapa foi realizado o levantamento da frota de veículos, nos últimos dez anos, e das 
empresas de lavagem de veículos de Campina Grande-PB. 

O levantamento geográfico permitiu detectar 60 empresas de lavagem de veículos na 
cidade de Campina Grande-PB, localizadas nos bairros que apresentam perfil comercial. No 
entanto, verificou-se que apenas 20 dessas empresas apresentavam licença administrativa 
(JUCEP, 2009). Os proprietários das empresas licenciadas aceitaram, espontaneamente, 
participarem do estudo. 

Nesta fase o estudo compreendeu: levantamento do número de veículos lavados por 
semana, do sistema de pré-tratamento das águas residuárias geradas e infraestrutura que 
permitisse a realização da coleta das amostras do efluente. 

A Figura 1 apresenta a cidade de Campina Grande-PB e a localização das 20 empresas de 
lavagem pesquisadas.  

 
Figura 1. Mapa da cidade de Campina Grande - PB e localização das 20 
empresas de lavagem de veículos pesquisadas. 
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2.2. Segunda etapa 
Nesta fase foram escolhidas cinco das 20 empresas pesquisadas na etapa anterior, o 

equivalente a 25 % dessas empresas. Como critérios para a escolha dessas empresas utilizou-
se o número máximo de veículos lavados por semana, que correspondeu a 40 veículos; a 
existência de sistema de pré-tratamento das águas residuárias e que apresentasse infraestrutura 
que permitisse a realização da coleta. Por uma questão ética, as empresas de lavagem de 
veículos (ELVs) pesquisadas foram identificadas por índices, os quais variarão de 1 a 5, 
conforme a Tabela 1. 

 
Tabela 1. Características das empresas pesquisadas onde foram coletadas as amostras de águas 
residuárias. Janeiro a março de 2010, em Campina Grande – PB. 

Empresas 
pesquisadas 

Número de 
veículos atendidos 

por semana 

Volume de água 
utilizado 

Presença de sistema de 
tratamento de águas 

residuárias 
ELV1 Acima de 40 51 a 80 litros Sim 
ELV 2 Acima de 40 81 a 100 litros Sim 
ELV 3 Acima de 40 Não sabe Sim 
ELV 4 Acima de 40 50 a 80 litros Sim 
ELV 5 Acima de 40 30 a 50 litros Sim 

 ELV: Empresa de lavagem de veículos. 
 

As amostras foram recolhidas na fonte geradora (empresas de lavagem de veículos) 
durante seis semanas consecutivas e dias alternados: segunda-feira, quarta-feira e sábado, 
levando em conta os dias de maior atividade nas respectivas empresas. Em cada empresa 
foram coletadas 6 amostras, totalizando 30 em todos os empreendimentos. 

O local de coleta foi no box de lavagem, especificamente no dique, antes da caixa 
separadora de água e óleo (Figura 2), durante a lavagem de um veículo, de forma a obter as 
águas residuárias com características que contemplasse as diversas etapas do processo de 
lavagem, em que se usam diferentes tipos de insumos. Em seguida, as amostras eram 
acondicionadas em baldes de 15 litros, e encaminhadas para o laboratório da Estação 
Experimental de Tratamentos Biológicos de Esgotos Sanitários – EXTRABES da 
Universidade Estadual da Paraíba e da Universidade Federal de Campina Grande, localizada 
no bairro do Tambor, em Campina Grande-PB.  

 

 
Figura 2. Área de lavagem de veículos nas 
empresas pesquisadas. 
 

Os parâmetros físicos e químicos analisados foram: óleos e graxas, metais pesados, 
sólidos totais, sólidos suspensos totais, cor, turbidez, Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

Local de coleta da água 
residuária de lavagem de 
veículos nas empresas 
pesquisadas. 
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Nitrogênio Total Kjeldhal, seguindo as recomendações do Standard Methods (APHA et al., 
2000), conforme a Tabela 2.  
 

Tabela 2. Métodos utilizados para caracterização física e química das águas residuárias de empresas 
de lavagem de veículos da cidade de Campina Grande-PB. 

Parâmetro Método utilizado 

Óleos e graxas Gravimétrico (APHA et al., 2000) 

Metais pesados Espectrofotométrico (APHA et al., 2000) 

DQO Titulométrico de Refluxação fechado (APHA et al., 2000) 

ST e frações Gravimétrico - (APHA et al., 2000) 

pH Potenciométrico- (APHA et al., 2000) 

Nitrogênio total- NTK Método semimicro Kjeldahl com digestão (APHA et al., 
2000)

Fósforo total – P-total Digestão por persulfato de amônio (APHA et al., 2000) 

Turbidez Determinação nefelométrica - (APHA et al., 2000) 

Cor Espectrofotômetro (460 nm) - (APHA et al., 2000) 

 
2.3. Terceira etapa 

Na terceira etapa foram quantificadas as cargas poluidoras das águas residuárias 
provenientes da lavagem de veículos das 20 empresas pesquisadas, a partir dos resultados 
obtidos nas etapas anteriores. A metodologia para mensuração da carga poluidora abrangeu 
aspectos relacionados à vazão anual das águas residuárias da lavagem de veículos e às 
respectivas concentrações de poluentes.  

Para se obter a vazão anual das águas residuárias produzidas na lavagem de veículos das 
empresas pesquisadas, considerou-se a relação entre a quantidade de veículos lavados 
anualmente nas empresas pesquisadas, a média ponderada referente ao consumo de água para 
lavagem de um veículo e a frequência de lavagem desses veículos (supondo-se duas vezes ao 
mês), conforme Equação 1. 

Q = a x b x c 1              [1] 

em que: 

Q: vazão, m3.ano-1 
a: consumo de água por veiculo, m3 . veiculo-1 
b: número de veículos lavados por ano nas empresas pesquisadas 
c: frequência de lavagem (2x/mês), 24. ano-1 

A carga poluidora gerada pelas águas residuárias da lavagem de veículos foi obtida pelo 
produto entre a média das concentrações dos poluentes e metais pesados verificadas na 
caracterização física e química das águas residuárias das cinco empresas de lavagem de 
veículos e da vazão anual das águas residuárias produzidas na lavagem de veículos das 
empresas pesquisadas, como mostra a Equação 2.  

 
Cp = C x Q 2              [2] 

em que:  
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Cp: Carga Poluidora (t.ano-1) para os poluentes e (kg.ano-1) para os metais pesados.  
C: Concentração do poluente (g/m3)  
Q: Vazão produzida pelas águas residuárias de lavagem de veículos das empresas 
pesquisadas (m3. ano-1). 

 
Os parâmetros considerados para avaliação das cargas poluidoras foram: P-total, óleos e 

graxas, DQO, ST, SSV, NTK e alguns metais pesados. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Levantamento da frota de veículos cadastrados e das empresas de lavagem de 
veículos da cidade de Campina Grande-PB 

A identificação da situação atual das empresas de lavagem de veículos de Campina 
Grande-PB foi iniciada por meio de um levantamento da frota de veículos da cidade no 
período de 2001 a 2010 no Departamento Nacional de Trânsito (2010), na qual foi possível 
verificar que a quantidade de veículos aumentou mais de 50 % nesses últimos nove anos, 
como demonstra a Figura 3.  

 
Figura 3. Distribuição da frota de veículos do município de Campina Grande, 
Paraíba, no período de 2001 a 2010. 
Fonte: DENATRAN (2010). 

 
O aumento considerável na frota de veículos colabora também para a necessidade das 

atividades de manutenção dos veículos, inclusive os serviços de limpeza, o que explica o 
desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte de lavagem de veículos.  

Considerando que, de acordo com Costa et al. (2007), no ano de 2006 havia em torno de 
40 empresas de lavagem de veículos na cidade de Campina Grande-PB, e atualmente, 
segundo o censo realizado, existem 60 empresas, verifica-se portanto, um aumento de 33 %. 

O crescimento das microempresas e empresas de pequeno porte, em todos os setores 
empresariais, tem importância econômica e social reconhecida mundialmente, e é responsável 
apela maior quantidade de empregos, inclusive de menor qualificação profissional (Guerra, 
2008). Nesse contexto, o desempenho das microempresas e empresas de pequeno porte de 
lavagem de veículos motiva a reflexão acerca de suas práticas, por apresentar vertentes 
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paradoxais, à medida que contribuem para o crescimento econômico local, com geração de 
empregos e renda, proporcionando melhoria à qualidade de vida das comunidades e, ao 
mesmo tempo, essas atividades também podem causar sérios impactos ambientais negativos. 

Por ser uma atividade impactante ao meio ambiente, a instalação e funcionamento de 
empresas de lavagem de veículos requerem a licença ambiental, no entanto, constatou-se que 
apenas 20 empresas apresentar licença administrativa (JUCEP, 2009), fato preocupante, haja 
vista que a solicitação da licença administrativa requer o preenchimento dos requisitos legais 
(Mello, 2006) que, nesse caso, específico é a licença ambiental, a qual é composta pela 
licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e de operação (LO). Dentre os requisitos para a 
expedição da licença ambiental encontra-se a instalação de um sistema de pré-tratamento das 
águas residuárias, conforme Resolução CONAMA nº 237/1997 (Brasil, 1997) e Resolução 
CONAMA nº 273/2000 (Brasil, 2000). Dessa forma, o descumprimento desses aspectos 
legais converge para que se tenha em Campina Grande, 40 empresas de lavagem de veículos 
(67 %) trabalhando informalmente, ou seja, sem a licença administrativa e, 
consequentemente, sem a licença ambiental, constatando-se o descaso dos órgãos 
responsáveis e a ausência de consciência ambiental dos proprietários.  

Salienta-se que a licença administrativa permite que o empresário atue de forma a exercer 
a cidadania, cumprindo com os seus deveres e obtendo seus direitos, a exemplo da 
previdência social. Por outro lado, a licença ambiental permite o controle das atividades 
desenvolvidas pelos empreendimentos que utilizam os recursos ambientais e são 
potencialmente poluidoras.  
 
3.2. Caracterização física e química das águas residuárias de empresas de lavagem de 
veículos da cidade de Campina Grande-PB 

Nas Figuras 4 e 5 estão apresentados os resultados da concentração de óleos e graxas e de 
DQO, respectivamente, obtidos nas análises das águas residuárias das empresas de lavagem 
de veículos pesquisadas.  

Observa-se, na Figura 4, que houve variações consideráveis nas concentrações de óleos e 
graxas encontrados nas águas residuárias de todas as empresas pesquisadas, as maiores 
concentrações alcançando valores máximos de 328 mg.L-1 nas ELV1 e ELV2 e as 
concentrações mínimas corresponderam a valores de 22 mg.L-1, 36 mg.L-1 e 50 mg.L-1 nas 
ELV1, ELV3 e ELV5, respectivamente. Fall et al. (2007), estudando águas residuárias 
provenientes dos serviços de lavagem de veículos em Toluca, cidade do México, constataram 
concentrações de óleos e graxas de 324 mg.L-1, para os empreendimentos que faziam 
tratamento prévio das águas residuárias, com separadores gravimétricos (API), e 
concentrações de 1100 mg.L-1 de óleos e graxas, para aqueles empreendimentos que não 
tratavam suas águas residuárias. No entanto, Klautau e Gonçalves (2007), estudando águas 
residuárias de lavagem de veículos em Curitibá - PR, encontraram concentrações de óleos e 
graxas em torno de 60 mg.L-1.  

A variação das concentrações dos compostos dessas águas residuárias é uma 
característica peculiar que depende de inúmeros fatores. As concentrações de resíduos oleosos 
encontrados nas águas residuárias de lavagem de veículos são em sua maioria de origem 
mineral e sintética e, em menor parcela, de origem vegetal e animal. Os óleos minerais e 
sintéticos encontrados compreendem os óleos lubrificantes utilizados na lubrificação dos 
motores, que se desprendem no processo de lavagem, e os silicones, óleos usados no 
acabamento de lavagem veicular. Os óleos vegetais e animais podem fazer parte da 
composição de óleos lubrificantes, a exemplo do óleo de mamona, utilizado nas operações de 
lavagem e polimento de motores (Secron, 2006).  

Os óleos e graxas presentes em águas residuárias descartadas, ao alcançarem córregos ou 
rios tendem a ser absorvidos pelos vegetais aquáticos como também pelos que crescem nas 
margens, interagindo com os sedimentos, podendo afetar os organismos que ali vivem ou que 
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se alimentam destes sesimentos e vegetais como os peixes (Berti et al., 2009). Além disso, 
sabe-se que esses compostos, derivados do petróleo, são formados principalmente por 
hidrocarbonetos aromáticos e poliaromáticos que apresentam elevado potencial de toxicidade 
e capacidade de biomagnificação e bioacumulação nos diversos níveis tróficos das diferentes 
cadeias alimentares (Brito et al., 2005; Tiburtius et al., 2005). 

 

 
Figura 4. Concentração máxima, média e mínima de óleos e graxas das 
águas residuárias das empresas pesquisadas. 

 
As concentrações de óleos e graxas nas águas residuárias de lavagem de veículos em 

todas as empresas pesquisadas se encontram fora do padrão permitido pela Resolução 
CONAMA Nº 357/05, que estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes no 
artigo 34º, no qual determina que o descarte de fontes poluidoras de óleos e graxas minerais 
só poderá ser feito direta ou indiretamente na rede coletora no limite de 20 mg.L-1 (Brasil, 
2005).  

Das empresas que participaram da pesquisa, pode-se verificar que a maioria apresenta a 
caixa de areia como tratamento dessas águas residuárias, o que implica diretamente na 
concentração de óleos e graxas a serem eliminados no ambiente. Grobério et al. (2004) 
enfatizam que, para que a caixa de areia tenha resultados satisfatórios, é necessário que ocorra 
constate manutenção, principalmente em dias de maior movimento e em dias de chuvas, 
evitando o processo de ressuspensão e carregamento de sólidos e a saturação da areia na 
remoção do óleo. Por outro lado, esse sistema de tratamento envolve outra problemática que é 
o destino final dessa areia impregnada de óleo cujo descarte impróprio, como em terrenos 
baldios, valas e corpos hídricos, tende a se transformar em um passivo ambiental. 

Os resultados de DQO encontrados nas águas residuárias de lavagem de veículos das 
empresas pesquisadas (Figura 5) apontam concentrações elevadas com valores máximos de 
959 mg.L-1 e 2432 mg.L-1 para as respectivas ELV1 e ELV2. Pode-se perceber que esses 
valores obtidos nas empresas de lavagem de veículos estão em concordância com as 
concentrações de óleos e graxas encontrados nestes, que nesse caso pode ser considerado 
como principal contribuinte para a DQO, associado a outros componentes como os 
surfactantes provenientes dos detergentes. Berti et al. (2009) enfatizam que a presença dessas 
substâncias reduzem o oxigênio dissolvido, elevando a DQO, podendo ocasionar escassez de 
oxigênio e contribuir para a eutrofização do ambiente aquático. 
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Figura 5. Concentração máxima, média e mínima de DQO 
das águas residuárias das empresas de lavagem de veículos 
pesquisadas. 

 
Os trabalhos realizados por Vasconcelos e Gomes (2009); Zimmermann (2008); Fall et 

al. (2007) ressaltam a característica dessas águas residuárias apresentarem concentrações 
elevadas de matéria orgânica.  

Na Figura 6 estão expressos os resultados das concentrações médias de sólidos totais 
(ST) e sólidos totais voláteis (STV) presentes nas águas residuárias de lavagem de veículos 
das empresas pesquisadas. A partir dos resultados, podem-se verificar concentrações elevadas, 
com destaque para a ELV2, cujos valores máximos atingiram 5510 mg.L-1 de ST, 2984 mg.L-1 

de STV correspondem a 53 % do total encontrado. 
Os autores Rubio et al. (2007), realizando um estudo sobre tratamento de águas 

residuárias proveniente da lavagem de ônibus, ao analisar esse parâmetro verificou uma 
concentração média de ST de 552 mg.L-1. Essa diferença dos valores encontrados pode ser 
explicada pelo tipo de lavagem, tendo em vista que o sistema utilizado por essa empresa de 
transporte público é do tipo mecanizada (roll-over), diferentemente das empresas pesquisadas, 
que são todas do tipo manual. Além disso, essas empresas têm como característica o dique, 
onde se processa a lavagem que, segundo Zimmermann (2008), permite uma maior remoção 
dos resíduos sólidos.  

 

 
Figura 6. Concentrações de sólidos totais das águas residuárias 
das empresas de lavagem de veículos pesquisadas. 
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Na Figura 7, encontram-se os resultados referentes às concentrações de sólidos suspensos 
totais (SST) presentes nas águas residuárias das empresas pesquisadas. Os resultados indicam 
que a maior parte desses compostos é de natureza inorgânica, correspondendo aos sólidos 
suspensos sedimentáveis. Isso se deve ao fato de haver grande quantidade de areia 
impregnada nos pneus e chassis dos veículos (Grobério et al., 2004).  

 
Figura 7. Concentrações de sólidos suspensos totais das águas 
residuárias das empresas de lavagem de veículos pesquisadas. 

 
Na Tabela 3, estão expostos os resultados das análises correspondentes às concentrações 

de metais pesados nas águas residuárias coletadas nas empresas pesquisadas. Foram 
observados valores elevados, essencialmente na ELV2 e ELV4.  

Considerando a Resolução CONAMA 357/05, a ELV2 está em desacordo com quase 
todos os metais pesados analisados: Zn, Pb, Fe, Mn, Cu e Cr; a ELV4 apresenta-se fora dos 
limites permitidos pela resolução, em se tratando dos metais: Zn e Fe, tendo em vista que os 
valores máximos fixados para esses metais são respectivamente: 5,0 mg.L-1 para o Zn, 0,5 
para o Pb, 15 mg.L-1 de Fe dissolvido, 1,0 mg.L-1 de manganês dissolvido, 1,0 mg.L-1 de Cu 
dissolvido, 0,5 mg.L-1 de Cr. 

Os metais pesados em sua maioria estão presentes na composição dos óleos lubrificantes 
utilizados na lavagem dos veículos, assim como nos óleos lubrificante, denominados óleos 
inservíveis, aplicados nas operações de lavagem e limpeza de peças constituídas por cobre 
(Cu), cromo (Cr), cádmio (Cd), chumbo (Pb) e níquel (Ni). Dessa forma, pode-se concluir que 
o ELV2 faz uso desse tipo de composto, pois apresenta todos esses metais em elevadas 
concentrações.  

Söerme e Lagerkvist (2002), estudando a presença de metais pesados em águas 
residuárias da estação de tratamento de esgoto de Estocolmo, na Suécia, também detectaram a 
presença de chumbo, cádmio, cromo e zinco como os principais contribuintes para a estação, 
sendo esses metais provenientes do setor industrial, inclusive de empresas de lavagem de 
veículos. 

Segundo Dorigon e Tessaro (2010), o cobre está presente na lataria dos veículos, no 
motor, nos radiadores, em resíduos de asfalto, ocorrendo a remoção dessas partículas no 
processo de lavagem, por associação aos compostos nitrogenados, tornando-se componentes 
das águas residuárias de lavagem de veículos. 

Já o zinco (Zn) pode estar presente naturalmente no ambiente, e na composição do ferro e 
aço, produtos mecânicos, borracha, óleos e ceras, tintas e vernizes, sabões e detergentes, (Von 
Sperling, 2005). 

A presença de metais pesados em águas residuárias insere essa problemática no âmbito 
de saúde pública, tendo em vista que a toxicidade desses elementos pode afetar não apenas os 
segmentos da biota aquática, mas de forma direta ou indireta os seres humanos, através do 
consumo dessa água ou da ingestão de peixes contaminados. Além disso, a toxicidade sobre 
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os microrganismos decompositores pode reduzir a capacidade autodepurativa das águas, 
contribuindo para o processo de eutrofização (Von Sperling, 2005).  
 
Tabela 3. Concentração de metais pesados encontrados nas águas residuárias coletadas nas ELVs de 
veículos de Campina Grande-PB 

Água Residuária  

Parâmetro 
Zn 

(mg.L1) 
Pb 

(mg.L1) 
Cd 

(mg.L1) 
Ni 

(mg.L-1) 
Fe 

(mg.L-1) 
Mn 

(mg.L-1) 
Cu 

(mg.L-1) 
Cr 

(mg.L-1) 

ELV1 0,19 0,05 0,017 0,08 10,64 0,15 0,09 0,12 

ELV2 12,96 2,41 0,15 1,16 844,8 8,36 5,27 1,7 

ELV3 0,25 0,12 0,019 0,09 7,63 0,28 0,05 0,08 
ELV4 0,62 0,13 0,02 0,13 45,65 0,54 0,09 0,17 
ELV5 0,07 0,10 0,01 0,06 6,87 0,17 0,04 0,08 

ELVs: Empresas de lavagem de veículos. 
 

Nas Figuras 8 e 9 estão expostos os resultados de Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) e 
fósforo total encontrados nas águas residuárias das empresas pesquisadas. Pode-se verificar 
que a ELV5 apresentou elevadas concentrações, principalmente de fósforo total. As 
concentrações dos compostos nitrogenados e fosfatados encontrados nessas águas residuárias 
são oriundos dos detergentes e xampus para veículos ou ainda podem ter sido aderidos aos 
veículos a partir de partículas de solo, adubos (Dorigon e Tessaro, 2010).  

Comparando os resultados de NTK e P-total obtidos nas empresas de lavagem de veículo 
pesquisadas com os valores obtidos na caracterização realizada por López et al. (2009), 
observam-se valores consideravelmente altos.  
 

 
Figura 8. Concentrações de Nitrogênio Total Kjeldhal das 
águas residuárias das empresas de lavagem de veículos 
pesquisadas. 
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Figura 9. Concentrações de fósforo total das águas residuárias 
das empresas de lavagem de veículos pesquisadas. 
 

Os valores de pH apresentados na Figura 10 denotam condições básicas, mantendo-se 
com valores uniformes em todas as empresas de lavagem de veículo e confirmando a presença 
de produtos de limpeza veicular como base alcalina. Verifica-se ainda que o pH nas águas 
residuárias de todas as empresas pesquisadas está em concordância com os padrões da 
Resolução CONAMA 357/05 que é de 5 a 9.  

 

 
Figura 10. Valores de pH encontrado nas águas residuárias das 
empresas de lavagem de veículos pesquisadas. 
 

Os resultados referentes à turbidez encontrada nas águas residuárias das empresas 
pesquisadas estão expressos na Figura 11. A elevação da turbidez se deve à presença de 
partículas como a areia fina, silte, argila, em suspensão, que causa a dispersão e a absorção da 
luz, provocando uma aparência nebulosa, como foi constatado pelas análises de sólidos 
apresentadas no efluente pesquisado. Esse parâmetro é extremamente importante por interferir 
diretamente no processo de absorção da luz e, por conseguinte, na produção de fotossíntese 
em corpos hídricos (Odum e Barret, 2007). 
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Figura 11. Valores de turbidez encontrados nas águas 
residuárias das empresas de lavagem de veículos pesquisadas. 

 
3.3. Estimativa dos possíveis impactos ambientais  
 
3.3.1. Vazão das águas residuárias provenientes da lavagem de veículos da cidade de 
Campina Grande-PB 

Considerou-se a quantidade de veículos lavados nas empresas pesquisadas conforme 
resultados apresentados na Tabela 1, a média ponderada de 50 litros (0,05 m3) referente ao 
consumo de água para lavagem de um veículo, segundo resultados obtidos (Tabela 1), tomou-
se ainda que, os cidadãos lavem seus veículos duas vezes ao mês nesses estabelecimentos, 
(2x/mês), podendo-se assim estimar que a produção anual de águas residuárias oriundas do 
processo de lavagem de veículos pesquisadas é de 3840 m3. ano-1. 

O consumo de água exagerado e a consequente produção de águas residuárias na 
lavagem de veículos denotam a urgente necessidade de se investir em tecnologias que 
possibilitem o tratamento e reúso dessas águas residuárias na própria empresa, de forma a 
atenuar os impactos das cargas poluidoras que seriam descarregadas no corpo receptor. Além 
disso, o tratamento e reúso dessas águas residuárias também reduz o uso de água de boa 
qualidade para lavagem de veículos, considerada de fins menos nobre (Morelli, 2005).  

Esses impactos negativos aos recursos hídricos oriundos da lavagem de veículos se 
agravam nos grandes centros urbanos, a exemplo da cidade de São Paulo, onde, segundo 
pesquisa realizada por Almeida et al. (2010), 15 mil veículos são lavados a cada dia, e as 
empresas de transporte urbano consomem cerca de 2,200,000 m3. ano-1 de água por ano nessa 
atividade, apenas uma minoria dessas empresas faz o tratamento e reúso dessas águas 
residuárias no próprio empreendimento.  
 
3.3.2. Cargas poluidoras provenientes da lavagem de veículos da cidade de Campina 
Grande-PB 

As cargas poluidoras foram estimadas como explicitadas na metodologia (Equação 2), 
relacionando a vazão anual das águas residuárias produzidas ao valor médio de concentrações 
dos poluentes, considerando-se os 33% das empresas de lavagem de veículos pesquisadas. 
Assim, foram obtidos valores representativos dos impactos ambientais negativos ao meio 
ambiente, caso essas águas residuárias sejam lançadas sem o devido tratamento no corpo 
receptor (Tabela 4).  
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Tabela 4. Determinação das cargas poluidoras de óleos e graxas (O e G), DQO (Demanda Química de 
Oxigênio), ST (Sólidos Totais), SSV (Sólidos Suspensos Voláteis), NTK (Nitrogênio Total Kjeldhal, 
P-total (Fósforo total) e e alguns metais pesados provenientes da lavagem de veículos da cidade de 
Campina Grande-PB. 

Poluentes  X 1 (g/m3) Cp (t.ano-1) 

O e G 163 0,63 

DQO 799 3,07 

ST 3145 12,07 

SSV 1665 6,4 

NTK 17 0,07 

P-total 4,7 597,8 

Metais pesados X 1 (g/m3) Cp (kg.ano-1) 

Zn 2,82 10,9 

Pb 0,56 2,15 

Cd 0,04 0,15 

Ni 0,3 1,15 

Fe 183 702,8 

Mn 1,9 7,3 

Cu 1,1 4,22 

Cr 0,43 1,65 

X 1: média dos resultados da caracterização física e química realizadas nas cinco ELVs; Cp: carga poluidora; 
 

Segundo Magalhães et al. (2002), as águas residuárias produzidas na cidade de Campina 
Grande, juntamente com o efluente final da Estação de Tratamento de Esgotos, são lançadas 
na bacia no rio Bodocongó, afluente do Rio Paraíba. 

As concentrações de óleos e graxas podem ocasionar sérios inconvenientes na coleta e 
nos sistemas de tratamento das águas residuárias, por aderirem às superfícies das tubulações, 
produzindo odores desagradáveis e diminuindo a área de transporte; podem ainda 
concentrarem-se formando um material flutuante nos decantadores, que causam entupimentos 
em filtros de tratamentos. Esses compostos são responsáveis também por interferir ou inibir 
os processos de tratamentos biológicos aeróbios e anaeróbios (Jordão e Pessoa, 2009; Pawlak 
et al., 2008).  

Em caso de serem eliminados em corpos d’água sem nenhum tratamento, os óleos e 
graxas diminuem o contato da superfície da água e do ar atmosférico, impedindo as trocas 
gasosas, reduzindo o oxigênio dissolvido do meio, afetando a respiração da fauna bentônica e 
redução da realização da fotossíntese dos vegetais e plâncton, conduzindo o ambiente ao 
processo de eutrofização (Tundisi, 2003; Bucas e Saliot, 2002).  
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Hibbs e Gulliver (1999); Aleixo et al. (2007) enfatizam que a contaminação de óleo em 
corpos de águas paradas podem ser particularmente perigosos, uma vez que, diferentemente 
de corpos em que a coluna de água é profunda e, consequentemente, há maior capacidade de 
diluição, os rios e reservatórios são rasos e confinam esses compostos aos seus leitos, 
favorecendo que estes permaneçam no ambiente durante longos períodos de tempo. Esses 
compostos podem atingir os organismos através da ecotoxidade crônica do óleo, causando 
impactos nas populações por exposição direta ou nos sedimentos, por meio das dosagens 
subletais que comprometem saúde, crescimento e reprodução das populações, e pelos efeitos 
indiretos por meio das cadeias tróficas (Peterson et al., 2003).  

Os óleos e graxas adsorvidos pelos vegetais aquáticos ou por vegetais que habitam as 
margens dos corpos d’água interagem com os sedimentos, afetando organismos que vivem 
nos sedimentos ou por meio da cadeia trófica, como espécies de peixes, aves e mamíferos, 
inclusive o ser humano (Berti et al., 2009; Peterson et al., 2003).  

Avaliando-se os resultados expostos na Tabela 4, quanto aos aportes anuais dos 
poluentes e metais pesados presentes nas águas residuárias de lavagem de veículos da cidade 
de Campina Grande-PB, é possível verificar que podem causar sérios impactos ambientais se 
forem lançados no meio ambiente sem tratamento adequado.  

Nagalli e Nemes (2009), estudando um pequeno córrego sem nome, situado na Bacia 
Hidrográfica do Rio Barigui, Região Metropolitana de Curitiba-PR, que atua como corpo 
receptor de águas residuárias industriais e esgotos domésticos, verificaram que, apesar da 
capacidade de autodepuração do corpo hídrico se fazer presente, existiram alguns pontos 
analisados em que as cargas poluidoras interferiram na qualidade das águas, sendo estas 
referentes às concentrações de óleos e graxas e dos metais pesados chumbo e zinco lançadas 
pelas águas residuárias industriais. Concluíram que, mesmo em pequenas concentrações, os 
metais pesados não foram depurados, acumulando-se, portanto, no córrego. 

Considerando que para degradar a matéria orgânica ocorre depleção gradativa do 
oxigênio dissolvido (OD), conforme os resultados obtidos (Tabela 4), pode-se concluir que, 
caso essas águas residuárias não sejam tratadas adequadamente, serão necessárias 3,07 t.ano-1 

de DQO ou OD para degradar o aporte total dos compostos orgânicos, contribuindo de 
maneira efetiva para a eutrofização do corpo receptor.  

Os aportes anuais de NTK e P-total podem efetivamente acelerar o processo de 
eutrofização dos corpos receptores. Conforme Rocha et al. (2009), a eutrofização dos corpos 
aquáticos brasileiros tem se intensificado muito nos últimos 20 anos, devido, dentre outros 
fatores, ao elevado grau de urbanização, sem tratamento de esgotos domésticos e 
intensificação de algumas atividades industriais que levam excessiva carga de fósforo, 
nitrogênio e matéria orgânica aos corpos aquáticos. 

O aumento nos níveis de eutrofização pode acarretar a diminuição da quantidade e da 
qualidade da água e a perda da capacidade de sustentabilidade do sistema, com consequente 
aumento do nível de toxicidade e deterioração da saúde humana (Tundisi, 2003), tornando-se 
uma questão de saúde pública, por afetar de forma direta ou indiretamente a qualidade de vida 
das comunidades.  

Barbosa et al. (2009) e Guimarães et al. (2006) destacam as ações antrópicas como um 
dos aspectos cruciais para a deterioração da qualidade das águas dos corpos aquáticos 
inseridos na bacia do rio Paraíba, acrescentando a necessidade de monitoramento desses 
nutrientes no gerenciamento dos corpos aquáticos. 

A matéria inorgânica também causa alterações na cor e turbidez do corpo aquático, 
interferindo principalmente no dinamismo metabólico dos organismos bentônicos, além disso, 
podem ser responsáveis pelo assoreamento de corpos hídricos (Esteves, 1998; Ricklefs, 2003; 
Klautau e Gonçalves, 2007). 
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4. CONCLUSÃO  

Mediante os resultados encontrados, pode-se concluir que as águas residuárias das 
empresas de lavagem de veículos pesquisadas estão em desacordo com a legislação 
pertinente. As altas concentrações de substâncias poluentes e recalcitrantes encontradas 
implicam sérios problemas ambientais se lançadas em corpos aquáticos sem o devido 
tratamento. Portanto, as empresas de lavagem de veículos estudadas elucidam um paradoxo 
econômico e ambiental, tendo em vista que contribuem para o desenvolvimento local e 
regional, mas, também podem proporcionar impactos ambientais negativos, sendo, portanto, 
indispensável a inserção de um gerenciamento adequado nesse setor, de forma que possa 
minimizar os impactos provocados pelo lançamento de águas residuárias e potencializar os 
impactos positivos. 
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RESUMO 
Introdução: Certos metais, dentre eles o cromo hexavalente causam forte impacto na 

estabilidade dos ecossistemas e provocam efeitos adversos na saúde dos seres humanos. Com 
isso, o presente trabalho teve o objetivo de estimar um modelo de risco  à saúde humana 
associado ao consumo de peixes oriundos da Baía de Sepetiba. Metodologia: Trata-se de uma 
avaliação de risco cuja metodologia proposta foi desenvolvida pela United States 
Environmental Protection Agency (USEPA). Os modelos foram estimados a partir do banco 
de dados toxicológicos (USEPA) e de amostras coletadas na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. 
Resultados: Os riscos de intoxicação e carcinogênico estimados para o consumo de peixes das 
espécies M. furnieri e C. acoupa foi considerado pequeno. Conclusão: A partir da análise, 
conclui-se que o risco de um agravo toxicológico ou carcinogênico à saúde devido ao 
consumo do pescado com altos níveis de cromo6+ oriundo da Baía de Sepetiba é baixo. Ainda 
assim, ressalta-se a validade do uso de métodos de monitoramento em ambientes costeiros, na 
busca do controle e da saúde ambiental, repercutindo na qualidade de vida e saúde da 
população. 

 
Palavras-chave: Avaliação de risco; saúde humana; cromo hexavalente; neoplasia. 
 

Hexavalent chromium in fish from the Sepetiba Bay in Rio de Janeiro, 
Brazil: a risk assessment to human health 

ABSTRACT 
Introduction: Certain metals, among them hexavalent chromium influence the stability of 

ecosystems and cause adverse effects on human health. Thus, this study aimed to estimate a 
risk model of human health associated with fish consumption from the Sepetiba Bay. 
Methodology: This risk assessment methodology was developed by the United States 
Environmental Protection Agency (USEPA). The models were implemented using the 
USEPA toxicological databases and samples from the Sepetiba Bay, Rio de Janeiro. Results: 
The intoxication and carcinogenic risk estimated for fish consumption of M. furnieri and C. 
acoupa species were considered small. Conclusion: Based on the analysis, we conclude that 
the toxicological risk or carcinogenic injury to health due to fish consumption with high levels 
of cromo6+ coming from Sepetiba Bay is low. Still, it emphasizes the validity of utilizing 
monitoring methods in coastal environments, for health and environmental control. 
 
Keywords: risk assessment; human health; hexavalent chromium; neoplasm. 
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1. INTRODUÇÃO 

Certos metais causam forte impacto na estabilidade dos ecossistemas e provocam efeitos 
adversos na saúde dos seres humanos. Alguns são capazes de causar efeitos tóxicos agudos e 
câncer em mamíferos. Até mesmo elementos essenciais à manutenção e ao equilíbrio à saúde, 
quando em excesso, tornam-se nocivos (Moraes e Jordão, 2002). Com tratamento de efluentes 
inexistentes ou precários, essas substâncias são comuns em ambientes aquáticos de áreas 
urbanas e, por não serem biodegradáveis, são persistentes no ambiente. Com isso, o ambiente 
marinho e toda a vida que dele depende, assim como o abastecimento de água, podem ser 
comprometidos (Ferreira e Horta, 2010). 

Dentre esses elementos, destacamos o cromo (Cr). Ocorre naturalmente em rochas, 
animais, plantas e no solo, podendo se apresentar na forma de íons com valência +2, +3 e +6, 
sendo utilizado em diversos processos industriais. As formas mais importantes para a saúde 
humana são o Cr3+ (cromo trivalente), essencial para o metabolismo e o Cr6+ (cromo 
hexavalente), potencialmente tóxica, pois é carcinogênica e mutagênica. Seu uso nas 
indústrias está relacionado com a resistência à corrosão, sendo empregadas em ligas metálicas 
ácido-resistentes, tintas anticorrosivas, em operações de cromagem (ácido crômico) e na 
impregnação de madeira (ATSDR, 2009). 

A maior parte do cromo liberado na água deposita-se nos sedimentos e apenas uma 
pequena porcentagem pode estar presente na água na forma solúvel e insolúvel. As formas 
solúveis encontram-se como Cr6+ e complexos de Cr3+. Em fase aquosa, o Cr3+ ocorre como 
partícula sólida adsorvida a materiais argilosos, orgânicos ou óxido de ferro (ATSDR, 2009). 
Grandes quantidades de matéria orgânica presentes na água podem reduzir Cr6+ a Cr3+, 
dependendo também das condições de oxi-redução e do pH da água (FDA, 1993; Barnhart, 
1997; Fagliano et al., 1997; ASTDR, 2009).  

No ambiente aquático, o cromo existe como cromato e é assimilado pelo fitoplâncton. O 
cromato está no estado de oxidação hexavalente e sob condições reduzidas de oxigênio pode 
ser transformado em Cr3+. Contudo, o Cr6+ é a espécie predominante em águas marinhas por 
ser geralmente estável devido às condições elevadas de oxidação do meio, sendo acumulado 
nas espécies aquáticas por difusão passiva. Dessa maneira, no ambiente aquático pode ocorrer 
a bioacumulação desse metal, onde esse elemento dissolvido, suspenso na água ou contido no 
sedimento é absorvido pelos organismos, particularmente os peixes, através das brânquias e 
do trato digestivo. A bioconcentração é um evento com grandes chances de ocorrência, 
quando as substâncias acumuladas nos tecidos dos organismos vivos, ultrapassam a 
concentração dessa mesma substância no meio (ATSDR, 2010). 

A contaminação dos recursos hídricos ocorre principalmente devido a atividades 
humanas, como a descarga de componentes orgânicos originários dos esgotos domésticos, os 
efluentes da produção agrícola e os efluentes industriais, sem o devido tratamento. Essas 
descargas podem conter altos índices de substâncias tóxicas, como metais pesados, que 
podem ser encontrados na água ou no sedimento (Rio de Janeiro, 2001; Moraes e Jordão, 
2002; Ferreira e Horta, 2010).  

Os riscos potenciais de contaminação gerados pelas atividades industriais têm maior 
relevância quando comparados aos riscos gerados pelos esgotos domésticos e pela agricultura 
(Molisani et al., 2004). Os metais constituem a principal classe de contaminantes emitida por 
esta atividade, sendo de grande preocupação a elevada quantidade desses elementos que são 
descarregados na Baía de Sepetiba, na atmosfera e nos rios locais, oferecendo riscos 
potenciais aos organismos e à população da região, que depende dos recursos pesqueiros 
como fonte de renda e de alimentação (Rio de Janeiro, 2001; Molisani et al., 2004). 

O termo risco pode assumir diferentes significados para diferentes pessoas (Beck, 1992). 
De forma geral, pode significar uma incerteza associada a um evento futuro ou a um suposto 
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acontecimento, incluindo circunstâncias que ameaçam a segurança, o bem-estar e a saúde dos 
indivíduos ou comunidades (Slovic, 2001; Fischhoff et al., 2002). Por conseguinte, o risco, 
como resultado de ambas as situações, indica uma perspectiva objetiva de quantificação, quer 
seja no contexto da saúde, da segurança e como em decisões ambientais, em que o conceito de 
risco envolve um julgamento de valores que reflete muito mais que a simples probabilidade 
de ocorrência de um determinado evento para além do cálculo da dose associada à exposição, 
ou de um indicador estatístico de sinistralidade (Guivant, 1998). 

A preservação e a utilização racional dos recursos hídricos é um aspecto importante na 
atualidade, para a resolução de problemas agudos relacionados à questão hídrica, visando ao 
bem-estar de todos e à preservação do meio ambiente (Barth et al., 2007). A crescente pressão 
antrópica, principalmente pela implantação progressiva de atividades econômicas e o 
adensamento populacional de forma desordenada na Baía de Sepetiba, vem ocasionando 
crescentes problemas ao ambiente, com reflexos significativos na saúde pública (Velloso, 
2008). Nos últimos anos, essa região vem sendo alvo de diversas atividades extrativas, de 
construção e reforma de portos e de um acelerado crescimento industrial e populacional em 
suas imediações. Assim, grande parte de seus aglomerados urbanos e industrial encontra-se no 
entorno de estuários e zonas costeiras (Magalhães et al., 2003). 

Diante do que foi exposto, o presente trabalho tem como principal objetivo verificar por 
meio de um modelo de avaliação de risco se o consumo de peixes oriundos da Baía de 
Sepetiba no estado do Rio de Janeiro pode representar algum efeito deletério à saúde humana.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma avaliação de risco com o intuito de determinar a probabilidade dos 
efeitos deletérios à saúde associados à exposição humana. A metodologia proposta foi 
desenvolvida pela USEPA. Os cálculos foram realizados a partir de informações obtidas nos 
bancos de dados toxicológicos disponíveis no sítio eletrônico RAIS (USEPA, 2009). 

 
2.1. Caracterização do sítio de estudo  

A Baía de Sepetiba está localizada na região Sudeste do Brasil, no Estado do Rio de 
Janeiro (22º55' e 23º05'S / 43º 40' e 44º40'W). Compreende um corpo de águas salinas e 
salobras, que apresenta um volume aproximado de 3,5 x 109 m3, área de 520 km2 e perímetro 
de 170 km. Possui forma alongada, limitando-se ao norte e ao leste pelo continente, ao Sul 
pela restinga de Marambaia e a oeste pela Baía de Ilha Grande (Molisani et al., 2004; Silva, 
2009). Sua população é estimada em torno de 1,7 milhões de habitantes, que em sua maior 
parte se concentra na porção pertencente ao município do Rio de Janeiro. Das atividades 
econômicas da região pode-se destacar o turismo e a pesca artesanal, com a existência de 
colônias de pescadores, além do crescente desenvolvimento industrial, sendo um dos maiores 
polos industriais do Estado do Rio de Janeiro com mais de 400 indústrias, incluindo 
metalúrgicas e petroquímicas (Rio de Janeiro, 2001; Molisani et al., 2004; Ribeiro, 2006). 

 
2.2. Amostras 

As amostras foram coletadas na Baía de Sepetiba, em janeiro de 2008, por Silva (2009). 
A mesma autora determinou as concentrações de Cr6+ por meio da técnica de Fluorescência de 
Raios-X por Reflexão Total utilizando Radiação Sincroton.  

 
2.3. Fonte de exposição  

Para o presente estudo, consideramos como fonte de exposição humana aos níveis de 
Cr+6, a ingestão de peixes de duas espécies carnívoras. Duas delas da família Sciaenidae, a 
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Micropogonias furnieri e a Cynoscion acoupa, também conhecidas como corvina e pescada 
amarela, respectivamente.  

 
2.4. Parâmetros dos modelos 

Usou-se a concentração média de Cr+6 das amostras e seus respectivos intervalos de 
confiança com 95% de confiabilidade. Os principais parâmetros estimados na modelagem 
foram: frequência da exposição ao cromo (EFr dia/ano), duração da exposição (EDr ano), 
tempo (LT ano), peso corporal (BWa kg) e consumo de pescado (IRFa g/dia).  

Não encontramos na literatura brasileira informações referentes à frequência de consumo 
de peixes, assim, consideramos um cenário de exposição diária, ou seja, 366 dias/ano por ano 
(EFr). Para a duração da exposição estimamos um cenário de exposição longitudinal em 30 
anos (EDr) de indivíduos adultos com 70 kg de peso corpóreo (BWa). 

Outro parâmetro considerado foi a taxa de consumo de pescado expressa em g/dia que, 
de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca esse 
consumo no ano de 2010 foi de 23 kg por habitante/ano, o que representa um consumo diário 
médio de 62.8 gramas (Rio de Janeiro, 2010). Tabela 1. 

 
Tabela 1. Parâmetros de exposição considerados no modelo para avaliação 
de risco ao Cr+6 . 

Parâmetros de exposição Sciaenidae (M. furnieri e 
C. acoupa)  

EFr (Frequência da exposição) dia/ano 366 

EDr (Duração da exposição) ano 30 

LT (Tempo) ano 30 

BWa (Peso corporal) kg 70 

IRFa (Consumo de pescado) g/dia 62,8 
 
2.5. Avaliação de toxicidade 

O objetivo da avaliação de toxicidade é considerar, no modelo, os possíveis efeitos 
adversos à saúde associados à exposição ao cromo hexavalente, a relação entre a magnitude 
da associação e as incertezas associadas. Os valores de toxicidade usados foram extraídos a 
partir do Sistema de Informação de Avaliação de Risco (USEPA, 2009).   

De acordo com a Tabela 2, os parâmetros toxicológicos para o pescado é a RfD (Dose de 
Referência de Ingestão) (mg/kg-dia) de 0,003. O segundo parâmetro é o Fator de Risco (SF) 
(mg/kg-dia) que representa o valor de toxicidade para estimar o risco de câncer após a 
exposição oral, que neste caso é 0,5 (mg/kg-dia)-1. O fator de bioconcentração (BCF) é a 
concentração da substância no peixe (ou no tecido muscular) dividida pela concentração do 
produto químico no meio circundante no estado estacionário. O fator de bioconcentração 
(BCFs) é usado para relacionar os resíduos poluentes nos organismos aquáticos para a 
concentração de poluentes nas águas do ambiente. Assim, o BFC (L/Kg) é de 200, as 
concentração média de Cr+6 no pescado (g/dia) para as espécies da família Sciaenidae (M. 
furnieri e C. acoupa) foi de 0,0005 g/dia e 0,00052 g/dia respectivamente conforme Tabela 2. 
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Tabela 2. Parâmetros toxicológicos considerados no modelo de avaliação de risco. 

Parâmetros 
Sciaenidae 
(M. furnieri 
e C. acoupa)

Micropogonias 
furnieri 

Cynoscion 
acoupa 

RfD* (mg/kg-dia) 0,003 0,003 0,003 
Fator de Risco SF (mg/kg-dia)-1 0,5 0,5 0,5 
Fator de bioconcentração (BCF) (L/kg) 200 200 200 
Concentração no pescado (g/dia) 0,0005 0,00052 0,00046 
CDI** (Não carcinogênico) 4,88E-07 5,07E-07 4,49E-07
CDI** (Carcinogênico) 4,88E-07 5,07E-07 4,49E-07
* Dose de Referência para toxicidade crônica   
** Ingestão crônica diária ou dose    

 
2.6. Caracterização do Risco 

Neste trabalho, o risco refere-se à probabilidade ou perigo potencial resultante da 
exposição ao Cr+6 por meio da exposição pela via digestiva. Dois modelos foram estimados, 
um de intoxicação não carcinogênico e outro denominado carcinogênico. A equação básica 
usada no cálculo do risco carcinogênico é: (Risco = CDI × SF), em que CDI é a ingestão 
crônica diária de substâncias tóxicas expressa em (mg/kg/dia) e SF é o fator de risco, expresso 
em mg/kg-dia. Do mesmo modo, o risco não carcinogênico é representado pela equação QR 
(quociente de risco) = CDI / RfD.  

A RfD representa uma estimativa (com incertezas atribuídas no modelo) de uma 
exposição oral diária para a população humana exposta à substância (incluindo subgrupos 
sensíveis). Tais informações são obtidas no banco de dados toxicológico (USEPA’s) 
Integrated Risk Information System (USEPA, 2010), e derivadas de NOAEL (dose em que 
não se observa efeito adverso) e LOAEL (menor dose em que se observa um efeito adverso), 
tais valores são disponíveis no sítio eletrônico http://www.epa.gov/iris/subst/0144.htm. 

 
3. RESULTADOS 

As espécies de peixes e ostra foram escolhidas por apresentar alto interesse comercial e 
serem amplamente consumidas em todo estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Tabela 3, 
a amostra é constituída por 23 exemplares, sendo a família Sciaenidae constituída por dez 
exemplares, em que seis exemplares são da espécie Micropogonias furnieri e quatro 
Cynoscion acoupa. 

Foi encontrada na espécie Micropogonias furnieri uma concentração média de Cr6+ 
medida no tecido muscular de 0,52 μg·g-¹, intervalo de confiança de (IC95% 0,43–0,56) e 
desvio padrão de 0,15 μg·g-¹. Na espécie Cynoscion acoupa, a média da concentração de Cr6+ 
é 0,46 μg·g-¹, com desvio padrão de 0,08 μg·g-¹ e intervalo de confiança de (IC95% 0,39–0,52 
conforme Tabela 3) (Silva, 2009). 
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Tabela 3. Concentrações de Cr6+ (μg•g-1 em peso úmido) no tecido muscular esquelético de 
peixes da família Sciaenidae (M. furnieri e C. acoupa) e ostras Crassostrea brasiliana, 
capturados na Baía de Sepetiba (RJ). 

Espécies N Média IC95% DP 

Sciaenidae (M. furnieri e C. acoupa)  10 0,50 0,43–0,56 0,13 

Micropogonias furnieri (corvina)  6 0,52 0,50–0,53 0,15 

Cynoscion acoupa (pescada amarela)  4 0,46 0,39–0,52 0,08 
Fonte: adaptado de Silva (2009). 
N = número de amostras; DP=desvio padrão; IC95%=Intervalo de confiança com 95% de confiabilidade. 

 
Após a identificação das concentrações e fixação dos parâmetros do estudo e de 

toxicidade, estimou-se o risco carcinogênico (CDI × SF) e não carcinogênico (CDI / SF) 
associado ao consumo do pescado oriundo da Baía de Sepetiba (Tabela 4). Essa estimativa de 
risco segue duas escalas independentes, a primeira é caracterizada como risco de intoxicação 
ou de toxicidade (não carcinogênico) que representa qualquer caso de intoxicação pelo Cr6+  
pelo consumo de peixes, após os trinta anos de exposição e a outra estimativa é caracterizada 
pelo risco de um evento carcinogênico pela exposição oral ao Cr6+ após os trinta anos de 
exposição. 

De acordo com a Tabela 4, o risco de intoxicação estimado para o consumo das duas 
espécies da família Sciaenidae (M. furnieri e C. acoupa) foi de 0,000150% que representa a 
probabilidade de 1,50/10000 indivíduo. Para o consumo de pescado da espécie 
Micropogonias furnieri foi 0,0000156%, ou seja, 1,56/10000 indivíduos e para a espécie 
Cynoscion acoupa o risco estimado foi 0,0000138% ou 1,38/10000.  

 
Tabela 4. Risco relacionado ao consumo de pescado oriundos da Baía de Sepetiba (RJ). 

Espécie do Pescado Risco de 
intoxicação (%) 

Risco 
carcinogênico (%)

Sciaenidae (M. furnieri e C. acoupa)  0,000150 0,000000964 
Micropogonias furnieri  0,000156 0,000000100 
Cynoscion acoupa  0,000138 0,000000887 

 
O risco carcinogênico calculado no modelo para o consumo da espécie Sciaenidae (M. 

furnieri e C. acoupa) foi 0,000000964% que representa a probabilidade de 9,64/10000000  
indivíduos sofrerem algum agravo carcinogênico. Do mesmo modo, o consumo de pescado da 
espécie Micropogonias furnieri foi estimado em 0,000000100%, ou seja, 1,00/10000000 
indivíduos, para a espécie Cynoscion acoupa o risco estimado foi 0,000000887% ou 
8,87/1000000 indivíduos.  
 
4. DISCUSSÃO 

Molisani et al. (2004) observaram elevados níveis de metais pesados nos manguezais da 
Baía de Sepetiba. A presença desses metais em peixes, crustáceos e moluscos bivalves está 
associada a riscos à saúde humana, pois esse contaminante pode se acumular em indivíduos 
que consomem organismos marinhos. Uma vez que muitas espécies dependem desse 
ecossistema para reprodução e alimentação sua contaminação ganha relevância no âmbito da 
saúde pública e do meio ambiente (Lima et al., 1989; Lacerda, 1998; Molisani et al., 2004).  
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A International Agency for Research on Cancer (IARC, 1990) e Nacional Toxicology 
Program (NTP, 2008) incluem o Cr6+ nos grupos dos agentes comprovadamente 
carcinogênicos em animais e em humanos. A sua inalação é descrita como indutor do 
desenvolvimento de câncer de pulmão. De acordo com a Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry (ATSDR, 2009), o Cr6+ mostrou-se associado ao desenvolvimento de câncer 
de estômago em humanos expostos ao consumo de água potável. Em estudos in vivo, a 
exposição à forma hexavalente desenvolveu tumores no estômago e no intestino de ratos 
(ASTDR, 2010). A mutagenicidade foi comprovada por meio de pesquisas em bactérias, 
células de mamíferos e camundongos (Mccarroll et al., 2010).  

Em metanálise, De Flora et al. (2002) destacam 32 estudos que demonstram alguma 
evidência de genotoxicidade do cromo hexavalente associados a desfechos carcinogênicos e 
não carcinogênicos. Embora existam evidências mostrando que o Cr6+ é cancerígeno para 
indivíduos expostos ocupacionalmente por meio da inalação, poucas evidências sugerem um 
possível efeito carcinogênico pela exposição oral. O seu mecanismo de ação parece estar nas 
possíveis ações de interação dessa substância com outros fatores ambientais (Langard, 1990). 

De acordo com o SEAPPA (Rio de Janeiro, 2010), o Rio de Janeiro ocupa o primeiro 
lugar no ranking entre os estados brasileiros no consumo de pescado, com a média de 23 kg 
por habitante/ano. Esse índice é superior inclusive ao de países do primeiro mundo, em torno 
de 20 kg por habitante/ano.  

Nesse estudo, o risco estimado de intoxicação e o risco carcinogênico pelo consumo do 
pescado da Baía de Sepetiba é considerado baixo. No entanto, os peixes representam uma 
fonte de proteína e são um alimento considerado de alto valor nutricional sendo importante 
constituinte da dieta, principalmente de populações de pescadores, assim deve ter as 
concentrações de metais pesados constantemente avaliadas (Cavalcanti, 2003).  Dado que essa 
região possui uma população ribeirinha estimada em levantamentos da FIPERJ (2010) em, 
aproximadamente, 60 mil famílias de pescadores. Uma dieta baseada em pescado pode 
representar um risco pequeno, que precisa ser mais bem elucidado por estudos com essa 
população.  

Embora o risco não carcinogênico e carcinogênico encontrado neste trabalho seja muito 
pequeno o que gostaríamos de alertar é que, via de regra, as neoplasias são desenvolvidas a 
partir de exposições a múltiplos fatores ambientais associado aos genéticos (Guerra et al., 
2005). Nesse sentido, a ingestão de pescado com níveis de Cr6+associado a outras condições 
de risco como tabagismo, etilismo e uma dieta rica em gordura, além da presença de 
Helicobater pilory, pode favorecer o desenvolvimento de intoxicações, ulcerações e 
neoplasias no estômago. 

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser levadas em consideração, 
principalmente, pelo seu poder de apontar algum tipo de associação. É possível apenas 
estimar uma probabilidade a partir de um cenário de exposição, construído com base nos 
níveis de Cr6+ em pescado. Essa probabilidade individual só se reflete levando em 
consideração os parâmetros estimados no modelo. Com isso, tornam-se necessários estudos 
com metodologias diferentes, mais robustas com o poder de apontar uma possível associação 
entre exposição oral a essa substância e o desenvolvimento de algum desfecho impactante a 
saúde humana. 

As evidências da literatura e os níveis atuais encontrados no pescado do Rio de Janeiro 
indicam no mínimo um cenário de alerta aos órgãos de Vigilância. Embora com superfície 
territorial de apenas 0,5% do território nacional, o estado é o terceiro maior produtor de 
pescado no país, com produção anual de 68.428 toneladas, ficando atrás de Santa Catarina e 
Pará (Rio de Janeiro, 2010).  

Outro aspecto importante neste trabalho é no que diz respeito às principais normas 
brasileiras e internacionais que especificam os limites aceitáveis de cromo Cr6+ em alimentos 
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como demonstra a Tabela 5. A Portaria ANVISA (1998) n°685/98 que determina os limites 
máximos de tolerância para contaminantes inorgânicos em alimentos, não apresenta dados 
relativos ao cromo. 
 
Tabela 5. Valores de referência, Cr6+. 

Valores de Referência (Cr6+) mg/kg Descrição 

Portaria n° 11/87 (BRASIL, 1987) 0,0001 Limite Máximo de Tolerância 

US-EPA (Efeitos hematológicos) 0,005 Minimal Risk level-MRLS 

US-EPA (Efeitos gastrointestinais) 0,001 Minimal Risk level-MRLS 
 

Neste trabalho, as concentrações de Cr6+ em todos os exemplares analisados estão acima 
do que preconiza a atual norma brasileira. Essa concentração quando comparada com dados 
da US-EPA estão acima do limiar significativo, gerando por si só um maior risco de agravos 
hematológicos e gastrointestinais. Essa diferença de valores entre a atual legislação brasileira 
e a literatura mundial nos permite discutir sobre os atuais níveis e sobre a necessidade de uma 
nova norma que esteja de acordo com parâmetros mais atuais. 

 
5. CONCLUSÃO 

A partir da análise dos resultados da avaliação de risco, conclui-se que o risco de um 
agravo toxicológico à saúde devido ao consumo do pescado com altos níveis de Cr6+ oriundo 
da Baía de Sepetiba é baixo. Contudo esses resultados não são conclusivos. Haja vista a 
importância da Baía de Sepetiba como fonte de pescado e a toxicidade de muitos metais 
quando ingeridos alertam para a necessidade do monitoramento dos níveis de metais pesados, 
em especial do Cr6+. 
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RESUMO 
Os liquens são reconhecidos como indicadores biológicos de poluição ambiental e por 

excelência também biomonitores da qualidade do ar devido a sua alta capacidade de resposta 
quando expostos a ambientes poluídos principalmente por gases tóxicos como o dióxido de 
enxofre (SO2) dióxido de carbono (CO2) metais pesados fluoretos ozônio óxidos de nitrogênio 
e peroxiacetil nitrato. O objetivo deste trabalho é avaliar a concentração de dióxido de enxofre 
presente no ar de Santa Maria RS Brasil utilizando-se o líquen do gênero Usnea como 
biomarcador. Extratos acompanhados de seus substratos foram coletados em área sem 
influência de poluentes e expostos em pontos da cidade com intenso tráfego de veículos 
automotivos. Esse procedimento foi repetido nas quatro estações do ano. Após cada exposição 
procedeu-se a análise do teor de enxofre acumulado pela técnica de turbidimetria. O gênero 
Usnea mostrou ser um bom monitor para dióxido de enxofre atmosférico. Apesar dos 
combustíveis comercializados na atualidade conterem baixa concentração de poluentes o 
constante aumento de veículos automotores no centro urbano de Santa Maria RS é o fator que 
contribui de forma significativa para a presença de altas concentrações de dióxido de enxofre 
no ar atmosférico. 
Palavras-chave: poluição atmosférica; biomarcador; Usnea sp. 

Biomonitoring and spatial variability of sulphur dioxide 
in urban air 

ABSTRACT 
Lichens are recognized as biological indicators of environmental pollution and also 

biomonitors of air quality due to their response capacity when exposed to polluted 
environments especially toxic gases such as sulfur dioxide (SO2) carbon dioxide (CO2) heavy 
metals fluorides ozone nitrogen oxides and peroxyacetyl nitrate. This work evaluated the 
sulfur dioxide concentration of in the air in Santa Maria city using lichen kind Usnea as 
biomarker. Extracts including their substrates were collected in an area without the influence 
of pollutants and exposed in regions of the city with intense automotive traffic. This 
procedure was repeated throughout four seasons of one year. After each exposure the analysis 
of sulfur accumulated was done using the turbidimetric technique. The Usnea sp species 
showed to be good for monitoring of the atmospheric sulfur dioxide. In spite of the fuels 
commercialized today show low pollutants concentration the increase in the number of 
automotive vehicles in the urban center in Santa Maria city contributes significantly to the 
high concentration of sulfur dioxide in the atmospheric air. 

 
Keywords: atmospheric pollution; biomarker; Usnea sp. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presença de agentes poluentes em altas concentrações nos espaços urbanos ameaça a 
qualidade de vida de todos os organismos vivos vegetais animais e humanos além de 
comprometer a integridade do meio abiótico. Cresce no mundo todo o número de estudos com 
vistas na busca de novas alternativas para detectar a presença desses agentes contaminantes do 
ar atmosférico antes mesmo que seus efeitos sejam visíveis. 

Uma das metodologias que vêm sendo amplamente utilizada em vários países é o uso de 
organismos vivos denominados biomarcadores como por exemplo os musgos liquens e 
vegetais superiores para detectar os níveis de poluentes na atmosfera dos centros urbanos. 
(Hawksworth 2005; Klumpp et al. 1998). Entre esses organismos biomarcadores da qualidade 
do ar merecem destaque os liquens conhecidos como a simbiose mais bem- sucedida da 
natureza em termos de hábitat e colonização sendo portanto encontrados nas regiões mais 
inóspitas do planeta como desertos e geleiras bem como em diferentes altitudes (Gallowey 
1998). Segundo esse autor a capacidade de colonização está relacionada a estratégias 
químicas e fisiológicas de sobrevivência a diferentes ambientes e o sucesso ecológico dos 
liquens tem sido associado aos metabólitos secundários sintetizados e acumulados em seus 
talos. A pureza do ar atmosférico é um fator crucial à sobrevivência dos liquens visto sua 
enorme capacidade de fixar e acumular os elementos nele dispersos notadamente o nitrogênio. 
Estes seres absorvem e retém elementos radioativos íons metálicos dentre outros poluentes o 
que possibilita sua utilização como indicadores biológicos de poluição atmosférica (Nieboer 
et al. 1972; Seaward 1977) funcionando como filtros altamente desenvolvidos no 
monitoramento do ar e também da chuva (Hawksworth 1992). 

Os liquens são reconhecidos por serem muito sensíveis à poluição atmosférica e desde o 
século XIX são utilizados como biomarcadores sendo objeto de vários trabalhos que visam o 
controle das alterações atmosféricas em vários locais (Hawksworth et al. 1973; Marcelli 1998; 
Scutari and Theinhardt 2001; Kricke and Loppi 2000; Valencia and Ceballos 2002; Calvelo 
and Liberatore 2004; Giordano et al. 2005; Wolseley et al. 2006; Munzi et al. 2007). Muitas 
espécies são sensíveis aos dióxidos de nitrogênio e enxofre assim como a metais pesados 
compostos que podem estar presentes em maior ou menor grau na atmosfera de áreas 
industriais (Hawksworth et al. 1973; Schlensog and Schroeter 2001; Kricke and Loppi 2000; 
Minganti et al. 2003; Rinino et al. 2005; Mikhailova 2007). 

Os produtos do metabolismo primário são processados e em metabolismo secundário são 
produzidas as substâncias liquênicas únicas nesse taxon (Culberson 1977; Nash 1996). 
Entretanto cerca de 550 produtos naturais são reportados para os liquens dos quais 350 são 
metabólitos secundários. As substâncias liquênicas antes designadas como “ácidos 
liquênicos” são na maioria compostos fenólicos dentre eles os ácidos alifáticos para e meta 
depsídeos depsidonas benzil ésteres dibenzofuranos ácidos úsnicos xantonas antraquinonas 
terpenoides e derivados do ácido pulvínico (Lawrey 1995). 

No interior do talo esses compostos tomam forma cristalina e são depositados sobre as 
hifas do micobionte conferindo ao líquen grande capacidade de adaptação às adversidades 
visto esses cristais funcionarem como fotorreceptores e/ou fotoindutores selecionando o tipo 
de radiação que a eles seja conveniente. Os fenóis liquênicos acumulados sobre as hifas do 
córtex superior participam do mecanismo adaptativo de diversas espécies (Lawrey 1995). 

O ácido úsmico um dos mais frequentes compostos de liquens protege o fotobionte da 
radiação de baixo comprimento de onda (Rundel 1987) sendo considerado inclusive como 
recurso energético em casos de estresse nutricional (Vicente et al. 1980). 

Estes organismos apresentam também uma alta capacidade de resposta quando expostos 
a ambientes poluídos principalmente por gases tóxicos como o dióxido de enxofre (SO2) 
dióxido de carbono (CO2) metais pesados fluoretos ozônio óxidos de nitrogênio e peroxiacetil 
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nitrato (Cañas et al. 1997). A resposta pode ser verificada pela determinação de parâmetros 
que indicam alterações fisiológicas morfológicas genéticas ou ainda podem ser usados como 
monitores acumulativos de poluentes persistentes (Loppi et al. 2004). 

O transplante de espécies liquênicas de áreas rurais não poluídas para regiões onde haja 
um nível de poluição mais elevado é um método ecofisiológico de estudo de campo sobre a 
ação de poluentes presentes na atmosfera que serve ainda como confirmação das experiências 
realizadas em laboratório com a mesma finalidade (Le Blanc and Rao 1975). Embora este 
método tenha sido empregado pela primeira vez em Munique por Arnold no fim do século 
passado (Seaward 1977) foi Brodo (1966) com sua técnica de transplantar discos de casca de 
árvores contendo liquens que fundamentou os importantes trabalhos sobre monitoramento 
ativo de poluição do ar atmosférico que se seguiram (Seaward 1977). 

Assim este trabalho foi conduzido com a finalidade de avaliar a concentração de dióxido 
de enxofre presente no ar de Santa Maria com a utilização de líquens do gênero Usnea.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
2.1. Caracterização da área em estudo 

Santa Maria possui uma estimativa populacional de 268.969 mil habitantes e 
aproximadamente 98.000 veículos automotores (IBGE 2009). A grande quantidade de 
veículos é a principal fonte de emissão de poluentes atmosféricos em virtude da economia da 
cidade ser baseada principalmente no comércio e na prestação de serviço sem a presença de 
grandes indústrias. A cidade está localizada no centro do estado do Rio Grande do Sul (Brasil) 
a 29° 41’ 25” S e 53°48’42” W com altitude média de 150 m. O relevo do município de Santa 
Maria é composto por planícies de topografia plana e sujeita a inundações coxilhas 
constituídas por colinas alongadas com uma topografia suavemente ondulada e serra com 
relevo modelado em rochas basálticas. O clima é temperado quente com chuvas bem 
distribuídas.  

A temperatura média anual é de 192°C e Santa Maria é frequentemente atingida por 
ventos de diferentes quadrantes porém predominam os de E (Este) e de ESSE (Este-Sudeste) 
como segunda maior frequência com velocidade média anual de 19 m.s-1. As médias mensais 
de precipitação no município oscilam de 1201 mm (novembro) e 1268 mm (agosto) a 159 mm 
(setembro e outubro) acumulando-se no ano uma média normal de 17124 mm (Heldwein et al. 
2009).  

2.2. Biomarcador de dióxido de enxofre 
Foram utilizados líquens do gênero Usnea acompanhados de substrato conforme ilustra a 

figura 1. Esse gênero é caracterizado por apresentar talo fruticoso (arbustivo) com apotécios 
(corpo de frutificação dos Ascomycetos) terminais com fibrilas nas margens epitécios 
geralmente de cor paleácea mais ou menos concolor com o talo. A principal substância 
medular encontrada nas espécies desse gênero é a β-orcinol depsidones (Calvelo et al. 2004). 
As espécies pertencentes ao gênero Usnea se popularizaram como as mais sensíveis aos 
contaminantes presentes no ar das regiões urbanas.  
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Figura 1. Amostra de líquen do gênero Usnea 
acompanhado de substrato. 
 

2.3. Transplante e exposição das amostras 
Os extratos de liquens do gênero Usnea juntamente com seus substratos foram coletados 

na zona rural (local sem fluxo de veículos devido ao difícil acesso) da cidade de Santa Maria e 
acondicionados em redes de nylon. O material foi exposto em três locais do centro urbano da 
cidade com grande fluxo de veículos automotores a uma altura aproximada de 3m.  

Os pontos foram denominados 1 (Rua Presidente Vargas) 2 (Avenida Nossa Senhora das 
Dores – Próximo ao Colégio Centenário) e 3 (Rótula da avenida Nossa Senhora das Dores – 
Próximo ao Hospital da Brigada Militar). A Figura 2 ilustra a localização pontos de 
monitoramento. 

 
Figura 2. Pontos de monitoramento.  
Fonte: Google Maps (2011). 

Usnea 
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O tempo de exposição foi de aproximadamente três meses a cada estação entre o ano de 
2003 e 2004 compreendendo: inverno primavera verão e outono. No final de cada período de 
exposição as redes com os extratos foram recolhidas e as amostras de liquens foram 
removidas de seus substratos e preparadas para a análise química do teor de dióxido de 
enxofre. E novas amostras foram colocadas em exposição nos três pontos de 
biomonitoramento. 

2.4. Avaliação do teor de Dióxido de Enxofre (SO2) e espacialização 
As amostras após a exposição foram recolhidas secas em estufa com circulação de ar a 

60°C trituradas em moinho de facas e digeridas conforme Krug et al. (1983): pesou-se 500 ± 
30 mg de amostra e colocou-se em tubo de vidro adicionando-se 10 mL de HNO3 (PA Merck 
bidestilado) levando a aquecimento em bloco digestor a 120°C até quase secura. 
Adicionaram-se então 5 mL de HClO4 e aqueceu-se a 120ºC por mais uma hora. Após o 
resfriamento a solução foi transferida para tubos de polipropileno (Sarsted capacidade 50 mL) 
e aferiu-se o volume a 25 mL com água Milli – Q (Millipore 18 M Ω cm). 

Para a determinação de enxofre na forma de sulfato utilizou-se o método turbidimétrico 
com análise em fluxo (Sistema FIA) (Krug et al. 1983) em que o sulfato reage em meio ácido 
com íons Ba2+  resultando na formação de um precipitado de BaSO4 . Uma amostra de 
referência certificado (citrus leaves - NBS 1572) foi utilizada para checar a metodologia 
obtendo-se uma concordância de 1022% para o dióxido de enxofre dando confiabilidade à 
metodologia empregada. 

Os mapas da distribuição das concentrações dos elementos encontrados na análise dos 
liquens foram obtidos usando o programa Surfer 8 (Golden Software 2002). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados os dados obtidos na análise da concentração de enxofre 
acumuladas nas amostras de Usnea expostos nas estações inverno e primavera de 2003 e 
verão e outono de 2004. 

 
Tabela 1. Concentração de enxofre nas amostras expostas no perímetro urbano da 
cidade de Santa Maria – inverno e primavera do ano de 2003 e verão e outono do ano 
de 2004 (n=3). Valor Basal 224 ± 4 mg/kg de Enxofre. 

Ponto de Exposição Período de Coleta Concentração de S 
(mg/kg) 

DPR 
(%) 

Inverno 1093 ± 93 85 

Primavera 4075 ± 145 35 

Verão 928 ± 145 156 
Ponto 1 

Outono 442 ± 106 240 

Inverno 1057 ± 47 47 

Primavera 3705 ± 212 57 

Verão 2270 ± 106 47 
Ponto 2 

Outono 627 ± 208 332 

Inverno 1640 ± 60 37 

Primavera 4700 ± 106 22 

Verão 2062 ± 223 108 
Ponto 3 

Outono 3057 ± 303 99 
 



KEMERICH P. D. C.; VASCONCELLOS N. J. S.; MORTARI S. R.; FLORES E. E. M. Biomonitoramento e 
variabilidade espacial do dióxido de enxofre em ar urbano. Ambi-Agua Taubaté v. 6 n. 3 p. 210-220, 2011. 
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.628) 

 

 215

A Figura 3 ilustra a espacialização do dióxido de enxofre na estação inverno os valores 
variaram de 1040 a 1640 mg/kg de dióxido de enxofre. Os maiores valores encontrados 
localizam-se no Noroeste do cartograma (Ponto 3). 

 
Figura 3. Espacialização da concentração do dióxido de enxofre na estação inverno. 

 
Como se pode observar as concentrações do dióxido de enxofre na estação primavera 

variaram entre 3700 e 4740 mg/kg (Figura 4) sendo que o valor máximo encontrado situa-se 
na região do Ponto 3 (região noroeste do cartograma). 

 
 

 
Figura 4. Espacialização da concentração do dióxido de enxofre na estação 
primavera. 

 
Na Figura 5 é apresentada a espacialização da concentração de dióxido de enxofre na 

estação verão. Os valores variaram entre 900 e 2300 mg/kg de dióxido de enxofre sendo que 
os maiores valores foram nos pontos 2 e 3 (região Norte e região Noroeste do cartograma). 
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Figura 5. Espacialização do dióxido de enxofre na estação verão. 

 
Os valores de concentração de dióxido de enxofre na estação outono são apresentados na 

Figura 6. Como pode ser observado os valores variaram entre 400 e 3100 mg/kg de dióxido 
de enxofre. Os maiores valores encontrados situam-se na região noroeste do cartograma 
(Ponto 3). 

 

 
Figura 6. Variação da concentração de dióxido de enxofre na estação outono. 

 
Os resultados obtidos confirmam a alta capacidade de resposta do gênero Usnea às 

concentrações de enxofre emitidas por indústrias e veículos automotores conforme relatam 
outros estudos desenvolvidos em todo mundo (Canãs et al. 1997; Baffi et al. 2002 Carreras et 
al. 2005).  

A primavera foi a estação que mostrou maior concentração de enxofre com valores até 21 
vezes maior do que o teor detectado na amostra basal conforme ilustra a figura 2. A primavera 
é também a estação mais chuvosa no município de Santa Maria podendo as características 
químicas da precipitação serem as responsáveis pelo acréscimo do SO2. Lisboa e Sant’anna 
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(1990) realizaram estudos sobre a qualidade das águas da chuva em Santa Catarina localizada 
numa região carbonífera onde a emissão de enxofre é a principal causadora das chuvas ácidas.  

Destacam-se ainda as regiões dos pontos 2 e 3 (norte e nordeste) com as maiores 
concentrações de dióxido de enxofre. Os valores elevados de enxofre nos liquens expostos 
evidenciam uma emissão considerável do poluente no ar da cidade de Santa Maria oriundo 
provavelmente de veículos automotores visto que o tráfego é intenso nos pontos escolhidos 
para o estudo e a cidade é pouco industrializada.  

A circulação de veículos com o motor em más condições leva à queima incompleta do 
óleo diesel e a uma maior emissão desse gás na atmosfera sendo outro fator que pode 
contribuir para a presença desse poluente na atmosfera. A topografia da cidade rodeada por 
morros evitando que os poluentes se dispersem também é um fator que pode favorecer a 
concentração de poluentes. Sendo assim ter-se-ia mais de um fator contribuindo para o alto 
teor de enxofre acumulado nos liquens.  

Os padrões de qualidade do ar definem legalmente o limite máximo para a concentração 
de um poluente na atmosfera que garanta a proteção da saúde e do meio ambiente. Os padrões 
de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos por poluentes 
específicos e são fixados em níveis que possam propiciar uma margem de segurança 
adequada.  

Os padrões nacionais foram estabelecidos pelo IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e aprovados pelo CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente por meio da 
Resolução CONAMA 03/90 (Brasil 1990). 

A Resolução CONAMA n.º 03/90 regulamenta os seguintes parâmetros: partículas totais 
em suspensão fumaça partículas inaláveis dióxido de enxofre monóxido de carbono ozônio e 
dióxido de nitrogênio. Com relação ao dióxido de enxofre são considerados 80 μg/m³ como 
padrão primário e 40 μg/m³ como padrão secundário como média aritmética anual.  

Uma vez que os valores estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 03/90 considera 
concentração de substâncias em um volume de ar amostrado diferentemente do 
biomonitoramento realizado no presente trabalho em que os líquens foram expostos pelo 
período de três meses (uma estação do ano) não é possível uma comparação dos resultados. 
Porém os resultados demonstram acúmulo crescente do dióxido de enxofre nas amostras em 
função do tempo de exposição evidenciando a eficiência do gênero Usnea como bioindicador.  

  
4. CONCLUSÃO  

O gênero Usnea mostrou ser um bom monitor para dióxido de enxofre atmosférico. 
Também apesar dos combustíveis comercializados na atualidade conterem baixa concentração 
de poluentes o constante aumento de veículos automotores no centro urbano de Santa Maria 
RS é o fator que contribui de forma significativa para a presença de altas concentrações de 
dióxido de enxofre no ar atmosférico. 

 

5. AGRADECIMENTOS 

Ao Centro Universitário Franciscano – UNIFRA pela viabilização do estudo. 



KEMERICH P. D. C.; VASCONCELLOS N. J. S.; MORTARI S. R.; FLORES E. E. M. Biomonitoramento e 
variabilidade espacial do dióxido de enxofre em ar urbano. Ambi-Agua Taubaté v. 6 n. 3 p. 210-220, 2011. 
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.628) 

 

 218

6. REFERÊNCIAS  

BAFFI C.; BETTINELLI M.; BEONE G. M.; SPEZIA S. Comparison of different analytical 
procedures in the determination of trace elements in lichens. Chemosphere v. 48 p. 
299-306 2002. http://dx.doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00094-2 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 3 de 28 de junho de 1990. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil Poder Executivo Brasília DF 22 
ago. 1990. Seção 1. p. 15937 - 15939. 

BRODO I. M. Lichen growth and cities: a study on Long Island New York. Bryologist v. 69 
n. 4 p. 427-449 1966.  

CAÑAS M.; ORELANA L.; PIGNATA M. L. Chemical response of the lichens Parmotrema 
austrosinense and P. conferendum transplanted to urban and non- polluted 
environments. Annales Botanici Fennice v. 34 p. 27-34 1997. 

CALVELO S.; LIBERATORE S. Applicability of in Situ or transplanted lichens for 
assessment of atmospheric pollution in Patagonia Argentina. Journal of Atmospheric 
Chemistry v. 49 p. 199-210 2004. http://dx.doi.org/10.1007/s10874-004-1225-8 

CARRERAS H.; WANNAS E.; PEREZ C.; PIGNATA M. The role of urbana air pollutants 
on the performance of heavy metal accumolation in Usnea amblyoclada. 
Environmental Research v. 97 p. 50-57 2005.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2004.05.009 

CULBERSON C. F. Improved conditions and new data for the identification of 
lichenproducts by standardized thin layerchromatographic method. J. Chromatog. v. 72 
p. 113-25 1972. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9673(72)80013-X 

GALLOWAY D. J. The lichens of Chile: present knowledge and future prospects. In: 
MARCELLI M. P.; SEAWARD M. R. D. Lichenology in America Latina: history 
current knowledge and application. São Paulo: CETESB  1998. p. 165-169. 

GIORDANO S.; ADAMO P.; SORBO S.; VINGIANI S. Atmospheric trace metal pollution 
in the Naples urban area based on results from moss and lichen bags. Environmental 
Pollution v. 136 p. 431-442 2005. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2005.01.017 

Golden Software Inc. Surfer 8: contouring and 3D mapeamento de superfície para cientistas e 
engenheiros guia do usuário. Golden 2002.  640 p. (software versão 8.05). Disponível 
em: <http://www.goldensoftware.com/products/surfer/surfer.shtml>. Acesso em: 13 
mar. 2011.  

GOOGLE MAPS. Santa Maria Rio Grande do Sul. 2011. Disponível em: 
<maps.google.com.br>. Acesso em: nov. 2011. 

HAWKSWORTH D. L.; ROSE F.; COPPINS B. J. Changes in the lichens flora of  England 
and Wales attributable to pollution of the air by sulphur dioxide. In: FERRY B. W.; 
BADDELEY M. S.; HAWKSWORTH D. L. (eds.). Air pollution and lichens. 
London: The Athlone Press 1973. p. 330-367. 

HAWKSWORTH D. L. The long-terms effects of air pollutants on lichen communities in 
Europe and North America. In: WOODWELL G. M. (ed.). Pattern and processes of 
biotic impoverismente. Cambridge: Cambridge University Press 1992. p. 45-64. 



KEMERICH P. D. C.; VASCONCELLOS N. J. S.; MORTARI S. R.; FLORES E. E. M. Biomonitoramento e 
variabilidade espacial do dióxido de enxofre em ar urbano. Ambi-Agua Taubaté v. 6 n. 3 p. 210-220, 2011. 
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.628) 

 

 219

HAWKSWORTH D. L. Mycological research news. Mycology Research v. 109 n. 9 p. 961-
963 2005. 

HELDWEIN A.; BURIOL G. A.; STRECK N. A. O clima de Santa Maria. Revista Ciência e 
Ambiente v. 38 p. 33-48 2009. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Contagem da 
população. Rio de Janeiro 2009. 

KLUMPP A.; ANSEL W.; KLUMPP G.; FOMIN  A. Um novo conceito de monitoramento e 
comunicação ambiental: a rede. In: MARCELLI M. P.; SEAWARD M. R. D. 
Lichenology in America Latina: history current knowledge and application. São 
Paulo: CETESB 1998. p. 165-169. 

KRICKE R.; LOPPI S. Bioindication: the I. A. P. approach. In: NIMIS P. L.; 
SCHEIDEGGER C.; WOLSELEY P. A. (eds.). Monitoring with lichens – Monitoring 
lichens. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 2000. p. 21-38. 

KRUG F. J.; ZANATO E. A. G.; REIS B. F.; BAHIA O.; JACINTHO O.; JORGENSEN S. 
S. Turbidimetric determination of sulphate in plant digests and natural waters by flow 
injection analysis with alternating streams. Anal. Chim. Acta v. 145 p. 179-187 1983. 
http://dx.doi.org/10.1016/0003-2670(83)80060-9 

LAWREY J. D. Lichen Allelopathy: a review. In: INDERJIT T. K.; DAKSHINI M.; 
EINHELLIG F. A. A. Allelopathy: organisms processes and applications. Washington 
D.C.: American Chemical Society 1995. (ACS Simposium Series 582). 

LE BLANC F.; RAO D. N. Effects of pollutants on lichens and bryophytes. In: MUDD J. 
B.;KOZLOWSKI T. T. Responses of plant to air pollution. London: Academic Press 
1975. p. 237 – 272. Cap. 11. 

LISBOA H. de M.; SANT’ANNA F. S. Análise da qualidade das águas da chuva em Tubarão 
– SC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA 6. 1990 Salvador. 
Anais... Salvador: SBM 1990. V. 2. 

LOPPI S.; FRATI L.; PAOLI L.; BIGAGLI V.; ROSSETTI C.; BRUSCOLI C. et al. 
Biodiversity of epiphytic lichens and heavy metal contents of Flavoparmelia caperata 
thalli as indicators of temporal variations of air pollution in the town of Montecatini 
Terme (central Italy). Science of The Total Environment. Elsevier B.V. v. 326 n. 1-3 
p. 113-122 2004. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2003.12.003 

MARCELLI M. P. History and current knowldge of Brazilian lichenology. In: MARCELLI 
M. P.; SEAWARD M. R. D. (eds.). Lichenology in Latin America: history current 
knowledge and application. São Paulo CETESB 1998. p. 25-45. 

MIKHAILOVA I. N. Populations of epiphytic lichen under stress conditions: survival 
strategies. The Lichenologist v. 39 p. 83-89 2007. 
http://dx.doi.org/10.1017/S0024282907006305 

MINGANTI V.; CAPELLI R.; DRAVA G.; PELLEGRINI R. D.; BRUNIALTI G.; 
GIORDANI P. et al. Biomonitoring of trace metals by different species of lichens 
(Parmelia) in north-west Italy. Journal of Atmospheric Chemistry v. 45 p. 219-229 
2003. http://dx.doi.org/10.1023/A:1024215023633 



KEMERICH P. D. C.; VASCONCELLOS N. J. S.; MORTARI S. R.; FLORES E. E. M. Biomonitoramento e 
variabilidade espacial do dióxido de enxofre em ar urbano. Ambi-Agua Taubaté v. 6 n. 3 p. 210-220, 2011. 
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.628) 

 

 220

MUNZI S.; RAVERA S.; CANEVA G. Epiphytic lichens as indicators of environmental 
quality in Rome. Environmental Pollution n. 146 p. 350-258 2007. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2006.03.042 

NASH T. H. Lichen biology. Cambridge: Cambridge University Press 1996. 303p. 

NIEBOER E.; AHMED H. M.; PUCKETT K. J.; RICHARDSON D. H. S. The heavy metal 
content of lichens in relation to distance from a nickel smelter in Sudbury Ontario. The 
Lichenologist v. 5 p. 292-304 1972.  
http://dx.doi.org/10.1017/S0024282972000301 

RUNDEL P. W. The ecological role of secondary lichen metabolites. Biol. System. Ecol. v. 6 
p. 157-170 1987. 

RININO S.; BOMBARDI V.; GIORDANI P.; TRETIACH M.; CRISAFULLI P.; MONACI 
F. et al. New histochemical techniques for the localization  of metal ions in the lichen 
thallus. The Lichenologist v. 37 p. 463-466 2005. 
http://dx.doi.org/10.1017/S0024282905014908 

SEAWARD M. R. D. Lichen ecology. London: Academic Press 1977. 550p. 

SCHLENSOG M.; SCHROETER B. A new method for the accurate in situ monitoring of 
hlorophyll a fluorescence in lichens and bryophytes. The Lichenologist v. 33 p. 443-
452 2001. http://dx.doi.org/10.1006/lich.2001.0340 

SCUTARI N. C.; THEINHARDT N. I. Identification of urban lichens in the field: a case 
study for Buenos Aires city (Argentina). Mycotaxon. v. 53 p. 427-445 2001. 

VALENCIA M. C.; CEBALLOS J. A. Hongos liquenizados. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia 2002. 

VICENTE C.; RUIZ J. L.; ESTÉVEZ M. P. Mobilization of usnic acid in (Evirnia prunastri 
under critical conditions of nutrient availability. Phyton v. 39 p. 15-20 1980.  

WOLSELEY P. A.; JAMES P. W.; THEOBALD M. R.; SUTTON M. A. Detecting changes 
in epiphytic lichen communities at sites affected by atmospheric ammonia from 
agricultural sources. The Lichenologist v. 38 p. 161-176 2006. 
http://dx.doi.org/10.1017/S0024282905005487 

 



 

 

Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 6, n. 3, 2011. 

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X 
www.ambi-agua.net 

E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br 
Tel.: (12) 3625-4212 

Aplicação do Método de Soluções de Problemas (PDCA) em um 
sistema de tratamento de efluentes de indústria frigorífica de aves 

(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.743) 

Andressa Della Justina de Castro1; Adilson Pinheiro1; Yovanka Pérez Ginoris2 

 
1Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB),  Blumenau , SC  

e-mail: andressadellaju@gmail.com; e-mail: pinheiro@furb.br; 
2Universidade de Brasília (UnB), Departamento de Engenharia Civil e Ambiental  

e-mail: yovanka.perez@gmail.com  
 

RESUMO 
Dentre as tecnologias que têm sido desenvolvidas para o tratamento de águas residuárias 

industriais, destacam-se os sistemas por lodos ativados. O presente trabalho teve como 
objetivo aplicar a metodologia de gestão PDCA na identificação de problemas de um sistema 
de tratamento biológico de efluente em uma indústria frigorífica de aves, assim como avaliar 
as soluções prioritárias adotadas ou propostas para a resolução desses problemas. Para 
alcançar esse objetivo, foram realizadas as seguintes etapas: análise dos inputs e outpus do 
processo de tratamento de efluente, identificação dos problemas operacionais do sistema 
mediante o uso de indicadores de desempenho e identificação das causas fundamentais para a 
geração dos problemas. Para atingir os objetivos, foram levadas a efeito as quatro etapas do 
ciclo PDCA – planejamento, execução, verificação e ação corretiva. Na etapa do 
planejamento a identificação do problema foi realizada com base na análise histórica do 
Índice Volumétrico de Lodos (IVL), cujos resultados apresentaram valores na ordem de 500 
mL/g no primeiro semestre de 2010. A análise do fenômeno foi realizada pelo monitoramento 
de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, efetuado de forma a caracterizar o 
funcionamento do sistema de tratamento de águas residuárias. O levantamento das causas 
fundamentais foi realizado por meio das ferramentas de brainstotming, diagrama de Ishikawa 
e priorização. Os resultados sugerem que após implantação parcial do plano de ação proposto, 
o problema de sedimentabilidade de lodo, representado pelo IVL, foi minimizado, reduzindo 
os valores na ordem de 500 mL/g para valores na ordem de 250 mL/g no segundo semestre de 
2010. Assim, constata-se que a metodologia PDCA é adequada para solucionar problemas em 
sistemas de tratamento de efluentes.  

 
Palavras-chave: lodos ativados; metodologia PDCA; indústria frigorífica de aves.  
 

Application of the PDCA Problem-Solving Method in treatment of 
wastewater from poultry processing 

 
ABSTRACT 

Amongst the technologies developed for the treatment of industrial waste-water, 
activated sludge systems deserve special mention. The aim of the present work was to explore 
the use of PDCA management methods for identifying problems in a system for the biological 
treatment of effluent from a poultry processing plant and to evaluate the priority solutions 
adopted or proposed for solving them. To accomplish this objective the following steps are 
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required: analysis of inputs and outputs of the effluent treatment process; identification of 
operational problems in the system based on the use of performance measures; and 
identification of fundamental causes leading to problems. Four steps in the PDCA cycle were 
followed: planning, execution, verification, and corrective action. At the planning stage, the 
problem was identified by analysis of the historic Sludge Volume Index (SVI) record, which 
gave values of about 500 mL/g in the first half of 2010. Analysis of the phenomenon was 
achieved by monitoring physical, chemical and biological parameters to give a picture of how 
the system for waste-water treatment actually worked. The survey of fundamental causes used 
procedures of brainstorming, Ishakawa diagrams, and prioritization. The results suggest that 
after partial implantation of the proposed action plan, the problem of sludge sedimentation 
shown by the SVI was much reduced, its value decreased from about 500 mL/g to about 250 
mL/g in the second half of 2010. It is therefore concluded that the PDCA methodology is 
adequate for solving problems in effluent treatment plants. 
 
Keywords: activated sludge; PDCA methodology; industrial poultry plant. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os processos biológicos, baseados no uso de micro-organismos, destacam-se dentre as 
tecnologias que têm sido desenvolvidas para o tratamento de águas residuárias industriais. 
Tais tecnologias vêm sendo utilizadas com sucesso na remoção de uma série de compostos 
químicos com elevado potencial poluidor. O sistema de lodo ativado é considerado 
atualmente a tecnologia de tratamento biológico mais utilizado em nível mundial para o 
tratamento de águas residuárias domésticas e industriais, uma vez que permitem remover, 
com elevada eficiência, uma ampla variedade de compostos orgânicos e inorgânicos (Ginoris, 
2006). 

Em geral, os sistemas de lodos ativados são compostos por duas etapas de processamento 
do efluente: a conversão das substâncias químicas em um reator biológico e a separação dos 
sólidos biológicos, formado pelos micro-organismos e material inerte presente na etapa 
anterior. A segunda etapa, usualmente, ocorre pela ação da gravidade em um decantador (Von 
Sperling, 2002).  

O reator biológico, ou tanque de aeração, promove um ambiente ideal para a degradação 
de substâncias solúveis e particuladas, por meio de um conjunto variado de micro e 
macroorganismos (Jenkis et al., 2004). No reator, a biomassa utiliza o substrato do efluente 
para se desenvolver. No decantador, a biomassa floculada sedimenta. Isso permite a 
clarificação do efluente final. Parte dos sólidos sedimentados no fundo do decantador podem 
ser recirculados para o reator, aumentando a concentração de biomassa neste, ou descartados, 
caso a concentração já esteja elevada (Von Sperling, 2002). 

Por se tratar de um processo biológico, a forma com que os sistemas de lodos ativados 
são operados influencia na qualidade do efluente. Variações no processo podem afetar o 
desempenho do sistema. A flutuação dos parâmetros operacionais como tempo de residência 
do lodo, taxa de fornecimento de nutrientes aos micro-organismos, concentração de oxigênio 
dissolvido no tanque de aeração, entre outros, podem desestabilizar o sistema (Martins et al., 
2002). Gerardi (2002) aponta que a sedimentabilidade deficiente pode ser causada pelas 
condições operacionais do sistema de tratamento. A análise da estrutura da microfauna é um 
instrumento útil para diagnosticar o funcionamento dos sistemas de lodos ativados. De acordo 
com Madoni (1994), a presença ou a ausência de determinada espécie de micro-organismo e a 
composição da microfauna é um excelente indicador da eficiência biológica de depuração 
desses sistemas. 
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Outro fator essencial para o tratamento de águas residuárias por lodos ativados é a 
capacidade dos micro-organismos em formar floco. A formação do floco de lodo ativado é 
extremamente importante para a obtenção de um bom rendimento no tratamento secundário, 
isso porque a separação dos micro-organismos do efluente ocorre por decantação (Stypka, 
1998). 

Os flocos biológicos constituem um microssistema complexo formado por bactérias, 
fungos, protozoários e micrometazoários. Além dos micro-organismos, os flocos de lodo 
ativado contêm partículas orgânicas e inorgânicas, fibras do efluente de entrada e polímetros 
extracelulares que desempenham importante papel na biofloculação. Arregui et al. (2007) 
afirmam que os polímeros extracelulares produzidos por micro-organismos de lodo ativado, 
são os principais responsáveis pela formação dos flocos. Esses polímeros são compostos 
principalmente por proteínas e carboidratos. A base para a formação dos flocos é a capacidade 
que os micro-organismos têm de ficar agregados uns aos outros e as demais partículas 
(Jenkins et al., 2004). 

Além disso, os organismos filamentosos são componentes importantes dos flocos de 
lodos ativados, eles funcionam como redes ou “esqueletos” dos flocos. São os organismos 
filamentosos os responsáveis pela morfologia irregular dos flocos (Jenkins et al., 2004). 

Nesse sentido, Amaral e Ferreira (2005) afirmam que, um bom equilíbrio entre as 
bactérias e protozoários e entre as diferentes espécies de cada grupo é fundamental para 
garantir a depuração eficaz do efluente, boas propriedades de sedimentabilidade e baixos 
níveis de sólidos suspensos no efluente tratado. A formação de um floco ideal somente é 
possível por meio do equilíbrio entre as bactérias floculantes, que promovem a aglomeração 
do floco a partir dos polímeros extracelulares, e as bactérias filamentosas, que exercem a 
função de esqueleto no floco.  

Von Sperling (2002) aponta que as características de sedimentabilidade do lodo estão 
intimamente associadas à estrutura do floco. Nesse sentido, o controle operacional dos 
decantadores secundários deve ser analisado conjuntamente com o reator, pois as duas 
unidades são partes integrantes e indissociáveis da etapa biológica do tratamento. 

Gerardi (2002) aponta que a sedimentabilidade deficiente pode ser causada pelas 
condições operacionais do sistema de tratamento como, por exemplo, o crescimento 
indesejado de organismos filamentosos. O balanço entre os organismos filamentosos e 
floculantes é muito sensível e as condições operacionais da planta são fatores que influenciam 
consideravelmente nesse balanço (Ginoris, 2006). 

O intumescimento filamentoso ocorre como consequência da predominância dos 
organismos filamentosos nos flocos, afetando a estrutura deste. Nessas condições, os 
filamentos se projetam para fora do floco, impedindo a aderência de outros flocos e 
interferindo na compactação e na velocidade de sedimentação do lodo ativado. Jenkins et al. 
(2004) apontam que este tipo de problema é característico de condições de carência de 
nutrientes no efluente como nitrogênio e fósforo, presença de substâncias tóxicas e/ou 
limitação de oxigênio. 

Segundo Jenkins et al. (2004), as condições de concentração de oxigênio dissolvido e 
nutrientes, bem como a relação alimento/micro-organismo (A/M) dentro do tanque de 
aeração, são os parâmetros de maior importância no controle do intumescimento filamentoso, 
sendo a relação A/M apontada como a principal causa desse tipo de problema de 
sedimentação nas plantas de tratamento de esgotos.  

Em indústrias, os sistemas de tratamento de águas residuárias são implantados com a 
finalidade de garantir a qualidade do efluente lançado e, por conseguinte, atender a legislação. 
Nesse sentido, a aplicação de ferramentas de gestão da qualidade pode ser útil para identificar 
e resolver problemas relacionados a estações de tratamento de efluentes.  
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O ciclo PDCA de melhoria, que também é denominado Método de Soluções de 
Problemas, auxilia de forma sistemática na identificação e resolução de problemas. Conforme 
Werkema (1995), “o ciclo PDCA de melhoria consiste em uma sequência de procedimentos 
lógicos, baseada em fatos e dados, que objetiva localizar a causa fundamental de um problema 
para posteriormente eliminá-la”. A sigla PDCA vem dos termos em inglês Plan (Planejar), Do 
(Executar), Check (Verificar) e Action (Agir corretivamente). Cada um dos termos representa 
uma etapa a ser cumprida para a identificação e resolução do problema (Campos, 2004). 

As causas de problemas em sistemas de lodos ativados podem não ser facilmente 
identificáveis. Tendo em vista os aspectos apresentados, a aplicação de uma ferramenta de 
gestão visando identificar as lacunas do sistema, pode ser útil para a busca da melhoria 
operacional do tratamento de águas residuárias industriais por sistemas de lodos ativados. 

A metodologia PDCA vem sendo utilizada para a resolução de problemas em diferentes 
processos, inclusive processos relacionados ao meio ambiente, como para a reutilização de 
resíduos (Fornari Jr., 2010), para a redução do consumo de água (Piechnicki et al., 2011) e 
para tratamento de esgoto sanitário (Sartorato et al., 2001). Nesse sentido, o presente trabalho 
teve como objetivo aplicar a metodologia de gestão PDCA na identificação de problemas em 
sistema de tratamento biológico de efluente de uma indústria frigorífica de aves, assim como 
avaliar as soluções prioritárias adotadas ou propostas para a resolução desses problemas. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODO 

O trabalho experimental foi desenvolvido na estação de tratamento de águas residuárias 
de uma indústria frigorífica de aves. A vazão média de efluente tratado na Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE) é de 250 m3/h. Na Figura 1, é apresentado o esquema da ETE.  

A rede de efluente da indústria frigorífica de aves é dividida em três linhas: linha da 
víscera, linha da pena e linha sanitária. Na linha das vísceras, o efluente é transportado junto 
com as vísceras das aves. A separação do líquido das partículas sólidas é realizada por duas 
peneiras do tipo rotativa. Na linha da pena, a separação da fração líquida e das penas é 
realizada através uma peneira estática. Os efluentes das duas linhas são conduzidos para um 
tanque de equalização. O efluente sanitário entra no sistema de tratamento somente após a 
operação da flotação, no tanque de neutralização. 
 

 
Figura 1. Esquema do sistema de tratamento de efluentes da indústria frigorífica de aves. 
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O tanque de equalização é construído em concreto, com capacidade útil de 148 m³ e 
tempo de detenção hidráulica de, aproximadamente, 36 minutos. Nele, o efluente é 
homogeneizado através de um misturador submersível e transportado por três bombas de 
recalque para o sistema de flotação. 

O sistema de flotação por ar dissolvido remove as partículas em suspensão. O sistema 
conta com dois flotadores de ar dissolvidos, tipo cilíndrico vertical aberto, com diâmetro de 
10,6 m e altura de 3 m, com capacidade de 300 m³/h cada. Para promover a coagulação e a 
floculação são utilizados os produtos químicos cloreto férrico e polímero aniônico. Ambos os 
compostos são dosados em um misturador hidráulico com 12 m de comprimento e 250 mm de 
diâmetro. As microbolhas formadas no tanque de pressão carregam as partículas floculadas 
para a superfície, onde são removidos por um raspador de material flotado.  

Após a flotação, o efluente é direcionado para o tanque de neutralização, onde é 
misturado ao efluente sanitário, oriundo dos serviços sanitários, lavanderia e refeitório. No 
tanque de neutralização, adiciona-se soda cáustica, para neutralizar o pH do efluente. A 
seguir, o efluente é recalcado ao tratamento biológico.  

O lodo flotado é armazenado temporariamente em um tanque cilíndrico de acúmulo de 
lodo, com capacidade de 12 m³ e, posteriormente, é bombeado para duas centrífugas do tipo 
tridecanter, modelo 7000N, da marca FAST. As centrífugas separam o lodo flotado em três 
fases: sólido (lodo desidratado), água e óleo. A água retorna para o sistema de tratamento, o 
lodo desidratado é destinado para o processo de compostagem e o óleo utilizado como 
combustível em caldeira. 

Após o processo de tratamento físico-químico, o efluente é submetido a tratamento 
biológico por lodos ativados. O tanque de aeração apresenta um volume de 16.500 m³, 
dimensionamento suficiente para garantir a nitrificação e desnitrificação do efluente, com 
tempo de detenção hidráulica da ordem de 66 horas. O oxigênio é fornecido por sopradores de 
ar do tipo roots, sendo distribuído no tanque por meio de 1000 difusores de membrana tipo 
Air Flex Tube.  

O efluente tratado é conduzido para o decantador secundário, construído em concreto 
estrutural impermeabilizado, com 31 m de diâmetro e 3,5 m de altura, que proporciona a 
sedimentação dos flocos biológicos, os quais são, posteriormente, recirculados ao tanque de 
aeração para ativação do processo. O efluente sobrenadante do decantador secundário segue 
para um tanque de acúmulo, com capacidade de 12 m³ onde é bombeado para o corpo 
receptor. 

O excesso de lodo biológico gerado no sistema é conduzido para o adensador, construído 
em concreto estrutural impermeabilizado, com 11 m de diâmetro e 3,5 m de altura. A 
desidratação do lodo é realizada em dois filtros prensas da marca Environquip, modelo ENVI-
PRESS-1500. Após desidratação, o lodo é destinado para processo de compostagem. 

O desenvolvimento deste trabalho baseou-se na metodologia PDCA para resolução de 
problemas. Para tanto, foram levadas a efeito as quatro etapas do ciclo PDCA. Na etapa de 
planejamento (P) a identificação do problema foi realizada por meio da observação e análise 
de gráficos e fotografias. A estratificação do problema foi realizada por meio de análise de 
fatos e dados. O levantamento das principais causas foi realizado com o auxílio dos 
operadores da ETE da indústria frigorífica de aves em questão e a ferramenta utilizada para o 
levantamento de causas foi o Diagrama de Ishikawa. Após priorização das principais causas, 
foi elaborado um plano de ação no modelo 5W1H. Na etapa “fazer” (D) do ciclo PDCA foi 
executado o plano de ação elaborado na etapa anterior. A etapa de verificação (C) do ciclo 
PDCA foi realizada por meio do monitoramento físico-químico e microbiológico do sistema 
de tratamento de efluente por lodos ativados. 
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O monitoramento dos parâmetros físico-químicos foi realizado semanalmente, entre 
janeiro e julho de 2010, para a execução do diagnóstico e, entre os meses de agosto de 2010 e 
janeiro de 2011, para a avaliação da execução. Todas as análises foram realizadas conforme 
metodologias descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
Os valores de oxigênio dissolvido foram obtidos por meio de medidor de OD modelo 550A 
da marca ISY. Para medição dos sólidos sedimentáveis após 30 minutos foram coletadas 
amostras do licor misto, em um cone de Imhoff, deixando-as em repouso por 30 minutos. 
Após esse tempo, verificava-se o volume da interface líquido/lodo.  

O monitoramento microbiológico, realizado pontualmente para avaliar os impactos das 
interrupções de alimentação no sistema, foi realizado entre os meses de agosto e dezembro de 
2010. A realização das análises foi limitada ao calendário de finais de semana e feriados 
prolongados. Para tais análises foi utilizado um microscópio modelo E 200 da marca Nikon. 
A metodologia de análise adotada foi a proposta por Madoni (1994) para cálculo do Índice 
Biótico dos Lodos (IBL). O IBL baseia-se na abundância e na diversidade específica da 
comunidade e nas diferentes sensibilidades que alguns grupos da microfauna típica dos lodos 
ativados apresentam nas condições operacionais prevalecentes no tanque de aeração. 

Na Tabela 1, é mostrado o funcionamento do índice, com duas entradas de informações. 
A entrada vertical é feita considerando a riqueza específica da amostra e o número de 
pequenos flagelados. Na coluna da direita estão distribuídos os diversos grupos da microfauna 
associados a uma decrescente qualidade biológica dos lodos. Na entrada horizontal é levado 
em consideração o grupo dominante no tanque de aeração e depois a densidade total da 
microfauna (maior ou menor do que 109 indivíduos/m³). No caso em que dois ou mais grupos 
compartilharam a dominância da amostra, escolhe-se o grupo que ocupa a posição mais baixa 
na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Entradas para cálculo do IBL (S - nº de espécies da microfauna, excluindo pequenos 
flagelados e F - nº de pequenos flagelados). 

F = Número total de pequenos flagelados na 
diagonal da câmara de Fuchs-Rosethal 

S > 10 8≤ S≤10  5 10≤≤ S  S < 5 Grupo Dominante Densidade 
(ind/L) 

A B A B A B A B 
610≥  10 8 9 7 8 6 7 5 Ciliados Móveis de 

Fundo + Sésseis* 
e/ou Amibas com 

610<  9 7 8 6 7 5 6 4 
610≥  9 7 8 6 7 5 6 4 Ciliados Sésseis* 

> 80% 610<  8 6 7 5 6 4 5 3 
610≥  7 5 6 4 5 3 4 2 

Opercularia spp. 
610<  6 4 5 3 4 2 3 1 
610≥  6 4 5 3 4 2 3 1 Vorticella 

micróstoma 610<  5 3 4 2 3 1 2 0 
610≥  5 3 4 2 3 1 2 0 

Ciliados Nadadores 
610<  4 2 3 1 2 0 1 0 
610≥  4 3 2 1 Peq. Flagelados 

(>100%) 610<  3 2 1 0 
*Opercularia spp.e Vorticella microstoma não dominantes.  
Fonte: Madoni (1994). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Identificação do problema 
A Indústria Frigorífica de Aves abate aproximadamente 220 mil aves por dia, o 

equivalente a uma produção diária aproximada de 450 toneladas de carne de frango. Tal 
produção resulta na geração de, em média, 6.000 m³ de efluente por dia, oriundos de 
diferentes etapas do processo produtivo. 

Todo o efluente gerado na indústria é tratado na ETE. Apesar do sistema de tratamento 
apresentar bom desempenho aparente na maior parte do ano, percebeu-se que a 
sedimentabilidade do lodo no decantador secundário apresentava-se bastante deficiente, com 
frequente flotação de lodo e perda de sólidos junto com o efluente final. 

Nos sistemas de tratamento por lodos ativados, os problemas de sedimentabilidade do 
lodo são usualmente identificados mediante a determinação do Índice Volumétrico de Lodo 
(IVL) (Von Sperling, 2002). Na Figura 2, é apresentada a evolução semanal do IVL. A 
avaliação da ocorrência do problema foi realizada durante o período compreendido entre 
janeiro e julho de 2010.  

 

 
Figura 2. Evolução semanal do IVL no período de janeiro a julho de 2010. 

 
Nesse período, o IVL variou entre 193 mL/g e 536 mL/g, com valor médio de 337 mL/g. 

De acordo com Von Sperling (2002), em processo de lodo ativado é desejável que o valor do 
IVL seja inferior 200 mL/g. Nestas condições a sedimentabilidade do lodo pode ser 
considerada média. Por isso,esse valor do IVL foi considerado como a meta a ser alcançada 
no processo operacional. Assim, constata-se que no período analisado esse valor de IVL foi 
obtido apenas até a semana 5 configurando-se o problema de sedimentabilidade do lodo no 
decantador secundário do sistema de tratamento de efluentes da Indústria Frigorífica de Aves.  

A baixa sedimentabilidade de lodo no decantador secundário pode ser resultado de 
diferentes fatores atuantes nas etapas anteriores do tratamento de efluente, tanto no processo 
físico-químico, quando no processo biológico. A identificação desses fatores foi realizada 
pela análise do fenômeno, que compreende uma visão detalhada do problema, com 
estratificação dos seus elementos.  
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3.2. Análise do fenômeno 
A deficiência na sedimentação está associada às condições operacionais do sistema de 

tratamentos por lodos ativados (Gerardi, 2002; Jenkins et al., 2004; Ginoris, 2006). Neste 
sentido, com o objetivo de estratificar o problema identificado, os itens que seguem 
descrevem as condições operacionais do sistema. 
 
3.2.1. Caracterização do Efluente da Indústria Frigorífica de Aves 

A Tabela 2 apresenta as características qualitativas do efluente gerado na indústria 
frigorífica de aves, determinadas para o período de janeiro a julho de 2010, da composição da 
parte líquida do resíduo de incubação e do sangue de aves.  

A indústria realiza o processamento de aves de segunda a sexta-feira. Os sábados e os 
domingos, dependendo da necessidade, são reservados para manutenção de equipamentos. A 
indústria também não tem produção durante os feriados. Assim, nesses dias, praticamente não 
há alimentação de efluente ao sistema de tratamento. Durante as atividades de manutenção 
são gerados esgotos sanitários que são encaminhados ao sistema de tratamento. Nos domingos 
a noite é realizada a higienização pré-operacional, onde são gerados efluentes similares 
àqueles do terceiro turno.  

 
Tabela 2. Concentrações do efluente gerado na indústria frigorífica, do incubatório e do 
sangue de aves. 

Parâmetro Efluente* Incubatório Sangue 
pH 6,1 ± 0,3 6,2 6,4 
DBO5,20°C (mg/L) 974 ± 394 65.000 25.000 
DQO (mg/L) 1830 ± 686 147.875 45.045 
Óleos e graxas (mg/L) 471 ± 250 408 267 
Sólidos Suspensos Totais (SST) (mg/L) 1091 ± 535 8.278 5.980 
Fósforo Total (mg/L) 15,9 ± 10,7 109,6 53,5 
Nitrogênio Total (mg/L) 63,6 ± 35,6 173,2 115,4 
Amônia (mg/L) 36 ± 34 130 90,2 

* Total de 30 amostras.  
 

Além do efluente gerado pelo processo produtivo, higienização da fábrica e áreas de 
apoio, a ETE recebe cerca de 10 m³ por dia da porção líquida do resíduo oriundo do 
incubatório de aves. Trata-se de um resíduo gerado no processo de incubação de ovos e 
nascimento de pintinhos, composto basicamente por ovos descartados e pintinhos triturados. 
Nota-se que a concentração de matéria orgânica desse efluente, representada pelo parâmetro 
DBO5,20°C, é cerca de 65 vezes superior àquele gerado pelo processamento das aves.  

Apesar do resíduo líquido de incubação apresentar baixo volume quando comparado ao 
total gerado pela indústria, sua carga orgânica representa cerca de 11% da carga orgânica total 
do efluente tratado na estação. 

A instabilidade da carga orgânica do efluente é resultado ainda da entrada de outras 
substâncias no sistema de tratamento, como o sangue das aves abatidas. No fluxo padrão, o 
sangue é bombeado para centrifugação e, posteriormente, inserido junto com a pena, ambos 
são insumos para a fabricação de farinha de pena. Contudo, quando há falhas mecânicas ou 
operacionais no processo, o sangue segue para a ETE.  
 
3.2.2. Caracterização do Efluente após tratamento físico-químico 

Após passar pelo processo de tratamento físico-químico, há uma redução considerável da 
concentração de matéria orgânica. Conforme Tabela 3, após a flotação a DBO média é 
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reduzida de 974 mg/L para 232,6 mg/L. Da mesma forma, há redução na concentração dos 
demais parâmetros de interesse, como óleos e graxas bem como sólidos suspensos totais. 
 
3.2.3. Caracterização do Efluente Tratado 

O sistema de tratamento de efluentes da indústria frigorífica de aves, em condições 
normais de operação, apresenta eficiência aproximada de 97% para remoção de matéria 
orgânica. De forma geral, o efluente lançado no corpo receptor apresenta boa qualidade, a 
Tabela 4 mostra a composição do efluente tratado. Os valores apresentados compreendem as 
médias obtidas de janeiro a julho de 2010. 

 
Tabela 3. Composição típica do efluente após passar pelo processo de 
flotação. 

Parâmetro Concentração* 
pH 6,6 ± 0,8 
DBO5,20°C (mg/L) 232,6 ± 121,8 
DQO (mg/L) 414,1 ± 178,8 
Óleos e graxas (mg/L) 117,7 ± 109,7 
Sólidos Suspensos Totais (SST) (mg/L) 240,7 ± 125,9 
Fósforo Total (mg/L) 6,6 ± 1,8 
Nitrogênio Total (mg/L) 58,9 ± 20,3 

* Total de 30 amostras.  
 
Tabela 4. Composição média do efluente tratado entre janeiro a julho 
de 2010. 

Parâmetro Concentração* 
pH 6,8 ± 0,4 
DBO5,20°C (mg/L) 19,8 ± 9,8 
DQO (mg/L) 40,0 ± 18,5 
Óleos e graxas (mg/L) 12,6 ± 3,1 
Sólidos Suspensos Totais (SST) (mg/L) 14,7 ± 5,1 
Fósforo Total (mg/L) 3,9 ± 1,6 
Nitrogênio Total (mg/L) 15,3 ± 3,9 

* Total de 30 amostras.  

 
3.2.4. Característica Biológica do Sistema de Lodos Ativados 

A microbiota do sistema de lodos ativados da indústria frigorífica se apresentou bastante 
deficiente. A Figura 3 representa a situação do licor misto do tanque de aeração no início do 
trabalho. Nesse período, os flocos de lodo ativado apresentavam uma estrutura bastante 
porosa e morfologia irregular. Além disso, é possível observar grande quantidade de bactérias 
filamentosas, indicando a existência de desbalanço entre organismos floculantes e 
filamentosos. Os flocos de lodo ativado com essas características estão relacionados à 
capacidade de depuração reduzida, baixa sedimentabilidade de lodo e elevados níveis de 
sólidos suspensos no efluente final devido ao arraste de lodo no decantador (Jenkins et al., 
2004; Gerardi, 2002; Mesquita et al., 2009).  

As análises posteriores tiveram como objetivo investigar o impacto das interrupções de 
alimentação do sistema sobre a microfauna, como uma das possíveis causas do problema de 
sedimentabilidade de lodo.  
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Figura 3. Análise microscópica do sistema de lodos ativados em 2 julho de 2010 
(100X). 

 
Durante todo o período referente a este estudo, a concentração de sólidos suspensos 

voláteis no tanque de aeração foi mantida na ordem de 3.000 mg/L, conforme determinações 
de projeto.  

Para analisar o impacto causado na microfauna do lodo ativado durante os feriados e 
finais de semana, nos quais a indústria não processa aves, foram realizadas análises pontuais 
antes e após os eventos de feriados prolongados e eventos de finais de semana. O objetivo foi 
obter resultados que permitissem avaliar o impacto da interrupção de alimentação do sistema. 

Após os eventos analisados, foi possível observar redução do número de espécies 
encontradas no sistema anteriormente à interrupção. Em interrupções causadas em 
decorrência de feriado prolongado (mais de três dias de interrupção) houve redução 
significativa de ciliados móveis de fundo, como Aspidisca sp. Em finais de semana, 
interrupções de dois dias, foi possível observar o aumento de ciliados sésseis como a 
Vorticella convallaria após a retomada da alimentação. A presença de ciliados sésseis 
(Vorticella convallaria) indica baixa eficiência no tratamento e período transitório do sistema 
(Martins et al., 2002), além de serem organismos indicadores de carga orgânica elevada 
(Canler et al., 1999; Ginoris, 2006). 

Nas análises foi possível observar redução das espécies de protozoários mais sensíveis 
encontrados no sistema, assim como a redução da concentração total de indivíduos na 
microbiota, após dois dias de alimentação interrompida. A concentração de micro-organismos 
apresentou indícios de recuperação da concentração de micro-organismos somente no 
segundo dia de retoma da alimentação do sistema. 

Em todas as análises realizadas houve a predominância das amebas com teca, 
principalmente Arcella sp. e Euglypha sp. Conforme Madoni (1994), as amebas com teca são 
indicadoras de boas condições de nitrificação e estão presentes em lodos ativados com pouca 
matéria orgânica, com elevada concentração de oxigênio no tanque de aeração e em sistemas 
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com grande tempo de retenção. Entretanto, segundo Canler et al. (1999), a presença de 
Arcellas sp. é comum em sistema de efluente de indústrias agro-alimentares. 

As amebas com teca como Arcella sp. e Euglypha sp. são indicadores de sistemas com 
baixa carga orgânica, boas condições de nitrificação e boa oxigenação (Madoni, 1994, 
Nicolau et al., 1996; Martins et al., 2002; Canler et al., 1999). A DBO5,20 média de 
alimentação no tanque de aeração foi de 232,6 mg/L, bastante baixa, considerando que a 
relação entre alimento e micro-organismos (A/M) fica na ordem de 0,03 kgDBO5/kgSSV.d. 
Segundo Von Sperling (2002), uma relação A/M ideal para um sistema de aeração prolongada 
varia entre 0,08 a 0,15 kgDBO5/kgSSV.d.  

Após as interrupções de alimentação foi possível observar grande quantidade de rotíferos 
mortos. De acordo com Canler et al. (1999) e Ginoris (2006), os rotíferos (Figura 4) são 
indicadores de sistemas com baixas cargas orgânicas, idade do lodo alta, boas condições de 
nitrificação, boa qualidade do efluente e estabilidade no sistema. A redução destes organismos 
indica que o sistema foi submetido a um forte stress.  

Outra característica importante observada durante as análises foi a alteração na 
morfologia dos flocos de lodo durante os eventos de interrupção de alimentação. Segundo 
estudo desenvolvido por Sezgin apud Mesquita et al. (2009), o índice de volume de lodo 
(IVL) é fortemente influenciado pelo tamanho dos flocos e conteúdo bactérias filamentosas.  

Na Figura 5 é apresentada a morfologia dos flocos biológicos antes (a) e após (b) uma 
interrupção de quatro dias de alimentação. Antes da interrupção da alimentação, o sistema 
apresentou flocos grandes, com estrutura irregular e porosa. Flocos de maior tamanho tendem 
a ser mais irregulares e porosos (Ginoris, 2006).  
 

 
Figura 4. Presença de Rotíferos (100x). 
 

Igualmente, após a retomada da alimentação, as amostras de lodo apresentam flocos 
biológicos irregulares, porém em tamanhos menores, fato que indica a ocorrência de 
desfloculação ocasionada pela interrupção da alimentação. Pipes e Wilén, apud Ginoris 
(2006) afirmam que a desfloculação pode ocorrer em consequência de mudanças bruscas no 
sistema como, por exemplo, redução da temperatura, alteração do pH, condições anaeróbias, 
choque de carga, entre outros. 
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Figura 5. Imagens dos flocos de lodo ativado antes (a) e após (b) o evento de interrupção da 
alimentação ao sistema. 

 
3.3. Análise do processo 

Essa etapa do planejamento visou viabilizar a identificação das principais causas do 
problema caracterizado nas etapas anterior. Nesse sentido, para auxiliar na identificação das 
principais causas, foram usadas três ferramentas de gestão: Brainstorming (chuva de ideias), 
Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) e Priorização.  

As ferramentas brainstorming e Diagrama de Ishikawa foram utilizados conjuntamente. 
O brainstorming foi realizado com a participação da equipe de operação da ETE, com o 
objetivo de levantar o conjunto de causas possíveis relacionadas à baixa sedimentabilidade do 
lodo no decantador secundário. As possíveis causas levantadas no brainstorming foram 
representadas no Diagrama de Ishikawa para possibilitar a análise do processo e identificar as 
causas vinculadas ao efeito. Nesse sentido, o Diagrama de Ishikawa (Figura 6) apresenta a 
relação existente entre o resultado do um processo (efeito) e os fatores (causas) do processo, 
que podem alterar a sedimentabilidade do lodo no decantador secundário.  

Conforme Diagrama de Ishikawa, após analisar o processo em diferentes pontos de vista, 
a equipe de operação da ETE levantou as seguintes possíveis causas para o problema de 
sedimentabilidade no decantador secundário: 

I - Insumo: choque de carga no tanque de aeração; ausência de carga no sistema de 
tratamento; variação de carga no sistema; efeito tóxico de desinfetantes; efeito 
secundário de produtos químicos. 

II – Método: falta de padrão operacional; falha de gestão no descarte de lodo; falta de 
monitoramento; falha na determinação da vazão de recirculação. 

III – Equipamento: indisponibilidade da bomba de sangue; falha de manutenção dos 
sopradores; falha em equipamento de remoção de lodo; indisponibilidade da 
centrífuga de sangue.  

IV - Mão de Obra: ausência de treinamento; falha no cumprimento de padrões; falta de 
entendimento entre a equipe. 

V - Meio Ambiente: pH do tanque de aeração; alteração da temperatura; baixa 
concentração de Oxigênio Dissolvido.  

VI – Medida: erro de medição de equipamentos.  
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Figura 6. Diagrama de Ishikawa elaborado com a participação da equipe operacional da ETE da 
indústria frigorífica de aves e engenheiro responsável pela operação. 

 
Na sequência, foi realizada a priorização para identificar as causas mais relevantes e 

prováveis (Tabela 5). Esta priorização foi efetuada com a participação de 4 avaliadores (P1, 
P2, P3 e P4), que atribuíram notas 1, 3 e 5, considerando o nível de influência fraco, 
moderado e forte, respectivamente.  

Conforme resultado da priorização, as causas mais prováveis que contribuem para a 
baixa sedimentabilidade do lodo no decantador secundário foram: choques de carga, 
resultantes principalmente da entrada de sangue e de resíduo líquido de incubação na ETE; 
indisponibilidade da bomba de sangue e indisponibilidade da centrífuga de sangue, que 
ocasiona a entrada de sangue na ETE; ausência de carga, resultantes das interrupções de finais 
de semana e feriados; falta de monitoramento microbiológico; ausência de treinamento 
operacional e; baixas concentrações de OD.  

 
3.4. Plano de ação 

O plano de ação para eliminar as causas fundamentais da baixa sedimentabilidade de 
lodo no decantador secundário foi elaborado com base no modelo 5W1H (What, When, Who, 
Where, Why, How). A Tabela 6 apresenta as atividades executadas, com definição de fatores 
vinculados a cada uma delas. 
 
3.5. Execução  

Esta é a etapa do PDCA onde as ações planejadas para bloquear as causas fundamentais 
do problema são executadas (Campos, 2004; Quinquiolo, 2002; Werkema, 1995). As ações 
previstas no plano de ação proposto no item anterior podem ser divididas em dois tipos: as 
executáveis em curto prazo e as executáveis em longo prazo. A execução das ações de longo 
prazo está limitada principalmente a aspectos financeiros, como solicitação de investimento 
para construção de um tanque de equalização com maior capacidade e aquisição de 
equipamentos para laboratório. Dessa forma, até a conclusão deste trabalho experimental foi 
possível executar somente as ações previstas em curto prazo. 
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3.6. Verificação Parcial 
Dando continuidade ao ciclo PDCA, a etapa da verificação deve ser realizada após 

execução de todas as ações levantadas no planejamento. Contudo, as informações 
apresentadas nesta seção correspondem à verificação parcial, após implantação de parte das 
ações propostas.  

A evolução do problema de baixa sedimentabilidade do lodo é representada mediante a 
determinação do Índice Volumétrico de Lodo (IVL). A Figura 7 apresenta a evolução semanal 
do IVL. A verificação foi realizada entre agosto de 2010 a janeiro de 2011.  

Nesse período o IVL variou entre 182 mL/g e 508 mL/g, com valor médio de 317 mL/g. 
Entretanto, a execução das ações planejadas teve início em setembro de 2010, dessa forma, 
para a avaliação da efetividade ou não das ações propostas, o ideal é analisar os dados de IVL 
a partir da semana 10, outubro de 2011. 

 
Tabela 5. Análise das causas mais prováveis. 

 Causas Influentes P1 P2 P3 P4 Total 
1 Choque de Carga 5 5 5 5 20 

2 Indisponibilidade da bomba de sangue 5 5 5 5 20 

3 Ausência de carga 5 3 5 3 16 

4 Falha na gestão de descarte de lodo 1 5 3 5 14 

5 Indisponibilidade da centrífuga de sangue 3 5 3 3 14 

6 Baixa concentração de OD 3 3 3 5 14 

7 Variação na carga de entrada 3 1 5 3 12 

8 Falta de monitoramento 5 1 3 3 12 

9 Ausência de treinamento operacional 3 3 1 3 10 

10 Efeito tóxico de desinfetantes 1 3 3 1 8 

11 Falta de Padrões Operacionais 3 1 1 3 8 

12 Erro de medição de equipamentos 3 1 1 1 6 

13 Falhas no cumprimento dos padrões 1 3 1 1 6 

14 Falha na determinação da vazão de recirculação 1 3 1 1 6 

15 Falha em equipamentos de remoção de lodo 1 1 3 1 6 

16 Falha de manutenção de sopradores 1 1 1 1 4 

17 Alteração no pH do tanque de aeração 1 1 1 1 4 

18 Efeito secundário de produtos químicos 1 1 1 1 4 

19 Falta de entendimento entre a equipe 1 1 1 1 4 

20 Alteração da temperature 1 1 1 1 4 

TOTAL 48 48 48 48 192 
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Tabela 6. Plano de Ação para eliminar causas fundamentais do problema. 

PROBLEMA O QUE POR QUE COMO ONDE QUEM QUANDO 

1. Indisponibilidade 
da bomba de sangue. Adquirir bomba de sangue reserva. 

A indisponibilidade da bomba de sangue causa 
transbordamento no tanque de sangue e conseqüente 
entrada de sangue na rede de efluente. 

Solicitar compra com 
urgência. Sangria 

Supervisor 
de 

manutenção 
06/09/10 Choque de carga no 

tanque de aeração 
devido a entrada de 
sangue na ETE 

2. Indisponibilidade 
da centrífuga de 
sangue. 

Adquirir kit reserva para manutenção 
da centrífuga de sangue. 

A indisponibilidade da centrífuga de sangue exige 
excelência no cozimento do sangue, isto nem sempre 
funciona, causando entrada de sangue no tanque de 
neutralização. 

Solicitar compra 
planejada. Subproduto Supervisor 

de utilidades 30/01/11 

Choque de carga no tanque de aeração devido 
a entrada de resíduo líquido de incubação na 
ETE 

Construir tanque pulmão com 
capacidade de 10 m³ para armazenar o 
resíduo de incubação e dosar resíduo ao 
longo do dia na ETE. 

Adicionar o resíduo de incubação de uma única vez no 
sistema de tratamento reduz a eficiência do sistema de 
flotação. 

Contratar empresa de 
construção civil para 
executar a obra. 

ETE Supervisor 
de utilidades 01/09/10 

Falha na gestão de descarte de lodo 

Definir vazão excedente de lodo 
através do controle de Sólidos 
Suspensos Voláteis (SSV) no tanque de 
aeração (Von Sperling, 2002). 

Para garantir que não seja descartado lodo com vazão 
inferior ou superior da necessária 

Elaborar padrão e 
treinar operadores. ETE 

Coordenador 
de Meio 

Ambiente 
01/09/10 

Baixas concentrações de OD 

Criar padrão para controle de OD com 
medições por turno. Operar com 
concentração de OD entre 1.5 e 2.0 
mg\L. 

Porque baixas concentrações de OD podem gerar 
impactos indesejados na microfauna do lodo. 

Por meio do 
cumprimento do padrão ETE 

Coordenador 
de Meio 

Ambiente 
01/09/10 

Variação na carga de entrada do sistema Construir tanque de equalização com 
capacidade maior. 

Para aumentar o tempo de detenção hidráulica do 
tanque de equalização e melhorar eficiência da 
equalização do efluente.  

Solicitar investimento 
para projeto de 
adequação 

ETE Supervisor 
de utilidades 31/12/11 

1. Ausência de 
monitoramento 
microbiológico. 

Solicitar compra de microscópio 
óptico; Adotar metodologia de IBL 
para monitoramento contínuo. 

Análises microbiológicas do lodo proporcionam uma 
resposta rápida do estado do sistema e possibilitam 
agilidade e confiabilidade para as tomadas de decisões  

Solicitar orçamento e 
realizar compra via 
suprimentos local. 

ETE 
Coordenador 

de Meio 
Ambiente 

30/12/10 

Falta de 
monitoramento 

2. Frequência de 
análises físico-
químicas insuficiente 
para tomada de 
decisões 
operacionais. 

Adquirir equipamentos para realizar 
análises de SST, SSV e DQO em 
laboratório próprio. 

A impossibilidade de realizar essas análises com maior 
freqüência pode resultar em tomadas de decisões 
equivocadas. 

Solicitar investimento 
para projeto de 
adequação do 
laboratório 

ETE 
Coordenador 

de Meio 
Ambiente 

30/06/11 

Ausência de treinamento operacional Treinar 100% dos operadores nos 
Padrões Operacionais 

A falta de treinamento pode resultar em inúmeros erros 
operacionais. 

Convidar instrutor para 
realizar treinamento 
com operadores 

Auditório 
Coordenador 

de Meio 
Ambiente 

01/09/10 
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Figura 7. Evolução semanal do IVL no período de julho de 2010 a janeiro de 2011. 

 
Apesar da meta proposta de 200 mL/g ter sido atingida uma única vez, é possível 

observar decaimento na evolução temporal do IVL após a execução das ações propostas. Essa 
evolução do indicador sugere que é possível atingir a meta após a execução completa do plano 
de ação proposto. 

Entretanto, mesmo com o plano de ação proposto ainda em fase de execução e o sistema 
ainda estar sendo submetido a frequentes interrupções de alimentação, a melhora dos 
indicadores IVL sugere que a operação do sistema de tratamento de efluentes está mais 
estável e que as ações executadas até o momento foram efetivas. 

 
4. CONCLUSÃO 

Por meio deste experimento foi possível constatar que a aplicação da metodologia PDCA 
contribuiu para a identificação das causas fundamentais do problema de sedimentabilidade de 
lodo da estação de tratamento de efluentes da indústria frigorífica de aves, assim como 
identificar as possíveis soluções para o problema. Por meio da aplicação das ferramentas de 
gestão ficou evidenciado que as causas fundamentais do problema de sedimetabilidade da 
ETE da indústria frigorífica eram de origem operacional, como choques de carga devido à 
instabilidade da flotação, entrada de sangue e entrada de resíduo de incubação no sistema, 
ausência de alimentação do sistema, baixa concentração de OD no tanque de aeração, entre 
outros. 

A aplicação do indicador de desempenho do processo de tratamento de águas residuárias, 
IVL, foi fundamental para a identificação do problema e para viabilizar a verificação da 
efetividade das ações propostas. Analisando o processo a partir de uma perspectiva biológica, 
o sistema de lodos ativados da Indústria Frigorífica de Aves analisada apresentou flocos 
porosos e morfologia irregular. Apesar de uma redução visível ao longo do período analisado, 
a presença de bactérias filamentosas é considerável, e isso causa problemas de 
intumescimento filamentoso e, por consequência, perda de lodo no decantador secundário. 
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Os sistemas de tratamento de efluentes por lodos ativados, por se tratar de um tratamento 
biológico, é um sistema muito sensível às alterações do meio, como carga orgânica, pH e 
temperatura. Geralmente, as indústrias frigoríficas não operam nos finais de semana, esses 
dias são reservados para realização de manutenção e higienização da fábrica. Por essa razão, o 
uso de sistemas de tratamento por lodos ativados está limitado às interrupções de alimentação 
e às variações constantes de carga.  
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RESUMO  

As atividades de mineração causam intensa degradação no ambiente, especialmente no 
solo e vegetação. Este trabalho avaliou a composição florística e atributos de fertilidade do 
solo em área de mineração de ouro a céu aberto. Foram estabelecidas cem parcelas de 10 × 10 
m, distribuídas na área efetivamente minerada e no seu entorno, nas quais foram coletados e 
identificados todos os indivíduos lenhosos, com circunferência de caule (CAS) igual ou 
superior a 9 cm tomados a 0,3 m da altura do solo. Em todas as parcelas foram coletadas 
amostras de solo na profundidade de 0-20 cm para análise de atributos de fertilidade avaliados 
rotineiramente. No total, observou-se a ocorrência de 92 espécies e 43 famílias. As famílias 
com maior abundância foram Myrtaceae, Fabaceae e Dilleniaceae e as com maior número de 
espécies foram Fabaceae (10), Malpighiaceae (7) e Vochysiaceae (5). Na área efetivamente 
minerada as espécies com maiores índice de valor de importância (IVI) foram Curatella 
americana (89,1) Cecropia hololeuca (40,9), Roupala montana (12,5) e Pouteria ramiflora 
(10,2) enquanto no entorno da área minerada os maiores IVI foram para Myrcia multiflora 
(25,6), Caryocar brasiliense (15,73), Magonia pubescens (14,8) e Vatareia macrocarpa 
(14,4). Nas duas áreas, o solo apresentou baixo pH, baixa disponibilidade de P; K+, Ca2+ e 
Mg2+ e alta saturação por Al3+. Apesar da baixa fertilidade do solo da área em estudo, a 
mesma consegue manter uma densidade total de vegetação com CAS > 9 cm de 430 na área 
efetivamente minerada e 2.220 indivíduos ha-1 no seu entorno. 

 
Palavras-chave: Ecótono; Cerrado; Bacia Amazônica; áreas degradadas; fitossociologia. 
 

Floristic composition and soil fertility in gold mining of Lavrinha, 
Pontes and Lacerda, MT, Brazil 

ABSTRACT 
The mining activities cause intense environmental degradation, especially to the soil and 

vegetation. This study evaluated attributes of floristic composition and soil fertility in areas of 
open gold mining areas. One hundred plots of 10 × 10 m were distributed in the area 
effectively mined and in its surroundings. Stem circunference measures (AGC) of all 
identified woody individuals with greater than or equal to 9 cm were taken at 0.3 m height 
above the ground. In all plots soil samples at 0-20 cm depth were collected for analysis of 
fertility attributes that are routinely evaluated. In total we observed the occurrence of 92 
species and 43 families. The most abundant families were Myrtaceae, Fabaceae and 
Dilleniaceae; and families that had the greatest numbers of species were Fabaceae (10), 
Malpighiaceae (7) and Vochysiaceae (5). In the area effectively mined the species with higher 
importance value index (IVI) were Curatella americana (89.1) Cecropia hololeuca (40.9), 
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Roupala montana (12.5) and Pouteria ramiflora (10.2) while in surrounding of the mined 
area the species with the highest IVI were Myrcia multiflora (25.6), Caryocar brasiliense 
(15.7), Magonia pubescens (14.8) and Vatareia macrocarpa (14.4). In both areas, the soil had 
low pH, low availability of P, K+, Ca2+ and Mg2+ and high Al3+ saturation. In spite of the low 
soil fertility of the studied area, it was able to maintain an overall density of vegetation with 
AGC > 9 cm of 430 individuals per hectare in the effectively mined area and of 2,220 
individuals per hectare in their surroundings. 
 
Keywords: Ecotone; Amazon Basin; Savannah; degraded areas; phytosociology. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A região sudoeste do Estado de Mato Grosso, incluindo o município de Pontes e Lacerda, 
encontra-se em área de transição de três domínios: Floresta Amazônica; Cerrado e Pantanal 
(Mato Grosso, 2007), situando-se na região denominada de Depressão do Alto Guaporé sob 
influência do domínio das Savanas e do clima Tropical Continental (Moreira e Vasconcelos, 
2007). O município está localizado em área de intensa ação antrópica, principalmente pela 
atividade garimpeira, presença de madeireiras e ocorrência de queimadas para formação de 
pastagens. Parte da vegetação arbórea foi mantida apenas em locais que não apresentavam 
condições propícias para essas atividades ou em decorrência de fragmentos florestais visando 
atender à legislação ambiental. A região é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente 
(Brasil, 2004) como prioritária para conservação, sendo este plano de gestão atualizado pela 
portaria MMA nº 09 de janeiro de 2007 (Brasil, 2007), a qual utiliza como critério de 
classificação o grau de importância da região para a biodiversidade e a urgência para a 
implementação das ações para sua conservação. Essa classificação prioriza as áreas de acordo 
com sua importância biológica: extremamente alta; muito alta; alta; e insuficientemente 
conhecida. A região estudada no presente trabalho é considerada pelo MMA como de alta 
importância para conservação, por apresentar áreas de Floresta Amazônica de importância 
biológica extremamente alta e áreas de Cerrado e Pantanal ainda insuficientemente 
conhecidas.  

Estudos fitofisionômicos têm sido realizados nos vários biomas brasileiros, como por 
exemplo, Amazônia (Kunz et al., 2009; Oliveira et al., 2008) e Cerrado (Veloso, 1948; Felfili 
et al., 2002; Marimon Júnior e Haridasan, 2005; Felfili e Fagg, 2007; Kunz et al., 2010). 
Apesar de vários estudos mostrando sua alta diversidade, cerca de 37% da vegetação original 
dos Cerrados foi perdida, principalmente, para a abertura de áreas de pastagens ou plantio de 
lavouras (Felfili et al., 2002; Brasil, 2004).  

Diferentemente da agricultura, da pecuária e outras atividades que causam impactos em 
grandes áreas, a exploração mineral causa impacto pontual, em pequenas áreas, mas na 
maioria das vezes de elevada intensidade. Durante a instalação de um garimpo, a maior parte 
da vegetação é suprimida dando espaço para máquinas e outros equipamentos (Miranda, 
1997). Alterações edáficas, tais como, compactação (Ribeiro et al., 2006) e drenagem ácida 
(Mello e Abrahão, 1998) e remoção da camada fértil resultam na redução da capacidade 
produtiva dos solos, refletindo no ambiente como um todo. Levantamentos florísticos em 
áreas de mineração têm sido realizados (Araújo et al., 2005; Correa e Mélo Filho, 2007).  

A grande diversidade fitofisionômica do Cerrado tem sido relacionada à variação de 
características edáficas, dentre elas principalmente a disponibilidade de nutrientes e os teores 
de alumínio no solo, além de outros fatores como o relevo e topografia, conforme mostram 
vários estudos (Assunção e Felfili, 2004; Marimon Júnior e Haridasan; 2005; Ruggiero et al., 
2006).  
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Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo determinar a composição florística e 
a fitossociologia da vegetação arbustivo-arbórea e avaliar a fertilidade do solo, tanto na área 
efetivamente minerada quanto no entorno, de área de mineração de ouro a céu aberto. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 
Este estudo foi realizado na área de garimpo denominada Lavrinha (Figura 1), 

coordenadas geográficas S 15° 19’ 49” e W 59° 15’ 13”, localizada na Serra do Patrimônio a 
359 m de altitude, próximo à cidade de Pontes e Lacerda-MT. A mina da Lavrinha, 
denominação dada por garimpeiros que trabalhavam no local, representa uma área de, 
aproximadamente, 40 km2 onde são registrados nove depósitos auríferos, além de diversas 
ocorrências esparsas. Essa área encontra-se há, aproximadamente, 20 anos sem nenhuma 
atividade de mineração, segundo informação da empresa que detêm o controle da área. 
Atualmente, uma empresa canadense está implantando um novo sistema de exploração de 
ouro na referida área com previsões de início das operações de mineração em 2012. 

O clima da região é do tipo Tropical Continental com características de Úmido a Sub-
Úmido, com período seco entre abril a setembro (Mato Grosso, 2007). Durante o período 
chuvoso, o índice de pluviosidade pode variar entre 1.400 a 2.400 mm ano-1 (Mato Grosso, 
2007). Na área da Lavrinha (Figura 1), o relevo é fortemente ondulado, caracterizado como 
extensa superfície com predominância de topos tabulares amplos (Moreira e Vasconcelos, 
2007) e Neossolos Litólicos e Cambissolos. 

 

 
Figura 1. Garimpo da Lavrinha, município de Pontes e Lacerda-MT. 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2011). 
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2.2. Amostragem da vegetação 
O levantamento florístico e fitossociológico foi realizado em uma área de um hectare, 

dividida em 100 parcelas de 10 m × 10 m. Essas parcelas foram distribuídas de modo que em 
cinquenta amostrou-se a vegetação do entorno da área minerada e em cinquenta amostrou-se a 
vegetação presente no local efetivamente minerado. Foram coletados material botânico de 
todas as espécies com circunferência de caule, a 0,30 m da altura do solo (CAS), igual ou 
superior a 9 cm. A altura total de cada indivíduo também foi medida utilizando-se uma haste 
graduada. O material botânico coletado foi identificado por meio de comparação com 
exsicatas do herbário da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Nova Xavantina-MT, e 
consultas a especialistas, quando necessário.  

Os dados referentes ao CAS e altura de cada individuo foram analisados com o auxílio 
do programa FitopacShell (versão 1.6.4) obtendo-se os seguintes parâmetros 
fitossociológicos: densidade, frequência relativa, índice de valor de importância (IVI), número 
de indivíduos amostrados, diâmetro máximo e mínimo, altura máxima e mínima e o índice de 
diversidade de espécies de Shannon-Wiener (H’).  

 
2.3. Caracterização do solo ou substrato 

Foram coletadas amostras de solo com o auxílio de um trado holandês, na profundidade 
de 0-20 cm. As amostras foram analisadas para atributos químicos relacionados à fertilidade 
do solo conforme Embrapa (1997), sendo determinadas as variáveis: pH em CaCl2; pH em 
água; matéria orgânica (MO) após oxidação com dicromato; fósforo (P) e potássio (K+) 
extraídos com a solução Mehlich-1; magnésio (Mg2+), cálcio (Ca2+) e alumínio (Al3+) 
determinados com KCl 1 mol L-1; e fósforo remanescente (P-rem) conforme Alvarez V. et al. 
(2000). A partir dos resultados das análises químicas de solo foram calculados os valores de 
soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions efetiva (CTCefe) e capacidade de troca de 
cátions a pH 7,0 (CTCpH7,0), saturação por alumínio (m) e saturação por bases (V), conforme 
Lopes e Alvarez  (1999). Os resultados foram submetidos à estatística descritiva e teste de 
normalidade, usando-se o programa estatístico Sisvar (versão 5.0). A interpretação dos 
atributos de fertilidade do solo foi feita utilizando-se os critérios adotados por Souza e Lobato 
(2004). 

Do total da área amostrada foram obtidas 50 amostras de solo na profundidade de 0-20 
cm na área com vegetação remanescente no entorno da área minerada. Na área efetivamente 
minerada, caracterizada pela total remoção do solo e ocorrência de material residual arenoso 
e/ou pilhas de material estéril constituído de mistura de pedregulhos e cascalhos foram 
coletadas apenas 15 amostras na profundidade de 0-20 cm. Nesse caso considerou-se que o 
material coletado não era solo propriamente dito, mas sim substrato. 

Os resultados referentes aos atributos de fertilidade das duas áreas foram submetidos à 
análise estatística descritiva.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. Levantamento florístico 
Na área efetivamente minerada (Tabela 1), o levantamento florístico totalizou 43 

espécies, distribuídas em 37 gêneros e 27 famílias. No entorno da área minerada (Tabela 1) 
foram encontradas 82 espécies, distribuídas em 64 gêneros e 40 famílias. A família mais rica 
em ambas as áreas foi a Fabaceae com seis espécies na área minerada e oito na área do 
entorno seguida de Malpighiaceae com quatro e seis espécies, respectivamente, e 
Vochysiaceae com três e cinco espécies, respectivamente em cada área. A família Fabaceae é 
uma das mais ricas em número de espécies em vários levantamentos realizados tanto na 
Amazônia (Oliveira et al., 2008) quanto no Cerrado (Felfili et al., 2002; Guilherme e 



PIRES, T. B.; PIERANGELI, M. A. P. Composição florística e fertilidade do solo no garimpo de ouro da 
Lavrinha, Pontes e Lacerda, MT, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 239-254, 2011. 
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.599) 
 

 243

Nakajima, 2007). Em áreas mineradas do Distrito Federal, Correa e Mélo Filho (2007) 
verificaram que a família Fabaceae (Leguminoseae) se destaca com o maior número de 
espécies, seguidas pelas famílias Bignoneaceae, Compositae (Asteraceae), Sapotaceae e 
Vochysiaceae. 

A predominância dessa família na flora do Cerrado é justificada pela capacidade de 
nodulação de suas espécies, o que proporciona uma maior adaptabilidade nas regiões com 
baixos teores de nitrogênio no solo. Grande ocorrência de espécies da família Malpighiaceae e 
Vochysiaceae também já foi relatada (Felfili et al., 2002) em áreas de vegetação de Cerrado. 

 
Tabela 1. Relação das famílias encontradas na área minerada e seu entorno no garimpo da Lavrinha, 
Pontes e Lacerda-MT. (NºIndv = número de indivíduos, NºEsp = número de espécies encontradas). 

Área Minerada Área do Entorno 
Famílias NºIndv Nº Esp. Famílias NºIndv Nº Esp. 

 (unidade)  (unidade) 
Dilleniaceae 54 2 Myrtaceae 188 4
Cecropiaceae 28 1 Fabaceae 152 8
Fabaceae 11 6 Vochysiaceae 74 5
Proteaceae 7 1 Indeterminada 128 3
Malpighiaceae 8 4 Caryocaraceae 32 1
Bignoniaceae 7 2 Sapindaceae 60 1
Sapotaceae 3 1 Mimosaceae 56 2
Moraceae 8 1 Malpighiaceae 33 6
Caryocaraceae 2 1 Dilleniaceae 42 2
Vochysiaceae 6 3 Bombacaceae 35 3
Anacardiaceae 5 1 Apocynaceae 41 4
Apocynaceae 4 1 Anacardiaceae 32 1
Tiliaceae 3 1 Combrataceae 28 2
Connaraceae 6 1 Ebenaceae 26 2
Loganiaceae 5 2 Proteaceae 17 1
Rubiaceae 4 2 Marcgraviaceae 11 2
Clusiaceae 3 1 Lythraceae 16 1
Indeterminada 3 1 Nyctaginaceae 17 2
Myrtaceae 3 1 Clusiaceae 13 1
Bombacaceae 2 2 Sapotaceae 12 1
Lythraceae 1 1 Moraceae 11 1
Siparunaceae 2 2 Lauraceae 18 3
Sapindaceae 2 1 Caesalpinaceae 10 4
Marcgraviaceae 1 1 Rubiaceae 8 4
Melastomataceae 1 1 Connaraceae 8 1
Ateraceae 1 1 Euphorbiaceae 7 1
Erythroxylaceae 1 1 Icaniaceae 1 1
  Olacaceae 5 1
  Cecropiaceae 5 2
  Melastomataceae 3 1
  Burseraceae 3 1
  Erythoxylaceae 3 2
  Cochlospermaceae 4 1

  Simaroubaceae 3 1
  Loganiaceae 2 1
  Salicaceae 2 1
  Asteraceae 1 1
  Opilaceae 1 1
  Bignoniaceae 1 1
    Ochnaceae 1 1

 
Com base no número de indivíduos, a família Myrtaceae, amplamente distribuída nas 

regiões tropicais e subtropicais, apresentou grande abundância (Tabela 1) nas áreas estudadas. 
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Ressalta-se que essa é uma das maiores famílias da flora brasileira sendo considerada uma das 
mais complexas do ponto de vista taxonômico, tanto pelo número de espécies, como pela 
escassez de estudos (Marimon et al., 2006). A complexidade na identificação das espécies 
dessa família pode, segundo Guilherme e Nakajima (2007), ser resultado da condição da 
transição entre a savana-floresta, a qual representa uma importante área de especiação. 
Quanto às famílias Myrtaceae e Fabaceae, Felfili e Fagg (2007) identificaram alta abundância 
e riqueza de espécies dessas famílias em áreas de Cerrado de afloramento rochoso, condição 
esta também encontrada na área do presente estudo (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Vista parcial do garimpo da Lavrinha, Pontes e Lacerda-MT, reproduzindo parte da 
vegetação do entorno da área minerada (Foto dos autores). 
 

Na área efetivamente minerada, os gêneros Tabebuia, Eriotheca e Byrsonima foram os 
mais ricos com duas espécies cada, enquanto, no entorno da área minerada, o gênero mais rico 
foi o Qualea com três espécies, seguido por Aspidosperma, Byrsonima, Cecropia, Eriotheca, 
Guapira e Himatanthus com duas espécies cada e as demais com apenas uma espécie. 
Resultados semelhantes foram verificados por Campos et al. (2006) em um trecho de 
Cerradão e Cerrado sensu stricto em Minas Gerais, bem como por Miranda et al. (2006) numa 
área de Cerrado sensu stricto de Rondônia.  

As famílias Fabaceae, Malpighiaceae e Vochysiaceae foram as que apresentaram maior 
número de espécies também na área efetivamente minerada. Isso indica que essas famílias, 
apesar de não se sobressaírem em abundância, são as que se sobressaem quanto ao número de 
espécies mesmo em áreas intensamente antropizadas, tais como o local deste estudo. Essa 
informação deve ser considerada no planejamento de recuperação da área efetivamente 
minerada. 
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Na área efetivamente minerada, as espécies (Tabela 2) com maiores IVI foram Curatella 
americana (89,1), Cecropia hololeuca (40,9), Roupala montana (12,5) e Pouteria ramiflora 
(10,2) enquanto, no entorno da área minerada (Tabela 2), os maiores IVI foram para as 
espécies Myrcia multiflora (25,6), Caryocar brasiliense (15,73), Magonia pubescens (14,8) e 
Vatareia macrocarpa (14,44). No presente estudo, as espécies se destacaram em IVI, 
principalmente devido ao maior número de espécies. Felfili e Fagg (2007) e Oliveira e Godoy 
(2007) destacam que Curatella americana, Davilla elliptica e Myrcia multiflora, espécies 
indicadoras de solos férteis, parecem ser típicas do Cerrado sensu stricto de solos rochosos. 
Porém, no presente estudo os solos apresentaram características de baixa fertilidade (Tabela 
4), mas com afloramentos rochosos presentes. 

No presente estudo, verificou-se que várias famílias com número reduzido de espécies 
(Dilleniaceae, Caryocaraceae, Sapindaceae, Bombacaceae, Anacardiaceae) prevalecem em 
abundância sobre as demais (Tabela 1). Felfili e Fagg (2007) destacam Qualea parviflora 
como uma espécie de ampla distribuição na região central do Brasil, classificando-a como 
uma espécie generalista. Com relação à família Sapindaceae, é interessante observar, na 
Tabela 1, o elevado número da espécie Magonia pubescens (62 indivíduos). Segundo Macedo 
et al. (2009), essa espécie, típica da região dos Cerrados, apresenta grande potencial 
econômico (planta medicinal, fabricação de sabões, artesanato) e ecológico (recuperação de 
áreas degradadas, inseticida natural, etc.). No entanto, segundo esses mesmos autores, essa 
espécie é forte candidata à extinção, pois tem sido eliminada de áreas de pastagens pelo fato 
de suas sementes serem abortivas. 

Felfili et al. (2002) consideram que os resultados de IVI, tanto para as espécies como 
para as famílias, revelam um padrão de ocupação do Cerrado e defendem que essa condição,  
em que  um número reduzido de espécies prevalece sobre as demais, seja considerada em 
projetos de recuperação de áreas degradadas, de modo que 10 a 20 espécies dominantes sejam 
utilizadas em maior escala, visando formar a estrutura padrão e, posteriormente, 
complementada com plantio com maior variedade possível de outras espécies de ocorrência 
local que podem também facilitar o processo de regeneração natural.  

 
Tabela 2. Parâmetros fitossociológicos e espécies encontradas na área minerada e no seu 
entorno no garimpo da Lavrinha, Pontes e Lacerda-MT. (NºIndv = número de indivíduos, 
NºAmo = número de espécimes amostrados, DR = densidade relativa, DoR =dominância 
relativa, FR = frequência relativa e IVI = índice de valor de importância). 

Espécies NºIndv NºAmo DR DoR FR IVI 
 (unidade) (%) (%) (%)  

Área minerada 
Curatella americana 52 22 28,73 42,77 17,60 89,10
Cecropia hololeuca 28 20 15,47 9,44 16,00 40,90
Roupala montana 7 6 3,87 3,89 4,80 12,50
Pouteria ramiflora 3 2 1,66 6,98 1,60 10,20
Caryocar brasiliense 2 2 1,10 6,18 1,60 8,88 
Astronium fraxinifolium 5 5 2,76 1,61 4,00 8,37 
Machaerium acutifolium 5 5 2,76 1,50 4,00 8,27 
Himatanthus obovatus 4 4 2,21 2,09 3,20 7,50 
Luhea candicans 3 3 1,66 3,19 2,40 7,25 
Connarus suberosus 6 3 3,31 1,54 2,40 7,25 
Tabebuia aurea 4 3 2,21 1,60 2,40 6,21 
Byrsonima 5 3 2,76 0,81 2,40 6,21 
Kielmeyra coriaceae 3 2 1,66 2,05 1,60 5,30 
Antonia ovata 4 3 2,21 0,59 2,40 5,20 
Morto em pé 3 3 1,66 0,69 2,40 4,75 
Davilla elliptica 2 2 1,10 1,92 1,60 4,63 
Tabebuia serratifolia 3 3 1,66 0,48 2,40 4,54 
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Myrcia multiflora 3 3 1,66 0,46 2,40 4,52 
Vochysia haenkeana 3 2 1,66 1,25 1,60 4,51 
Salvertia 2 2 1,10 1,52 1,60 4,23 
Rudgea virbunoides 3 1 1,66 1,47 0,80 3,93 
Vataerea macrocarpa 2 2 1,10 0,35 1,60 3,06 
Lafoensia pacari 1 1 0,55 1,68 0,80 3,04 
Eriotheca gracilipes 1 1 0,55 1,07 0,80 2,42 
Magonia pubescens 2 1 1,10 0,23 0,80 2,14 
Bursonima sp. 1 1 0,55 0,51 0,80 1,86 
Aspidosperma 1 1 0,55 0,44 0,80 1,79 
Strychnus pseudoquina 1 1 0,55 0,33 0,80 1,68 
Alibertia edulis 1 1 0,55 0,23 0,80 1,58 
Byrsonima crassa 1 1 0,55 0,23 0,80 1,58 
Miconia albicans 1 1 0,55 0,21 0,80 1,56 
Eriotheca pubescens 1 1 0,55 0,20 0,80 1,55 
Sclerolobium aureum 1 1 0,55 0,18 0,80 1,54 
Banisteriopsis pubipetala 1 1 0,55 0,15 0,80 1,50 
Eremanthus sp. 1 1 0,55 0,13 0,80 1,48 
Qualea parviflora 1 1 0,55 0,08 0,80 1,43 
Licania sp. 1 1 0,55 0,07 0,80 1,42 
Erythroxylum sp. 1 1 0,55 0,06 0,80 1,42 
Dalbergia cuiabensis 1 1 0,55 0,06 0,80 1,41 
Bauhinia rufa 1 1 0,55 0,06 0,80 1,41 
Fabaceae 1 1 0,55 0,06 0,80 1,41 
Siparuna sp. 1 1 0,55 0,06 0,80 1,41 

Entorno da área minerada
Myrcia multiflora 141 39 12,70 6,42 6,48 25,60 
Morto em pé 126 37 11,35 5,72 6,15 23,22 
Caryocar brasiliense 32 22 2,88 9,19 3,65 15,73 
Magonia pubescens 60 29 5,41 4,57 4,82 14,80 
Vatareia macrocarpa 70 25 6,31 3,98 4,15 14,44 
Machaerium acutifolium 40 25 3,60 3,93 4,15 11,69 
Myrtaceae 42 24 3,78 2,36 3,99 10,13 
Curatella americana 26 18 2,34 4,71 2,99 10,04 
Qualea parviflora 22 13 1,98 5,90 2,16 10,04 
Astronium fraxinifolium 32 19 2,88 2,36 3,16 8,40 
Quale grandiflora 28 20 2,52 2,53 3,32 8,38 
Stryphnodendron 40 11 3,60 2,78 1,83 8,21 
Byrsonima crassa 16 13 1,44 3,43 2,16 7,04 
Pterodon pubescens 23 14 2,07 2,54 2,33 6,94 
Terminalia argentea 27 16 2,43 1,82 2,66 6,91 
Qualea multiflora 21 15 1,89 2,51 2,49 6,89 
Eriotheca pubescens 13 9 1,17 3,48 1,50 6,14 
Roupala montana 17 16 1,53 1,87 2,66 6,06 
Plathymenia reticulata 16 12 1,44 2,42 1,99 5,86 
Himatanthus obovatus 27 14 2,43 0,84 2,33 5,60 
Pseudobombax 18 12 1,62 1,80 1,99 5,42 
Norantea gianensis 5 5 0,45 4,00 0,85 5,28 
Lafoensia pacari 16 13 1,44 1,52 2,16 6,12 
Diospoyros hispida 20 11 1,80 1,46 1,83 5,09 
Kielmeyra coriaceae 13 9 1,17 1,98 1,50 4,65 
Gaupira graciliflora 16 9 1,44 1,59 1,50 4,52 
Byrsonima 9 5 0,81 2,83 0,83 4,47 
Pouteria ramiflora 12 9 1,08 1,78 1,50 4,33 
Davilla elliptica 16 12 1,44 0,63 1,99 4,06 
Brosimum gaudichaudii 11 6 0,99 0,94 1,00 2,93 
Hancornia speciosa 10 9 0,90 0,44 1,50 2,83 
Sclerolobium aureum 9 8 0,81 0,26 1,33 2,40 
Connarus suberosus 8 6 0,72 0,17 1,00 1,89 
Lauraceae 11 4 0,99 0,21 0,66 1,87 
Eriotheca gracilipes 4 4 0,36 0,70 0,66 1,73 
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Dimorphandra mollis 5 3 0,45 0,65 0,50 1,60 
Rudgea virbunoides 5 5 0,45 0,24 0,83 1,52 
Emmotum nitens 1 1 0,09 1,18 0,17 1,44 
Chaetocarpus 7 4 0,63 0,11 0,66 1,41 
Aspidosperma 6 4 0,54 0,18 0,66 1,39 
Byrsonima sp, 4 4 0,36 0,28 0,66 1,30 
Heisteria ovata 5 4 0,45 0,18 0,66 1,29 
Diospyros sp, 6 4 0,54 0,08 0,66 1,28 
Dipteryx alata 5 4 0,45 0,13 0,66 1,25 
Tabebuia aurea 3 3 0,27 0,36 0,50 1,13 
Nectandra hilma 6 3 0,54 0,07 0,50 1,11 
Vochysia haenkeana 2 2 0,18 0,57 0,33 1,09 
Protium heptaphyllum 3 3 0,27 0,31 0,50 1,07 
Nyrcia sellowiana 3 2 0,27 0,38 0,33 0,98 
Aspidosperma nobile 3 3 0,27 0,11 0,50 0,88 
Cochlospermum regium 4 2 0,36 0,04 0,33 0,74 
Heteropterys 2 2 0,18 0,22 0,33 0,73 
Cecropia pachystachya 3 2 0,27 0,04 0,33 0,64 
Peltogyne confertiflora 2 2 0,18 0,10 0,33 0,61 
Erythroxylus sp 2 2 0,18 0,09 0,33 0,60 
Cecropia holoceuca 2 2 0,18 0,05 0,33 0,56 
Senna velutina 2 2 0,18 0,02 0,33 0,54 
Luetzelburgia praecox 2 2 0,18 0,02 0,33 0,53 
Simarouba versicolor 3 1 0,27 0,04 0,17 0,47 
Dalbergia miscolobium 2 1 0,18 0,07 0,17 0,41 
Antonia ovata 2 1 0,18 0,06 0,17 0,40 
Eugenia sp 2 1 0,18 0,05 0,17 0,40 
Casearia sylvestris 2 1 0,18 0,02 0,17 0,37 
Buchenavia tomentosa 1 1 0,09 0,11 0,17 0,37 
Guapira noxia 1 1 0,09 0,10 0,17 0,36 
Hymenaea stigonocarpa 1 1 0,09 0,10 0,17 0,36 
Hetropterys sp, 1 1 0,09 0,10 0,17 0,35 
Asteraceae 1 1 0,09 0,04 0,17 0,30 
Agonandra brasiliensis 1 1 0,09 0,04 0,17 0,30 
Tabebuia ochracea 1 1 0,09 0,04 0,17 0,29 
Ouratea hexasperma 1 1 0,09 0,02 0,17 0,28 
Ocotea sp, 1 1 0,09 0,02 0,17 0,27 
Guettarda virbunoides 1 1 0,09 0,01 0,17 0,27 
Não identificada 1 1 1 0,09 0,01 0,17 0,27 
Não identificada 2 1 1 0,09 0,01 0,17 0,27 
Banisteripsis sp, 1 1 0,09 0,01 0,17 0,27 
Himanatanthus 1 1 0,09 0,01 0,17 0,27 
Tocoyena formosa 1 1 0,09 0,01 0,17 0,27 
Bayhinia rufa 1 1 0,09 0,01 0,17 0,26 
Alibertia edulis 1 1 0,09 0,01 0,17 0,26 
Erythroxylum engleri 1 1 0,09 0,01 0,17 0,26 
Siparuna sp 1 1 0,09 0,01 0,17 0,26 

 
Espécies de elevado valor extrativista como Stryphnodendron obovatum (barbatimão) e 

Caryocar brasiliense (pequi) apresentaram os maiores valores de densidade relativa (Tabela 
2). A maior dominância relativa foi da espécie Caryocar brasiliense, fato que potencializa a 
conservação da área em estudo, especialmente se considerado o grau de ameaça dessas 
espécies pelas pressões extrativistas, haja vista que os frutos dessa espécie são amplamente 
consumidos pela população da região Centro-Oeste do Brasil. A presença de espécies 
fornecedoras de alimento para a fauna como Curatella americana (lixeira), Magonia 
pubescens (Tingui) e Cecropia holoceuca (Embauba) corroboram a necessidade de se 
considerar a preservação dessas áreas. 
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A distribuição diamétrica da comunidade em estudo não indicou grande quantidade de 
indivíduos adultos, pois mais de 50% do total amostrado apresentou diâmetros inferiores a 18 
cm. Padrão similar foi encontrado por Felfili e Silva Júnior (2001) em área de vegetação 
nativa da região do Cerrado. O diâmetro máximo (Tabela 3) encontrado foi de 49,66 cm, 
pertencente a um indivíduo de Norantea guianensis e a maior altura encontrada foi de 15 m, 
pertencente a um indivíduo de Pterodon pubescens. A distribuição diamétrica encontrada e o 
histórico de uso da área indicam uma fase de estabelecimento de indivíduos jovens. No 
entanto, em relação ao cerrado, deve-se também considerar o fato de que algumas espécies 
apresentam como característica o menor porte. A área basal encontrada é cerca de sete vezes 
menor na área efetivamente minerada em comparação ao seu entorno (Tabela 3). O valor 
médio da área basal total encontrada (10,4) é muito inferior ao relatado por Kunz et al. (2010) 
em área de Floresta de Querência-MT, possivelmente pelo fato de que a área estudada por 
esses autores ser mais conservada e predominarem espécies de Floresta Estacional Perenifólia 
e não do Cerrado. No geral, o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) para as espécies 
foi 3,659 e o de equabilidade (J) igual a 0,809 (Tabela 3), indicando que a diversidade na área 
amostral é alta e representativa, fato relatado por Felfili e Fagg (2007) em estudos em área de 
cerrado sensu stricto de Neossolo Litólico do estado de Goiás. Contudo, o valor de H’ da área 
minerada é inferior ao valor da área do seu entorno, demonstrando que a ação da atividade 
mineradora diminuiu a diversidade da área, fato comprovado pelo menor número de espécies 
nessa área (Tabela 3). Como o processo de mineração retira a camada fértil e propicia a 
remoção da matéria orgânica e argila do solo, muitas espécies não se adaptam a essa situação 
e não conseguem se estabelecer na área efetivamente minerada.  

 
Tabela 3. Resumo dos parâmetros estruturais encontrados na área de mineração de ouro a céu aberto 
no garimpo da Lavrinha, Pontes e Lacerda-MT. 

Variáveis Área Total Área Minerada Área Natural 
Número de parcelas 100 50 50 
Área total amostrada (ha) 1,0 0,5 0,5 
Número de indivíduos amostrados 1.291 181 1.110 
Densidade total (indivíduos/ha) 1.408,79 430,95 2.220,00 
Área basal total (m²) 10,445 1,379 9,066 
Área basal por hectare (m²) 11,2 3,284 18,132 
Diâmetro máximo (cm) 49,66 32,79 49,66 
Diâmetro mínimo (cm) 2,86 2,86 2,86 
Altura máxima (m) 15 8,90 15,00 
Altura mínima (m) 0,40 0,40 1,00 
Número de espécies 92 43 82 
Número de famílias 43 27 40 
Índice de Shannon-Wiener (espécies) 3,659 2,912 3,560 
Índice de Shannon-Wiener (famílias) 3,041 2,622 2,937 

 
O trecho de Cerrado estudado, no entorno da área efetivamente minerada, apresentou 

valor de densidade dentro da faixa relatada para Cerrado sensu stricto na região de Goiás e do 
Distrito Federal, entre 664-1.396 ind/ha. Resultados semelhantes foram encontrados em uma 
área de Cerrado sensu stricto (1.353 ind/ha) no estado de Rondônia (Miranda et al., 2006). 
Porém, comparativamente ao estudo realizado por Kunz et al. (2010), verifica-se, na área da 
Lavrinha ora estudada, a ocorrência de famílias e espécies comuns na região sul da Amazônia 
(Querência-MT), evidenciando o caráter transicional dos biomas Cerrado-Amazônia da região 
desse estudo. 
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3.2. Análise do solo e substrato minerado 
Na área do estudo, o solo foi classificado como Neossolo Litólico. Esses solos estão 

relacionados com áreas de relevo movimentado, situados nas cristas das montanhas ou 
escarpas de chapadas (Macedo, 1996). A geologia da região, conforme Fernandes et al. 
(2005), é caracterizada pela presença de rochas da formação Faixa Móvel Aguapeí (rochas 
metassedimentares) com sedimentos da Formação Fortuna localizada a sudoeste do Cráton 
Amazônico. No local efetivamente minerado, o material de cobertura é arenoso acompanhado 
de grande quantidade de concreções ferruginosas (petroplintitas), localmente conhecidas 
como pedras canga. 

Na Tabela 4 é mostrado o resumo da estatística descritiva aplicada aos atributos químicos 
de fertilidade do solo da área estudada. Verifica-se que o solo em ambas as áreas é distrófico, 
com baixa disponibilidade de nutrientes. No entanto, segundo Soellins (1998), o 
estabelecimento das relações entre a composição botânica e os atributos de fertilidade do solo 
nem sempre são fáceis de serem estabelecidos.  

 
Tabela 4. Resumo da estatística descritiva de atributos relacionados à fertilidade de solos na área total 
amostrada no garimpo da Lavrinha, Pontes e Lacerda-MT. 

Área no entorno da área minerada Área efetivamente minerada Atributos 
Média D.P.(1) Min. Max. Média D.P. Min. Max. 

pHágua 5,16 ± 0,21 4,70 5,87 6,00 ± 0,65 5,30 6,58 
pH CaCl2 4,12 ± 0,15 3,86 4,60 4,84 ± 0,76 4,10 5,70 
Matéria Orgânica (%) 2,55 ± 0,90 0,34 3,98 0,49 ± 0,73 0,00 1,57 
P (mg dm-3) 4,16 ± 8,31 0,49 58,95 3,80 ± 2,66 2,10 7,75 
K+ (mg dm-3) 77,56 ± 71,1 4,66 515,09 28,79 ± 24,0 13,90 64,69 
Ca2+ (cmolc dm-3) 0,81 ± 0,58 0,27 3,09 0,63 ± 0,67 0,10 1,62 

Mg2+ (cmolc dm-3) 0,40 ± 0,24 0,04 1,20 0,28 ± 0,19 0,00 0,41 

Al3+ (cmolc dm-3) 1,74 ± 0,56 0,60 3,30 0,20 ± 0,34 0,00 0,70 

H+Al (cmolc dm-3) 7,70 ± 2,43 1,39 12,28 1,48 ± 0,39 1,07 1,96 
P-rem (mg L-1) 24,85 ± 10,1 10,63 57,36 49,42 ± 5,58 43,96 55,60 
CTCefe

(2) (cmolc dm-3) 3,14 ± 0,92 1,14 5,54 1,18 ± 0,89 0,14 2,20 

CTCpH7,0 (3)(cmolc dm-3) 9,10 ± 2,84 1,93 14,44 2,47 ± 1,24 1,21 4,16 
Saturação por Al (%) 57,32 ± 14,9 22,7 75,76 1,38 ± 1,03 0,14 2,25 
Saturação por bases (%) 15,48 ± 6,93 8,22 39,07 3,45 ± 2,11 1,35 6,36 

(1) DP = desvio padrão; (2) CTCe = capacidade de troca de cátions efetiva; (3) CTC pH7,0 = capacidade de troca de 
cátions a pH 7,0 

 
O valor médio do pH em água, segundo Souza e Lobato (2004), é considerado baixo na 

área do entorno e adequado na área minerada. Segundo Souza e Lobato (2004), na região de 
Cerrado, o problema da acidez (decorrente do excesso de Al3+, baixos teores de Ca2+ e Mg2+) 
é comum, sendo a vegetação de Cerrado bastante adaptada às condições de baixo pH e 
elevado teores de Al3+. Longo et al. (2005) justificam valores de pH em água mais ácidos para 
a floresta Amazônica devido aos maiores teores de matéria orgânica existente no solo de 
mata. Do mesmo modo, a maior acidez verificada na área natural pode ser explicada pela 
maior densidade da vegetação nesta (Tabela 2), pois a remoção de cátions básicos (Ca2+, Mg2+ 
e K+) pela vegetação promove a acidificação do meio, além da acidificação causada pela 
exsudação de ácidos orgânicos e grupamentos ácidos da matéria orgânica (Souza e Lobato, 
2004). Corroborando com essa afirmação, os teores de Ca2+ e o Mg2+ também foram baixos 
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em ambas as áreas. Elevada acidez em decorrência da drenagem ácida conforme relatado na 
literatura em áreas de mineração de ouro (Mello e Abrahão, 1998) não foi verificado no 
presente trabalho, provavelmente devido ao longo tempo em que o garimpo está desativado 
(cerca de 20 anos). Na área efetivamente minerada, embora em média o pH em água seja 
classificado como adequado, observa-se que a saturação por bases (V) é extremamente baixa 
(3,45 % em média), contrariando dados da literatura que relatam alta correlação entre V e o 
pH em água (Souza e Lobato, 2004). Tal fato parece indicar profundos distúrbios no solo da 
área efetivamente minerada, justificando o fato deste estudo considerá-lo substrato e não solo. 

Com relação aos teores de Al3+,os valores encontrados foram altos no entorno da área 
minerada. Isso também se observa com relação à acidez potencial (H+Al) e à saturação por 
alumínio (m). Com base nos teores altos de Al3+ dessa área, cabe destacar a presença das 
espécies Qualea grandiflora, Qualea multiflora e Qualea parvifora (Tabela 1), que pertencem 
à família Vochysiaceae, as quais são plantas acumuladoras de alumínio, segundo Goodlland 
(1971 apud Haridasan, 2000). Esses autores também mencionam a família Melastomataceae 
como possuidora de espécies acumuladoras de Al3+. Segundo Haridasan (2000), a relação das 
plantas do Cerrado com o alumínio pode chegar a uma intimidade tal que o desenvolvimento 
delas não ocorre na ausência desse elemento, como relatado para Vochysia thyrsoidea e 
Miconia albicans. 

Os teores médios de matéria orgânica (Tabela 4) foram classificados como médios no 
entorno da área minerada e muito baixo (Souza e Lobato, 2004) na área efetivamente 
minerada. Resultados semelhantes também foram encontrado em áreas mineradas para a 
extração de cassiterita por Longo et al. (2005). Os teores de matéria orgânica são bastante 
vulneráveis aos procedimentos da mineração por estarem na camada superficial do solo 
(Longo et al., 2005), sendo removida nos processos utilizados, bem como expostas à 
degradação microbiana. Por outro lado, a deposição de matéria orgânica varia de acordo com 
o tipo de vegetação, sendo os teores de matéria orgânica, em parte, resultantes da queda das 
folhas. Nesse contexto, os baixos teores de matéria orgânica na área efetivamente minerada 
são condizentes com a baixa densidade de vegetação dessa área (Tabela 3). O teor médio de 
K+ (Tabela 4) é bom, segundo Souza e Lobato (2004) no entorno da área minerada. A 
presença de rochas ricas em feldspatos potássicos na região (Fernandes et al., 2005) ajuda a 
explicar os teores médios de K+ encontrados nessa área. Na área efetivamente minerada, o 
valor médio encontrado é considerado baixo (16-40 mg dm-3), provavelmente devido à 
lixiviação ou remoção pela erosão haja vista a textura predominantemente arenosa dessa área. 

Com base nos resultados do P-rem (Tabela 4), os teores de P encontrados nas amostras 
de solo, tanto no entorno quanto na área minerada, são classificados como muito baixos (3,1 - 
5 mg dm-3). O P-rem também é um índice que permite inferir sobre a textura do solo, pois 
quanto maior o seu valor, presumidamente menor o teor de argila no solo (Alvarez et al., 
2000), condição esta verificada visualmente na área minerada e constatado pelo teor de P-rem 
igual a 49,42 mg L-1, contrapondo com o teor de P-rem igual a 24,85 mg L-1 da área no 
entorno. Quanto aos valores da CTCefe e da CTCpH7,0, observa-se que na área do entorno os 
valores são médios enquanto na área minerada eles são baixos e que, mesmo com a elevação 
do pH a 7,0, a capacidade de troca de cátions na área minerada permanece baixa, 
provavelmente devido aos baixos teores de matéria orgânica e textura arenosa. 

Em relação à soma de bases e à saturação por base (V), os resultados, tanto na área 
minerada quanto no seu entorno, também são considerados baixos e muito baixos 
respectivamente (Souza e Lobato, 2004). Os resultados obtidos representam as características 
típicas de um solo de Cerrado: elevada acidez, altos teores de Al3+ trocável e deficiência de 
nutrientes, especialmente de Ca2+, Mg2+ e de P. Ressalta-se, contudo, que tais condições são 
relatadas para Latossolos e não para Neossolos Litólicos, como o estudado no presente 
trabalho. No entanto, apesar da baixa fertilidade do solo da área em estudo, a mesma 
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consegue manter uma densidade total de vegetação com CAS > 9 cm em torno de 1.409 
indivíduos/ha, sendo a densidade média igual a 430 na área efetivamente minerada e 2.220 
indivíduos/ha no seu entorno.  

 
4. CONCLUSÃO 

A área estudada apresentou densidade total de vegetação com CAS > 9 cm de 430 na 
área efetivamente minerada e 2.220 indivíduos ha-1 no seu entorno. 

O avanço da área minerada pode significar a destruição de cerca de 2.220 indivíduos/ha 
com diâmetro > 9 cm na área do garimpo da Lavrinha. 

Tanto a área efetivamente minerada quanto o seu entorno apresentam solo ou substrato 
de baixa fertilidade alta saturação por Al3+. 

Considerando as características atuais da área estudada, a influência do garimpo a céu 
aberto e o tempo decorrido desde o final dessa atividade no local, foi verificado que no local 
em que o garimpo efetivamente se instalou a recolonização da vegetação é lenta.  

Em decorrência da posição geográfica da área de estudo, de transição entre Cerrado e 
Floresta Amazônica, outros estudos com ênfase ecológica na região tornam-se necessários, 
para a tomada de iniciativas futuras, tanto de recuperação de áreas degradadas como para 
delimitação de áreas para conservação. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de diferentes lâminas de 

água e doses de nitrogênio (N) e potássio (K) na produção do capim Xaraés, cultivado no sul 
de Tocantins. Utilizou-se uma mistura de adubos, com as combinações de N e K2O na relação 
de 1 N:0,8 K2O. Para avaliar o efeito das diferentes lâminas de irrigação e das combinações 
das doses de N e K2O no capim Xaraés, determinou-se a produção de massa seca. A menor 
produtividade no período seco foi de 4.486 kg ha-1, com dose de 100 kg ha-1 ano-1 de N:0,8 
K2O, na ausência da irrigação, enquanto a maior foi de 9.169 kg ha-1, com a dose de 700 kg 
ha-1 ano-1 de N:0,8 K2O e lâmina de água de 120% ETc. A maior produtividade no mesmo 
período foi de 11.333 kg ha-1, com a aplicação da dose máxima estimada de 576,7 kg ha-1 de 
N:0,8 K2O e lâmina de 120% da ETc, resultando em um aumento de 50%. No período seco, 
houve um aumento de 104% na produtividade do capim Xaraés com o incremento da dose da 
mistura de N e K2O e da lâmina de irrigação. No período chuvoso, houve aumento de 50% na 
produtividade do capim Xaraés com aumento da dose de N e K2O. 

 
Palavras-chave: produção de forragem; pastagem irrigada; adubação da Urochroa brizantha. 
 

The irrigation and different rates of nitrogen and potassium in 
elephant grass production 

ABSTRACT 
The objective of this study was to evaluate the effects of application of different 

irrigation and nitrogen (N), and potassium (K) in Xaraes grass yield in southern Tocantins. 
We used a mixture of fertilizer, so that combinations of N and K2O relationship of 1 N:0.8 
K2O. To assess the effect of different depths of irrigation water and combinations of the 
concentrations of N and K2O Xaraes the grass was determined during the experiment the dry 
matter yield. The lowest yield in the dry season was of 4,486 kg ha-1, with the 100 kg ha-1 yr-1 
N: 0.8 K2O, in the absence of irrigation, while the highest yield was of 9169 kg ha-1 at a dose 
of 700 kg ha-1 yr-1 N:0.8 K2O and water depth of 120% ETc, resulting in increased 
productivity of dry matter. The highest yield in the same period was 11,333 kg ha-1, with the 
application of the estimated maximum dose of 576.7 kg ha-1 N:0.8 K2O and the water depth of  
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120% of ETc, resulting in an increase 50 the dry period increased by 104% in the productivity 
of Xaraes grass with increasing rate of the mixture of N and K2O and the water depth. In the 
rainy season, there was a 50% increase in yield of Xaraes grass with increasing dose of N and 
K2O. 
 
Keywords: forage yield; pasture irrigation; fertilization with nitrogen. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Na pecuária extensiva, o sistema de produção animal em pasto é o fator condicionante 
mais importante para a competitividade, tendo como desafio, a manutenção da oferta de pasto, 
preferencialmente de boa qualidade (Alencar et al., 2009). 

No período de seca, ocorre decréscimo na produção de forragem com queda acentuada 
no valor nutritivo da forragem e, consequentemente, na redução do seu consumo pelos 
animais, comprometendo, dessa maneira, o rendimento do rebanho.  

A produtividade de uma pastagem é dependente das condições climáticas e da 
disponibilidade de nutrientes no solo. A utilização de fertilizantes, irrigação, dependerá do 
clima e da relação custo/benefício para um determinado nível tecnológico que se deseja 
implantar (Drumond et al., 2006). 

Práticas de adubação, conhecimento das exigências nutricionais, manejo da irrigação e 
efeitos do clima são fatores de grande importância para o correto manejo de pastagens, que se 
reflete na maior ou menor produção de forragem (Sousa et al., 2010). Dentre os fatores 
nutricionais envolvidos, o N e K desempenham importante papel na produção e qualidade da 
forragem (Lavres Jr., 2001). Segundo Alencar (2007), a determinação do turno de rega e da 
quantidade de água a aplicar na irrigação é decisiva para o sucesso da intensificação das 
produções das culturas. 

Nesse contexto, teve-se como objetivo neste trabalho avaliar os efeitos da aplicação de 
diferentes lâminas de água e doses de N e K, na produção do capim Xaraés, no sul do Estado 
do Tocantins, buscando-se encontrar níveis ótimos desses fatores que otimizem a produção de 
forragem dessa gramínea. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODO 

O experimento foi realizado na Estação Experimental do Campus Universitário de 
Gurupi, Fundação Universidade do Tocantins, Município de Gurupi, TO, (11º 45’S, 49º 
03’W, altitude 287 m).  

Antes da implementação do experimento foram coletadas amostras compostas de solo, 
nas camadas com profundidades de 0-20, 20-40 e de 40-60 cm, para fins de análises químicas, 
físicas e hídricas do solo. As análises químicas (Tabela 1) e físicas do solo (Tabela 2)  foram 
realizadas no Laboratório de Análise de Solos do Departamento de Solos da Universidade 
Federal de Viçosa. 

 
Tabela 1. Características químicas do solo da área experimental nas camadas de 0-20, 20-40 e de 40-60 
cm de profundidade, antes do início do experimento. 

Camada MO pH P K+ Ca+2 Mg+2 Al+3 H+Al SB CTC V 
cm g dm-3 H2O mg dm-3 mmolc dm-3 % 

0-20 2,15 6,14 0,8 19 2,6 2.0 0,0 47,0 5,1 52,1 9,8 
20-40 1,52 6,13 0,6 9 0,3 1,0 0,0 31,0 1,5 32,5 4,6 
40-60 1,27 5,60 0,8 4 1,2 0,8 0,0 20,0 2,1 22,1 9,5 
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Tabela 2. Análise granulométrica do solo da área experimental nas camadas de 0-20, 20-40 e 40-60 
cm de profundidade. 

Camada Areia grossa Areia fina Silte Argila Classe Textural 
cm %  

0-20 43 22 4 31 Areia-Argilo-Arenoso 
20-40 37 23 3 37 Argilo-Arenosa 
40-60 48 15 7 30 Franco-Argilo-Arenosa 

 
A densidade do solo, de 1,51 g cm-3 foi determinada pelo método do anel volumétrico, 

descrito pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1979). O ponto de 
murcha permanente foi igual a 0,089 g g-1,utilizando-se o método do Extrator de Richards 
(Richards, 1951). A capacidade de campo (CC) foi determinada pelo método de campo, 
obtendo-se o valor de 0,145 g g-1, (Bernardo et al., 2006). 

Na área experimental, foi instalado um sistema de irrigação por aspersão em linha (Line 
Source Sprinkler System), de acordo com metodologia descrita por Hanks et al. (1976). Nesse 
sistema, uma linha lateral foi instalada no centro da área, com os aspersores bem próximos, de 
modo a se obter grande sobreposição dos jatos de água. Com o arranjo dos aspersores em uma 
única linha propicia maior precipitação ao longo da linha lateral e um gradiente decrescente 
na direção perpendicular da tubulação, permitindo a obtenção de diferentes lâminas aplicadas. 

Utilizou-se a gramínea Urochroa brizantha cv. Xaraés, sendo o experimento realizado 
num esquema de faixas ao longo da linha de aspersores, utilizando-se o delineamento 
inteiramente casualizado com quatro repetições. 

As parcelas consistiram de quatro combinações de doses de N e K2O (D1 = 100 + 80, 
D2 = 300 + 240, D3 = 500 + 400, D4 = 700 + 560 kg ha-1), de forma que as combinações de N 
e K2O guardam uma relação de 1 N : 0,8 K2O. A fonte de N foi a ureia (44% de N) e a de 
potássio, o cloreto de potássio (60% de K2O). 

Essas parcelas foram subdivididas em seis partes iguais, dispostas em faixas que 
representam as lâminas de água aplicadas proporcionais à evapotranspiração da cultura 
(L0 = 0, L1 = 18%ETc, L2 = 45%ETc, L3 = 77%ETc, L4 = 100%ETc e L5 = 120%ETc). Cada 
subparcela foi subdividida no tempo, em dois períodos do ano, para serem realizadas as 
análises qualitativas da forragem ao longo do ano. 

As coletas sistemáticas das amostras do capim e os pastejos monitorados nas subparcelas 
foram realizadas de maneira que o resíduo pós-pastejo apresentasse em torno de 15 a 20% de 
folhas verdes remanescentes (Deresz,1994). 

Tensiômetros foram instalados a uma profundidade de 15 cm nos tratamentos D3L4, 
(subparcela com 100% da reposição da evapotranspiração das parcelas com doses de 500 kg 
de N com 400 kg de K2O) para o monitoramento da umidade do solo. Quando o valor médio 
das tensões dos quatro tensiômetros instalados a 15 cm de profundidade eram iguais ou 
superiores a 40 kPa, fazia-se a irrigação. 

O tempo de irrigação para elevar a umidade do solo à CC, nas parcelas com reposição 
integral da ETc (L4), foi calculado com base na lâmina total necessária (Eq. 1) e na 
intensidade líquida média de aplicação de água dos aspersores. 

 
( )

Ea
ZDUACCL 1

10
−

=
      

                    [1] 

 
em que: 

L - lâmina total necessária (mm); 
CC - capacidade de campo (% de peso); 
UA - umidade do solo na tensão de aproximadamente 40 kPa (% de peso); 
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D - densidade do solo (g cm-3); 
Z - profundidade efetiva do sistema radicular (cm);  
Ea - eficiência de aplicação de água (decimal). 

 
Simultaneamente, foram coletados dados meteorológicos com uso de uma estação 

meteorológica automática.O experimento foi em esquema de parcelas subsubdivididas, tendo-
se nas parcelas quatro combinações de doses de N e K2O e, nas subparcelas, as lâminas de 
água e nas subsubparcelas os dois períodos climáticos: período seco (outono/inverno) e 
período chuvoso (primavera/verão). 

Os dados foram submetidos às análises de variância (ANOVA), teste F e de regressão. 
Os valores médios foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, para o fator 
qualitativo. Para os fatores quantitativos, os modelos foram escolhidos com base na 
significância dos coeficientes de regressão, utilizando-se o teste t a 5 % de probabilidade. 

Para avaliar o efeito das diferentes lâminas de água de irrigação e das combinações das 
doses de N e K2O, nos dois períodos do ano, determinou-se a produção de massa seca. 

No pastejo simulado, toda a massa verde coletada foi acondicionada em sacos plásticos, 
devidamente identificados. As amostras foram levadas à estufa com circulação de ar a 65°C, 
por um período de 72 horas. A pesagem foi realizada uma hora após a retirada do material da 
estufa (Garcia, 1993). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período seco do ano, a produtividade de matéria seca variou de forma linear 
com as doses de N:0,8 K2O (P<0,01) e com as lâminas aplicadas (P≤0,01), de acordo com a 
Eq. 2 e a Figura 1A. Enquanto no período chuvoso, variou de forma quadrática com as doses 
do combinado N:0,8 K2O (P≤0,01) e linear com as lâminas de água aplicadas (P≤,01), 
conforme a Eq. 3 e Figura 1B. 

 
2MS 7.014,38 14,98D 0,01D 7,11L= + − −     R2 = 0,75                         [2] 

^
** **MS 4.115,61 3,70358 D 20,5061 .L= + +     R2 = 0,87                       [3] 
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Figura 1. Estimativa da produtividade de matéria seca do capim Xaraés, em função da dose de 
N:0,8 K2O e da lâmina de água aplicada, durante os períodos seco (a) e chuvoso (b). 
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A menor produtividade no período seco foi de 4.486 kg ha-1 de MS, com dose de 
100 kg ha-1 ano-1 de N:0,8 K2O, na ausência da irrigação, enquanto a maior foi de 9.169 kg ha-

1 de MS, com a dose de 700 kg ha-1 ano-1 de N:0,8 K2O e lâmina de água de 120% ETc, 
resultando em aumento de 104% na produtividade da MS. Esse aumento indica a importância 
da irrigação e da adubação nitrogenada e potássica para incrementar a produtividade do capim 
Xaraés no período seco do ano. 

Fixando a dose de N:0,8 K2O, verificou-se que em cada unidade percentual da (ETc) 
houve acréscimo de 20,5 kg ha-1 de MS. Mantendo a lâmina de água constante, observou-se 
que cada quilograma de adubo (formulado à base de ureia e cloreto de potássio) aplicado 
promoveu acréscimo médio de 3,7 kg ha-1 de MS. 

A partir da Eq. 2, mantendo-se as lâminas de água constantes e variando as doses, 
obteve-se a Figura 2A. Mantendo-se as doses constantes e variando-se as lâminas, obteve-se a 
Figura 3A, a qual indica que tanto a dose de adubo, como a lâmina de água colaboraram para 
o incremento da produtividade do capim Xaraés. 
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Figura 2. Produtividade de matéria seca do capim Xaraés nas diferentes lâminas aplicadas 
(%ETc), em função das doses de adubo (kg ha-1 ano-1 de N:0,8 K2O), durante os períodos seco (a) 
e chuvoso (b). 
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Figura 3. Produtividade de matéria seca do capim Xaraés nas diferentes doses de adubo (kg ha-1 
ano-1 de N;0,8 K2O), em função das lâminas aplicadas (% ETc), durante os períodos seco (a) e 
chuvoso (b). 
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A menor produtividade no período chuvoso foi de 7.528 kg ha-1 de MS, com a aplicação 
da dose de 100 kg ha-1 de N:0,8 K2O e da lâmina de água de 120% ETc. A maior no mesmo 
período foi de 11.333 kg ha-1 de MS, com a aplicação da dose máxima estimada de 
576,7 kg ha-1 de N:0,8 K2O e lâmina de água de 120% da ETc. 

Fixando-se a dose de N:0,8 K2O, verificou-se que em cada unidade porcentual da ETC 
houve uma redução de 7,12 x 10-2 kg ha-1 de MS do capim Xaraés. No entanto, mantendo-se a 
lâmina de água constante, cada quilograma de adubo aplicado até o ponto de inflexão de 
máxima produtividade, correspondente a 576,7 kg ha-1 ano-1 de N:0,8 K2O, proporcionou 
acréscimo médio de 11 kg ha-1de MS. 

Aplicando-se a Eq. 3 para a estimativa de produtividade de matéria seca no período 
chuvoso e mantendo-se as lâminas de água constantes e variando-se as doses de N:0,8 K2O, 
obteve-se a Figura 2B e variando-se as lâminas de água e mantendo-se constantes as doses de 
N:0,8 K2O, a Figura 3B. Em ambas as figuras, nota-se que a dose de N:0,8 K2O foi o fator 
que mais colaborou para os ganhos de produtividade da MS, sendo pouco expressivo o efeito 
da lâmina de água aplicado na irrigação. Essa redução pode ser devida à inversão do line 
source, em que tratamentos sem irrigação ou pouco irrigados no período seco apresentam 
maiores produtividades no período chuvoso. Esse fenômeno pode ter sido ocasionado por 
maior concentração de nutrientes no solo nos tratamentos com elevados déficits hídricos no 
período seco em relação aos tratamentos de maior lâmina. 

Um aspecto a ser observado na inversão do line source no período chuvoso é a pequena 
colaboração para a redução da estacionalidade de produção da MS. A redução na 
estacionalidade da produção da MS no período seco e período chuvoso foi de 59,2 para 
87,5%, sem e com o uso da irrigação, respectivamente. É importante salientar que os valores 
dessa relação são muito superiores aos valores encontrados em outras regiões como o centro 
sul do Brasil, tanto nas condições de sequeiro irrigado, comprovando as excelentes condições 
climáticas para a atividade pecuária (Aguiar, 1998; Benedetti et al., 2000; Alencar, 2007). 

Na Figura 4, são apresentadas as produções de matéria seca do capim Xaraés e a variação 
da temperatura mínima diária mensal durante o período experimental. As produções variaram 
de 592 a 2.208 kg ha-1 de MS do capim Xaraés. Observou-se, na mesma também, que, a 
variação na produção de MS acompanhou a da temperatura mínima diária mensal ao longo do 
ano. 
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Figura 4. Produtividade de matéria seca do capim Xaraés e variação da temperatura mínima 
diária mensal durante o período experimental. 
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Rolim (1994) mencionou que baixa temperatura noturna nas regiões tropicais e 
subtropicais seria o principal agente causador da estacionalidade da produção de forragem em 
capim do gênero Megathyrsus. Na Figura 4, observou-se que a Urochroa, representado pelo 
capim Xaraés, apresentou estacionalidade de produção de forragem. 

Na Tabela 3, são apresentadas as produtividades de matéria seca para a interação período 
x dose de adubo x lâmina de água. As produtividades do capim Xaraés no período seco 
diferiram das obtidas no período chuvoso nas seguintes situações: na dose de 100 kg ha-1 ano-1, 
nas lâminas de 0,18 e 45% da ETc; nas doses de 300 e 500. As produtividades em todas as 
lâminas de água, exceto nas lâminas de 45% e 120%, respectivamente, e, por fim, na dose de 
700 kg ha-1 ano-1, todas as lâminas de água, exceto em 18 e 100% da ETc. 

 
Tabela 3. Valores médios da produtividade da matéria seca (kg ha-1) do capim Xaraés para a 
interação período x lâmina de água x dose de adubo. 

Dose de N:0,8 K2O (kg ha-1 ano-1) 
100 300 

Lâmina de 
Água 

(% ETc) P1 P2 P1 P2 
0 4.834 b 5.027 b 11.751 a 
18 4.459 b 8.145 a 5.893 b 10.599 a 
45 5.930 b 8.305 a 6.468 a 9.763 a 
77 6.145 a 7.421 a 7.511 b 9.140 a 
100 6.593 a 7.562 a 6.838 b 11.347 a 
120 6.611 a 7.835 a 7.343 b 9.699 a 

500 700  
P1 P2 P1 P2 

0 10.739 a 6.733 b 11.339 a 
18 6.058 b 11.051 a 6.992 b 11.468 a 
45 7.123 b 10.842 a 7.152 a 10.289 a 
77 7.281 b 10.081 a 8.356 b 10.598 a 
100 7.633 b 9.847 a 10.149 a 10.733 a 
120 8.095 a 9.596 a 9.133 b 10.770 a 

* Médias seguidas de, pelo menos, uma mesma letra nas linhas para cada lâmina de água e dose de adubo não 
diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. P1 = período seco e P2 = período chuvoso. 

 
4. CONCLUSÃO 

Nos períodos seco e chuvoso do ano, o capim Xaraés alcançou maior produtividade, com 
a aplicação da lâmina de água e da dose de adubo máximas.  

O aumento da dose de adubo e lâmina de água aplicadas resulta em maior incremento de 
produtividade no período seco do ano.  

O capim Xaraés apresentou baixa estacionalidade da produção de matéria seca, 
potencializada, principalmente, pela irrigação. 
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RESUMO  

Foram utilizadas 1442 séries de dados de 996 derivadores oriundos de bancos de dados 
públicos e de pesquisa com o objetivo de decompor e estimar o campo de velocidade das 
correntes superficiais entre as latitudes de 30º S e 50º S no Oceano Atlântico Sul, com ênfase 
na Corrente Sul Atlântica (CSA). A CSA compõe o limite sul do Giro Subtropical no Oceano 
Atlântico Sul e possui forte interação com outras correntes como, por exemplo, a Corrente 
Circumpolar Antártica (CCA). Os dados foram tratados segundo a teoria de Taylor (1920). 
São apresentados e discutidos o mapa do campo de velocidade para a região de estudo, bem 
como os valores médios da intensidade de corrente e desvio padrão. As maiores intensidades 
de velocidade média estimadas encontram-se na origem da CSA e na Corrente das Malvinas 
(CM). A intensidade média da CSA é de aproximadamente 30 cm.s-1 e os maiores valores são 
observados em sua origem decaindo na direção leste. A CSA é composta por um sistema que 
contém um eixo principal e dois ramos, norte e sul. A CSA-N alimenta a Corrente de 
Benguela e a CSA-S escoa a leste em direção ao Oceano Índico. O padrão de escoamento 
observado para a CSA apresenta característica meandrante e alta variabilidade nas regiões 
onde há interação desta com outras correntes e feições de mesoescala. 

 
Palavras-chave: circulação oceânica; derivadores Lagrangianos; campo de velocidade de corrente; 
Corrente Sul Atlântica. 
 

Study of the velocity field of surface currents in the South Atlantic 
Ocean derived from drifting buoy data 

ABSTRACT 
A total of 1442 data series of 996 drifters from public and research databases were 

analyzed in order to decompose and to estimate the velocity field of surface currents between 
30º S and 50º S in the South Atlantic Ocean, with emphasis on the South Atlantic Current 
(SAC). The SAC is the southernmost limit of the South Atlantic Subtropical Gyre and presents 
strong interaction with other currents such as the Antarctic Circumpolar Current (ACC). The 
data were processed according to the Taylor's theory. The velocity field map for the study area 
as well as the mean values of the current intensity and associated standard deviation are 
presented and discussed. The highest estimated values of the average current velocity are 
located at the origin of the SAC and at the Malvinas Current (MC). The mean intensity of the 
SAC is approximately 30 cm.s-1 and the highest intensity values are observed at its origin 
decaying towards east. The SAC comprises a system containing a main axis and two branches, 
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north and south. The N-SAC feeds the Benguela Current and the S-SAC leaks to the east 
towards the Indian Ocean. The flow pattern observed for the SAC presents a meandering 
characteristics and high variability in the regions where it interacts with other currents and 
mesoscale features. 
 
Keywords: ocean circulation; Lagrangian drifters, current velocity field; South Atlantic Current. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A disseminação da tecnologia de telemetria e posicionamento global por satélites, 
iniciada a partir dos anos 1970, permitiu que a posição de boias de deriva (também conhecidas 
como derivadores) de superfície pudesse ser rastreada em qualquer parte do oceano em 
intervalos de tempo relativamente curtos. Os dados de telemetria e posicionamento por 
satélites levaram a um avanço muito grande no estudo da circulação global (Lumpkin e Pazos, 
2007). As boias de deriva, por meio de seu deslocamento livre na superfície do mar, fornecem 
medidas de corrente chamadas Lagrangianas, sendo fortes ferramentas para que se estudem os 
processos cinemáticos e dinâmicos do oceano. Mapas do campo de velocidade de corrente em 
uma determinada região do planeta podem ser obtidos a partir das trajetórias percorridas pelas 
boias de deriva no espaço. Técnicas estatísticas podem ser empregadas para gerar dados 
médios de corrente em caixas ou sub-regiões que compõe uma grade regular em determinada 
região de interesse no oceano (Lumpkin, 2003). Em oceanografia física, a velocidade é uma 
das principais variáveis a ser medida ou estimada para o estudo de circulação das correntes 
oceânicas. A partir dessa variável é possível descrever os tipos de movimento e, assim, 
caracterizar o tipo de fluxo predominante no mar (Thorpe, 2007).  

A circulação superficial no Oceano Atlântico Sul engloba um Giro Subtropical (GS) 
anticiclônico centrado em latitudes próximas a 36º S, estendendo-se aproximadamente entre 
23º S e 46º S (Núñez-Riboni et al., 2005). As águas da camada superior na porção central do 
giro alcançam profundidades entre 500 m e 1000 m (Peterson e Stramma, 1991). No seu limite 
norte, as camadas superiores se restringem a profundidades em torno de 200 m. No limite sul a 
camada superior atinge cerca de 800 m. O GS é formado pela interação entre diversas 
correntes oceânicas que, de norte pra sul e de leste para oeste são: (i) Corrente Sul Equatorial 
(CSE), (ii) Corrente do Brasil (CB), (iii) Corrente Sul Atlântica (CSA) e (iv) Corrente de 
Benguela (CBg) (Stramma e England, 1999; Stramma e Peterson, 1990; Reid et al., 1977).  

Na porção sudoeste do Oceano Atlântico, onde a CB gira para a direção leste após se 
encontrar com a Corrente das Malvinas (que não é compreendida no GS), existe uma região de 
forte variabilidade de mesoescala caracterizada pela frente oceanográfica conhecida como 
Confluência Brasil-Malvinas (CBM). A sudeste da CBM, encontra-se uma elevação da 
topografia de fundo oceânica conhecida como o elevado de Zapiola (ou Zapiola Rise), 
centrado aproximadamente em 45º S, 45º W. Essa feição submarina se estende por 1000 km na 
direção zonal e 600 km na direção meridional. Algumas observações in situ revelam que a 
presença de uma circulação anticiclônica em torno dessa área modifica localmente o padrão de 
circulação do GS (Saraceno et al., 2009). Na porção sul do GS, a dinâmica da CSA é 
modulada pela variabilidade de mesoescala imposta pela presença da Frente Subtropical 
(Peterson e Stramma, 1991) e por processos de interação oceano-atmosfera. 

Com base na então nova técnica de rastreamento de boias de deriva a partir de satélites 
nos anos 1970, o Oceano Atlântico Sul passou a ser melhor estudado. Por meio do First GARP 
Global Experiment (FGGE), como parte do Global Atmospheric Research Program (GARP), 
mais de 300 boias de deriva foram lançadas no oceano com o objetivo de medir as correntes 
superficiais, a pressão atmosférica ao nível do mar e a temperatura da superfície do mar (Large 
e Van Loon, 1989; Garret, 1980; UNESCO, 1978). Desde a realização do FGGE até os dias de 
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hoje, diversos programas, especialmente o WOCE (World Ocean Circulation Experiment) na 
década de 1990 fomentaram o estudo da circulação do Oceano Atlântico Sul fazendo uso de 
dados de boias de deriva rastreadas por satélite. Autores como: Patterson (1985), Piola et al. 
(1987), Olson et al. (1988), Figueroa e Olson (1989), Schäfer e Krauss (1995), Souza (2000), 
Souza e Robinson (2004), Oliveira (2008), entre outros, utilizaram dados oriundos dessas 
boias de deriva para descrever a variabilidade de grande escala do Oceano Atlântico Sul e/ou a 
variabilidade de mesoescala da região CBM. 

Devido ao fato de que maior parte da variabilidade do Oceano Atlântico Sul está 
concentrada na região da CBM, a maior parte dos autores tende a concentrar seus estudos 
nessa área. Uma caracterização mais precisa do sistema de correntes da CSA ainda é deficiente 
para o Oceano Atlântico Sul. Dados mais recentes oriundos de vários programas internacionais 
e nacionais ainda não foram utilizados para uma descrição mais detalhada das correntes 
marinhas na porção sul do GS onde se localiza a CSA e a Frente Subtropical. Este trabalho 
teve por objetivo decompor e estimar o campo de velocidade das correntes superficiais no 
Oceano Atlântico Sul (OAS) entre as latitudes de 30º S a 50º S e longitudes de 65º W a 5º E, a 
partir de dados de boias de deriva disponibilizados por vários bancos de dados públicos 
nacionais e internacionais. Uma grande ênfase é dada à Corrente Sul Atlântica ao longo de 
todo o seu eixo zonal, desde a sua região de origem na CBM até a longitude onde se mescla 
com a CSE na parte sudeste do Giro Subtropical. O trabalho é organizado da seguinte maneira: 
no Capítulo 2 se apresentam os materiais e métodos utilizados, o Capítulo 3 apresenta os 
resultados e discussões e o Capítulo 4 apresenta as principais conclusões obtidas. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Dados públicos de seis bancos de dados nacionais e internacionais de dados de boias de 
deriva foram utilizados nesse trabalho. Os bancos de dados, descritos na Tabela 1, são dos 
seguintes programas e projetos de pesquisa: (i) MEDS - Marine Environmental Data Center 
(http://www.medsdmm.dfo-po.gc.ca/meds/Prog_Int/CLIVAR/SVP/kiel/Data_e.asp); (ii) 
AOML - Atlantic Ocean Marine Laboratory (http://www.aoml.noaa.gov/envids/gld/ 
index.php); (iii) COROAS (Circulação Oceânica na Região Oeste do Atlântico Sul, projeto de 
pesquisa FAPESP); (iv) PNBoia - Programa Nacional de Boias 
(http://goosbrasil.org/pnboia/index.html); (v) GOAL - Grupo de Oceanografia de Altas 
Latitudes (projeto de pesquisa CNPq/PROANTAR); (vi) GOOS - Global Ocean Observing 
System (http://www.aoml.noaa.gov/goos/goos-operational.php). Devido ao fato de que muitos 
dos bancos supracitados possuem dados coincidentes, um laborioso trabalho de refinamento de 
dados foi feito para que boias com identificações distintas mas com dados coincidentes não 
fossem computadas duplamente. Eventuais conjuntos de dados correspondentes aos mesmos 
derivadores, porém com períodos de cobertura complementares ou parcialmente sobrepostos, 
foram fundidos visando maior cobertura temporal. Foram criadas assim, 20 novas séries de 
dados chamados de “híbridos” (Tabela 1). Todos os outros dados foram categorizados junto a 
um (somente um) dos bancos de dados originais. A partir dos diversos bancos descritos aqui, 
foram disponibilizadas 1442 séries de dados de 996 boias de deriva. Todos os derivadores 
utilizados são do modelo padrão WOCE (Sybrandy et al., 1992).  
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Tabela 1. Número de derivadores e série de dados utilizadas no trabalho 

Fonte Número de 
derivadores 

Número de séries 
de dados Horas de dados Período 

MEDS 230 254 89.952 01/11/1989 a 01/04/2006 

AOML 563 725 115.536 02/11/1989 a 31/07/2005 

COROAS 13 28 20.760 17/02/1993 a 02/07/1995 

PNBoia 27 240 55.104 14/04/1999 a 02/06/2007 

GOAL 144 165 11976 11/01/2003 a 12/07/2005 

GOOS 6 10 15.696 22/09/2004 a 06/10/2006 

Híbridos 13 20 68.424 01/11/1997 a 31/11/2005 

TOTAL 996 1442 377.448 01/11/1989 a 02/06/2007 

 
Os dados foram tratados temporalmente para o intervalo total do período de dados 

disponíveis, isto é, entre 01/11/1989 e 02/06/2007. Dessa forma, os resultados encontrados 
referem-se ao período global, e não às variações sazonais. Com o intuito de minimizar 
possíveis erros e garantir a qualidade dos dados, utilizou-se a metodologia de teste de 
qualidade dos dados proposta por Hansen e Poulain (1996). Os dados foram interpolados pelo 
método de interpolação cúbica com intervalo de 6 horas e passaram por filtro passa-baixa para 
remoção da alta frequência. Os dados foram então distribuídos em grades geográficas de 0,5 x 
0,5 graus de latitude e longitude obedecendo aos critérios que devem ser satisfeitos para que o 
escoamento possa ser considerado homogêneo e estacionário de acordo com a teoria de Taylor 
(Oliveira, 2008; Schäfer e Krauss, 1995). As informações contidas nas caixas são consideradas 
medidas independentes se elas resultam de diferentes boias ou da mesma bóia, desde que essa 
bóia permaneça na célula mais do que uma escala integral temporal Lagrangiana.  

O campo de velocidade V compõe-se de um valor médio V  e das componentes de 
flutuação caótica V' (componente turbulenta) da velocidade. As componentes das perturbações 
da velocidade de corrente no oceano, isto é, u′ e v′ são consideradas principalmente devido a 
vórtices e meandros, se as flutuações de alta frequência (como ondas inerciais e marés) forem 
removidas. Assim, as componentes das velocidades turbulentas contêm informações oriundas 
do campo de mesoescala (Schäfer e Krauss, 1995). O campo de velocidade é dividido, no 
movimento bidimensional, em uma média temporal e um desvio sobre a média. As 
componentes zonais e meridionais são dadas por: 
 

u'+u=ur  e v'+v=vr               [1] 
 

Os valores médios u  e v  são dados por: 
 

∑
N

=i
iu

N
=u

1

1
 e ∑

N

=i
iv

N
=v

1

1
             [2] 

 
em que N é o número de observações independentes contido na grade. Dessa forma, a 
velocidade média de corrente (V ) e o desvio padrão médio (Std.) podem ser determinados 
por: 
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22 v+u=V  e ( ) 1/22 −− ∑∑ NVV=Std           [3] 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com intuito de aprimorar a discussão e exposição dos resultados, a área desse estudo foi 
dividida em setores que englobam algumas das principais regiões dinamicamente ativas do 
Oceano Atlântico Sul. A Figura 1 apresenta os vetores de velocidade média superficial de 
corrente na região de estudo para o período analisado. A figura também apresenta os diversos 
setores analisados com maior detalhe nesse estudo; (i) o setor CM, localizado sobre a região 
do núcleo do escoamento da Corrente das Malvinas; (ii) o setor CB, localizado sobre a porção 
final (sul) da Corrente do Brasil; (iii) o setor CBM, que engloba a Confluência Brasil-
Malvinas; (iv) o setor CSA, representando uma porção central da Corrente Sul Atlântica; (v) o 
setor CSA-N, englobando o ramo norte da CSA; (vi) o setor CSA-S, que engloba o ramo sul 
da CSA; (vii) FR, a região onde a Frente Polar se encontra com a Frente Subantártica; (viii) e 
o setor ZR que engloba o giro anticiclônico da região do elevado de Zapiola. 
 

 
Figura 1. Vetores de velocidade média superficial de corrente e setores representativos das 
principais regiões discutidas no trabalho referenciadas aproximadamente por: Corrente do Brasil 
(CB), Corrente das Malvinas (CM), Confluência Brasil-Malvinas (CBM), Corrente Sul Atlântica 
(CSA), Frente Polar e Frente Subantártica (FR), ramo norte da CSA (CSA-N); ramo sul da CSA 
(CSA-S) e elevado de Zapiola (ZR). 

 
A Figura 2 apresenta a intensidade média de corrente e o desvio padrão médio da 

velocidade. O mapa apresentado nessa figura, juntamente com o mapa de vetores de 
velocidade de corrente (Figura 1) demonstra claramente que a Corrente Sul Atlântica, na sua 
porção mais leste, divide-se em dois ramos claramente identificados, um a norte e outro a sul. 
No decorrer deste texto esses ramos serão denominados como CSA-N (ramo norte da CSA) e 
CSA-S (ramo sul da CSA). O maior valor de intensidade média de corrente (V ) para toda a 
região de estudo foi encontrado no setor CM. Outra região que apresenta alto valor de V  é o 
setor FR, onde a Frente Polar atinge latitudes mais baixas e se confunde com a Frente 
Subantártica, conforme também observado por Oliveira (2008). 

A Tabela 2 apresenta os valores mínimos, médios e máximos da intensidade média e 
desvio padrão da média de corrente para os setores descritos na Figura 1. A Tabela 2 também 
mostra as componentes zonal e meridional do vetor velocidade de corrente superficial para 
esses setores. Dentre todos os setores analisados, o setor da Frente Subantártica foi aquele que 
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apresentou intensidades de corrente mais elevadas (média = 50 cm.s-1). Maiores intensidades 
de corrente também foram verificadas no setor da CBM (média = 45 cm.s-1) e CM (média = 41 
cm.s-1). A menor intensidade de corrente para a região analisada foi no setor do elevado de 
Zapiola (ZR) (média = 17 cm.s-1). Na porção central e ramo norte da CSA, os valores médios 
encontrados foram de 26 cm.s-1 e 20 cm.s-1, respectivamente. 

A partir dos dados de desvio padrão (std), nota-se que as regiões da CBM (std = 34), FR 
(std = 25) e porção sul da CB (std = 19) são aquelas que apresentaram maior variabilidade no 
período analisado. Os processos relacionados a essa variabilidade são conhecidamente ligados 
a instabilidades baroclínicas e formação de vórtices de mesoescala típicos dessas regiões. No 
setor CSA, os maiores valores encontrados podem estar relacionados às estruturas de meso-
escala da CBM próximas da origem da CSA. A leste, o meandramento da CSA pode estar 
relacionado com os efeitos da extensão da Corrente das Agulhas (Richardson, 2007). 

 
Tabela 2. Valores da intensidade média e desvio padrão médio de corrente; componentes médias e 
turbulentas do campo de velocidade de corrente para os diversos setores na área de estudo. 

V (cm.s-1) Setor Latitude 
(ºS) 

Longitude 
(ºW) Mín. Máx. Méd. 

Std. u  v  u' v' 

CM 36 – 50 61 – 53 1 100 41 11 4 34 7 10 

CB 30 – 45 58 – 48 4 83 33 19 3 29 17 21 

CBM 38 – 42 53 – 54 14 88 45 34 11 38 25 40 

FR 47 – 50 45 – 35 9 95 50 25 49 8 25 13 

CSA 35 – 45 50 – 20 1 98 26 15 22 3 20 18 

CSA-N 33 – 39 20 – 0 1 54 20 11 18 1 14 11 

CSA-S 39 – 46 20 – 0 4 80 38 14 36 2 14 9 

ZR 43 – 46 47 – 39 3 63 17 10 4 3 14 12 

 
Observa-se na Figura 2a que o escoamento médio no setor CSA-S apresenta valores 

próximos de 40 cm.s-1, sendo o valor máximo encontrado igual a 80 cm.s-1. Já os valores no 
setor da CSA-N, permanecem próximos de 20 cm.s-1. A região entre os ramos da CSA 
apresenta valores baixos de V  (~10 cm.s-1 a 15 cm.s-1). A CSA-N apresenta valores médios de 
V  que podem ser interpretados como uma estabilização da corrente. Entretanto, a CSA-S 
apresenta valores médios de V  que indicam uma aceleração da corrente, provavelmente 
causada pela interação da CSA com a CCA. 
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Figura 2. Mapas de (a) intensidade média e (b) desvio padrão médio de corrente (cm.s-1). 

 
O desvio padrão médio do campo de velocidade pode ser utilizado para representar a 

variabilidade da circulação oceânica. A região com maior variabilidade é concentrada no setor 
CBM (Figura 2b), com valores da ordem de 45 cm.s-1. O valor encontrado indica, conforme já 
observado por Chelton et al. (1990), que esta é umas das regiões de maior variabilidade e 
complexidade do oceano global e, portanto, de mais alta energia turbulenta de mesoescala. O 
maior valor encontrado para o desvião padrão médio encontra-se na latitude média de 40º S e 
54º W aproximadamente, com valor de 64 cm.s-1. Tal latitude foi identificada por Oliveira 
(2008) como sendo o jato de extensão da CB. Olson et al. (1988) observaram que essa região 
também compreende o chamado fluxo de retorno da CB.  

A Figura 3 indica as componentes médias zonal (Figura 3a) e meridional (Figura 3b) do 
campo de velocidade superficial da região de estudo. Valores positivos (negativos) da 
componente zonal indicam que o escoamento se dá para a direção leste (oeste), enquanto que 
valores positivos (negativos) da componente meridional indicam que o escoamento se dá para 
a direção norte (sul). Na Figura 3a, o giro anticiclônico típico do setor ZR está evidenciado e 
centrado em 44,5º S – 44,5º W, concordando com Saraceno et al. (2009). Os valores negativos 
da componente zonal da corrente, entre 30º S e 33º S, podem estar associados ao escoamento 
da Corrente de Benguela (CBg) fluindo para noroeste na parte oeste do GS. Na Figura 3 os 
maiores valores positivos (negativos) das componentes zonal e meridional de corrente estão 
associados à CB (CM), evidenciando a direção predominante dessas correntes paralelas à costa 
sul-americana. 

As componentes turbulentas zonais e meridionais do campo de velocidade são 
apresentadas na Figura 4. Nos setores CSA e FR, observam-se maiores valores para a 
componente turbulenta zonal (Figura 4a), indicando maior variabilidade das correntes nessa 
direção. Tal fato pode estar relacionado ao forte escoamento meandrante tanto da CCA quanto 
da CSA em direção leste. Na Figura 4b, observa-se que a maior variabilidade ocorre na parte 
oeste da região de estudo sobre a CBM.  
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Figura 3. Componentes médias zonal (a) e meridional (b) do campo de velocidade 
(cm.s-1).  

 

 
Figura 4. Componentes turbulentas (a) zonal e (b) meridional do campo de velocidade 
(cm.s-1). 
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4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho analisou dados de 996 boias de deriva rastreadas por satélite, 
distribuídos entre os anos de 1989 a 2007, oriundos de vários programas e projetos de pesquisa 
nacionais e internacionais. Apesar de não identificar fenômenos sazonais, o trabalho oferece 
resultados consistentes com outros apresentados na literatura, com a vantagem de ter sido 
obtido com um maior número de derivadores e sobre um período de tempo maior. O trabalho 
descreve com precisão de 0,5 x 0,5 graus de latitude e longitude a circulação superficial do 
Oceano Atlântico Sul, com ênfase na Corrente Sul Atlântica.  

Com os valores estimados do campo de velocidade superficial foi possível analisar o 
escoamento da CSA desde sua origem até a bifurcação de seu eixo principal. A partir dos 
mapas do campo de velocidade, confirmaram-se os fluxos da CB e da CM para sudoeste e 
nordeste, respectivamente, além do fluxo de retroflexão da CB e o giro anticiclônico no 
entorno do elevado de Zapiola. 

O desvio padrão médio do campo de velocidade pode ser utilizado para identificar as 
regiões de maior variabilidade da circulação superficial de corrente. Os maiores valores foram 
observados na região da CBM (decrescendo em direção ao leste sobre a CSA) e no setor da 
FR, onde a alta variabilidade pode estar associada à interação da CSA com a CCA.  

A CSA é composta por um sistema de correntes que contém um eixo principal e dois 
ramos, norte e sul. A CSA-N alimenta a Corrente de Benguela na porção extrema leste do GS, 
e a CSA-S escoa para leste em direção ao Oceano Índico. A Corrente Sul Atlântica apresenta 
uma característica meandrante em todo seu eixo, porém não turbulenta, podendo ser 
caracterizada como uma corrente estável dinamicamente. A variabilidade é maior nas 
proximidades das regiões mais energéticas do Atlântico Sul, onde se observa a interação da 
CSA com outras correntes e feições de mesoescala. Estudos futuros deverão se concentrar na 
análise sazonal dos dados dos derivadores e no estudo da influência da circulação da CSA 
sobre os processos de interação oceano-atmosfera na porção sul do Giro Subtropical do 
Oceano Atlântico Sul. 
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RESUMO  

A ausência de equações de chuvas intensas para o Estado do Mato Grosso e a 
necessidade de maior segurança na elaboração de projetos e dimensionamento de obras 
hidráulicas, objetivou este estudo na obtenção das relações de intensidade-duração-frequência 
(IDF) e do modelo de Bell. Utilizou-se, então, da metodologia da desagregação da chuva de 
24 h para as observações diárias de 136 estações pluviométricas do Estado do Mato Grosso 
disponíveis no banco de dados da Agência Nacional de Águas. Empregando a distribuição de 
Gumbel foram estimadas para cada tempo de duração, as chuvas intensas para os períodos de 
retorno de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos e, posteriormente, para cada estação, ajustaram-se as 
relações IDF e os modelos de Bell. Os coeficientes das relações IDF e dos modelos de Bell 
ajustados pelo método dos mínimos quadrados, para todas as estações avaliadas, apresentaram 
coeficientes de determinação e o índice de concordância de Willmott superiores a 0,98 e 0,85, 
respectivamente, o que classifica o ajustamento como ótimo. 

 
Palavras-chave: chuva de projeto; modelo de Bell; intensidade-duração-frequência. 
 

Intense rainfalls prediction models for the state of Mato Grosso, 
Brazil 

ABSTRACT  
Rain intensity data are necessary to increase security of hydraulic projects. The objective 

of this study was to determine the relationships among intensity-duration-frequency (IDF) and 
Bell’s model for the State of Mato Grosso, Brazil. The equations were obtained by 
disaggregation of 24 h rainfall data from 136 rain stations available in the National Water 
Agency (ANA) data base. Employing Gumbel distribution, the rainfalls were estimated for 
each time duration and for the return periods of 2, 5, 10, 25, 50 and 100 years, and thereafter 
for each season.  The coefficients of IDF relationships and Bell’s models were adjusted by the 
minimum square method, for all seasons evaluated. The coefficients of determination and 
Willmott agreement index exceeded 0.98 and 0.85, respectively, for all stations, which 
classifies the adjustment of the rainfall models as great. 

 
Keywords: rainfall; Bell’s model; intensity-duration-frequency. 
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1. INTRODUÇÃO  

No ciclo hidrológico, a precipitação representa a principal variável de entrada de água no 
sistema, sendo fundamental para o entendimento da dinâmica hídrica do meio físico. Seu 
entendimento e comportamento são de suma importância para estudos estratégicos associados 
ao planejamento do meio ambiente, geração de energia e manejo da agricultura, 
especialmente em condições tropicais (Mello e Silva, 2009). 

Para o dimensionamento de obras hidráulicas, tanto urbanas, como rurais, é necessário o 
conhecimento da precipitação esperada, de modo que a estrutura planejada possa resistir 
adequadamente. No caso de obras rurais, esse tipo de conhecimento é necessário para o 
planejamento de sistemas de terraceamento agrícola, drenagem em estradas e implantação de 
barragens para atenuação de cheias, entre outros (Mesquita et al., 2009). 

As chuvas naturais durante sua ocorrência têm distribuição irregular tanto temporalmente 
quanto espacialmente, apresentando consideráveis alterações em termos de intensidade 
(Oliveira et al., 2010). As precipitações pluviométricas de maior intensidade e com grande 
frequência elevam o risco de ocorrência da erosão do solo, inundações, perdas agrícolas, além 
de problemas em reservatórios (Araújo et al., 2008). Essas características são mais 
significativas quando associadas às condições de relevo movimentado, características físico-
hídricas do solo adversas, uso e manejo dos solos inadequados (Santos et al., 2010). 

O dimensionamento de drenos, vertedores de barragens e obras de proteção contra cheias 
e erosão hídrica, requer o estudo das precipitações intensas ocorridas no local de interesse, 
para definição da chuva de projeto a partir da qual é definida a vazão a ser utilizada. A chuva 
crítica de projeto é aquela que apresenta grande lâmina precipitada, durante pequeno intervalo 
de tempo mesmo que, frequentemente, essas chuvas causem consideráveis prejuízos materiais 
e humanos (Silva et al., 2003; Costa et al., 2001). 

Segundo Mello et al. (2008), quando a chuva intensa é associada a uma duração e a um 
tempo de retorno específico, passa a ser considerada como uma chuva de projeto, que uma 
vez aplicada a um modelo chuva-vazão, possibilita a estimativa da vazão de projeto. Quando 
se necessita da chuva de projeto para localidades que não dispõem de séries históricas de 
precipitação, muitas vezes são utilizadas equações de locais próximos, o que pode 
comprometer a confiabilidade da estimativa (Cruciani et al., 2002). 

Back (2008) e Oliveira et al. (2008a) comentam que, para a utilização prática e adequada 
dos dados de chuva, na elaboração de projetos de drenagem, barragens e obras de proteção 
contra cheias e erosão hídrica, faz-se necessário conhecer a relação intensidade-duração-
frequência (IDF) das chuvas intensas. Clarke e Silva (2004) sugeriram que as séries de dados 
têm que ser suficientemente longas e representativas do local de estudo, pois só assim pode-se 
observar a variabilidade climática de uma região, principalmente em relação a chuvas 
intensas.  

Segundo Oliveira et al. (2008a), a determinação da relação IDF apresenta grandes 
dificuldades em função da escassez  de registros pluviográficos, da baixa densidade da rede 
de pluviógrafos e do pequeno período de observações disponível; além disso, a metodologia 
para sua obtenção exige um exaustivo trabalho de tabulação, análise e interpretação de grande 
quantidade de pluviogramas (Oliveira et al., 2008b; Cecílio e Pruski, 2003). Entretanto, os 
dados pluviográficos não são tão facilmente disponíveis; o que existem em abundância são 
dados pluviométricos. Diante dessa realidade, é preciso desenvolver metodologias de 
estimativas de curvas IDF, em locais que possuam pouco ou nenhum dado pluviográfico. 

A ausência de estações pluviográficas e de séries históricas longas tem levado os 
engenheiros a utilizarem relações que permitam a estimativa da chuva crítica de projeto, com 
base em dados de pluviômetros. No meio científico, tem-se buscado um modelo de 
desagregação de chuva diária que leve à obtenção da relação IDF cujo desvio entre o valor 
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ajustado e o observado seja admissível de ser utilizado em projetos de obras hidráulicas, ou 
seja, na estimativa da chuva de projeto, que é um dos dados de entrada em modelos que fazem 
a transformação chuva-vazão (Damé et al., 2008). 

No Brasil, algumas metodologias foram desenvolvidas com vista à obtenção de chuvas 
de menor duração a partir de registros pluviométricos, devido à existência, no território 
nacional, de uma vasta rede pluviométrica. Essas metodologias empregam coeficientes para 
transformar chuva máxima diária em chuvas de menor duração, dentre as quais estão a das 
isozonas proposta por Torrico (1975) e a da desagregação da chuva de 24 h, do DAEE-
CETESB (1979). 

Obtendo-se dados de precipitação diária, associados aos períodos de retorno de interesse, 
pode-se utilizar de forma adequada a metodologia da desagregação. Assim, a relação entre as 
alturas de precipitação, em função da duração de desagregação e o período de retorno, 
originam curvas IDF a partir de registros pluviométricos (Damé et al., 2008). Segundo Back 
(2008), o método da desagregação apresenta a vantagem de ser de uso simples e fornecer 
resultados satisfatórios e com grande similaridade para diferentes localidades para as quais os 
coeficientes foram gerados. 

Oliveira et al. (2008a) avaliaram o desempenho pelo uso do índice de concordância de 
Willmott, de algumas metodologias para a estimativa da precipitação máxima no estado de 
Goiás, e verificaram que o método das isozonas apresentaram menores desvios que o da 
desagregação quando comparados com as relações IDF ajustadas a partir de pluviogramas. 

Robaina (1996), avaliando a técnica da desagregação para 32 localidades do Estado do 
Rio Grande do Sul, concluiu que a metodologia é conveniente, uma vez que se obtiveram os 
desvios máximos em torno de 15%. Os autores recomendaram o uso da metodologia em 
localidades em que não há disponibilidade de registros pluviográficos. Por outro lado, 
Oliveira et al. (2005) ajustaram, para algumas localidades do Estado de Goiás e Distrito 
Federal, a relação IDF empregando o método de desagregação de chuvas de 24 h, cujos 
resultados obtidos pelas relações ajustadas apresentaram desvios relativos médios que 
variaram de -1,6 a 43,9%.  

Segundo Damé et al. (2008), o método de desagregação da chuva utilizando os 
coeficientes propostos pelo DAEE-CETESB (1979) representou a amostra de dados de 
intensidades máximas de precipitação para a localidade de Pelotas, RS, nos períodos de 
retorno de 2 e 10 anos, sendo esse, portanto, o recomendado para desagregar a precipitação 
diária. 

Uma alternativa para a obtenção da altura pluviométrica de chuva intensa associada a 
uma determinada duração e frequência de ocorrência consiste na utilização do método de Bell 
(1969). Segundo Bertoni e Tucci (1993) e Righetto (1998), o método de Bell associa a altura 
pluviométrica de uma chuva intensa para um determinado tempo de duração e período de 
retorno à chuva intensa, padrão de 60 minutos de duração, e dois anos de período de retorno.  

Segundo Back (2008), o método de Bell se baseia na existência da similaridade entre os 
mecanismos das tormentas, em que o valor máximo das chuvas está associado às células 
convectivas, que tem características semelhantes em muitas partes do mundo e, por isso se 
utiliza de uma equação para a estimativa da chuva de projeto. A limitação dessa metodologia 
se deve ao fato de que a mesma foi gerada a partir de dados de chuva de diversas partes do 
mundo, sendo, portanto, seus resultados, função de valores médios e não específico para um 
local.  

Para contornar essa limitação, Righetto (1998) ajustou os coeficientes do modelo de Bell, 
empregando várias estações pluviográficas distribuídas no território brasileiro, obtendo assim 
uma equação geral para o Brasil. Oliveira et al. (2008b) compararam a equação ajustada por 
Righetto (1998) com outras metodologias e verificaram que ela apresentou um bom 
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desempenho na estimativa das precipitações máximas de curta duração, o que representa uma 
alternativa na determinação das chuvas críticas de projeto. 

Mello et al. (2003) ajustaram para as macrorregiões do Estado de Minas Gerais os 
coeficientes do modelo de Bell e obtiveram desvio porcentual máximo de 7,6% entre os 
valores das precipitações máximas estimados e observados. Para o Estado de Goiás, Oliveira 
et al. (2008b) ajustaram o modelo de Bell para diferentes localidades e uma equação geral 
para o estado, para as quais foram observados valores do erro-padrão médio menores que 5%. 
Para Urussanga, SC, Back (2008) verificou que as relações entre as precipitações intensas de 
duração entre 10 a 120 minutos, apresentaram diferenças inferiores a 10% pelo emprego do 
modelo de Bell ajustado localmente. 

Portanto, assume-se como hipótese de que o método da desagregação da chuva diária e 
os modelos para expressar a relação entre a intensidade, a duração e a frequência são 
adequados para se estimar a chuva de projeto associado a um período de retorno.  

Em vista do exposto, este trabalho tem como objetivos a obtenção das relações IDF e do 
modelo de Bell para diferentes localidades do Estado do Mato Grosso, empregando para tal a 
metodologia da desagregação de chuvas máximas diárias e a análise da variabilidade espacial 
dos parâmetros ajustados para ambas as metodologias empregadas na estimativa das chuvas 
de projeto de obras hidráulicas que envolvam a drenagem das vazões de pico no processo do 
escoamento superficial, tanto em áreas urbanas como nas rurais. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODO  

Utilizaram-se os dados pluviométricos pertencentes ao banco de informações 
hidrológicas da rede da Agência Nacional das Águas com 15 anos de observações diárias para 
136 estações pluviométricas do Estado do Mato Grosso. Para cada estação foram extraídos os 
valores extremos de chuvas para a composição das séries anuais. 

A desagregação da chuva de um dia em chuvas de menor duração, foi obtida pela 
metodologia proposta pelo DAEE-CETESB (1979). Obtiveram-se, então, para cada 
localidade séries anuais para as chuvas com durações de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos, e de 1, 
6, 8, 10, 12 e 24 horas.  

Segundo Araújo et al. (2008) e Oliveira et al. (2005), a variação da intensidade da chuva 
com a frequência está relacionada com a probabilidade de ocorrência ou superação do evento 
chuva, obtida, portanto, por meio de uma função de distribuição de probabilidade que permite 
a extrapolação para um número maior em anos relativamente ao número de anos de 
observação. Em geral, as distribuições de valores extremos de grandezas hidrológicas 
ajustam-se satisfatoriamente à distribuição de Gumbel (Equação 1).  
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                                                                                     [1] em que: 
hT = altura pluviométrica associada a um período de retorno, mm; 
T = período de retorno em anos; 
α e β = parâmetros da distribuição de Gumbel. 
Os parâmetros da distribuição de Gumbel, segundo Oliveira et al. (2008b), pelo método 
dos momentos são obtidos por: 
 
E(h) = α + 0,577β                                                                                          [2]  
VAR(h)=1,645β2                                                                                                             [3]  

em que: 
E(h) = valor esperado pela média dos valores máximos anuais, mm; 



OLIVEIRA, L. F. C.; VIOLA, M. R.; PEREIRA, S., MORAIS, N. R. Modelos de predição de chuvas intensas 
para o estado do Mato Grosso, Brasil. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 274-290, 2011. 
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.553) 
 

 278

VAR(h) = variância dos valores máximos anuais, mm. 
 
Posteriormente à desagregação da chuva de 1 dia e a obtenção das séries anuais dos 

valores extremos, fez-se a análise de aderência da distribuição de Gumbel pelo teste de 
Sminorv-Kolmogorov no nível de 1% de significância. Verificada a aderência dos dados à 
distribuição de Gumbel, foram estimados os valores extremos para os períodos de retorno de 
2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos e ajustadas às relações IDF e os modelos de Bell, para cada 
estação, conforme as Equações 4 e 5, respectivamente. 

( ) ( )d
b

T;t ct
Tai
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=
                                                                                                                  [4] 
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em que: 
i(t;T) = intensidade máxima média da chuva associada a uma duração e período de 
retorno, mm h-1;  

t = duração da chuva, min; 
H(60;2) = altura pluviométrica padrão de 60 min de duração e período de retorno de 2 
anos, mm; 

a, b, c e d = coeficientes de ajustamento da relação IDF específicos para cada estação; 
A, B, C, D e E = coeficientes de ajustamento do modelo de Bell específicos para cada 
estação. 
 

O desempenho dos ajustes das relações IDF e dos modelos de Bell foi avaliado pelo 
coeficiente de determinação, índice de concordância Willmott (Equação 6) que foi 
classificado empregando a Tabela 1 (Cortês, 2004). 

 
( )

( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−+−

−
−=
∑

∑
2

2

1100
mimi

ii

oooe

oe
d                                                                              [6] 

 
em que: 

d = coeficiente de desempenho de Willmott, %; 
oi e ei = valores extremos observados e estimados, respectivamente; 
om = média dos valores extremos observados, respectivamente. 

 
Tabela 1. Classificação do coeficiente de 
desempenho de Willmott. 

d (%) Classificação 
>85 Ótimo

76 a 85 Muito bom 
66 a 75 Bom  
61 a 65 Mediano 
51 a 60 Sofrível 
41 a 50 Mau 

≤40 Péssimo 
Fonte: Cortês (2004). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para todas as estações pluviométricas analisadas, a distribuição de probabilidade de 
Gumbel se mostrou adequada na estimativa da intensidade de precipitação máxima avaliada 
pelo teste de Sminorv-Kolmogorov ao nível de 1% de significância. A Figura 1 apresenta as 
distribuições de frequência da série das precipitações máximas anuais observadas e estimadas 
pelo modelo de Gumbel, para o município de Cuiabá. Pode-se observar, nesta figura, boa 
aderência entre a distribuição observada e a teórica, comportamento este que também foi 
constatado nos demais municípios analisados. 
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Figura 1. Distribuição de frequência das intensidades 
máximas diárias observadas e estimadas pelo modelo de 
Gumbel, para a  estação de Cuiabá, MT. 

 
Verificada a aderência do modelo de Gumbel se estimaram, para todas as estações, as 

intensidades das precipitações máximas para os períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 
anos e durações de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos e 1, 6, 8, 10, 12 e 24 horas. A partir dos 
valores das intensidades das precipitações máximas, foram ajustados os coeficientes das 
relações IDF e dos modelos de Bell pelo método dos mínimos quadrados para as 
Mesorregiões do Estado do Mato Grosso (Tabelas 2 a 6).  

Os coeficientes ajustados, para todas as estações avaliadas, os coeficientes de 
determinação e os índices de concordância de Willmott foram superiores a 0,98 e 0,85, 
respectivamente, o que classifica o ajuste como ótimo, conferindo boa credibilidade na 
estimativa da chuva de projeto. Portanto, se aceita a hipótese de que o método da 
desagregação da chuva diária e os modelos para expressar a relação entre a intensidade, a 
duração e a frequência são adequados para se estimar a chuva de projeto associado a um 
período de retorno.  
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Tabela 2. Coeficientes da relação IDF e modelo de Bell ajustados para as estações pluviométricas da 
Mesorregião Norte Mato-Grossense. 
Código Estação a b c d H(60,2) A B C D E 

857000 Sta. Rosa 876,5977 0,1402 9,8114 0,7251 40,9424 0,1396 0,5606 2,5846 0,1296 2,8316 

954001 Cachimbo 953,3555 0,1226 9,7893 0,7243 66,9378 0,0989 0,5020 2,0983 0,1258 2,3014 

956000 Alta Floresta 1008,9460 0,1441 9,7853 0,7242 69,6939 0,1389 0,5418 2,6305 0,1019 2,8764 

956001 Peixoto  Azevedo 973,6913 0,1347 9,7862 0,7242 67,8092 0,0709 0,3050 2,6047 0,1483 2,8458 

957001 Novo Planeta 1246,5786 0,2330 9,7872 0,7243 71,8651 0,2163 0,2574 2,6111 0,1424 2,8407 

958000 Núcleo Ariel 922,1257 0,1334 9,7886 0,7243 43,4207 0,1198 0,5247 2,7684 0,1302 3,0325 

960001 Concisa 839,1925 0,1565 9,7877 0,7243 38,6383 0,1582 0,5160 2,7678 0,1287 3,0330 

1053001 Faz. Santa Emília 1078,8562 0,2063 9,7861 0,7242 45,4958 0,2670 0,4608 2,7640 0,1293 3,0279 

1054000 Agropecuária Cajabi 943,6021 0,1459 9,7891 0,7243 43,9435 0,1475 0,5512 2,6288 0,1290 2,8802 

1055001 Indeco 1111,7972 0,1891 9,7856 0,7243 48,6901 0,2236 0,4839 2,7637 0,1289 3,0278 

1055002 Colider 1011,3891 0,1493 9,7890 0,7243 46,9372 0,1466 0,5203 2,7632 0,1290 3,0280 

1057000 Faz. Agrotep 974,4884 0,1649 9,7869 0,7243 44,3891 0,1743 0,5122 2,7629 0,1284 3,0282 

1057001 Trivelato 961,4467 0,1170 9,7870 0,7243 45,7748 0,0988 0,5365 2,7629 0,1302 3,0281 

1058003 Juruena 960,8433 0,1100 9,7864 0,7242 45,9112 0,0768 0,4585 2,7571 0,1445 3,0152 

1058004 Novo Tangará 893,0061 0,1750 9,7894 0,7243 40,0726 0,1711 0,4419 2,7598 0,1387 3,0132 

1058005 Vale do Natal 860,1571 0,1258 9,8055 0,7248 40,6468 0,0974 0,4686 2,7581 0,1404 3,0147 

1059000 Humboldt 1020,2415 0,1584 9,7895 0,7244 46,8563 0,1454 0,4611 2,7592 0,1376 3,0141 

1154000 Rancho de Deus 935,7796 0,1123 10,5599 0,7437 40,8150 0,0939 0,5337 2,7527 0,1311 3,0157 

1154001 Santa Felicidade 910,8701 0,1158 9,7882 0,7243 43,3894 0,0770 0,4230 2,7378 0,1519 2,9887 

1154002 Faz.Rio Negro 892,7109 0,1196 9,7903 0,7244 42,4231 0,0877 0,4598 2,7354 0,1440 2,9906 

1155000 Cachoeirão 800,2607 0,1431 9,7880 0,7243 37,3766 0,1322 0,5119 2,7362 0,1322 2,9990 

1156000 Faz. Itaúba 1542,8948 0,2833 9,7874 0,7243 46,3921 0,5617 0,3010 2,7521 0,1406 2,9893 

1156001 Sinop  945,3850 0,1638 9,7868 0,7243 43,1406 0,1966 0,5848 1,9184 0,1484 2,0939 

1157000 Porto dos Gaúchos 905,2316 0,1489 9,7869 0,7243 42,0370 0,1216 0,4351 2,6396 0,1485 2,8823 

1157001 Juara 906,3453 0,1562 9,7864 0,7242 41,7554 0,1335 0,4368 2,6304 0,1476 2,8737 

1158001 Fontanilhas 914,5718 0,1562 9,7874 0,7243 42,1230 0,1313 0,4298 2,6252 0,1491 2,8642 

1158002 Juína 879,7102 0,1123 9,7443 0,7231 42,1913 0,0785 0,4534 2,6353 0,1483 2,8562 

1158003 Faz. Tombador 965,6430 0,1567 9,7856 0,7242 44,4612 0,1546 0,5075 2,7393 0,1313 3,0015 

1159000 Boteco dos Mineiros 808,9479 0,1674 8,4145 0,6836 43,6668 0,1502 0,4214 2,7344 0,1451 2,9867 

1254001 Agrovensa 846,9203 0,1674 9,7871 0,7243 38,4457 0,1315 0,3714 2,6787 0,1592 2,9173 

1255001 Teles Pires 1165,0527 0,2439 9,7883 0,7243 43,5301 0,3691 0,3622 2,6870 0,1387 2,9243 

1255002 Colonial Rio Ferro 802,7182 0,1249 9,7862 0,7243 38,0386 0,1187 0,5893 2,6785 0,1247 2,9300 

1257000 Brasnorte 1009,6137 0,1397 9,7894 0,7243 47,2861 0,1205 0,4893 2,6712 0,1383 2,9155 

1259001 Cachoeirinha 950,8507 0,1308 9,8598 0,7261 44,4854 0,1157 0,5260 2,6707 0,1333 2,9217 

1354000 Faz. Agrochapada 1005,4533 0,1403 9,7849 0,7242 47,0933 0,1015 0,4039 2,6999 0,1542 2,9386 

1355001 Porto Roncador 1099,9899 0,1741 9,7897 0,7243 49,4337 0,1827 0,4808 2,7002 0,1341 2,9518 

1356002 Nova Mutum 1016,7154 0,1488 9,7887 0,7243 47,2061 0,1220 0,4391 2,6995 0,1450 2,9315 

1357000 Nova Maringá 1230,1540 0,2306 9,7874 0,7243 48,3176 0,2872 0,3468 2,6807 0,1484 2,9211 

1358001 Bacaval 916,2405 0,1619 9,7862 0,7242 41,9129 0,1629 0,4998 2,7538 0,1312 3,0150 

1358002 Faz. Tucunaré 967,7557 0,1245 9,7863 0,7243 45,8740 0,1236 0,6058 1,9342 0,1499 2,1127 

1359000 Padronal 821,1895 0,1282 9,7899 0,7243 38,8170 0,0857 0,3998 2,6960 0,1580 2,9449 

1359001 Vila Alegre 898,8665 0,1532 9,8014 0,7246 41,4768 0,1462 0,4998 2,7018 0,1340 2,9553 

1454000 Paranatinga 857,7453 0,1287 9,8401 0,7257 40,2686 0,1130 0,5289 2,6503 0,1337 2,8957 

1454002 Nova Brasilândia 813,4807 0,1310 9,7950 0,7245 38,3486 0,0966 0,4348 2,6413 0,1507 2,8757 

1456004 Quebó 957,1419 0,1375 9,7854 0,7242 44,9361 0,1199 0,5022 2,6054 0,1384 2,8384 

1456009 Parecis (BR364) 945,8599 0,1514 9,7852 0,7242 43,8141 0,1174 0,4050 2,5852 0,1561 2,8034 
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Tabela 3. Coeficientes da relação IDF e modelo de Bell ajustados para as estações pluviométricas da 
Mesorregião Nordeste Mato-Grossense. 

Código Estação a b c d H(60,2) A B C D E 

951000 Vila Rica 872,8209 0,1370 9,7656 0,7238 41,0596 0,1364 0,5685 2,5585 0,1296 2,8031 

1050000 Luciara 943,5198 0,1733 9,7890 0,7243 42,4545 0,1624 0,4308 2,7619 0,1418 3,0206 

1051001 Porto Alegre 
Norte 982,8325 0,1391 9,7907 0,7243 46,0556 0,1125 0,4546 2,7677 0,1410 3,0162 

1052000 Vila S. José 
Xingu 934,2738 0,1686 9,7880 0,7243 42,3333 0,1766 0,4947 2,7636 0,1306 3,0281 

1150001 S. Félix  
Araguaia 1095,1932 0,1657 9,7878 0,7243 49,8366 0,1460 0,4243 2,7504 0,1447 3,0070 

1151000 Bate Papo 870,6090 0,1777 9,7886 0,7243 38,9026 0,1946 0,4872 2,7520 0,1309 3,0166 

1152000 Suia  
Liquilândia 822,3988 0,1125 9,7880 0,7243 39,2438 0,0923 0,5240 2,7525 0,1323 3,0160 

1152001 Espigão 884,1345 0,1688 9,7866 0,7243 40,0656 0,1791 0,5061 2,7532 0,1294 3,0154 

1251000 Alô Brasil 891,1710 0,1424 9,7887 0,7243 41,6465 0,1116 0,4340 2,7306 0,1465 2,9823 

1251001 Divínea 849,9251 0,1671 10,0022 0,7291 37,6788 0,1694 0,4777 2,7318 0,1342 2,9896 

1351000 Trecho 
Médio 872,9260 0,1181 9,7976 0,7246 41,5298 0,1015 0,5472 2,6701 0,1315 2,9246 

1352000 Faz 7 de 
Setembro 964,0172 0,1326 9,7868 0,7243 45,4293 0,1222 0,5431 2,6716 0,1304 2,9232 

1352001 Garapu 1048,7128 0,1570 9,7858 0,7242 48,2677 0,1630 0,5336 2,6710 0,1292 2,9236 

1352002 Serra 
Dourada 870,1730 0,1383 9,7879 0,7243 40,8146 0,1242 0,5128 2,7643 0,1317 3,0274 

1353001 Estância  
Rodeio 908,8351 0,1602 9,7877 0,7243 41,6610 0,1617 0,5041 2,7640 0,1302 3,0277 

1353002 Pousada 
Matrinxã 907,6080 0,1211 9,7863 0,7243 43,1075 0,0764 0,3877 2,7099 0,1607 2,9521 

1452000 Xavantina 1042,8651 0,1343 9,7854 0,7242 49,0908 0,0937 0,3995 2,6477 0,1579 2,8790 

1452004 Água Boa 782,9269 0,1266 9,7873 0,7243 37,0588 0,1097 0,5273 2,6498 0,1342 2,8961 

1552000 Barra do  
Garças 1023,1751 0,1124 9,7853 0,7242 48,8375 0,0783 0,4485 2,5558 0,1524 2,7740 

1552002 Toriqueje 955,8047 0,1645 9,7893 0,7243 43,5583 0,1708 0,5133 2,5564 0,1350 2,7869 

1552006 Pindaíba 912,3000 0,1163 9,7862 0,7243 43,4544 0,0790 0,4273 2,5419 0,1569 2,7534 

1654001 Sta.  
Terezinha 1458,4496 0,2882 9,7086 0,7223 42,4150 0,6685 0,2550 2,4149 0,1458 2,6196 
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Tabela 4. Coeficientes da relação IDF e modelo de Bell ajustados para as estações pluviométricas 
da Mesorregião Centro-Sul Mato-Grossense. 
Código Estação a b c d H(60,2) A B C D E 
1250001 Sto. Ant. Leverger 909,6929 0,1334 9,7854 0,7242 42,8544 0,1017 0,4448 2,7417 0,1444 2,9810 

1455004 Faz. Corrente Verde 1089,3424 0,1780 9,7889 0,7243 48,6551 0,1709 0,4234 2,6466 0,1450 2,8719
1455007 Faz. Corrente Verde 929,9673 0,1482 9,7894 0,7243 43,2056 0,1233 0,4485 2,6480 0,1449 2,8715
1455008 Fazenda Raizama  869,5269 0,1424 9,8424 0,7256 40,3610 0,1314 0,5141 2,6421 0,1348 2,8874
1456003 Nortelândia 842,7694 0,1539 9,7857 0,7242 38,9319 0,1169 0,3878 2,6036 0,1591 2,8234
1456006 Rosário Oeste 938,8351 0,1390 9,7852 0,7242 44,0219 0,1076 0,4364 2,5965 0,1507 2,8226
1456010 Camargo Correia  821,0997 0,1568 9,7890 0,7244 37,7834 0,1237 0,3968 2,5650 0,1576 2,7766
1555000 Ponte Alta 978,5208 0,1718 9,7863 0,7242 44,1469 0,1483 0,3976 2,5303 0,1562 2,7333
1555001 Chapada Guimarães 835,4675 0,1559 9,7852 0,7242 38,5076 0,1548 0,5162 2,5261 0,1367 2,7552
1555004 S. Vicente da Serra  905,8267 0,1716 9,7870 0,7243 40,8734 0,1484 0,3955 2,4843 0,1584 2,6872
1555007 Usina Casca III 1027,5803 0,1605 9,7897 0,7243 47,0737 0,1649 0,5205 2,4696 0,1373 2,6908
1555008 Fazenda Estiva 843,8496 0,1111 9,7874 0,7243 40,2968 0,0801 0,4694 2,4657 0,1517 2,6733
1556000 N.S. da Guia 1045,1162 0,1687 9,7888 0,7243 47,3494 0,1591 0,4550 2,4695 0,1474 2,6702
1556001 N.S. Livramento  869,2538 0,1342 9,7893 0,7243 40,9040 0,1042 0,4476 2,4576 0,1536 2,6618
1556002 Cuiabá 789,8042 0,1541 9,7867 0,7243 36,4703 0,1249 0,4179 2,5312 0,1545 2,7395
1556005 Acorizal 827,8381 0,1601 9,7017 0,7223 38,2895 0,1555 0,4768 2,9566 0,1286 3,2401
1556006 Faz.Seco 893,3520 0,2192 9,7881 0,7243 36,3784 0,2504 0,3794 2,5401 0,1517 2,7327
1556007 Sta. Edwiges 967,1839 0,1469 9,7853 0,7242 45,0148 0,1185 0,4340 2,5151 0,1529 2,7281
1557003 Barranquinho 904,4154 0,1513 9,7851 0,7242 41,9022 0,1221 0,4240 2,4794 0,1556 2,6812
1655000 Baia Nova 886,5583 0,1720 9,7879 0,7243 39,9755 0,1670 0,4449 2,2316 0,1574 2,4092
1655001 Córrego Grande 1045,4993 0,1979 9,7855 0,7242 44,9803 0,2275 0,4378 2,9572 0,1296 3,2399
1655003 Taiamã 1078,9672 0,2404 9,7498 0,7233 41,0470 0,3635 0,3765 2,2394 0,1520 2,4074
1655004 Sta. Lúcia 988,2577 0,1805 9,7893 0,7243 43,9455 0,1931 0,4624 2,2147 0,1528 2,3962
1656001 Porto Cercado  925,1966 0,1972 9,7866 0,7243 39,8473 0,2300 0,4434 2,2056 0,1533 2,3842
1656002 Poconé 957,2483 0,1416 10,9566 0,7551 39,0931 0,1289 0,5039 2,2105 0,1509 2,3807
1656003 S. José do Boriréu 1194,4894 0,2376 9,7869 0,7243 45,7517 0,3565 0,3814 2,1761 0,1546 2,3498
1656004 S. João 1130,4781 0,2172 9,7780 0,7240 46,3791 0,3420 0,5140 2,1772 0,1374 2,3681
1657002 Descalvados 907,2005 0,1431 9,7884 0,7243 42,3633 0,1325 0,5078 2,1577 0,1527 2,3342
1657003 Cáceres  876,2927 0,1611 9,7900 0,7243 40,1093 0,1829 0,5703 2,1612 0,1404 2,3472
1657004 Flechas 1166,9274 0,2174 9,7852 0,7242 47,7873 0,3316 0,5168 2,1643 0,1395 2,3454
1658000 Destacamento Corixá 1232,4654 0,2259 9,7874 0,7243 49,1682 0,3774 0,4901 2,1430 0,1397 2,3468
1754002 Posto Correntes  887,2308 0,1459 9,7911 0,7244 41,3071 0,1506 0,5628 2,0625 0,1483 2,2540
1755003 S. Jerônimo 1299,8850 0,2065 9,7902 0,7244 54,7733 0,2888 0,4965 2,0366 0,1492 2,2239
1756000 Ilha Camargo 861,2197 0,1396 10,1987 0,7362 38,3423 0,1321 0,5319 1,9725 0,1588 2,1515
1756001 S. José do Piquiri 915,3451 0,1091 9,7906 0,7245 43,7149 0,1102 0,6634 1,9871 0,1404 2,1700
1757001 Porto Conceição 1301,3200 0,2356 9,7743 0,7239 50,3130 0,4512 0,5602 1,9874 0,1374 2,1723
1757002 Uberaba 940,8639 0,1817 9,7894 0,7243 41,7504 0,2373 0,5640 1,9512 0,1473 2,1336
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Tabela 5. Coeficientes da relação IDF e modelo de Bell ajustados para as estações pluviométricas 
da Mesorregião Sudoeste Mato-Grossense. 
Código Estação a b c d H(60,2) A B C D E 
1457000 Tapirapuã 820,0036 0,1245 9,7871 0,7243 38,8671 0,1071 0,5325 2,5623 0,1366 2,7985 

1457001 Tangará da Serra 935,5407 0,1422 10,4668 0,7410 40,4664 0,1351 0,5272 2,5642 0,1350 2,7967 

1458002 Brasfor 1117,5856 0,1761 9,7877 0,7243 50,0716 0,1976 0,5109 2,5630 0,1333 2,7978 

1557000 Porto Estrela 819,1640 0,1481 11,0141 0,7624 32,4618 0,1180 0,4247 2,5108 0,1547 2,7193 

1557001 Barra do Bugres 867,8941 0,1555 9,7852 0,7242 40,0198 0,1273 0,4160 2,4834 0,1565 2,6886 

1557005 S. José Sepotuba 954,3559 0,1238 9,7916 0,7244 45,2339 0,0891 0,4425 2,4885 0,1541 2,6742 

1558000 Colônia Rio Branco 771,7056 0,1476 9,7880 0,7243 35,8796 0,1388 0,5115 2,4777 0,1400 2,6974 

1558001 Ponte Cabacal  884,9319 0,1552 9,7853 0,7242 40,8179 0,1797 0,5987 1,9270 0,1476 2,1051 

1558003 Porto Esperidião 840,6291 0,1283 9,7530 0,7234 39,9131 0,1105 0,5206 2,4803 0,1403 2,6953 

1558004 Alto Jaurú 945,9299 0,2454 8,7242 0,6991 39,7357 0,3385 0,3223 2,4632 0,1551 2,6629 

1559000 Pontes e Lacerda 849,9701 0,1407 9,7867 0,7243 39,7858 0,1132 0,4484 2,4332 0,1536 2,6347 

1560000 Faz. Areião 745,2371 0,1434 9,7790 0,7241 34,8274 0,1182 0,4516 2,4304 0,1526 2,6317 

 
Tabela 6. Coeficientes da relação IDF e modelo de Bell ajustados para as estações pluviométricas 
da Mesorregião Sudeste Mato-Grossense. 
Código Estação a b c d H(60,2) A B C D E 
1453000 Passagem BR309 900,6171 0,1487 9,7885 0,7243 41,8241 0,1436 0,5205 2,6501 0,1327 2,8958 

1552001 General Carneiro 785,6519 0,1277 9,7865 0,7242 37,1598 0,1106 0,5258 2,5555 0,1374 2,7877 

1554001 Poxoréo  934,7147 0,1494 9,7847 0,7242 43,3961 0,1203 0,4253 2,5332 0,1535 2,7466 

1554005 Rio das Mortes 974,8650 0,1747 9,7874 0,7243 43,7810 0,1889 0,4990 2,5323 0,1367 2,7617 

1554006 Jaciara 1017,2590 0,1624 9,7873 0,7243 46,4965 0,1652 0,5081 2,5337 0,1368 2,7604 

1555005 S. José da Serra 828,0984 0,1734 9,7887 0,7243 37,2553 0,1532 0,4000 2,4716 0,1573 2,6700 

1652001 Ponte Branca 938,6908 0,1637 9,7882 0,7243 42,8273 0,1439 0,4268 2,4160 0,1555 2,6134 

1652002 Torixoréu 979,7756 0,1787 9,7852 0,7242 43,7232 0,2065 0,5137 2,4151 0,1371 2,6315 

1653000 Tesouro 1033,5112 0,1381 9,7872 0,7243 48,4883 0,1117 0,4567 2,4056 0,1533 2,6046 

1653002 Guiratinga 945,0826 0,1601 9,7941 0,7245 43,2767 0,1676 0,5300 2,4062 0,1379 2,6192 

1653003 Alto Garças  (DNER) 850,7907 0,1375 9,7857 0,7242 39,9426 0,1290 0,5423 2,4075 0,1386 2,6180 

1653004 Alto Garças 850,8873 0,1545 9,7885 0,7243 39,2601 0,1580 0,5356 2,4065 0,1376 2,6190 

1653005 Cafelândia Leste 843,1767 0,1238 9,7904 0,7243 39,9710 0,1092 0,5498 2,4070 0,1390 2,6185 

1654000 Rondonópolis 964,2627 0,1784 9,7661 0,7237 43,1430 0,2087 0,5259 2,4056 0,1358 2,6198 

1654004 Sta. Escolástica 959,4481 0,1407 9,7862 0,7242 44,9155 0,1226 0,4836 2,2649 0,1530 2,4511 

1654005 Vale Rico 846,5807 0,1742 9,7666 0,7241 38,0930 0,2082 0,5528 2,2665 0,1374 2,4675 

1753000 Alto Araguaia 934,2599 0,1706 9,7861 0,7243 42,2255 0,2215 0,6008 2,1435 0,1347 2,3455 

1755000 Sto. Antônio Paraíso 934,9183 0,1762 9,7890 0,7243 41,8757 0,2577 0,6586 1,9286 0,1355 2,1106 

1853000 Faz. Taquari 821,0734 0,1678 9,7852 0,7242 37,2617 0,2374 0,6756 2,1490 0,1264 2,3598 
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Observa-se na Tabela 7 que existe uma variação dos coeficientes ajustados com relação 
às médias, com valores de CV variando entre 0,88 a 54,19%. Para os coeficientes ajustados 
que apresentaram pequenas variações, como é o caso do “c” (CV = 0,88%) e “d” (CV = 
2,35%) das relações IDF, pode-se admitir na Equação 4 os valores médios desses coeficientes 
para todas as estações avaliadas, como sendo um valor regionalizado para o Estado do Mato 
Grosso. Com relação aos coeficientes ajustados para ambos os modelas avaliados, observa-se 
que para a Mesorregião Sudeste Mato-Grossense os menores valores com CV variando entre 
0,02 a 11,21% e, 7,07 a 27,65% para a relação IDF e modelo de Bell, respectivamente, 
caracterizando um regime mais uniforme das chuvas intensas em relação às demais 
mesorregiões. As maiores variações nos valores dos coeficientes ajustados das relações IDF e 
modelos de Bell foram verificadas nas Mesorregiões Norte e Nordeste devido à extensão 
superficial destas e pela maior proximidade da região amazônica, responsável em grande parte 
pelo aporte de umidade à atmosfera e formação de chuvas de grandes intensidades. 

 
Tabela 7. Estatísticas dos ajustes dos coeficientes da relação IDF e modelo de Bell ajustados 
para as estações pluviométricas estudadas. 
Estatística A b c d H(60,2) A B C D E 

Mesorregião Norte Mato-Grossense 

Média 964,1394 0,1535 9,7775 0,7239 45,5887 0,1505 0,4671 2,6504 0,1389 2,8951 

CV(%) 13,94 23,74 2,40 0,93 17,42 56,19 16,30 7,10 7,91 7,13 

Mesorregião Nordeste Mato-Grossense 
Média 949,7578 0,1510 9,7932 0,7244 42,9319 0,1559 0,4728 2,6791 0,1390 2,9265 

CV(%) 14,47 24,77 0,51 0,16 8,50 77,11 14,86 3,64 7,46 3,88 

Mesorregião Centro-Sul Mato-Grossense 
Média 969,8618 0,1705 9,8279 0,7254 42,8019 0,1895 0,4706 2,3758 0,1476 2,5795 

CV(%) 13,89 20,53 2,07 0,75 9,70 49,40 13,84 11,28 5,72 11,34 

Mesorregião Sudoeste Mato-Grossense 
Média 879,4123 0,1526 9,8541 0,7267 39,8400 0,1478 0,4756 2,4487 0,1466 2,6585 

CV(%) 11,33 21,44 5,34 1,99 11,51 45,62 15,22 6,97 6,08 6,93 

Mesorregião Sudeste Mato-Grossense 
Média 912,8244 0,1579 9,7853 0,7242 41,8377 0,1665 0,5227 2,3841 0,1409 2,5948 

CV(%) 7,77 11,21 0,07 0,02 7,59 27,65 13,58 7,18 6,29 7,07 

Estado do Mato Grosso 
Média 948,7249 0,1582 9,8016 0,7247 43,3695 0,1640 0,4775 2,5253 0,1422 2,7515 

CV(%) 13,37 21,67 2,35 0,88 13,44 54,19 15,21 9,48 7,32 9,66 

 
Na Figura 2, pode-se observar um bom ajuste dos modelos ajustados para a estimativa 

das intensidades máximas médias, devido à pequena dispersão dos valores em torno da reta 
1:1, com erros relativos médios de 0,017 e 0,028 mm.h-1 para os modelos IDF e de Bell, 
respectivamente. Embora as estimativas empregando o modelo de Bell tenha sido inferior ao 
IDF, os valores das intensidades máximas médias, obtidos para tempos de duração entre 5 
minutos e 24 horas e períodos de retorno entre 2 a 100 anos contaria a recomendação de que o 
modelo de Bell é válido apenas para durações entre 5 e 120 minutos, pois o erro relativo 
médio foi inferior a 0,03 mm.h-1. 
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Na tentativa de se obter modelos regionalizados para o estado do Mato Grosso, 
empregaram-se os valores médios dos coeficientes ajustados dos modelos IDF e de Bell para 
as estações estudadas (Tabela 7). Para o modelo de Bell regionalizado, verificou-se que os 
valores da intensidade de precipitação foram superestimados, quando comparados com os 
valores observados (Figura 2), em função da grande variabilidade dos coeficientes dos 
modelos ajustados para as diferentes estações com CV entre 7,3% e 54,2% (Tabela 7), com 
índice de concordância de Willmott de 0,85 e erro relativo médio de 0,26 mm.h-1. Por outro 
lado, quando se empregou o modelo IDF regionalizado, observou-se uma melhoria no ajuste 
com o índice de concordância de Willmott de 0,998 e erro relativo médio de 0,027 mm.h-1. 
Empregando-se o modelo regionalizado de Bell obtido por Righetto (1998) para todo o 
território nacional, observam-se menores desvios nos valores das intensidades máximas de 
precipitação para Cuiabá em relação aos dados observados, com índice de Willmott de 0,997 
e erro relativo médio de 0,12 mm.h-1. 

 

 
Figura 2. Dispersão dos valores das intensidades máximas médias 
estimadas pela relação IDF e pelos modelos de Bell ajustados para a 
estação de Cuiabá. 
 

Com a finalidade de se verificar a aplicação dos modelos de predição de chuvas intensas 
para o estado do Mato Grosso na geração do escoamento superficial em áreas agrícolas, fez-se 
a simulação empregando-se o método do balanço de água na superfície do solo desenvolvido 
por Pruski et al. (1997). Para tal, consideraram-se nas simulações as intensidades das chuvas 
que proporcionam os maiores valores do escoamento superficial com período de retorno de 10 
anos, essenciais para os projetos de terraceamento, prática usual no controle da erosão hídrica. 
Nas simulações foram consideradas as taxas médias de infiltração estável (Tie) determinadas 
por Silva e Kato (1998) para o Latossolo Vermelho Amarelo desprovido de cobertura vegetal 
(61 mm.h-1) e com a presença de cobertura (76 mm.h-1); Sales et al. (1999), para o Argissolo 
Vermelho-Amarelo (12,1 mm.h-1); Urchei e Fietz (1999), para o Latossolo Roxo (92,6 mm.h-1) 
e por Panachuki (2003), para o Latossolo Vermelho aluminoférrico (43 mm.h-1), associados a 
diferentes tipos de cobertura vegetal. 

A Figura 3 apresenta as variações das lâminas de água escoada superficialmente em 
função dos valores de Tie empregados neste estudo, para o solo desprovido de cobertura 
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vegetal, para os modelos de predição de chuvas intensas ajustados para as Mesorregiões do 
Estado do Mato Grosso (Tabela 7). Observa-se, na referida figura, um decréscimo do 
escoamento superficial com o aumento da Tie, reduzindo assim o transporte de sedimentos 
pelo processo erosivo, sendo, portanto, o Argissolo o mais propenso a esse processo e o 
Latossolo Roxo o menos propenso à erosão quando da ocorrência das chuvas intensas. Com 
relação às Mesorregiões, verificam-se que os maiores valores simulados do escoamento 
superficial são possíveis de ocorrer no Centro-Sul, Norte e Nordeste em função das chuvas de 
maiores intensidades estimadas pelos modelos ajustados neste trabalho. 

 

 
Figura 3. Variação do escoamento superficial em função da taxa de infiltração estável para 
as diferentes Mesorregiões do Estado do Mato Grosso para a superfície do solo desprovida 
de vegetação. 
 
A Figura 4 apresenta a variação do escoamento superficial simulado, considerando o 

modelo de predição de chuva intensa ajustado para a Mesorregião Norte Mato-Grossense, 
diferentes coberturas do solo e os valores das Tie empregadas neste trabalho. Para a condição 
de solo desprovido de cobertura há a possibilidade de ocorrência dos maiores valores da 
lâmina de água escoada, favorecendo assim o processo erosivo. Por outro lado, para as 
superfícies vegetadas com floresta observam-se os menores valores do escoamento 
superficial. Para a superfície cultivada e coberta com pastagem, verifica-se que há uma 
redução do escoamento superficial com a adoção das práticas conservacionistas, como a 
adoção da prática do terraceamento. 

A fim de verificar o comportamento do escoamento superficial para a Mesorregião Norte 
Mato-Grossense em função da duração da chuva, fez-se a simulação para a condição crítica, 
ou seja, solo desprovido de cobertura vegetal. Nesta análise pôde-se evidenciar que para cada 
tipo de solo existe uma duração da chuva que produz o máximo escoamento superficial 
(Figura 5), para o Argissolo a lâmina máxima ocorre para chuvas de longa duração.   
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Figura 4. Variação do escoamento superficial em função da taxa de 
infiltração estável para a Mesorregião Norte Mato-Grossense para 
diferentes coberturas da superfície do solo. 

 

 
Figura 5. Variação do escoamento superficial com a duração da chuva para diferentes 
valores da taxa de infiltração estável para a condição de solo sem cultivo para a 
Mesorregião Norte Mato-Grossense. 
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4. CONCLUSÃO  

O ajuste dos modelos IDF e de Bell foi classificado como ótimo pela análise do índice de 
concordância de Willmott para as estações pluviométricas do estado do Mato Grosso, o que 
confere boa credibilidade na estimativa da chuva de projeto. Devido à variabilidade dos 
valores dos coeficientes dos modelos avaliados para a estimativa da intensidade máxima de 
precipitação, o modelo de Bell regionalizado superestimou a chuva de projeto.  
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RESUMO  
Este trabalho avalia a destreza do Modelo Acoplado Oceano-Atmosfera (MCGOA) do 

CPTEC em prever a variabilidade interanual da pluviometria sobre a bacia do Rio São 
Francisco, durante os verões (dezembro - fevereiro) de 1997-2007 e o impacto dessas e da 
evapotranspiração potencial na estimativa da umidade do solo na área de estudo usando o 
Modelo de Balanço Hídrico (MBH) operacional do CPTEC. Também foram comparadas as 
simulações do MCGOA com as do Modelo de Circulação Geral da Atmosfera (MCGA) do 
CPTEC, o qual tinha sido utilizado com anterioridade para estes fins. Não obstante os erros 
sistemáticos de ambos os modelos globais superestimarem as precipitações na bacia, o 
MCGOA mostrou-se ligeiramente com melhor desempenho na previsão sazonal de 
precipitação, com coeficiente de correlação com as observações positivo, corroborando que o 
acoplamento do oceano-atmosfera é relevante para previsão da precipitação na região Sudeste 
do Brasil. Assim, foi necessário aplicar uma correção estatística dos erros sistemáticos da 
precipitação simulada pelos modelos globais para ser usada no MBH. As diferenças entre as 
estimativas dos experimentos com o modelo hidrológico (MBH-MCGA e MBH-MCGOA) 
não foram relevantes, pois o coeficiente de correlação foi de 0,6 para ambos. Isso sugere que a 
precipitação prevista corrigida e a evapotranspiração potencial (ETP) resultantes de 
modelagem climática dinâmica do MCGA e o MCGOA, como dados de entrada em modelos 
de balanço hidrológicos na escala sazonal, podem ser utilizadas como metodologia para 
fornecer subsídio para uma melhor gestão de uso de água superficial na bacia do Rio São 
Francisco. 

 
Palavras-chave: Hidrometeorologia; erros sistemáticos; modelo acoplado oceano-atmosfera 
(MCGOA CPTEC/INPE).  
 
A coupling ocean-atmosphere climatic modelling study for rainfall and 

soil moisture simulations on the São Francisco River basin  

ABSTRACT 
The aim of this study was to obtain a better understanding of the Ocean-Atmosphere 

Global Circulation Coupling Model (CGCM) performance for forecasting the interannual 
rainfall variability on the São Francisco River Basin, during austral summer (DJF) 1997-2007. 
In addition, the rainfall predictions and calculated potential vapor transpiration were the input 
variables for the Hydrological Balance Model (HBM) experiments to obtain soil moisture 
estimations. Simulations using CGCM were compared with forecastings based on the 
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Atmosphere Global Circulation Model (AGCM), which has been used previously for this 
purpose. Even though there were systematic errors of rainfall over estimations for the Basin, 
the CGCM had better performance than the AGCM at the spatial representation and showed 
positive correlation coefficients with observation values. These facts corroborate that ocean-
atmosphere coupling is an important mechanism to be taken into account for rainfall 
forecasting at the Brazilian southeast zone. On the other hand, the HBM-AGCM and the 
HBM-CGCM were quite similar in terms of correlation coefficients (0,6) for soil moisture 
estimation. This suggests that the corrected estimated precipitation and potential 
evapotranspiration (ETP) resulting from climate modeling and dynamics of the AGCM and 
CGCM, as input data for water balance models in the seasonal scale, can be used to provide 
support to the best practices for the management of surface water in the basin of the São 
Francisco River. 
 
Keywords: hydrometeorology; systematic errors; MCGOA CPTEC/INPE. 
 
1. INTRODUÇÃO  

O acoplamento da atmosfera com os oceanos em modelos climáticos tornou-se usual 
somente em anos recentes. Uma das causas para a dificuldade em acoplar esses componentes 
está na diferença de escalas temporais e espaciais que envolvem os processos físicos de cada 
subsistema, tal como no fato de que o acoplamento atmosfera-oceano é extremamente 
dependente da latitude. Nos trópicos, esses sistemas são bastante acoplados, especialmente em 
termos de temperatura (Battisti, 1988; Zebiak, 1993; Neelin et al., 1991; Nobre e Shukla, 
1996; entre outros). 

A umidade no solo, ou seja, a quantidade de água armazenada no solo disponível para as 
raízes das plantas, constitui-se num dos fatores principais para o estudo da resposta da 
vegetação em condições de estresse-hídrico, bem como é importante para estudos de 
infiltração, de drenagem, de condutividade hidráulica e de irrigação, entre outros (Rossato, 
2001). Além disso, a umidade no solo é determinante nos processos de troca entre o solo e a 
atmosfera, pois desempenha um papel fundamental na distribuição dos fluxos em superfície 
(Nobre et al., 1991). Existem modelos que relacionam as propriedades física- hídricas do solo 
com as componentes de entrada e saída de água no solo, os quais são conhecidos como 
Balanços de Água no Solo ou simplesmente Balanços Hídricos (Hillel, 1980). A precipitação 
é considerada como entrada no sistema dos modelos de balanço hidrológico, por isso a 
precisão na previsão dessa variável constitui um fator vital para as estimativas de umidade no 
solo. 

Shukla (1998) afirma que apesar da atmosfera ser um sistema caótico sensivelmente 
dependente das condições iniciais, em certas regiões tropicais os padrões de vento e 
precipitação são tão fortemente determinados pela Temperatura da Superficial do Mar (TSM) 
que não apresentam dependência das condições iniciais da atmosfera. Dessa forma é possível 
calcular estimativas de precipitação nessas regiões, pois, para uma dada distribuição de TSM 
na região tropical, a atmosfera irá convergir para um regime de equilíbrio hidrostático 
independente das condições de contorno iniciais (Shukla, 1998). No entanto, a precipitação 
simulada por modelos numéricos deve, para a maioria dos casos, ser utilizada em associação 
com outras ferramentas estatísticas, para corrigir alguns erros antes de dar entrada no modelo 
hidrológico, por exemplo, a distribuição espacial e temporal dos eventos e a intensidade da 
precipitação (Silva, 2005). 

O objetivo do presente estudo visa avaliar os impactos das inacurácias das previsões 
pluviométricas sazonais de verão (DJF) do modelo global acoplado oceano-atmosfera 
(MCGOA) para a previsibilidade das simulações de umidade do solo na bacia do Rio São 



SOMOZA, R. D. Modelagem climática sazonal acoplada oceano-atmosfera para simulações da precipitação e 
umidade do solo na bacia do Rio São Francisco. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 291-302, 2011. 
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.579) 
 

 293

Francisco no período 1997-2007. As simulações do MCGOA são comparadas com as do 
Modelo Atmosférico Global (MCGA) do CPTEC, que já tinha sido usado para esse tipo de 
estudo, também são confrontadas com dados observacionais dessas variáveis.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODO  

2.1. Área de estudo 
A nascente do rio São Francisco encontra-se ao norte do estado de Minas Gerais, Região 

Sudeste do Brasil, o restante da bacia estende-se pela Região Nordeste, parte no chamado 
polígono das secas (CODEVASF, 2009). Pode ser observado na Figura 1 que a precipitação 
anual varia de 600 mm, no Semiárido nordestino, com mínimos de 350 mm ao norte da Bahia, 
e máximo acima de 1.400 mm, nas nascentes localizadas no Alto São Francisco, em Minas 
Gerais, para uma média anual de 1036 mm referente a toda a região. A existência de 
diferentes regimes de precipitação na área da bacia indica que mais de um mecanismo 
dinâmico é responsável pela ocorrência de chuva.  

 
Figura 1. Isoietas dos valores médios de precipitação 
anual na bacia entre 1961 e 1990. Delimitadas com linha 
grossa as regiões fisiográficas da bacia: Alto, Médio, 
Submédio e Baixo São Francisco.  
Fonte: (CODEVASF, 2009).  
 

A bacia alta traz a maior contribuição no verão, já que as chuvas de verão acontecem 
devido à incursão de frentes frias e da presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul 
(ZCAS), que é mais intensa em DJF (Quadro, 1993; Barreiro et al., 2001; Chaves e Nobre, 
2004). Na bacia submédia e baixa a ocorrência dos máximos de chuva se associam, 
principalmente, a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que, em janeiro- 
fevereiro- março localiza-se mais ao sul, determinando a estação chuvosa nessa região do 
semiárido assim como no norte do Nordeste (Nobre e Shukla, 1996). 
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2.2. Simulações. 
Nas simulações de precipitação, foi realizada uma integração curta de três meses (DJF) 

cada ano; utilizando-se o MCGA e o MCGOA do CPTEC e os campos mensais de TSM da 
NOAA “optimum interpolation”, interpolados linearmente a valores diários para o período de 
integração. Foi gerado um conjunto de seis membros para cada modelo global em todos os 
verões, totalizando 120 rodadas (DJF, 1997-2007). As saídas dos modelos para os pontos de 
grade globais e da bacia hidrográfica do Rio São Francisco foram obtidas e escritas em disco 
a cada 6 horas. Para avaliar a acurácia dos modelos globais nas previsões sazonais foram 
utilizados dados observacionais de precipitação com uma resolução espacial de 0,25º x 0,25º. 
Esses arquivos foram produzidos a partir de interpolação dos dados de estação e gerenciados 
pelo Grupo de Previsão Climática do CPTEC/INPE. Esses dados de precipitação acumulada 
por dia podem ser visualizados online na pagina do grupo de previsão climática do CPTEC 
(http://clima1.cptec.inpe.br/). 

Em Bonatti (1996) e Cavalcanti et al. (2002), são descritos os detalhes da dinâmica do 
MCGA. O MCGOA consta de um componente atmosférico (MCGA) e outro oceânico 
(Modular Ocean Model - MOM3, detalhes do modelo oceânico em Griffies et al. (2000). A 
interação dos processos físicos entre os componentes atmosférico e oceânico do MCGOA 
ocorre uma vez por dia. As informações de TSM simuladas pelo modelo oceânico são 
fornecidas ao modelo atmosférico. Este último irá retornar ao modelo oceânico as 
informações de tensão do vento, fluxo total de calor e fluxo de salinidade (precipitação e 
evaporação). Não existindo correções de fluxos nem acoplamento de anomalias (Somoza, 
2010).  

Para estimar os campos de umidade do solo foi necessário o cálculo da precipitação 
diária das simulações com o MCGOA e o MCGA e a evapotranspiração potencial, assim 
como a interpolação dessas para uma resolução de 0,25°x0,25° na área da bacia hidrográfica. 
Também foi necessária a correção dos erros sistemáticos dos campos de precipitação 
previstos pelos MCGOA e MCGA. Utilizou-se o Modelo de Balanço Hídrico (MBH) 
(Somoza, 2010) operacional do INPE considerando-se os campos previstos pelos MCGOA e 
o MCGA da precipitação interpolada e os prognósticos de evapotranspiração potencial como 
variáveis de entrada ao sistema, constituindo os experimentos MBH-MCGOA e MBH-
MCGA respectivamente, realizando-se uma rodada por verão (DJF) entre 1997-2007 para 
cada. Os dados de umidade do solo (armazenamento 100 cm) utilizados para validar a 
acurácia das simulações foram gerados a partir do modelo de balanço hídrico gerenciado pelo 
projeto PROCLIMA (Programa de Monitoramento Climático em Tempo Real da Região 
Nordeste), (Souza et al., 2001). Essas rodadas de controle foram feitas pelo projeto 
PROCLIMA com dados observacionais com saídas diárias e uma resolução espacial de 
0,25°x0,25°. 

As interpolações dos campos de precipitação e umidade do solo foram realizadas para o 
domínio compreendido entre as latitudes -7°, -22° sul e as longitudes -36°,-48° oeste, onde se 
localiza a área da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Para corrigir as precipitações 
simuladas foram construídas curvas empíricas de distribuição de probabilidades com as séries 
diárias de precipitações geradas pelos modelos MCGOA, MCGA e os respectivos valores 
observados. As curvas foram construídas para cada mês da estação (DJF) e cada célula (851 
células) dos modelos sobre a Bacia do Rio São Francisco, totalizando 2553 tabelas para cada 
modelo. Logo foram ajustados os valores em cada ponto de grade para corrigir os erros 
sistemáticos de precipitação. Também foram calculados os prognósticos de evapotranspiração 
potenciais diários a partir da metodologia de Penman-Monteith (Smith, 1991), utilizando-se 
os campos previstos pelo MCGA e o MCGOA de variáveis atmosféricas tais como 
temperatura superficial, umidade, vento, pressão atmosférica (Somoza, 2010). 
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Nas análises de validação dos modelos foram analisados para os campos de precipitação 
e umidade do solo, ambos os valores observados e simulados para: média sazonal anual, 
média climatológica, variância, desvio padrão e anomalias padronizadas pelo desvio ponto a 
ponto. Diversas medidas de erros podem ser usadas individualmente como índices de 
desempenho de modelos atmosféricos e outros, cada uma com suas vantagens e desvantagens. 
As métricas mais frequentemente avaliadas são o Viés estatístico (BIAS), o Erro Médio 
Absoluto (EMA), o Erro Quadrático Médio (EQM) e o Coeficiente de Correlação (CORR), as 
quais foram calculadas neste estudo.  

 
3.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. Média sazonal (1997-2007) 
Na Figura 2, mostra-se a média sazonal das precipitações simuladas pelos MCGA e 

MCGA e observada para os verões entre 1997-2007, observando-se um desempenho espacial 
similar para ambos os modelos globais quando comparado com os dados observados.  

 

 
Figura 2. Média da precipitação observada (a) e simulada pelos MCGOA (b) e MCGA (c) 
para DJF na Bacia do Rio São Francisco (1997-2007; mm/dia). 

 
Os máximos previstos localizaram-se a oeste da Bahia (MCGA 26,0 mm/dia; MCGOA 

23,0 mm/dia), enquanto as observações não superaram os 10 mm/dia na mesma área. No 
entanto, na região sub--média do São Francisco, noroeste de Pernambuco, onde as médias 
observadas tiveram mínimos de 2,0 a 0,0 mm/dia, os valores das previsões foram 
subestimados (MCGA 0,3 mm/dia; MCGOA 0,4 mm/dia). Em particular, para a bacia do rio 
São Francisco, por meio da climatologia simulada pelos modelos é mais difícil identificar a 
representação espacial dos mecanismos dinâmicos que regulam a precipitação da área, já 
descritos na literatura. Porém, os máximos observados e previstos são coerentes 
espacialmente, observando-se uma maior contribuição na parte alta da bacia. 

O armazenamento médio sazonal de água no solo obtido foi corrigido em função da 
capacidade de água disponível (CAD), uma vez que o armazenamento de água é dependente 
do tipo de solo. Ou seja, se um solo raso tem, por exemplo, um armazenamento de 50 mm e 
uma capacidade máxima de 50 mm obtém-se uma razão de 100 % de água no solo e, se um 
solo profundo tem um armazenamento de 50 mm e uma capacidade máxima de 100 mm, 
obtém-se uma razão de 50%. Logo, o solo raso está mais saturado do que o solo profundo 
(Rossato, 2001). Na Figura 3, é mostrada a média sazonal de verão do percentual de água útil 
na Bacia do rio São Francisco, DJF 1997-2007.  
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Figura 3. Média sazonal de verão (DJF), percentual de umidade do solo na Bacia do rio São 
Francisco, DJF 1997-2007. Controle (a), MBH-MCGOA (b) e MBH-MCGA (c). 

 
De forma geral, o armazenamento estimado por MBH-MCGA e MBH-MCGOA foi 

capaz de recriar os principais padrões espaciais de umidade do solo devido aos sistemas de 
precipitação observados na bacia durante o verão. A rodada controle estima umidade que 
varia entre 4% ao norte da Bahia e 60% na parte alta da bacia. Verificando-se uma diminuição 
da umidade do solo disposta de montante a jusante a longo do rio, com média de 31,4% para 
toda a bacia. Ambos os experimentos, tanto o MBH-MCGOA quanto o MBH-MCGA,em 
média, superestimaram as magnitudes. O MBH-MCGA superestimou consideravelmente os 
porcentuais de umidade do solo propostos pela rodada controle, na parte alta da bacia, com 
média de 41% para toda a área. O MBH-MCGOA também superestimou os valores nas 
regiões de máximos com média de 38%. 

 
3.2. Métricas de comparação com os dados observados. 

As métricas utilizadas para a avaliação da acurácia das previsões foram calculadas a 
partir das anomalias sazonais padronizadas pelo desvio padrão ponto a ponto em toda a série 
(1997-2007), tanto para as observações como para as previsões. Com isso, foram obtidos 
valores adimensionais dos campos de precipitação e umidade do solo, contendo somente a 
variabilidade interanual dos 10 verões. A tabela a seguir (Tabela 1) resume os valores médios 
espaciais dos erros calculados ponto a ponto para toda a Bacia do rio São Francisco. 
 

Tabela 1. Médias espaciais das métricas calculadas para observações e simulações, DJF 
1997-2007.  

Modelo MÉDIA STD EMA EQM CORR 
Precipitações observadas 4,83 1,32 - - - 

MCGA 5,43 1,58 1,34 0,65 -0,45 
MCGOA 4,98 1,29 1,73 1,31 0,14 

Armazenamento observado 4,55 0,83 - - - 
MBH-MCGA 4,84 0,80 0,33 0,41 0,67 

MBH-MCGOA 3,83 0,63 0,37 0,27 0,64 
Média (mm/dia), desvio padrão (STD, mm/dia), Erro Médio Absoluto (EMA, mm/dia), Erro Quadrático 
Médio (EQM, mm/dia) e coeficiente de correlação (CORR). 
 
Para as precipitações simuladas: o EMA do MCGOA está distribuído uniformemente em 

toda a área da bacia com valores médios de 1,73 mm/dia (Tabela 1). Já o MCGA teve maiores 
valores do EMA na bacia média e alta, em Minas e no sul da Bahia, entre 1 e 1,5 mm/dia 
(Figura 4).  
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Figura 4. Erro Médio Absoluto (EMA) e Erro Quadrático Médio (EQM) da precipitação média 
de DJF simulada pelos MCGOA (a, c) e o MCGA (b, d) na Bacia do rio São Francisco, mm/dia. 

 
Entretanto, o valor do EMA médio do MCGA para toda a bacia foi de 1,34 mm/dia. O 

MCGOA mostrou EQM máximos concentrados na região da nascente do rio de até 3,2 
mm/dia, o que indica que existe um grande espalhamento nas previsões de precipitação deste 
modelo na região montanhosa da bacia. No entanto, o MCGA teve um EQM de 0,65 mm/dia 
em média espacial, indicando um melhor desempenho, sendo esse resultado coerente com o 
apresentado no erro médio absoluto.  

Para as estimativas de umidade do solo: os maiores EMA do MBH-MCGOA 
concentram-se na região submédia e alta da bacia. Já o MBH-MCGA indicou menores 
desvios, com valores máximos ao norte de Minas Gerais na região do Médio e Submédio da 
bacia (Figura 5).  
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Figura 5. Erro Médio Absoluto (EMA) e Erro Quadrático Médio (EQM) da umidade do solo 
média de DJF simulada pelos MHB-MCGOA (a, c) e o MHB-MCGA (b, d) na Bacia do rio São 
Francisco, mm/dia. 

 
O EQM permitiu observar que existem diferenças espaciais nas regiões com padrão de 

desvio máximo de ambos os modelos, para o MHB-MCGOA, encontram-se na área da Bacia 
alta e média, no entanto, para MHB-MCGA localizam-se na Bacia média, entre Minas e 
Bahia. Também se observou uma região mais suscetível na área mais ao norte da Bacia no 
estado de Pernambuco, onde ambos os modelos alcançaram valores máximos de EQM 
próximos a 1,5 mm/dia. 

O coeficiente de correlação espaço-temporal é a mais relevante métrica de comparação 
de todas as apresentadas, pois ele mede em que grau e sentido (crescente/decrescente) 
verifica-se a relação linear entre duas grandezas, assumindo apenas valores entre -1 e 1. Para 
os campos de precipitação, espera-se que previsões e observações estejam em fase, ou seja, 
serão melhores as correlações positivas quanto mais próximas à unidade. A correlação entre a 
precipitação simulada pelos modelos globais e as observações é próxima a zero quando 
calculada a média espacial para toda a bacia (Tabela 1), no entanto, na análise ponto a ponto, 
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existem diferenças relevantes na distribuição espacial das correlações entre o MCGA e o 
MCGOA (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Correlações (CORR) entre anomalias padronizadas de precipitação observadas e simuladas 
para (DJF) na Bacia do Rio São Francisco. 

 
As correlações espaço-temporais entre as séries simuladas e as observações de umidade 

do solo mostraram que estão em fase. O coeficiente de correlação entre simulações e 
observações foi alto para ambos os modelos com média espacial de 0.6 (Tabela 1, Figura 7).  

 

 
Figura 7. Correlações (CORR) entre anomalias padronizadas de umidade do solo observadas e 
simuladas para (DJF) na Bacia do Rio São Francisco. 

 
Ambos experimentos apresentaram valores maiores de correlação na região do estado de 

Minas Gerais (Figura 7, a e b). Já a diferença entre ambos os experimentos (Figura 7, c) 
indica que somente na parte alta da bacia, o MHB-MCGOA supera as correlações do MHB-
MCGA com os valores observados. 

 
4. CONCLUSÃO 

A precipitação ainda continua sendo uma das variáveis mais difíceis de prever, uma vez 
que seus processos possuem grande variabilidade temporal e espacial (Habest et al., 2004). 
Neste trabalho, verificou-se essa afirmação por meio dos erros apresentados por ambos os 
modelos globais na precisão da precipitação simulada. 
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Não obstante os erros sistemáticos de ambos os modelos globais, eles descrevem 
realisticamente a variabilidade interanual das anomalias de precipitação. O MCGA apresentou 
menores valores de EMA e EMQ em média para a bacia. O MCGOA teve grande 
espalhamento nas previsões na região montanhosa da bacia (nascente), no entanto, mostrou-se 
com melhor desempenho na simulação da precipitação sazonal de verão na bacia do Rio São 
Francisco ao norte da nascente (desde Minas Gerais até a Fox do rio), o que corrobora que o 
acoplamento do oceano-atmosfera é relevante para previsão da precipitação nessa região. 
Logo a hipótese de Nobre et al. (2006) de que o acoplamento das interações oceano- 
atmosfera tem um papel importante na dinâmica e termodinâmica da ZCAS poderia ser 
válida. 

As diferenças entre as estimativas de umidade do solo dos experimentos MBH-MCGA e 
o MBH-MCGOA não foram relevantes, assim também poderiam ser utilizadas as saídas do 
MCGOA nesses experimentos com o modelo de balanço hídrico no solo. Isso sugere que o 
aproveitamento de previsão de precipitação corrigida e a ETP resultante de modelagem 
climática dinâmica do MCGA e o MCGOA como dado de entrada em modelos de balanço 
hidrológicos na escala sazonal pode ser utilizado como metodologia para fornecer subsídio 
para uma melhor gestão de uso de água superficial na bacia do Rio São Francisco. 

Os modelos atmosféricos (acoplados ou não) têm grande potencial de contribuição para 
as várias aplicações em recursos hídricos. Entretanto, ainda apresentam incertezas que têm 
limitado tais aplicações como mostrado neste artigo. Recentemente, os grupos de modeladores 
climáticos têm se dedicado a realizar avaliações do desempenho dos modelos na escala das 
bacias hidrográficas e nas escalas relevantes aos recursos hídricos, fornecendo informações 
úteis para uso dos resultados dos modelos e também úteis aos próprios desenvolvedores, que 
podem melhorar suas formulações e desempenho considerando esses usos e aplicações. Este 
artigo se insere nesse grupo de trabalhos; comparando um modelo atmosférico em modos 
acoplado e desacoplado de um modelo oceânico, tendo como alvo a simulação da precipitação 
e da umidade do solo.  Essas duas variáveis são chave para a área de recursos hídricos, na área 
do Rio São Francisco, uma bacia estratégica para o Brasil, localizada em uma região de baixa 
previsibilidade climática. Portanto, sua publicação é potencialmente útil aos leitores das áreas 
de hidrologia, recursos hídricos, agricultura e meteorologia.  
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RESUMO 

O atual panorama de escassez hídrica evidencia a necessidade da gestão adequada dos 
recursos hídricos. Em regiões cársticas, a circulação da água se dá por entre as fraturas 
existentes, elevando consideravelmente a taxa de infiltração da água, o que explica a baixa 
incidência de rios e a importância das águas subterrâneas no abastecimento da população. 
Diante disso, entende-se que conhecer o balanço hídrico se faz necessário, uma vez que este 
pode auxiliar a tomada de decisões, orientando a gestão das águas. Este trabalho teve como 
objetivo realizar o balanço hídrico de uma região cárstica, quantificando os valores de água 
infiltrada, escoada e evapotranspirada, utilizando para isso o modelo BALSEQ. A área de 
estudo está localizada próxima ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no município de 
Confins, MG. A maior parte da área é ocupada por Formações Florestais (40,9%), seguido por 
Pastagem (34,5%). Para a estimativa da infiltração profunda, utilizou-se o modelo BALSEQ. 
O BALSEQ caracteriza-se por ser um modelo numérico de balanço hídrico sequencial em que 
a infiltração profunda ao final do dia é dada pela diferença entre a precipitação diária e a soma 
do escoamento superficial, evapotranspiração e a variação da quantidade de água acumulada 
no solo. Os resultados mostram que, aproximadamente, 60% da precipitação total anual 
resultam em infiltração profunda, sendo o período de recarga de setembro a março. Após o 
período de estiagem, as áreas sem cobertura vegetal apresentam maior infiltração profunda, 
porém, com o passar dos meses, a contribuição das áreas vegetadas torna-se maior, mostrando 
a importância dessas áreas para a recarga dos aquíferos. 

 
Palavras-chave: Balanço hídrico; região cárstica; modelo BALSEQ. 
 
Application of a water balance model for estimating deep infiltration 

in a karstic watershed 

ABSTRACT  
The current scenario of water scarcity evidences the need for an adequate management of 

water resources. In karstic regions, the water flow through fractures significantly increases the 
water infiltration rate, which explains the small number of rivers and the importance of 
groundwater for urban supply. Therefore, the water balance is necessary since it may aid 
decision making processes and guide water management projects. The objective of this paper 
was to perform the water balance of a watershed situated in a karstic region quantifying 
infiltration, runoff and evapotranspiration. The study area is located near the Tancredo Neves 
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International Airport in Confins, in the state of Minas Gerais, Brazil. Most of the area consists 
of forest formations (40.9%), and pastures (34.5%). In order to estimate deep infiltration, the 
BALSEQ model was used. BALSEQ is a numeric model of sequential water balance in which 
deep infiltration at the end of the day is given by the difference between daily precipitation 
and the sum of surface runoff, evapotranspiration and the variation of the amount of water 
stored in the soil. The results show that approximately 60% of total annual precipitation result 
in deep infiltration, considering the recharge period from September to March. After the dry 
period, the areas with no vegetal cover present higher deep infiltration. However, over the 
months, the contribution of the vegetated areas becomes greater, showing the importance of 
these areas to aquifer recharge. 

 
Keywords: Water balance; karstic areas; BALSEQ model. 
 

1. INTRODUÇÃO  

A água representa insumo fundamental à vida, constituindo elemento indispensável e 
insubstituível em diversas atividades humanas, além de manter o equilíbrio ambiental do 
planeta. Sem água, a vida na terra não seria possível. A história da água na Terra é complexa e 
está diretamente relacionada ao crescimento da população humana, ao grau de urbanização e 
aos usos múltiplos que afetam a sua quantidade e qualidade. Os sistemas aquáticos têm uma 
grande diversidade de espécies úteis ao homem e são também parte ativa dos ciclos 
biogeoquímicos e da diversidade biológica do planeta (Tundisi, 2003). Essas considerações 
explicitam de maneira enfática a necessidade do planejamento e gerenciamento dos recursos 
hídricos de forma a garantir a disponibilidade de água em quantidade suficiente e qualidade 
adequada para as gerações presente e futura. 

Em regiões cársticas, a gestão eficiente dos recursos hídricos mostra-se indispensável, 
devido a suas características geomorfológicas e hidrogeológicas peculiares, como a presença 
de extensas zonas sem correntes de águas superficiais, rápida infiltração de água pluvial e 
complexa circulação de águas subterrâneas. A água subterrânea no carste possui uma 
dinâmica própria e, dependendo do aquífero, pode sofrer constante recarga de chuvas ou 
corpos d’água, assim como interferência direta e indireta das ações do homem (Meneses, 
2003). Além disso, em áreas cársticas, as águas subterrâneas são a principal fonte de 
abastecimento, e devido às características mencionadas, e outras mais, esse recurso é 
extremamente vulnerável à poluição nesses territórios. 

O Brasil possui grandes potenciais de água subterrânea, seja como potencial localizado 
na forma de umidade do solo que suporta uma exuberante biodiversidade, seja como água que 
flui no subsolo (Rebouças et al., 2002). Porém, poucos estudos têm se preocupado com essa 
temática, visando ao apropriado aproveitamento desse recurso ambiental.  

A estimativa da recarga das águas subterrâneas é um fator chave em estudos de 
disponibilidade e modelagem hídrica, sendo assim, essencial para a gestão dos recursos 
hídricos, na forma de subsídio a tomada de decisões visando ao uso sustentável destes. 
Contudo, a quantificação da recarga de águas subterrâneas é um processo estimativo, uma vez 
que não é passível de ser medido diretamente, e existem normalmente dificuldades no que 
concerne à validação dos resultados obtidos pela aplicação de qualquer método (Oliveira, 
2004). 

Os métodos que se utilizam de balanço hídrico podem ser utilizados tanto para 
estimativas de recargas pontuais quanto para escalas maiores, como as bacias hidrográficas. A 
maior vantagem desses métodos é a geração de informações prontamente disponíveis, que 
podem ser rapidamente aplicadas, quantificando todo o volume de água afluente e efluente a 
um sistema. A principal desvantagem está relacionada com o fato de a recarga ser um termo 
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residual, e sua precisão depender da acurácia de todos os outros termos do balanço hídrico 
(Ahmad, 2002). 

Os recentes avanços nas técnicas de sensoriamento remoto têm possibilitado um aumento 
na precisão da estimativa de vários parâmetros hidrológicos, principalmente nos campos de 
áreas irrigadas, por meio do mapeamento da evapotranspiração. A associação desses 
parâmetros a informações espaciais auxiliam o entendimento do ciclo hidrológico. Uma 
integração de sensoriamento remoto, Sistemas de Informação Geográfica e coleta de dados in 
situ em muito pode auxiliar na descrição das variações espaciais dos processos hidrológicos, 
notavelmente na interface terra-atmosfera, nos usos e na recarga de aquíferos subterrâneos.  

Nesse contexto, o BALSEQ, um modelo numérico de balanço hídrico sequencial diário, 
desenvolvido por Lobo Ferreira para a estimativa da recarga de águas subterrâneas na ilha de 
Porto Santo - Portugal, é uma importante ferramenta para a estimativa de recarga de aquíferos 
(Lobo Ferreira, 1981) e, consequentemente, à gestão de recursos hídricos. O modelo consiste 
em dividir a água precipitada em cinco componentes: o escoamento direto, a infiltração 
superficial, a evapotranspiração real, a água retida no solo e a infiltração profunda. (Oliveira 
et al., 1994). 

O modelo BALSEQ permite obter estimativas de infiltração profunda por incremento do 
tempo considerado no balanço. Pelo processo de escoamento na zona vadosa, os impulsos de 
infiltração profunda, estimados para cada incremento de tempo, são atenuados pela 
redistribuição da umidade que poderá ocorrer na zona vadosa, resultando, assim, um valor de 
infiltração profunda, que não necessariamente reflete o mesmo valor do impulso de recarga 
(Oliveira, 2004). Entre os principais trabalhos com aplicação do modelo, destacam-se os 
desenvolvidos por Oliveira et al. (1994) na península de Setúbal, Portugal, e os de Chachadi 
et al. (2001) na bacia hidrográfica de Bardez, estado de Goa, Índia e Chachadi et al. (2002) 
em Kakinada, também na Índia. 

Este trabalho teve por objetivo realizar o balanço hídrico  por meio do modelo BALSEQ 
em região cárstica, quantificando os valores de água profundamente infiltrada, escoada e 
evapotranspirada, considerando para isso as diferentes combinações de uso e classe de solos 
existentes na área de estudo. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODO  

2.1. Área de estudo 
A área de estudo localiza-se na porção sul da Área de Proteção Ambiental (APA) Carste 

Lagoa Santa, contemplando uma área de 6.500 ha, como mostrado na Figura 1. Nessa região, 
localiza-se o complexo aeroportuário do Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AINT), 
além dos municípios de Confins e Lagoa Santa. 

 
Figura 1. Localização da área de estudo. 



CAMARGO, R. A; COUTO, E. A.; ALVES, L. G. S.; CALIJURI, M. L.; MACHADO e SILVA, M. D. F. 
Aplicação de modelo de balanço hídrico BALSEQ para estimativa da infiltração profunda em região cárstica. 
Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 303-317, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.456) 
 

 306

De acordo com a classificação de Köppen, o clima de Lagoa Santa e seu entorno 
planáltico enquadra-se na categoria Awi, ou seja, clima quente com temperatura do mês mais 
frio superior a 18 ºC, e duas estações alternadas, uma chuvosa (verão), e outra seca (inverno), 
com amplitudes térmicas anuais inferiores a 5ºC (Ribeiro, 1995). 

A região encontra-se ao norte de Belo Horizonte, e passa por um momento de franca 
expansão populacional, com taxas de crescimento populacional na ordem de 5% (IBGE, 
2010). Com o elevado adensamento da região de Betim e Contagem, o vetor do crescimento 
populacional da capital mineira passou a apontar para essa região. A construção do AITN, 
também conhecido por Aeroporto de Confins, acelerou esse processo, já que a partir de sua 
construção na década de 80, este tem atuado como indutor do desenvolvimento urbano, 
propiciando a vetorização do fluxo natural de expansão e ocupação urbana em sua direção. A 
transferência da sede administrativa do governo de Minas Gerais para a região em 2010, além 
das obras de expansão do aeroporto, também contribuem para o incremento do crescimento 
populacional da zona norte da região metropolitana de Belo Horizonte. 

 
2.2. Obtenção da base de dados  

A determinação da infiltração profunda foi possível a partir da identificação e 
discretização das unidades Solo x Uso do Solo e Cobertura Vegetal. Para isso, obteve-se a 
carta pedológica em escala de 1:25.000 a partir do refinamento do mapa pedológico da região 
em escala 1:50.000, produzido pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 
1998),  seguindo metodologia apresentada por Silva et al. (2010). Na carta pedológica, Figura 
2, foram identificadas dez unidades pedológicas, pertencentes a quatro classes distintas, 
latossolos, cambissolos, argissolos e gleissolos, descritas na Tabela 1. 

 
 

Figura 2. Carta pedológica da porção sul da APA Carste Lagoa Santa. 
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Tabela 1. Divisão das classes de solo e área ocupada na área de estudo. 

Unidades 
pedólogicas Descrição Área 

(%) 

PVe1 Argissolo Vermelho Eutrófico, textura muito argilosa, A moderado, 
relevo plano e suave 2,90 

PVe2 
Argissolo Vermelho Eutrófico + CambissoloHáplico Tb 
Distrófico latossólico, ambos textura argilosa, A moderado, 
relevo ondulado e forte ondulado com microrrelevo forte (cárstico) 

0,71 

CXbe CambissoloHáplico Tb Eutróficogleicos, textura muito argilosa,  
A moderado, relevo plano e suave ondulado (dolinas) 0,98 

CXbd1 
CambissoloHáplico Tb Distrófico textura muito argilosa cascalhenta  
e não cascalhenta, pedregoso e não pedregoso, A moderado, relevo
suave ondulado com microrrelevo moderado (cárstico) 

8,13 

CXbd2 
CambissoloHáplico Tb Distrófico + CambissoloHáplico Tb  
Distrófico latossólico, ambos textura muito argilosa, A moderado, 
relevo suave ondulado com microrrelevo moderado (cárstico) 

2,04 

CXbd3 
CambissoloHáplico Tb Distrófico, textura muito argilosa,  
cascalhenta e não-cascalhenta, pedrogoso e não pedregoso, ambos A 
moderado, relevo suave ondulado e ondulado 

6,85 

Cxbd4 
CambissoloHáplico Tb Distrófico latossólico + CambissoloHáplico  
Tb Distrófico, ambos textura muito argilosa, A moderado, relevo  
suave ondulado e ondulado 

1,10 

Gxbe GleissoloHáplico Tb Eutrófico, textura muito argilosa, A moderado, 
relevo plano e suave ondulado 4,72 

LVd1 Latossolo Vermelho Distrófico, textura muito argilosa, A moderado, 
relevo plano e suave ondulado 16,97 

LVd2 Latossolo Vermelho Distrófico, textura muito argilosa, A moderado,
relevo suave ondulado e ondulado 34,84 

 
A carta de uso do solo e cobertura vegetal, Figura 3, foi obtida por meio da classificação 

supervisionada da imagem orbital IKONOS do ano de 2007, com resolução espacial de 1 m. 
Identificaram-se oito classes, correspondentes a formações florestais, pastagem, solo exposto, 
sistema viário, aeroporto, áreas urbana, áreas de mineração e corpos d’água.  
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Figura 3. Carta de Uso do Solo e Cobertura Vegetal. 

 
Os dados diários de temperatura foram obtidos do banco de dados do Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas (IGAM), e os dados diários de precipitação foram obtidos a partir de uma 
série de 1991-2005 da estação meteorológica instalada no Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves. A umidade relativa do ar média mensal e a velocidade do vento média mensal para 
altura de 2 metros foram obtidas a partir de uma série de 1961-1990 do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) do Brasil. A simulação da infiltração profunda pelo modelo BALSEQ 
foi realizada para o período de 1991-2005. 

 
2.3. Modelo BALSEQ  

O modelo BALSEQ (Lobo Ferreira, 1981) é um modelo numérico de balanço hídrico 
sequencial diário no nível do solo, desenvolvido em 1981 por Lobo Ferreira para a estimativa 
da recarga de águas subterrâneas na ilha de Porto Santo. O fluxograma desse modelo é 
apresentado na Figura 4. 

Neste modelo, constituirá infiltração profunda, toda água infiltrada na superfície que 
excede a capacidade de campo do solo (Oliveira, 2004). Considerando que não há camadas 
menos permeáveis na zona vadosa abaixo do solo, o valor da infiltração profunda calculado 
para cada dia traduzirá o valor de recarga que ocorrerá mais tarde. (Paralta et al., 2003). Dessa 
forma, a infiltração profunda pode ser expressa pela equação 1: 

 
Ip = P – ETR – Ai - ES                                               [1] 
 
Em que P é a precipitação, ETR é a evapotranspiração real, Ai a variação do 

armazenamento da água no solo ao fim de um dia, e ES o escoamento superficial. Para a 
aplicação sequencial dessa fórmula, é necessário conhecer os valores de precipitação e da 
evapotranspiração potencial (ETP) referidos a cada intervalo de tempo do balanço, assim 
como o valor da quantidade máxima de água no solo disponível para evapotranspiração 
(AGUT). 
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Figura 4. Fluxograma de funcionamento do modelo BALSEQ, P: precipitação; CN: número da 
curva, ES: escoamento superficial, ETP: evapotranspiração potencial, ETR: evapotranspiração 
real Is: infiltração superficial, Ai: água armazenada no solo no final do dia, Hi: água 
armazenada no solo ao longo do dia, AGUT: quantidade máxima de água disponível no solo 
para evapotranspiração, Ip: infiltração profunda. 
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A estimativa do escoamento superficial foi realizada a partir do método do número da 
curva (CN), desenvolvido pela United States Soil Conservation Service (US-SCS, 1972), 
vinculado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (SCS-USDA), que define o 
número característico de escoamento em função uso e manejo da terra, do grupo de solo, da 
condição hidrológica e da umidade antecedente do solo. Na atribuição dos valores de CN, 
considerou-se a influência do relevo, da textura do solo e das características cársticas para 
condições de umidade antecedente AMC II, chegando aos valores apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Valores de CN adotados para as relações solo x uso do solo para condições de 
umidade antecedente AMC II. 

Solos Uso do solo e Cobertura 
Vegetal Cambissolos Gleissolos Latossolos Argissolos

Formações Florestais 55 77 25 70 
Pastagem 66 83 45 77 

Rodovia 98 98 98 98 

Solo exposto 82 89 72 87 

Aeroporto - Área Impermeável 99 99 99 99 

Aeroporto – Gramados 66 66 66 66 

Área Urbana 96 96 96 96 

Área de Mineração 87 87 87 87 

Afloramento Rochoso 100 100 100 100 
 
A estimativa da evapotranspiração real (ETR) foi obtida a partir da relação entre a 

evapotranspiração de referência (ETo) e o coeficiente da cultura (Kc), como é mostrado na 
equação 2. A evapotranspiração de referência foi obtida pelo método da Radiação Solar 
(Oliveira et al., 2008), método que combina os efeitos de balanço de energia e aerodinâmico 
(equação 3). Neste trabalho, considerou-se o Kc de 1,5 para as formações florestais e 1 para as 
regiões de pastagem e para as áreas de gramado do aeroporto, sendo esses valores retirados do 
boletim FAO 56 (2005). 

 
ETR = Eto x Kc                                                                     [2] 
 
Eto = W x cv x Rs                                                                                       [3] 
 
em que ETo - evapotranspiração de referência, por Radiação Solar (mm.dia-1), cv  - fator 

de ajuste, em função dos intervalos de velocidade média do vento (m.s-1) medida a 2 m de 
altura e intervalos de umidade relativa média (%), W - fator de ponderação calculado em 
função da temperatura média diária do ar, e Rs - radiação solar incidente (mm.dia-1). 

O AGUT foi estimado a partir dos parâmetros: capacidade de campo (CC), ponto de 
murcha permanente (PM) e profundidade do solo sujeita a evapotranspiração (rp), de acordo 
com a equação 4. Os valores de capacidade de campo e ponto de murcha permanente foram 
obtidos seguindo-se a metodologia de Lopes et al. (2009). Os valores para a profundidade do 
solo sujeita a evapotranspiração foram obtidos a partir de trabalhos de Almeida e Soares 
(2003). Na Tabela 3, apresentam-se os valores utilizados no cálculo do AGUT. 

 
AGUT = (CC-PM) x rp                                                           [4] 
                    10 
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Tabela 3. Valores utilizados para o cálculo do AGUT. 

Solo x Uso e Cobertura  CC  
(g/100g) 

PM 
(g/100g) 

rp 
(cm) 

AGUT 
(mm) 

CXbd1 + Formações 27,6 12,4 150 228,0 
CXbd1 + Pastagens 27,6 12,4 50 76,0 
CXbd1 + Rodovia 27,6 12,4 0 0,0 
CXbd1 + Solo Exposto 27,6 12,4 5 7,6 
CXbd2 + Formações 29,4 13,0 150 246,0 
CXbd2 + Pastagens 29,4 13,0 50 82,0 
CXbd2 + Rodovia 29,4 13,0 0 0,0 
CXbd2 + Solo Exposto 29,4 13,0 5 8,2 
CXbd3 + Formações 30,2 14,2 150 240,0 
CXbd3 + Pastagens 30,2 14,2 50 80,0 
CXbd3 + Rodovia 30,2 14,2 0 0,0 
CXbd3 + Solo Exposto 30,2 14,2 5 8,0 
CXbd4 + Formações 31,0 15,0 150 240,0 
CXbd4 + Pastagens 31,0 15,0 50 80,0 
CXbd4 + Rodovia 31,0 15,0 0 0,0 
CXbd4 + Solo Exposto 31,0 15,0 5 8,0 
CXbe + Formações 34,8 22,6 150 183,0 
CXbe + Pastagens 34,8 22,6 50 61,0 
CXbe + Rodovia 34,8 22,6 0 0,0 
CXbe + Solo Exposto 34,8 22,6 5 6,1 
GXbe + Formações 39,0 19,0 80 160,0 
GXbe + Pastagens 39,0 19,0 40 80,0 
GXbe + Rodovia 39,0 19,0 0 0,0 
GXbe + Solo Exposto 39,0 19,0 5 10,0 
LVd1 + Formações 25,0 23,4 500 80,0 
LVd1 + Pastagens 25,0 23,4 50 8,0 
LVd1 + Rodovia 25,0 23,4 0 0,0 
LVd1 + Solo Exposto 25,0 23,4 5 0,8 
LVd2 + Formações 28,0 21,0 500 350,0 
LVd2 + Pastagens 28,0 21,0 50 35,0 
LVd2 + Rodovia 28,0 21,0 0 0,0 
LVd2 + Solo Exposto 28,0 21,0 5 3,5 
PVe1 + Formações 33,5 22,4 250 277,5 
PVe1 + Pastagens 33,5 22,4 50 55,5 
PVe1 + Rodovia 33,5 22,4 0 0,0 
PVe1 + Solo Exposto 33,5 22,4 5 5,6 
PVe2 + Formações 35,0 23,6 250 285,0 
PVe2 + Pastagens 35,0 23,6 50 57,0 
PVe2 + Solo Exposto 35,0 23,6 5 5,7 
Aeroporto - Gramados 22,0 15,0 50 35,0 
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Por não conhecer o valor da quantidade de água armazenada no solo anterior ao primeiro 
dia da simulação, considerou-se esse valor como sendo equivalente à capacidade de campo 
para cada classe de solo. Desse modo, a modelagem conseguiu gerar os dados finais de 
infiltração profunda. O passo seguinte foi uma calibração da modelagem com uma nova 
estimativa dos valores de Ai para o dia 31 de dezembro de 1990 a partir de uma média entre 
os valores de Ai gerados pela modelagem para os cinco últimos dias de 1991 a 2004 e os 
primeiros cinco dias de 1992 a 2005. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios mensais de infiltração profunda gerados pelo modelo BALSEQ para 
toda a bacia, juntamente com os parâmetros calculados de precipitação, escoamento 
superficial e evapotranspiração real são apresentados na Tabela 4. A variação mensal dos 
componentes do balanço hídrico para a área de estudo pode ser observado na Figura 5.  

 
Tabela 4. Valores médios dos componentes do balanço hídrico para o período 1991-2005. 

MÊS PT ES ETR Ip 
Janeiro 314,66 121,68 42,23 151,02 
Fevereiro 168,62 60,06 42,69 75,45 
Março 176,47 68,09 50,98 72,52 
Abril 40,92 12,07 41,01 17,64 
Maio 30,30 9,14 16,01 12,90 
Junho 5,53 1,26 2,76 2,74 
Julho 6,13 1,52 1,75 2,91 
Agosto 11,38 3,39 3,17 4,86 
Setembro 60,47 20,23 14,14 23,85 
Outubro 82,73 25,93 22,70 34,24 
Novembro 248,03 91,83 35,34 97,35 
Dezembro 336,13 128,49 38,81 145,85 

Total Anual 1481,35 543,69 311,58 641,33 
 
 

 
Figura 5. Valores médios mensais dos componentes do balanço hídrico para o período de 1991-
2005. 
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A estimativa da infiltração profunda ao longo do período apresentou valores próximos a 
43% da precipitação total, com as recargas médias anuais variando entre os meses, de 39% a 
50% da média da precipitação anual no período estudado. Isso representa um volume de, 
aproximadamente, 4x107 m3 de água. O considerável valor de infiltração pode estar 
relacionado às características geomorfológicas e hidrogeológicas comuns aos carstes. Somado 
a esse fator, a grande presença de latossolos na área estudada (51,41%) também pode 
contribuir para o elevado valor de recarga. Os latossolos apresentam avançado estágio de 
intemperização, sendo solos muito evoluídos, variando de fortemente a bem drenados 
(EMBRAPA, 2006). Além disso, são altamente estruturados e estão associados a profundo 
manto de alteração, que alcança mais de 80 metros, onde a água encontra boas condições de 
infiltração, por tratar-se de meio poroso. Além das características físicas favoráveis à 
infiltração, a pequena fração urbanizada da região também apresenta significativa 
contribuição nesses resultados.  

O resultado da aplicação do modelo sugere que na área de estudo, em alguns momentos, 
a evapotranspiração apresenta valores maiores do que o escoamento superficial. Essa 
peculiaridade está relacionada ao padrão de uso do solo e cobertura vegetal observado, em 
que significativa fração da precipitação sofre evapotranspiração. A constatação de que a 
evapotranspiração apresenta valores elevados quando comparada ao escoamento superficial, e 
dessa forma, contribui mais efetivamente para a diminuição da quantidade de água disponível 
para a infiltração, pode mascarar o impacto negativo da impermeabilização do solo no ciclo 
hidrológico se não for considerada a proporção da área total ocupada por cada uso existente. É 
importante mencionar que o processo de urbanização inadequada, e a consequente 
impermeabilização do solo podem ocasionar prejuízos relacionados à disponibilidade hídrica, 
como a diminuição da recarga dos aquíferos devido à redução das taxas de infiltração, e 
também o assoreamento de corpos d’água como consequência do maior arraste de partículas e 
desencadeamento de processos erosivos. Além disso, o aumento de áreas impermeabilizadas 
pode proporcionar o aumento da vazão de cursos d’água em períodos chuvosos, elevando as 
chances de ocorrência de inundações (Tucci, 1995).  

O processo de escoamento superficial é dependente da existência de precipitação, o que 
pode explicar o comportamento semelhante das curvas das variáveis citadas, como observado 
na Figura 5. Por outro lado, a evapotranspiração apresenta padrão pouco variável ao longo do 
ano em relação aos outros parâmetros. Muito mais do que à precipitação, essa perda de água 
está relacionada a outros fatores, como a demanda hídrica das plantas e o volume de água 
armazenado no solo (Lopes et al., 2009). 

Em relação à infiltração profunda, observa-se que depois do período de estiagem, esta 
retoma seu crescimento tão logo a intensidade de precipitação aumenta. Esse comportamento 
pode ser atribuído a elevada permeabilidade do solo devido às características cársticas da 
região. Em terrenos menos drenados, espera-se um retardo no crescimento da curva de 
infiltração profunda em relação à de precipitação, correspondente ao tempo necessário para 
que infiltre uma lâmina superior à capacidade de retenção de água no solo, ou seja, que seja 
superada a capacidade de campo. A Figura 6 apresenta a dinâmica temporal, ao longo dos 
meses do ano, da infiltração profunda. 

No início do período chuvoso, como se pode observar no mês de setembro, as áreas de 
solo exposto apresentam maior infiltração profunda que as demais regiões. O solo sem 
cobertura vegetal, muito embora esteja propenso aos impactos das gotas de chuva e, 
consequentemente, ao processo de impermeabilização, apresenta baixa capacidade de 
retenção de água, permitindo a ocorrência da infiltração profunda logo nos primeiros dias de 
chuva. Em outras palavras, o escoamento em áreas de solo exposto tende a ser maior do que 
em áreas vegetadas, todavia, a lâmina d’água que vier a infiltrar nessas áreas, tornar-se-á 
infiltração profunda rapidamente devido à baixa capacidade de retenção. As áreas vegetadas, 



CAMARGO, R. A; COUTO, E. A.; ALVES, L. G. S.; CALIJURI, M. L.; MACHADO e SILVA, M. D. F. 
Aplicação de modelo de balanço hídrico BALSEQ para estimativa da infiltração profunda em região cárstica. 
Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 303-317, 2011. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.456) 
 

 314

no entanto, apresentam alta capacidade de retenção, principalmente nas regiões onde as raízes 
estão concentradas. Nessas áreas, a precipitação é interceptada pela vegetação e infiltra no 
solo lentamente, o que retarda o início da contribuição para a recarga dos aquíferos 
subterrâneos. Além disso, o significativo volume de água evapotranspirada nas áreas 
vegetadas também contribui para o retardo da infiltração profunda. A alta capacidade de 
retenção de água nos solos nas áreas florestadas, somada ao baixo volume escoado, é 
importante para garantir a disponibilidade de água no período de estiagem. 

 

 
Figura 6. Ilustração da recarga na área de estudo mês a mês. 
 

Apesar da infiltração profunda se dar de forma mais lenta nas áreas vegetadas no começo 
do período chuvoso, com o passar dos meses a lâmina infiltrada nessas regiões aumenta, e nos 
meses de novembro a janeiro passa a ser responsável pela principal parte do total infiltrado. 
Isso ocorre devido ao menor escoamento superficial existente nas áreas florestadas em relação 
às áreas de solo exposto, o que faz com que maior quantidade de água fique disponível para a 
infiltração.  

Com o fim do período de chuvas, as áreas de solo exposto continuam contribuindo e as 
áreas florestadas já apresentam redução na infiltração, já que o volume de água perdida por 
evapotranspiração é mantido, e o volume precipitado é reduzido. No mês de abril, por 
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exemplo, as pequenas frações que continuam contribuindo para infiltração são as regiões de 
solo exposto.  

 
4. CONCLUSÃO  

O modelo BALSEQ mostrou-se passível de aplicação em região cárstica, permitindo a 
estimativa da infiltração profunda ao longo dos anos, e a avaliação da sua dinâmica temporal, 
mês a mês. A infiltração profunda apresentou valores próximos a 43% da precipitação total, 
com as recargas médias anuais variando entre os meses, de 39% a 50% da média da 
precipitação anual no período estudado. O que representa um volume de aproximadamente 
4 x 107 m3 de água. O considerável valor de infiltração pode estar relacionado às 
características geomorfológicas e hidrogeológicas comuns aos carstes somado a grande 
presença de latossolos na área estudada. 

Observou-se que com o inicio da chuva, as áreas de solo exposto apresentam maior 
contribuição para a infiltração profunda, em comparação com os outros usos. Porém, com o 
passar dos meses e o aumento da precipitação, as áreas de floresta e pastagem tendem a 
contribuir mais com a infiltração profunda, sendo inclusive a principal responsável pela 
lâmina total infiltrada na área de estudo. Com o fim do período chuvoso, a contribuição das 
áreas de floresta e pastagem são praticamente nulas, devido a evapotranspiração, sendo as 
áreas de solo exposto responsável pela recarga dos aquíferos. 

A discriminação da contribuição de recarga para cada tipo e uso do solo pode prover 
subsídios à tomada de decisões visando o uso sustentável dos recursos ambientais da região, à 
medida que torna possível o estabelecimento de cenários de alterações no uso e ocupação do 
solo e os impactos na recarga do aquífero cárstico.  
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