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ABSTRACT

This issue marks the 21st edition of Ambiente & Agua. This edition has included 20 peer
evaluated and reviewed articles, and all editions were published on time. We continue to
employ a policy of complete open access, and to foster the visibility of articles. We continue to
register the doi of all articles and to publish each issue as a single document in addition to the
individual articles. This editorial emphasizes new important recognition received by the
Ambiente & Agua journal.
Keywords: Ambi-Agua, Environment, Water Resources, Qualis CAPES, SCOPUS.

Editorial da vigésima primeira edição da revista Ambiente & Água An Interdisciplinary Journal of Applied Science
RESUMO

Estamos publicando a 21ª edição com 20 artigos avaliados e revisados por pares e, desde
a primeira edição publicada, todas as edições foram publicadas, no prazo previsto.
Continuamos a praticar a política de acesso completamente aberto e a promover
continuamente a visibilidade dos artigos. Continuamos a registar o doi para todos os artigos e
a disponibilizar cada edição inteira em um único arquivo, além dos artigos individuais. Esse
editorial enfatiza reconhecimentos recentes que a revista Ambiente & Agua recebeu.
Palavras-chave: Ambi-Agua, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Métricas de Citação da Google.

1. INTRODUCTION
“Scopus Title Evaluation Support” announced on January 3rd, 2013 that Ambiente &
Agua journal has been evaluated for inclusion in Scopus by the Content Selection & Advisory
Board (CSAB). The review is now complete and the CSAB has advised that the title be
accepted for inclusion in Scopus.
Scopus is owned by Elsevier B.V. and Elsevier is solely responsible for the content
selection policy. In deciding whether to accept or reject a title for Scopus, Elsevier follows the
independent recommendation of the Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB).
This is an important achievement for Ambi-Agua, and it instills in us a determination to
work hard to attract more papers that go beyond descriptive science. As a first measure to
Revista Ambiente & Água – An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 8, n. 1, 2013.
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strive for quality improvement, we contracted an American with a background in English
language study to improve the quality of our English texts. English-language submissions will
have priority in our editorial analysis.
A title to be included in Scopus must be submitted to The Scopus Title Evaluation
Platform (STEP), which uses both quantitative and qualitative criteria grouped in five main
categories: Journal Policy, Content, Number of Cites, Regularity and Online Availability.
Specifically, the following aspects are considered: convincing editorial policy; diversity in
geographical distribution of editors; diversity in geographical distribution of authors; type of
peer-review; cited references in roman script; English language abstracts; academic
contribution to the field; clarity of abstracts; conformity with the journal’s stated aims and
scope; readability of articles; number of cites of journal articles in Scopus; editorial standing;
regularity of on-time publication; availability of online publication; availability of English
language journal home page; quality of journal home page.
As of December 2010, Brazil had 21,900 ISSN registered and only 220 journals
effectively in the Scopus (Packer, 2011). Although the number of Brazilian journals has
recently increased, the total number is still small when compared to other scientifically
productive countries.
Another important recognition of the Ambi-Agua journal has come from the Qualis
CAPES, which is the most important reference for scientific journals related to the Graduate
Programs in Brazil. We are now rated in 13 different areas of CAPES (http://www.ambiagua.net/splash-seer/?access=qualis-capes). But more importantly, Ambi-Agua is now included
in the B2 stratum by CAPES’ Environmental and Multidisciplinary committees.
We continue to seek additional recognition, and our next goal is to be accepted for
inclusion in the SciELO base. To that end, on February 22nd, 2013 we received the following
message from the evaluation team: “The Ambiente & Água journal has been approved on the
first step of selection and evaluation process of journals for the SciELO Brasil Collection and,
therefore, has been submitted to scientific merit analysis by three experts of its related thematic
area”.

2. FINAL REMARKS
We wish to offer our sincere gratitude to our peer reviewers for the dedicated and
voluntary work that has been key to improving the quality of published articles. We continue to
value submissions that maintain high standards, that go beyond descriptive case studies and
that promote the advancement of science in the environmental and water resources science.
Potential authors should be aware that guidelines are currently undergoing revision in
order to further improve the quality of the journal.
From January 1st, 2007 to March 31st our journal was consulted 124,814 times, 100,334
from Brazil, 2,825 from US, 2,463 from Mexico, 2,105 from Portugal, 1,980 from India, 1,220
from Colombia, 850 from China, 829 from Spain, and so on, for a total of 162 countries.

3. REFERENCE
PACKER, A. L. Os periódicos brasileiros e a comunicação da pesquisa nacional. Rev.
USP[online]. 2011, n.89, pp. 26-61. ISSN 0103-9989.
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ABSTRACT
Environmental monitoring of aquatic systems is an important tool to support policy
makers and environmental managers’ decisions. Long-term, continuous collection of
environmental data is fundamental to the understanding of an aquatic system. This paper aims
to present the integrated system for environmental monitoring (SIMA), a long-term temporal
series system with a web-based archive for limnological and meteorological data. The
following environmental parameters are measured by SIMA: chlorophyll-a ( μgL−1 ), water
surface temperature (ºC), water column temperature by a thermistor string (ºC), turbidity
(NTU), pH, dissolved oxygen concentration (mg L-1), electric conductivity (µS cm-1), wind
speed (ms-1) and direction (º), relative humidity (%), shortwave radiation (Wm-2) and
barometric pressure (hPa). The data were collected in a preprogrammed time interval (1 hour)
and were transmitted by satellite in quasi-real time for any user within 2500 km of the
acquisition point. So far, 11 hydroelectric reservoirs are being monitored with the SIMA
buoy. Basic statistics (mean and standard deviation) and an example of the temporal series of
some parameters were displayed at a database with web access. However, sensor and satellite
problems occurred due to the high data acquisition frequency. Sensors problems occurred due
to the environmental characteristics of each aquatic system. Water quality sensors rapidly
degrade in acidic waters, rendering the collected data invalid. Data is also rendered invalid
when sensors become infested with periphyton. Problems occur with the satellites’ reception
of system data when satellites pass over the buoy antenna. However, the data transfer at some
inland locations was not completed due to the satellite constellation position. Nevertheless,
the integrated system of water quality and meteorological parameters is an important tool in
understanding the aquatic system dynamic. It can also be used to create hydrodynamics
models of the aquatic system to allow for the study of meteorological implications to the
water body.
Keywords: Environmental monitoring, Database, time series, reservoirs.

Sistema para monitoramento ambiental de reservatórios hidrelétricos
no Brasil
RESUMO
O monitoramento ambiental de sistemas aquáticos é uma importante ferramenta para
subsidiar as tomadas de decisão e o gerenciamento ambiental. Séries temporais de longo
prazo de dados contínuos são fundamentais para a caracterização desses sistemas aquáticos. O
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 8, n.1, 2013.
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objetivo deste trabalho é o de apresentar o sistema integrado de monitoramento ambiental
(SIMA), um sistema que amostra séries temporais de dados limnológicos e meteorológicos e
os armazena em um sistema baseado na web. As variáveis ambientais amostradas pela boia
SIMA são: clorofila-a ( gL1 ), temperatura da superfície da água (ºC), temperatura da coluna
d'água por uma cadeia de termistores (ºC), turbidez (NTU), pH, concentração de oxigênio
dissolvido (mg L-1), condutividade elétrica (µS cm-1), velocidade do vento (ms-1) e direção do
vento (º), umidade relativa (%), radiação incidente de ondas curtas (Wm-2), pressão
atmosférica (hPa). Os dados são amostrados em um intervalo de tempo pré-determinado (1
hora) e são transmitidos por satélite em tempo quase real para qualquer usuário que esteja a
um radio de até 2500 km do local de aquisição dos dados. Atualmente estão sendo
monitorados 11 reservatórios hidrelétricos via boia SIMA. Uma estatística básica (média e
desvio padrão) dos dados e exemplo de séries temporais de alguns parâmetros são
apresentados. Entretanto, problemas relacionados aos sensores e ao satélite de coleta de dados
foram identificados devido à alta frequência amostral de aquisição dos dados. Os problemas
relacionados aos sensores ocorrem devido às características ambientais de cara sistema
aquático em monitoramento. Em águas ácidas os sensores de qualidade de água se degradam
com maior rapidez, e os dados coletados se tornam inválidos. Outro problema é a infestação
de perifíton nos sensores, o que pode causa erro de leitura. Os problemas relacionados ao
satélite envolvem a recepção do dado, o qual ocorre somente quando o satélite passa sobre a
antena da boia SIMA. Contudo, devido a posição da constelação de satélites algumas
localizações não estão totalmente cobertas. O sistema SIMA é uma importante ferramenta
para o monitoramento da qualidade da água e dos parâmetros meteorológicos, que pode
inclusive contribuir para a caracterização da dinâmica de sistemas aquáticos. Os dados
também podem ser utilizados para alimentar modelos hidrodinâmicos, e avaliar os efeitos de
eventos meteorológicos no sistema aquático.
Palavras-chave: Monitoramento ambiental, Bando de Dados, Séries Temporais, Reservatórios.

1. INTRODUCTION
Reservoirs, or man-made lakes, are usually built to store water for later use, water
supply, flood control or power generation (Casamitjana et al., 2003). There are approximately
31 hydroelectric reservoirs in Brazil, though the reservoirs have multiple uses, They have a
volume of more than 1 billion cubic meters and were built by electric sector. The
hydroelectric sector is responsible for 97% of energy generation in the country and is
considered the largest hydroelectric system in the world (Kelman et al., 2002). The damming
of these waters, however, causes great environmental, social and economic impacts (Tundisi,
1994).
The monitoring of water quality in these environments is necessary not only for the
quality of the environment but also for the quality of life of the population. Tundisi et al.
(2012) pointed that the search for ecological indicators is a relevant task for environmental
managers. However, the authors also pointed out that many good ecological indicators are
difficult to find. Studies of water quality in most of the aquatic environments have been based
primarily on datasets obtained at different sites or along track lines in cruises (Jerosch et al.,
2006). Nevertheless, this approach does not consider the different scales of temporal
variability of biological and environmental parameters, which is a requirement for any basic
ecological study. However, sampling efforts must be carefully considered since misleading
conclusions may arise from less intensive data collection, while large sampling programs
considerably increase the costs of data acquisition.
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Ideally, temporal collection of data from aquatic systems is accomplished by automatic
stations capable of autonomous monitoring of limnological and meteorological variables
(Glasgow et al., 2004; Stech et al., 2006). With the installation of an associated telemetric
link, the constant surveillance provided by these systems makes it possible to quickly detect
changes and trends in critical indicators (Glasgow et al., 2004).
Long-term, continuous, time-series collection of environmental data data is fundamental
to identify and classify sudden changes and to determine their effect on aquatic systems.
According to Roland et al. (2012), hydrological pulses and changes in land use can regulate
functioning and interaction between biotic and abiotic components in Brazilian aquatic
systems. These pulses can be natural or induced for antropic activity, frequent, seasonal or
intermittent, with variable magnitude and both direct and indirect effect (Tundisi et al., 2004).
Comprehension of functions and characterization of controlling factors, however, normally
arise after the collection of large data sets at different time scales, which allows one to
identify and differentiate short and long-term variability.
Effective water quality monitoring has become critical for water resource management
programs, as water quality perturbations related to escalating human population growth and
industry pressures continue to increase in inland areas. Government personnel and scientists
show increasing interest in understanding the processes occurring in these environments
(Glasgow et al., 2004). However, the main problem is the lack of a consistent long term series
of collection of water quality data.
The acquisition of meteorological data is also important for water quality monitoring
since the intensity of precipitation events determines runoff intensity and the transport of
organic and inorganic elements from the soils to the aquatic ecosystems
(Johnson et al. 2008). In this way, changes in the intensity and frequency of precipitation
may contribute to higher input of nutrients and consequently enhance the eutrophication
process. This process results in excessive algal growth which is a public-health issue, since
cyanobacteria blooms, in addition to degrading water quality, can produce toxins harmful to
human health (Chorus and Barthram, 1999).
The long term series collection of water quality and meteorological data is essential for
environmental studies of aquatic systems. The goal of this paper is to present a system for
long-term time series collection of environmental data as well as a data-based data storage
system with web access.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Integrated System for Environmental Monitoring - SIMA
SIMA is a set of hardware and software for data acquisition and real-time monitoring of
hydrological systems (Stech et al., 2006). It is an independent system formed by an anchored
buoy in which sensors, data storage systems, a battery and a transmission antenna are fixed
(Figure 1).
The data are collected in preprogrammed time intervals (1 hour) and are transmitted by
satellite in quasi-real time for any user within a range of 2500 km of the acquisition point. The
selection of the environmental parameters measured by SIMA took into account factors such
as: relevance as an environmental index (i.e. the variables that respond consistently to
alterations in the functioning of the aquatic system) and technical suitability for data
acquisition and transmission from automatic platforms.
The environmental parameters measured by SIMA are: chlorophyll-a ( gL1 ),water
surface temperature (ºC), water column temperature by a thermistor string (ºC), turbidity
(NTU), pH, dissolved oxygen concentration (mg L -1), electric conductivity (µS cm-1), wind
8
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speed (ms-1) and direction (º), relative humidity (%), short wave radiation (Wm-2), barometric
pressure (hPa). The characteristics of the sensors are shown in Table 1.

Figure 1: Photo of the SIMA installed at Tucuruí
floodplain, Brazilian Amazon.
Table 1: Characteristics of the limnological and meteorological sensors in SIMA.
Sensor

Manufacture

Range

Accuracy

Depth/Height

Chlorophyll-a

Yellow Spring

0-400 μm

0.1 μm

-1.30 m

Water Temperature

Yellow Spring

-5-60 ºC

 0.15ºC

-1.30 m

Thermistor String

Yellow Spring

-5-60 ºC

 0.15ºC

4 depths

Turbidity

Yellow Spring

0-1000 NTU

0.1 NTU

-1.30 m

pH

Yellow Spring

0-14

0.01

-1.30 m

Dissolved oxygen

Yellow Spring

Electric Conductivity

Yellow Spring

Wind

R.M. Young

Humidity

Rotronic
Kipp & Zonen
CM21
Vaisala

Short wave
Barometric pressure

-1

0-50 mg L

0.01 mg L

-1

-1.30 m

0-100 ms-1

 0.3 ms-1

3m

0-100 %

 1.5 %

3m

0-1500 Wm-2

± 1-3%

3m

500 -1100 hPa

± 0.3 hPa

3m
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2.2. Monitored Hydroelectric Reservoirs in Brazil
So far 11 hydroelectric reservoirs are being monitored using the SIMA buoy. The
characteristics from each reservoir are described in Table 2. Figure 2 shows the location of
each SIMA in Brazilian reservoirs.
Table 2. Hydroelectric reservoirs monitored using the SIMA buoy.

Reservoir
Tucuruí

Damming Area

Total Volume

Dam's Maximum
height

2850 km²

45.5 billions m³

78 m

65 km²

1.5 billions m³

90 m

Estreito

46.7 km²

1.418 billions m³

92 m

Furnas

1440 km²

22.95 billions m³

127 m

Manso

427 km²

7.3 billions m³

140 m

Itumbiara

778 km²

17 billions m³

106 m

40 km²

8.9 billions m³

85 m

Serra da Mesa

1784 km²

54.4 billions m³

154 m

Itaipu

1350 km²

29 billions m³

196 m

Três Marias

1040 km²

21 billions m³

75 m

60 km²

402,800 m³

141 m

Corumbá

Funil

Xingó

The first reservoir monitored was Tucuruí and the last SIMA installed was in Xingó (see
Figure 2 for location). The first reservoir is located in the Brazilian Amazonian region and the
last is in the Brazilian Scrub Savanna in the Northeast. The Itumbiara hydroelectric reservoir
is located in an area between Minas Gerais and Goiás States (Central Brazil) that was
originally covered by tropical grassland savanna. The damming of the Parnaiba River flooded
its main tributaries: the Araguari and Corumbá Rivers. The basin’s geomorphology resulted in
a lake with a dendritic pattern covering an area of approximately 814 km² and a volume of
17.03 billion m³ (Alcântara et al., 2010a).
The Serra da Mesa Reservoir is located in the Upper Tocantins River Basin, northern
Goiás State. The Serra da Mesa Reservoir is the largest in Brazil in terms of water volume
flow. During maximum flow the reservoir contains 54.4 billion m3 and measures 1,784 km2
(Guimarães et al., 2004).
Tucuruí reservoir is located in Pará State, North Brazil and was created in November
1984 by damming the Tocantins River. The main purpose of the reservoir is hydroelectricity,
although it has multiple uses, such as flood control, fisheries, and recreation. It is one of the
largest reservoirs in the Amazon Basin (Novo et al., 2002).
The Manso reservoir is located in the State of Mato Grosso (Central-West Brazil), 100
km from its capital, Cuiabá. The reservoir was flooded between November 1999 and February
2000 and its flooded area is about 427 km2 (Valério et al., 2012).
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Figure 2: Location of the hydroelectric reservoirs monitored in Brazil.

The Xingó resevoir is located between Alagoas and Sergipe States (Northeast of Brazil),
with an area of 60 km2 that was originally covered by Scrub Savanna (Rosa et al., 2004). The
Table 3 shows the start and end dates of each buoy’s operation.
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Table 3: Time series data available for each monitored hydroelectric reservoir.
Lat

Long

-3.86º

-49.63º

-17.77º

Start

End

Tucuruí

2004/04/27

2010/02/14

-48.56º

Corumbá

2005/01/25

2006/02/10

-20.15º

-47.26º

Estreito

2006/02/12

2007/01/30

-20.66º

-46.30

Furnas

2006/02/13

2007/02/06

-14.87º

-55.77º

Manso

2007/01/31

2008/11/06

-18.41º

-49.06º

Itumbiara

2009/03/28

Current

-22.53º

-44.56º

Funil

2011/10/24

Current

-13.84º

-48.30º

Serra da Mesa

2011/12/14

Current

-25.03º

-54.42º

Itaipu

2012/07/20

Current

-18.25º

-45.25º

Três Marias

2012/08/22

Current

-37.80º

Xingó

2012/10/20

Current

-9.60º

Reservoir

2.3. Data Base with web access
All time series collections are recorded in a data base with a web access. Through use of
this web tool, it is possible to see data by time series, by buoy, by environmental parameter,
and by time (see Figure 3). The user can also see basic statistical manipulation of the collected
data. It is also possible to download selected data in a .csv format. The web platform can be
accessed at <http://www.dsr.inpe.br/hidrosfera/sima/en/index.php>.

Figure 3: Web platform developed to record the time series.

To enable the user to access the data is necessary to contact website administrator (see
the information on the webpage) to request a login ID and password.
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2.4. Data Processing
Two approaches were applied in order to overcome the problem of missing data in the
time series: first, a simple moving average technique was used to fill small gaps (Box and
Jenkins, 1994); second, during long periods of system malfunction, a synthetic series of data
was computed by combining and averaging the available data.
For the majority of observations in the series, the synthetic time series can be considered
as a four-year daily mean. The authors are aware that this approach precludes the
understanding of the inter-annual variability; but, on the other hand, it allows for the analysis
of a continuous series (Hipel and McLeod, 1994). However, the data available to researchers
is original and unprocessed.
2.5. Observed Problems in the Time Series
The main problems observed occur with sensors and satellites. The sensors problems are
due to the environmental characteristics of each water body. In acidic waters, water quality
sensors rapidly degrade, rendering the collected data invalid. Infestation of periphyton in
sensors is another problem.
The SIMA buoy collects data every hour, i.e., 24 readings per day. However, not all
readings are received because the system requires satellites to be over the buoy antenna to
complete the data transfer and, due to the positioning of some satellites, this does not occur
long enough at some locations inland to complete all transmissions. This is most often the
cause of missing data in the time series.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The basic statistics for each reservoir for selected parameters are shown in Table 4. The
table shows the mean and the standard deviation values for the entire period of operation of
each reservoir. The Tucuruí reservoir has the warmest surface water and Itumbiara coldest.
Table 4: Basic statistics (mean and standard deviation) for each reservoir. “Temp” is the water surface
temperature; “pH” is the hydrogenionic potential; “DO” is the dissolved oxygen; “Turb” is the
turbidity and “Wind” is the wind velocity.
Reservoirs

Temp (ºC)

pH

DO (mgL-1)

Turb. (NTU)

Wind (ms-1)

Tucuruí

29.4(±0.58)

7.23(±0.35)

1.96(±1.02)

316.88(±268.9)

2.45(±2.9)

Corumbá

26.4(±1.75)

6.9(±2.33)

5.7(±2.5)

119.7(±102.42)

1.93(±0.13)

Estreito

25.2(±2.12)

6.3(±0.75)

2.7(±1.48)

291.3(±209.4)

2.7(±0.21)

Furnas

24.6(±2.09)

9.3(±1.1)

6.2(±2.6)

174.7(±234.9)

2.7(±0.33)

Manso

28.96(±0.97)

7.5(±0.4)

6.5(±1.85)

1.51(±1.51)

2.6(±0.28)

Itumbiara

17.95(±10)

6.15(±3.6)

14.8(±11.52)

4.77(±2.47)

3.3(±2.58)

Funil

22.5(±5.7)

8.17(±1.36)

7.6(±7.7)

74.6(±117.44)

1.3(±0.68)

Serra da Mesa

22.02(±10)

6.9(±2.3)

8.2(±8.7)

147(±150.75)

2.1(±0.23)

Itaipu

23.53(±3.06)

7.63(±0.32)

3.13(±4.37)

6.9(±2.78)

3.4(±0.42)

Três Marias

19.32(±8.33)

6.32(±2.49)

8.21(±0.42)

1.97(±0.02)

2.38(±1.05)

Xingó

26.9(±0.8)

7.9(±0.3)

0.58(±1.12)

6.78(±6.27)

4.4(±0.34)
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On average, the pH of Itumbiara, Serra da Mesa and Três Marias is acidic, and the other
reservoirs are alkaline. The highest values of DO are found in Itumbiara reservoir and the
lowest in the Tucuruí reservoir. Tucurí also has the highest turbidity value and Manso
reservoir the lowest. The highest mean value of wind velocity was observed in Xingó
reservoir and the lowest in Funil reservoir.
3.1. Time Series Examples
With this continuously collected data procedure it is possible to obtain a time series of
meteorological and limnological data of each monitored reservoir. As example, the Figure 4
shows the time series of the Itumbiara reservoir (see Figure 2 for location). In this example,
the passage of a cold front was identified.

Figure 4: Meteorological and limnological time series data of Itumbiara reservoir: (a) stick
plot of wind velocity (ms-1), (b) air minus water temperature (ºC); (c) wind intensity (ms -1),
(d) air temperature (ºC), (e) water temperature; (f) relative humidity (%), (g) atmospheric
pressure (mb) collected by the SIMA buoy from May 31st to June 06th 2009. Source:
Alcântara et al. (2010b).
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It is clear that during the passage of the cold front the atmospheric pressure and the air
temperature decrease; the wind and relative humidity show a slight increase. The surface
temperature of the water decreases after the passage of the cold front.
As per Alcântara et al. (2010b), the passage of cold front over a region decreases
atmospheric pressure and air temperature, enhancing relative humidity. With the formation of
cloud cover, long-wave radiation increases and transfers heat by turbulent convection to the
water surface. The sensible flux presents small variability but an increase occurs due to
convective turbulence caused by the front’s passage; concurrently, the latent flux decreases,
though not enough to cause condensation, only evaporation decreases. These occurences are
responsible for the continuing loss of heat after the cold front’s passage.
This type of continuous data offers many opportunities for potential analyses, and some
commonmethods of analysis are: Fourier Power Spectrum (Press et al. 1992), Wavelet
Analysis (Torrence and Compo, 1998) and Cross Wavelet and Coherence and Phase (Grinsted
et al. 2004).

4. CONCLUSIONS
A long-term, system for the continuous collection and satellite transmission of both
meteorological and limnological data was discussed. A database with web access that has the
capacity to display and download any of the time series data was also discussed.
This system allows any researcher to access the database from any location by use of the
Internet. All stored data is backed-up on the local server. This initiative will enhance
limnological studies in the involved reservoirs as the time series data will enhance
understanding of environmental dynamics. It is best if the data is analyzed seasonally to allow
researchers a preview diagnostic of the study area before prospective field trips.
Ecological models which use hydrodynamic approaches also require these long time
series data as inputs for the models, in order to analyze the influence of meteorological
parameters in the water column as well as in water quality.
The SIMA technology is a promising approach to assist researchers in monitoring water
quality as well as to identify and explain how meteorological parameters can affect water
column stability.
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ABSTRACT

It is well-established that changes in land cover and land use (LCLU) are relevant to
current local and global changes that are directly linked with food security, human health,
urbanization, biodiversity, trans-border migration, environmental refuges, water and soil
quality, runoff and sedimentation rates, and other processes. This paper examines LCLU
change processes within the Cointzio watershed (Central Mexico). The analysis covers a 28year time period from 1975 to 2003. LCLU changes were deduced from multi-temporal
remote sensing analyses (1975, 1986, 1996, 2000 and 2003). Nearly all of the LCLU changes
experienced in the Cointzio watershed occurred during the 1986-1996 period. Half of the
665 km2 of the watershed have changed during this period, in what corresponds to a ten-fold
increase in the rate of change as compared to the 1975-1986 and 1996-2003 periods. These
massive changes are probably related to the Immigration Reform and Control Act (IRCA) of
1986, which limited the transit of undocumented Mexican workers to the United States of
America. The methodology applied in this research constitutes a low-cost alternative for
evaluating the impact of LCLU change in watersheds. The magnitude of land use change
differed during the periods of analyses in the watershed, functional zones and geoforms. The
methodological approach applied in this analysis integrates standard procedures to evaluate
land cover and land use change in watersheds. Due to the practical value of the results, the
data and information generated during the analysis have been made available to local
authorities.
Keyword: watershed management, Physical Geography, land cover and use change, remote sensing,
GIS.

Conectando conhecimento geomorfológico, percepção remota e
técnicas de geoprocessamento para a análise de cobertura da terra e
mudanças no uso da terra: um estudo multitemporal na bacia
Cointzio, México
RESUMO

Está bem estabelecido que alterações na cobertura vegetal e o uso da terra (LCLU) têm
um papel relevante nos atuais processos de mudanças locais e globais, dos quais estão
diretamente vinculados com a segurança alimentar, a saúde humana, a urbanização, a
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biodiversidade, a migração transfronteiriça, os refúgios ambientais, a qualidade da água e do
solo, o escoamento e taxas de sedimentação, entre outros processos. Este trabalho objetivou
analisar os processos de mudança de LCLU dentro da bacia hidrográfica Cointzio (México
Central). A análise abrangeu o período de 28 anos entre 1975 e 2003. As mudanças de LCLU
foram detectadas por análise multitemporal baseada em técnicas de sensoriamento remoto
(1975, 1986, 1996, 2000 e 2003). 46% das mudanças da LCLU ocorreram na bacia
hidrográfica Cointzio no período de 1986 a 1996, o que corresponde a um incremento de dez
vezes na taxa de mudança em comparação com os períodos 1975-1986 e 1996-2003. Essas
modificações massivas estão provavelmente relacionadas com a Reforma da Imigração e a
Lei de Controle (IRCA) de 1986, que limitou o trânsito dos trabalhadores mexicanos sem
documentos de autorização aos estados Unidos da América. A metodologia aplicada nessa
investigação constitui uma alternativa de baixo custo para avaliação do impacto da mudança
LCLU em bacias. A magnitude dos processos de mudança de uso da terra varia durante os
períodos de análise na bacia hidrográfica, nas zonas funcionais hidrográficas e nas geoformas.
O enfoque metodológico aplicado nessa análise integra os procedimentos que avaliam
mudanças de cobertura e uso da terra em bacias. Devido à utilidade prática dos resultados, as
informações geradas foram colocadas a disposição das autoridades locais com o propósito de
apoiar tomadas de decisão.
Palavras-chave: manejo de bacia hidrográfica, Geografia Física, mudança na cobertura vegetal e uso
da terra percepção remota, SIG.

1. INTRODUCTION
Land cover (LC) and land use (LU) are key elements in describing the terrestrial
environment in relation to nature and human activity. LC refers to objects located on the
planet’s surface of either natural origin (lakes, rivers, forests, glaciers, etc.) or created and
maintained by humans (cities, dams, roads, etc.) (Jansen and di Gregorio, 2002). LU refers
to the type of human activities that produce goods and services for societies and that occur
on the Earth’s surface. Studies of LCLU have historically been separated; LC was
traditionally of interest to the natural sciences and described the physical status of land,
such as, for example, the quantity and quality of vegetation or water that covered the
surface of the land (Meyer and Turner II, 1994). Social scientists and management planners
have mostly studied LU, ultimately describing the influence of humans on the environment.
LU change plays a highly relevant role in the present processes of local and global
change and is directly linked to food security, human health, urbanization, biodiversity,
trans-border migration, environmental refuges, water and soil quality, runoff and
sedimentation rates, among other processes (Dunjó et al., 2003; Milesi et al., 2005;
Heistermann et al., 2006; Kamusoko and Aniya, 2006; Çakir et al., 2008). During the recent
decades, the study of LCLU change has become a prominent research topic (Mwavu and
Witkowski, 2008; Salehi et al., 2008; Li et al., 2009); in particular after such changes were
recognized as one of the most important factors of global change (Xiao et al., 2006). In
general terms, it is estimated that between 30 and 50% of the Earth’s surface has been
transformed or degraded by human activity (Vitousek et al., 1997).
The urgent need to preserve both aquatic and terrestrial natural resources within the
framework of sustainable growth require the development of a set of indicators that are both
easy to assess and capable of describing the state of health of watersheds (He, 2000;
Mendoza et al., 2002): Deforestation, biodiversity losses, soil pollution and soil erosion are
key factors in planning that seeks to minimize the environmental impacts of human activity.
Multi-temporal analyses of landscape change can be used as an aid to understand
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processes and patterns during a given historical period, and how these prevail or change
throughout time, recognizing the dynamics of rates of change. Overall, using information
from social science and environmental sciences, such as remote sensing and
hydroclimatology with environmental history or anthropology, is the most efficient way to
study LCLU change. This allows the establishment of relationships between the
spatiotemporal patterns and processes and socioeconomic variables such as immigration
(Fuller et al., 2003; López et al., 2006). Spatiotemporal analysis of landscape dynamics is
crucial in formulating an appropriate set of actions in landscape management (Çakir et al.,
2008).
The outputs of the present analysis are expected to contribute to the management of the
Cointzio watershed. Watershed management has become an increasingly important issue in
many countries, including Mexico and other developing countries. Principles, concepts and
approaches related to watershed management have made important advances in the past few
years, but still lack a universal methodology for achieving effective watershed management
(Naiman et al., 1997; Bhatta et al., 1999; Gautam et al., 2003). Although LCLU are well
known key environmental and socioeconomic indicators, their evolution has not been
properly integrated in decision-making processes. Rates of change differ throughout time, so
that different relative importance should be applied to each period in decision-making
processes regarding natural resource management at a watershed level, and an effort should
be made to identify the drivers of change during each period.
This paper seeks to analyze LCLU change processes over a 28-year time period within
the Cointzio watershed, in Central Mexico. Specifically, the paper’s objectives are:
 Mapping of LCLU at five time periods between 1975 and 2003 using remotely sensed
data;
 Quantifying LCLU change through transitional matrixes and identifying the main
LCLU change processes.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Study area
The Cointzio watershed is a sub-watershed of the Cuitzeo Lake watershed, located in the
Lerma-Chapala hydrologic region, within the Trans-Mexican Volcanic Belt System in
Central-Western Mexico. The sub-watershed (hereafter “watershed”) has an approximate
surface of 665 km2 (Figure 1) and is comprised of mountains, hills, piedmonts and plains
developed over volcanic material of intermediate to basic composition dating from the
Miocene to the Recent. According to the three meteorological stations in the watershed, mean
annual precipitation increases from north to south, (810, 849, 950 mm) while mean annual
temperature increases from the south to the north (16.9, 16.1, 17.6 °C).
The Cointzio watershed partially or totally includes eight municipalities of the state of
Michoacan, inhabited by about 1,241,000 people in 155 localities, three of which are urban
settlements. Low to medium marginality indexes predominate in the watershed. A deeper
description of social and biophysical aspects of the watershed is online at DESIRE webpage
(http://www.desire-project.eu/).
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Figure 1. Study area. Shadow map of the Cointzio watershed depicting
geoforms and hydrologic functional zones in the watershed.

2.2. Land cover and land use mapping
LCLU was mapped in five different time intervals based on a set of remotely sensed data
and existing cartography, as presented in Table 1. These data have different spectral and
spatial characteristics; therefore, a uniform legend and mapping scale were developed prior to
the analysis. In order to make the images comparable, they were rectified to Universal
Transverse Mercator (UTM, NAD 27) projection and all mapped objects with areas of less
than 3 ha (the minimum mapping area adequate for representation at the scale employed)
were aggregated to their neighbouring objects. Spatial analysis was carried out in ILWIS
Ver. 3.3 (ITC, 2005).
Table 1. Remote sensing data used in this research.
Aerial document

Scale/resolution

Year

Aerial photographs

1:50,000

1975

Landsat MSS image

60x60 m

1986

Digital Orthophotos

2x2 m

1996

Aerial photographs

1:37,000

2000

10x10

2003

Fused Landsat ETM
mosaic
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Figure 2 shows the methodological approach used in this study. LCLU were derived
from photo-interpretation of panchromatic aerial photographs at an approximate scale of
1:50,000 for 1975 (acquired by National Institute of Statistics, Geography and InformaticsINEGI), and 1:37,000 for 2000 (acquired by GEOAIR). Aerial photographs at the abovementioned scales ensured the appropriate detection of LCLU categories in a cost-effective
way, as compared to very high-resolution satellite imagery (not available for 1975; Zomeni et
al., 2008). In addition, conventional aerial photography allowed for the stereoscopic
interpretation of relief–soil patterns. Available information sources (reports, thematic maps,
censuses, etc.) were consulted simultaneously. This allowed for the identification of the most
relevant LCLU types and, consequently, for the establishment of an ad hoc legend (Table 2).
Database updating (1986, 1996 and 2003) was based on satellite images and orthophotos.
The databases of 1975 and 2000 were established as a reference, as these databases have
cartographic confidence levels above 90% (López et al., 2006). Updating of maps was based
on criteria and rules of aerial photo-interpretation (Anderson et al., 1976; Zonneveld, 1979;
Lillesand and Kiefel, 1987). The interpretation of units of LCLU was made on a computer
monitor, adjusting the interpretation of the year 1975 to update data of 1986 and 1996, and
that of the database of the year 2000 to update data for the year 2003. Thus, five databases of
LCLU were generated for a period of 28 years. Ground truth data obtained in 2002 was used
to validate the classification and nine LCLU classes were generated for all of the maps
(Table 2), which was essential to lessen the uncertainty arising both from the simultaneous
analysis of several conditions and from their homogenization at a regional scale (Tran
et al., 2002).
Table 2. Descriptions of LCLU classes for the Cointzio watershed.
Code

Land cover and land
use classes

1.1

Closed forest

Arboreal associations. Pine, oak and mixed forest; > 90%
canopy density

1.2

Semi-closed forest

Arboreal associations. Pine, oak and mixed forest; 70-90%
canopy density

1.3

Open Forest

Arboreal associations. Pine, oak and mixed forest; 60-70%
canopy density

2.1

Closed shrubland

Scrubby, anthropic vegetation, with scrubs branching from the
base of the stem. Generally its height is less than 4 m. In the
study area, mainly represented by subtropical deciduous shrub
land. 70-90% canopy density

2.2

Shrub land-grassland

Woody vegetation with scrubs branching from the base of the
stem, combined with herbaceous vegetation.

3.1

Grassland

Herbaceous vegetation is dominant in terms of cover
percentage (> to 75%).

4.1

Agriculture

Fruit tree plantations, rain-fed and irrigated crops

5.1

Human settlements

Urban areas, including vacant land

6.1

Other covers

Small patches of forest plantations, aquatic vegetation, water
bodies, flooded areas.

Description

22

LÓPEZ-GRANADOS, E.; MENDOZA, M. E.; GONZÁLEZ, D. I. Linking geomorphologic knowledge, RS and
GIS techniques for analyzing land cover and land use change: a multitemporal study in the Cointzio watershed,
Mexico. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 18-37, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.956)

Figure 2. Methodological flow diagram.

2.3. Geoforms mapping
Geoforms mapping was based on visual interpretation of aerial panchromatic B/W
photographs, approximate scale 1:50,000 (INEGI, 1975). We followed the approach
suggested by Bocco et al. (2001) for mapping regional geomorphology which is based on the
land system and terrain analysis mapping schemes developed in the 1950s and 1960s,
especially in Europe and Australia (Verstappen, 1983; Van Zuidam, 1985), and adaptation of
the Geopedologic hieraquical classification system proposed by Zinck (1998). From the
interpretation of aerial-photographs, six classes of geoforms were recognized: mountains,
high hill, low hill, very low hill, piedmont, and plains. The interpretation was manually
digitized directly from photographs and geometrically corrected using the mono-restitution
capability of the GIS (McCullough and Moore, 1995). This method allowed the rectification
of aerial photographs through ground control points and digital elevation data. Digital
elevation data was derived from digital topographic data bases from original maps at a scale
of 1:50,000 (INEGI, 1999).
2.4. Functional zones mapping
The functional zones were delineated based on hydrographical and topographical criteria
(stream order and slope), that provides for three zones according to the concepts proposed by
Schumm (1977).
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Headwaters were defined as the area occupied from first order streams (scale 1:50,000),
according to the Strahler classification system, and up to the water divide. The deposition
zone started at the altitude where the last stream reached the main stream and ended at its
mouth. Finally, the remaining area between headwater and deposition is called transit. The
headwater zone is distributed over 356 km2 and comprises approximately the 53 % of the total
area of the watershed, the transit zone comprises 268 km2 (40%), transit-disposition zone
covers 42 km2 (6%) and the deposition zone only covers 6 km2 (4%).
2.5. LCLU change detection
A detailed analysis of the dynamics of LCLU change was made using the transition
matrices. Transition matrixes are tables with symmetric arrays having in one of their axis the
LCLU classes during the initial year, and in the other axis, these same classes present during
the subsequent year (time period 1 and time period 2). Each cell of the main diagonal of the
matrix contains the surface area (in km2) of each class of LCLU that remained unchanged
during the time period analyzed, while the remaining cells contain the estimated surface of a
given LCLU class that changed to a different class during the same time period (Luenberger,
1979), thus representing the dynamics of LCLU change at the local or regional scales. In a
transition matrix, the conditional probability of LCLU at any given time mostly depends on
the recent LCLU, and not on previous changes (Lambin, 1997).
In the present work, the transition matrixes were built using the area of the different
classes derived from the LCLU maps for the time periods of 1975-1986, 1986-1996, 19962000, 2000-2003 and 1975-2003. It was assumed that the probability of transition (P ij) for
each class in the matrix is proportional to the surface area of the corresponding class that
remained without change throughout the analyzed periods (1975-1986, 1986-1996, 19962000, 2000-2003 and 1975-2003). In mathematical terms:
Pij = Sij (t1)/Sj (t2)
where:
Sij is the surface area of the “ij” element of the LCLU transition matrix during each initial
year, and “Sj” is the surface area of the “j” LCLU class during the following year. Thus, for
any “j” class:
SPij=100
2.6. Quantifying and mapping LCLU change processes
The main LCLU change processes that were analysed are: forest degradation,
deforestation, afforestation, shrub land increase, and urbanisation. “Forest degradation” refers
to a transition to a less-dense forest cover (i.e., from closed to semi-closed or open forest and
from semi-closed to open forest). “Deforestation” refers to the loss of forest cover caused by
an increase in shrub land or agricultural land. “Afforestation” refers to the increase in surface
or densification of forest cover. “Shrub land increase” refers to the encroachment of scrubs in
areas previously characterised by different land cover types. Finally, “urbanisation” refers to
the expansion of urban settlements at the expense of other LC types. It is worth noting that,
according to the above-mentioned definitions, the loss of forest cover caused by its
conversion to urban use is accounted for by urbanisation rather than by deforestation.
Afterwards, five maps of predominant LCLU change processes during the different time
periods were generated for the entire watershed. Table 3 includes the definitions of the
mapped LCLU change processes. LCLU change was analyzed at two spatial levels: for the
Cointzio watershed as a whole, and then separately for its hydrological functional zones.
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Finally, the LCLU change rates in the watershed were computed, using the approach
proposed by FAO (1995) described in Equation 1:
1
 A
t 2 t1  

2

  1 *100
q 
  A1 




[1]

where:
q is change rate of land cover processes (deforestation-afforestation, urbanization, shrub
land increase) in percentage per year,
A1 is the surface area of the LCLU category for the time period 1,
A2 is the LCLU category for the time period 2,
t1 is the initial year (time 1) and
t2 is the final year (time 2).

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Land cover and land use changes at watershed level
The spatial distribution of land cover land use analyzed in this study is depicted in
Figure 3. The main land cover land use classes were, in order of extension: crops, closed
forest, shrub land-grassland, grassland, semi-open forest, open forest, shrub land, human
settlements and other covers.
In the transition matrices shown in Table 4, it can be seen that all periods show high
permanence values (>80%), with the exceptions of the 1986-1996 period and the global
analysis 1976-2003, the latter resulting from the aggregation of processes along the prolonged
study period; i.e., relevant change processes in the watershed only took place during the 19861996 period. During the remaining periods changes did not considerably affect the territory
(Figure 4). Changes in the territory are largely associated with the slopes and piedmont of the
watershed. In all periods, human settlements have the highest permanence probability per
period, of between 98 and 100% (Table 4). Small differences observed are due to
misinterpretation, and differences between databases. Urbanization is associated with areas
having gentle slopes.
3.2. Change rates at watershed level
The annual rates of deforestation at the watershed level are near zero in each of the
studied periods, the higher value of about 2.4 was calculated for the period 1986-1996. This
was due to the dynamics of change between areas experiencing forest recovery and those with
deforestation. The most conspicuous change processes throughout the entire study period are
afforestation and deforestation; with a trend towards the increase of forest cover (Table 5).
The rates of shrub land increase remain stable due to the intense dynamics of change of
the shrub land class, including changes from agriculture to shrub land and from the latter to
any of the forest categories. Reduction in the annual rates of change of shrub lands in the
watershed were associated with the extreme periods of 1975-1986 and 2000-2003, while in
the intermediate periods of 1986-1996 and 1996-2000 there was an increase in the rates of
conversion to shrub land. In all periods, the rate of urbanization was positive, with the highest
rate in the watershed at 5.6 % during the 1986-1996 period.
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Table 3. Two-dimensional table used for modelling LCLU change processes.

Land cover on time 1

Land cover on time 2
Classes

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

6.1

1.1

Unchanged

Degradation

Degradation

Deforestation

Deforestation

Deforestation

Deforestation

Urbanization

Deforestation

1.2

Afforestation

Unchanged

Degradation

Deforestation

Deforestation

Deforestation

Deforestation

Urbanization

Deforestation

1.3

Afforestation Afforestation

Unchanged

Deforestation

Deforestation

Deforestation

Deforestation

Urbanization

Deforestation

2.1

Afforestation Afforestation Afforestation

Unchanged

Other changes

Other changes Other changes Urbanization Other changes

2.2

Afforestation Afforestation Afforestation Shrubland increase

Unchanged

Other changes Other changes Urbanization Other changes

3.1

Afforestation Afforestation Afforestation Shrubland increase

Other changes

4.1

Afforestation Afforestation Afforestation Shrubland increase Shrubland increase Other changes

5.1

Afforestation Afforestation Afforestation Shrubland increase Shrubland increase Other changes Other changes

6.1

Afforestation Afforestation Afforestation Shrubland increase Shrubland increase Other changes Other changes Urbanization
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Figure 3. Land cover and land use classes per year in the Cointzio watershed.
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Figure 4. Maps of land cover and land use change processes by period in the Cointzio
watershed.
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1975

2000

1996

1986

1975

Table 4. Transitional matrixes in percentage by period in the Cointzio watershed.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
6.1

1.1
98.3
4.6
5.3
2.8
0.7
1.6
0.7
0.0
0.9

1.2
0.0
88.8
1.2
0.2
0.7
0.7
0.2
0.0
0.0

1.3
0.0
0.2
83.6
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2

2.1
0.0
0.1
0.2
89.0
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
6.1

1.1
62.6
45.8
23.7
20.9
8.0
4.3
7.0
0.0
1.2

1.2
14.5
20.8
21.2
18.6
12.0
3.8
2.8
0.0
0.5

1.3
6.9
10.5
13.2
12.7
9.9
3.9
1.6
0.0
0.3

2.1
4.8
3.5
4.0
14.5
9.2
4.8
2.0
0.0
1.2

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
6.1

1.1
87.5
3.4
3.0
1.0
1.5
0.7
3.7
0.0
0.2

1.2
2.2
86.9
2.6
1.1
2.2
1.1
1.5
0.0
0.3

1.3
1.5
1.9
87.4
0.4
1.2
1.5
0.5
0.0
0.1

2.1
0.8
0.6
0.5
92.7
1.5
0.7
0.4
0.0
0.0

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
6.1

1.1
98.2
1.3
2.3
1.1
1.0
1.0
0.9
0.0
0.1

1.2
0.1
92.3
1.2
0.5
0.5
0.6
0.3
0.0
0.4

1.3
0.2
0.6
91.1
0.0
0.7
2.4
0.1
0.0
0.1

2.1
0.0
0.2
0.2
92.7
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
6.1

1.1
60.6
46.1
25.2
23.7
8.4
5.9
8.2
0.0
1.5

1.2
14.8
21.1
21.2
16.6
11.4
4.2
3.1
0.0
0.8

1.3
6.8
10.2
12.9
11.9
10.8
4.1
1.6
0.0
0.8

2.1
5.3
3.8
3.9
15.0
8.8
4.7
2.0
0.0
1.1

1986

1996

2000

2003

2003
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2.2
0.1
1.0
2.3
2.1
94.4
0.8
0.4
0.0
1.3

3.1
0.0
0.5
0.8
2.0
1.0
93.5
0.3
0.0
4.3

4.1
1.5
4.7
6.6
3.9
2.7
3.1
98.2
0.0
8.6

5.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0

6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
84.7

2.2
3.0
7.0
14.0
19.6
31.8
33.9
7.6
0.0
4.8

3.1
0.4
2.2
2.4
4.5
9.6
18.9
4.7
0.0
4.6

4.1
7.3
8.0
19.7
7.5
17.9
19.9
71.6
0.0
3.5

5.1
0.0
0.3
0.4
0.7
1.9
1.8
100.0
0.5

6.1
0.5
2.1
1.9
1.4
1.1
8.6
0.9
0.0
83.6

2.2
1.5
1.9
2.3
2.0
89.1
2.2
1.1
0.0
1.0

3.1
0.6
0.7
1.4
0.7
1.9
89.1
0.5
0.0
1.5

4.1
6.0
4.5
2.5
1.8
2.1
1.9
90.9
0.0
4.0

5.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.9
98.0
0.9

6.1
0.0
0.2
0.4
0.2
0.6
2.7
0.4
2.0
92.0

2.2
0.3
1.5
1.6
2.8
95.4
1.2
0.3
0.0
2.0

3.1
0.0
0.4
1.0
0.9
0.5
92.4
0.1
0.0
2.5

4.1
1.3
3.6
2.4
1.9
1.7
1.2
97.6
0.0
4.0

5.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.2
0.4
99.0
4.7

6.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.7
0.2
1.0
86.2

2.2
3.3
6.0
12.4
19.1
30.9
32.6
7.5
0.0
6.8

3.1
0.5
1.9
2.1
3.4
10.1
17.6
4.7
0.0
3.4

4.1
8.1
8.7
20.5
8.1
17.8
20.5
70.2
0.0
5.9

5.1
0.1
0.3
0.1
0.5
0.7
1.9
1.9
98.0
0.5

6.1
0.6
2.1
1.8
1.7
1.1
8.7
0.9
2.0
79.2
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Table 5 Annual rates in percentage of change in the Cointzio watershed.
Period/Processes

Deforestation
annual rate

Shrubland
annual rate

Urbanization
annual rate

1975-1986

0.00

-0.24

0.03

1986-1996

2.41

0.27

5.63

1996-2000

0.49

0.26

1.06

2000-2003

0.07

-0.46

0.44

1975-2003

0.93

-0.01

2.19

3.3. Aggregation of change processes by functional zones
The distribution of change processes in the functional zones (Table 6) shows that
negative processes (deforestation and degradation) in the Headwater zone were only present
during the 1986-1996 period, when the Headwater zone reduced its forest cover by 6.5% and
was degraded in terms of cover density by 12.2%. However, during that same period (19861996), the forest cover in the Headwater experienced its largest expansion of 21% of its
surface. A process of urbanization was present in the zone during the 1986-1996 period over a
2% of the surface. However, the most conspicuous change processes in the zone during the
same period represented a positive impact of afforestation (10.9%) and shrub land increase
(13.8%).
Table 6. Aggregation of change processes in percentage by functional zone in the Cointzio watershed.
Period/Zone/
processes

Deforestation

Degradation

Urbanization

Afforestation

Shrubland
increase

Without
change

Other
changes

1975_1986
Headwater
Transit
Transitdeposition
Deposition

1.2
0.6

0.6
0.9

0.0
0.0

2.0
1.1

0.5
0.3

95.4
96.4

0.3
0.7

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

98.9

0.7

0.0

0.4

0.0

0.2

0.0

93.2

6.3

1986-1996
Headwater
Transit
Transitdeposition
Deposition

6.5
3.2

12.2
7.2

0.5
2.0

21.2
11.3

7.3
13.8

48.8
55.6

3.4
6.9

0.0

2.0

1.3

0.8

2.8

87.3

5.8

0.0

4.3

0.7

0.0

0.0

74.0

20.9

1996-2000
Headwater
Transit
Transitdeposition
Deposition

3.0
1.5

1.8
1.1

0.1
0.6

4.5
2.4

0.7
1.1

89.3
92.2

0.6
1.2

0.0

0.6

0.4

0.0

0.2

98.4

0.4

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

84.9

13.2

2000-2003
Headwater
Transit
Transitdeposition
Deposition

1.2
0.8

0.5
0.8

0.1
0.6

1.7
1.0

0.2
0.3

96.2
95.6

0.2
0.9

0.0

0.3

0.1

0.0

0.4

98.8

0.4

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

93.4

5.6
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3.4. Aggregation of change processes by geoforms
The High hills are the geoforms with the more extensive surface showing negative
changes, with 11.4% deforested area and 11% of its area experiencing forest degradation.
However, change processes also had a considerable positive impact on this geoform, given
that 22% afforestation occurred and shrub land increased by 7.5%. The Low hills (the most
amply distributed geoform in the watershed) experienced 23% afforestation and a shrub land
increase of 6%.shrub landThe Piedmonts and the Very low hills showed a greater shrub land
increase, at16 and 10% of their total surfaces, respectively. During the intervals 1975-1986,
1996-2000 and 2000-2003 the dominant category is “no changes”, except for punctual events
of afforestation and deforestation during the period 1996-2000 (Table 7).
Table 7. Land cover land use change in percentage processes by geoforms.
Period/geoform/
processes

Deforestation

Degradation

Urbanization

Afforestation

Shrubland
increase

Other
changes

No
changes

1975-1986
Mountains

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

98.1

High hills

1.2

0.3

0.0

3.2

0.1

0.0

95.3

Low hills

1.4

0.6

0.0

2.5

0.7

0.2

94.6

Very low hills

0.9

0.7

0.0

1.1

0.4

0.8

96.0

Piedmont

0.5

1.1

0.0

0.8

0.2

0.6

96.9

Plain

0.0

0.2

0.0

0.1

0.0

0.0

99.5

1986-1996
Mountains

3.3

3.2

0.0

63.4

13.0

1.2

15.9

High hills

11.4

10.9

0.0

21.9

7.3

0.8

47.7

Low hills

6.5

11.8

0.1

23.3

5.9

2.0

50.6

Very low hills

4.2

8.9

1.8

13.7

10.0

9.0

52.5

Piedmont

3.5

10.2

1.7

12.4

16.6

4.9

50.7

Plain

0.1

0.7

1.5

0.4

2.0

2.5

92.7

1996-2000
Mountains

3.6

0.5

0.0

3.4

0.0

0.0

92.5

High hills

4.4

2.1

0.0

4.8

0.4

0.0

88.3

Low hills

3.8

1.9

0.1

5.0

0.8

0.2

88.2

Very low hills

1.1

0.9

0.4

1.9

0.9

1.5

93.3

Piedmont

2.1

1.9

0.6

3.8

1.1

1.1

89.3

Plain

0.0

0.4

0.3

0.0

0.2

0.3

98.7

2000-2003
Mountains

1.1

1.8

0.0

3.2

0.0

0.0

93.9

High hills

1.2

0.4

0.0

2.8

0.1

0.0

95.6

Low hills

0.6

0.3

0.0

1.5

0.2

0.1

97.3

Very low hills

1.1

0.8

0.3

0.7

0.1

0.8

96.2

Piedmont

1.4

0.9

0.8

1.9

0.5

0.8

93.6

Plain

0.0

0.2

0.0

0.1

0.3

0.4

99.0
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3.5. Aggregation of rates of change by functional zone
The change rates aggregated by functional zone (Table 8) behave similarly to those
aggregated for the whole watershed. The Transit-deposition zone had a high annual rate of
deforestation during the 1975-1986 period, which makes sense when analyzed in a relative
manner inside the Transit-deposition zone; however, the involved area is small in absolute
terms.
As in the above-mentioned analyses, the critical period corresponds to the period 19861996, during which the annual rate of deforestation was 2.08 % for the Headwater zone and
3.44 % for the transit zone, which represents a positive change in the watershed
(afforestation). The global period (1975-2003) shows a slight trend to the increase of the area
undergoing afforestation
The annual rates of shrub land increase for all functional zones and for all periods remain
stable with a value close to zero; as mentioned above, this is due to the change dynamics of
this LCLU class. The higher urbanization rate of 23.6% occurred during the 1986-1996 period
in the Deposition zone.
3.6. Aggregation of change rates by geoforms
The aggregation of change rates in the watershed by geoform (Table 9) indicates that the
deforestation rates in all geoforms and for all periods remain stable with a value close to zero,
with only a slight positive trend noticeable during the critical period of 1986-1996: 0.2 % in
the High hills, 2.9 % in Very low hills, 1.9 % in Low hills, and the highest rate (8.7 %) in
Mountains (the geoform with less representation in the watershed), and 5.9 % in Piedmonts.
The only negative rate of -2.4 % occurred in the Plain, which shows a slight recovery of the
forest.
The annual shrub land increase rates remained constant at values near zero, while
urbanization processes were scarcely represented in the watershed, the higher rate of 16 %
occurred in the Plains during the 1986-1996 period.
The rate and surface of the LCLU change processes assessed in the present work, both at
the level of watershed and of hydrological functional zone, reach their highest values during
the period 1986-1996, the period during which the rate of emigration to the USA increased, as
did the residence periods in that country of emigrants (Corona, 1990). However, despite the
lack of a precise quantification of undocumented migrants, indirect estimates and the results
of several anthropological studies conducted both in the originating and destination
communities of migrants (Corona, 1990) consistently register an increase in the number of
migrants during that period compared to the same period in previous decades.
The change in the migration pattern is related to the Immigration Reform and Control
Act (IRCA), or Simpson-Rodino Law, which according to Cornelius (1989), seems to have
accelerated the change from temporal to permanent emigration and settlement in the USA of
undocumented workers by providing the them opportunity to legalize their immigration status
if they were able to prove they worked at least 90 days on farms during the twelve-month
period ending on May 1 st 1986.
Another important variable related to the LCLU patterns and processes of change is
associated with the Mexican economic crisis during the eighties which, together with other
pressure factors in the labour market, caused a generalized deterioration of the standards of
living. One of the consequences of such deterioration in the Mexican population’s wellbeing
was the search for alternative and complementary means of survival, to include participation
in marginal economic activities and the new modalities of internal migration. On the other
side, and also during the same decade, the demand for Mexican labour in the USA continued,
particularly in California, which showed a higher economic dynamism compared to the rest of
the country (Corona, 1990).
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Another change worth pointing out is the expansion of urban areas experienced during
the 1986-1996 period. This process coincides with the aftermath of the September 19, 1985
earthquake that occurred in Mexico City. That tremor, which measured 8.1 degrees on the
Richter scale, caused the death of tens of thousands of people and motivated the migration of
thousands of families out of Mexico City. The earthquake also launched a federal
decentralization policy, which promoted the rapid growth of mid-sized cities, such as Morelia,
due to the arrival of federal government employees and their families. This consequently
increased the demand for services for the growing population, which increasing human
pressure on natural resources and negatively impacted environmental goods and services
around the city.
Finally, deforestation in the headwater and zones reduces the water recharge capacity of
the system, and increases the transportation of sediments and nutrients downstream, thus
affecting the water quality of artificial and natural water bodies located in the deposition zone,
to include the Cointzio reservoir. In addition, degradation in the higher zones of the watershed
reduces the lifetime of the reservoirs due to the accumulation of sediments. Conservation
programs are therefore important to the preservation of the headwater and zones, in particular
the former, while deposition zones are more suitable for restoration and conservation policies.
Table 9. Annual change in percentage rates by geoforms.

Deforestation annual rate
Mountains

High hills

Low hills

Very low
hills

Piedmont

Plain

1975-1986

-0.64

0.08

0.04

-0.21

0.14

6.03

1986-1996

8.75

0.27

1.91

2.96

5.86

-2.41

1996-2000

-0.69

-0.35

0.23

0.78

1.76

0.79

2000-2003

1.11

0.31

0.24

-0.78

0.68

-4.68

1975-2003

2.80

0.11

0.75

0.99

2.44

1.03

Shrubland increase annual rate
1975-1986

0.36

-0.61

0.14

-0.26

-0.43

-2.12

1986-1996

-6.41

4.76

-0.62

-0.31

0.79

9.69

1996-2000

0.07

0.41

1.12

0.86

-0.86

-0.58

2000-2003

-0.85

-0.94

-0.87

-0.94

0.13

0.22

1975-2003

-2.28

1.50

-0.10

-0.19

0.00

2.63

Urbanization annual rate
1975-1986

-

-

0.04

0.01

0.05

0.21

1986-1996

-

-

-1.90

6.62

4.82

14.90

1996-2000

-

-

7.90

0.92

-0.82

3.95

2000-2003

-

-

-5.54

-5.54

0.95

-4.85

1975-2003

-

-

0.19

2.44

1.70

5.20
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4. CONCLUSIONS
Quantitative information of processes of LCLU change presented herein is based on the
interaction of remote sensing, geographic information system (GIS) and geomorphologic
knowledge. The results of this analysis indicate that changes in LCLU are not constant during
the analyzed period. It is concluded that most of the processes of change occurred in a period
of less than ten of the 28 analyzed years, between 1986 and 1996. This period was associated

with a profound economic crisis in Mexico, and is coupled also to the passage of the IRCA in 1986,
which limited the transit of Mexican undocumented workers to the USA. This finding implies that the
most important causes of LCLU change in the Lake Cuitzeo Watershed are due to public policy
decisions, some of which were not even made within the country. One of the consequences of this

decrease in the well being of citizens was the search for alternative and supplementary means
for survival, among which is participation in marginal economic activities and new modalities
of internal migration, in particular to the city of Morelia.
Both aforementioned events have as a consequence the change in patterns of pressure
over natural resources in the Cointzio watershed, specifically on forests. The intense
dynamics of change during critical periods modify the spatial distribution of LCLU, at the
same time impacting both negatively and positively on the natural resources in the Cointzio
watershed (e.g., afforestation vs. deforestation) in a differential manner throughout time and
with different spatial patterns.
This study has provided important insights into the dynamics that occurred between 1975
and 2003 in a rural area with a high urbanization rate, and provides a solid quantitative
foundation for the design and implementation of environmental policies and for institutional
analyses.
The results depicted three spatial units of analysis (watershed, functional zones and
geoforms), and were also useful for the provision of land use planning recommendations,
such as identifying where, and over what quantity of land, LCLU changes are taking place in
this area. As a consequence, we identified the spatial units in which restoration and
conservation policies and associated implementation actions can best be conducted.
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ABSTRACT

Two size fractions of atmospheric particulate matter < 2.5 µm and 2.5-10 µm were
collected in Kenitra City from February 2007 to February 2008. The sampling was done using
a Gent Stacked sampler on nuclepore polycarbonate filters and the collected filters were
analyzed using Total Reflection X-Ray Fluorescence (TXRF) and Atomic Absorption
Spectroscopy (AAS). The particulate matter trends show higher concentrations during the
summer as compared to other seasons. The highest concentrations were obtained for Ca in
coarse particles and Fe for fine particles. However, the lowest concentrations were observed
for Cd in both particulate sizes. The principal component analysis (PCA) based on
multivariate study enabled the identification of soil, road dust and traffic emissions as
common sources for coarse and fine particles.
Keywords: X-ray fluorescence, cluster analysis, principal component analysis.

Avaliação da poluição de material particulado de aviação em
Kenitra, Marrocos
RESUMO

Duas frações de tamanhos <2,5 m e 2,5-10 m de material particulado atmosférico
foram coletadas na cidade de Kenitra de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008. A amostragem
foi feita utilizando-se um amostrador de Gent empilhados em filtros de policarbonato
Nuclepore e os filtros foram analisados para os elementos de reflexão total usando
fluorescência de raios X (TXRF) e Espectroscopia de Absorção Atômica (AAS). As partículas
tiveram tendência de apresentar maior concentração durante a temporada de verão em
comparação com outras estações. As maiores concentrações de partículas grossas foram de Ca
e de partículas finas de Fe. No entanto, as concentrações mais baixas foram observadas para o
Cd em ambas as fracções de tamanho. A análise de componentes principais (ACP) com base
na análise multivariada permitiu a identificação de emissões do solo, de poeira de estrada, e
do tráfego como fontes comuns de partículas grossas e finas.
Palavras-chave: Fluorescência de raios X, análise de agrupamento, componentes principais.
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1. INTRODUCTION
Air pollution has become a matter of global concern because of its impact on human
health and environmental quality. The awareness of air pollution has led to numerous studies
on the chemical composition of ambient aerosols and the determination of pollution sources.
Atmospheric aerosols influence many atmospheric processes and have adverse human health
effects, affecting both the respiratory and cardiovascular systems (Laden et al., 2000; Michael
and Daniel, 2005; Ruzer and Harley, 2004; Li et al., 2009).
A major component in air urban pollution is particulate matter (PM) which can be coarse
or fine. Coarse particles can be regarded as those with a diameter ranging from 2.5 to 10 m
(PM2.5-10); and fine particles less than 2.5 m (PM2.5). Coarse particles usually contain
materials from the earth’s crust and dust from vehicles and industrial plants; while fine
particles contain the secondary formed aerosols, combustion particles and re-condensed
organic and metallic vapours (Jacobson, 2002).
The chemical characterization of particulate matter could be elaborated using many
multi-elemental techniques. Non-destructive nuclear and related analytical techniques such as
X ray fluorescence analysis (XRF) have already proven to be well suited for the routine
analysis of aerosols samples (Chueinta et al., 2000; Biswas et al., 2003; Cohen et al., 2004;
Kim Oanh et al., 2006; Santoso et al., 2008). It provides multi-element capability needed in
creating databases to be used for assessing air pollution, source apportionment or time-trend
assessments. This ability to quickly and efficiency produce large data sets for statistically
characterizing and fingerprints pollution sources as well as estimating different source
contributions is critical to the understanding of air pollution.
In Morocco, air pollution is not well estimated. The existing studies have a local
character. These studies were initiated in the beginning of the 90s by the Department of
Environment in the cities which suffer significantly from atmospheric pollution (Morocco,
2000; 2001; 2002; 2003). Therefore, the present paper will present the main results of the
analyses of particulate matter (coarse and fine particles) samples in Kenitra city. An
evaluation of the probable sources of emission in the studied area will also be presented.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Sampling
The Gent stacked filter unit sampler (Hopke et al., 1997) has been used for the collection
of fine (< 2.5 m) and coarse (2.5 - 10 m) particles on Nuclepore polycarbonate filters of 8
m and 0.4 m pore size, respectively. Samples were collected at an average flow rate of 16
lpm for a sampling period of 24 hours. The sampler was placed near a bus station (Figure 1)
located in the center of Kenitra city. There is a very high volume of motor traffic at this site,
and it includes a parking for buses and many "big taxis". It is also bordered by railway. The
samplers were installed in a courtyard, separated from vehicles by a wall about 3 m high.
Kenitra city is located about 50 km from Rabat (the kingdom of Morocco) and borders
the Atlantic Ocean. Wind direction is predominantly West to Northwest (coming from the
sea). In addition to being an important transportation hub, the city’s industry is based upon the
activities of its port and small businesses. The samplings were performed one day per week,
from May 2007 to May 2008. A total of 126 samples (63 for fine and 63 for coarse) were
taken during this period.
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Figure 1. Location of the sampling site (noted as ‘A’ in the map) in
Kenitra City.

2.2. Sample Preparation and Analysis
Multi-elemental analysis of filter samples was performed by Total X-Ray Fluorescence
(TXRF). This technique needs to bring into solution the samples to be analyzed. Accordingly,
the loaded filters were decomposed with 10 ml on concentrated HNO 3 in a microwave oven
during time 30 min. After decomposition and complete cooling of the solutions, 50 µg of
Selenium were added to each sample as internal standard, and aliquots of 25 µl were placed
onto quartz carriers for TXRF measurements.
The TXRF system employed is that installed in the National Centre of Energy, Sciences
and Nuclear Techniques (CNESTEN) in Morocco. This module is equipped with a 2 kWpower fine-focus X-ray tube with a molybdenum anode usually operating at 30 mA and 50
kV. The X-ray beam is monochromatized by use of a multilayer (W/C) crystal. The
fluorescent X- rays of the sample are detected by a Si(Li) detector with a resolution of 165 eV
at 5.9 keV and then analyzed by a Canberra S100 multi-channel analyzer card coupled to a
computer for data storage and analysis. To complete this study, we used the Atomic
Absorption Spectroscopy (AAS), available in the European Centre for Research and Teaching
Environmental Geosciences (CEREGE) in Aix en Provenance in France, to evaluate the
contents of Al and Na.
2.3. Statistical Analysis
Over the last two decades, multivariate analysis has been widely used to identify sources
of ambient particles. In this study, Principal Component Analysis (PCA) was used to estimate
and identify the possible sources of coarse and fine particles. The main objective of PCA is to
reduce a large number of variables to a smaller set of factors that retain most of the
information in the original data set (Hopke, 1985; Marcazzan et al., 2003). In PCA, a set of
multiple correlated variables is replaced by a small number of independent variables by
orthogonal transformations (Salvador et al., 2003). This transformation is achieved by
diagnolizing the correlation matrix of the variables through the computation of eigenvalues
and eigenvectors. Each factor explains the maximum total variance of the data set and this set
is completely uncorrelated with the rest of the data. The factor concentrations obtained after
the Varimax rotation gives the correlation between the variables and the factor. Thus, the
chemical elements with higher concentrations in each factor are interpreted as fingerprints of
emission source that it represents. In the present study, SPSS software was used to perform
multivariate factor analysis.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Concentration Level of Particulate Matter
The summary of the coarse and fine particulate matter collected at the sampling site
during the studied period is presented in Table 1. The average mass concentration of coarse
and fine particulates were 110.42 (g m-3) and 50.73 (g m-3) and the highest concentration
was equal to 196 (g m-3) and 86 (g m-3), respectively. The time series plots of the
particulates in both size particles are presented in Figures 2 and 3.
Table 1. Statistical summary of the coarse and fine particulate matter mass
concentration at Kenitra city during the studied period.

PM2.5-10 (g m-3)

PM2.5 (g m-3)

Mean

110.42

50.73

Median

115.12

51.32

37.61

12.33

Maximum

195.79

85.68

Minimum

33.18

30.35

63

63

Parameter

S.D.

N° of samples

The time series plot indicates that the monthly concentrations of PM2.5-10 during the
winter samplings decrease significantly by half from December to January (< 67 g m-3),
followed by a large increase at the beginning of the dry season (from 04/06/07 to 04/11/07)
with concentrations ranging between 106.8 and 159.24 g m-3. This seasonal trend could be
attributed, in part, to the meteorological conditions. In fact, it was found that the higher values
of PM2.5-10 correspond to higher temperatures and lower wind speed values and vice versa
(Figure 2).

Figure 2. Variations of concentrations of coarse particulates in
function of metrological parameters (wind and temperature) at Kenitra
site.

However, from the beginning of the winter samplings until January, the fine particles
(PM2.5) showed an inverted behaviour to that observed for coarse particles. After this period,
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the fine particles show a relatively stable profile with two significant peaks: the first from
10/06/2007 to 22/07/2007 and the second from 30/03/2008 to 11/05/2008 with concentrations
of (55.83 - 64.18 g m-3) and (64.34 - 70.47 g m-3), respectively. Nevertheless, no
significant correlation was found between the concentrations of PM2.5 and the meteorological
conditions as it can be observed in Figure 3.

Figure 3. Variations of concentrations of fine particulates in
function of meterological parameters (wind and temperature) at
Kenitra site.

3.2. Metal concentrations in particulate matter
The results of elemental concentrations obtained for PM2.5 and PM2.5-10 and their
standard deviations are presented in Table 2. The mean values presented in Table 2 are
obtained from a data set of 63 samples. Twelve elements were determined for all the samples
in coarse and fine particles; average concentrations of various elements range from few ng m-3
(ex. Cd) to thousands of ng/m3 (ex. Ca and Fe).
Table 2. The mean and standard deviations of elemental concentrations of coarse and fine particulate
matter at Kenitra site.
Parameter
Al
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
K
Mn
Na
Ni
Pb
Zn

PM2.5-10 (ng m-3)
Mean
S.D.
1848.34
267.48
11300.40
2016.81
1.98
0.25
60.53
9.75
144.30
27.08
2051.10
183.07
1431.52
250.35
70.16
6.95
2706.72
225.02
137.42
19.69
196.04
29.27
634.01
68.43

* S.D. is Standard Deviation.
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PM2.5 (ng m-3)
Mean
140.07
1040.32
2.23
81.38
239.53
1938.56
397.20
20.54
587.91
160.57
303.22
1301.17

S.D.
51.19
169.18
0.29
10.47
24.77
227.20
43.43
3.44
70.18
43.51
64.85
176.46
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Figure 4 shows a comparison of elemental concentrations in fine and coarse particles at
Kenitra site. From this diagram , we can observe that, for both fine and coarse particles, Cd is
the element with the lowest concentration; however, the highest concentration was recorded
for Fe in fine particles and Ca in coarse particles. A comparison of the metal concentrations in
both particles indicates that the elements of crustal origin (Ca, Na, K, Al and Mn) are more
prevalent in coarse than fine particulates. However, the elements from anthropogenic sources
(Cd, Ni, Pb, Cd, Zn and Cr) are more prevalent in fine particulates.

Figure 4. Comparison of metal contents in fine and coarse particles at Kenitra
site.

3.3. Multivariate analysis
In order to get some insight about the sources of metals and the main correlations
among them, Cluster Analysis (CA) and Principal Component Analysis (PCA) were applied.
The correlation matrix [63×12] gives four clusters and four significant PCs which
explain 76.37% of fine particles and 80.46% of coarse particles. The obtained dendrograms
are presented in Figures 5 and 6 for coarse and fine particles.

Figure 5. Dendrogram of CA of metal concentrations in coarse
fraction at the studied site.
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Figure 6. Dendrogram of CA of metal concentrations in fine
fraction at the studied site.

The PCA results obtained by Varimax rotated factor analysis for coarse and fine particles
are presented in Tables 3 and 4, respectively.
Table 3. Varimax rotated PCA factor loadings for coarse particles.

Elements

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Al

0.84

0.10

0.05

-0.11

Ca

0.50

-0.16

0.66

-0.40

Cr

-0.64

-0.60

0.01

0.14

Cu

-0.58

0.12

0.73

0.17

Fe

0.30

-0.80

0.11

-0.02

Pb

0.37

0.63

0.48

-0.12

Mn

0.22

0.74

0.08

0.32

Ni

0.82

0.27

-0.02

-0.02

Na

0.86

-0.19

0.22

0.13

Cd

0.93

0.05

-0.13

-0.02

Zn

0.05

0.09

-0.05

0.94

K

0.86

0.06

0.10

0.12

Factor 1 of PCA results of PM2.5-10 (Table 3) show higher concentrations for Al, Cr,
Ni, Na, Cd and K with the maximum percentage of variance (41.84%). This factor represents
a mixture of natural soil dust (Al, Na and K) and anthropogenic dust (Cr, Ni, Cd). Therefore,
Factor 1 could be assigned to the re-suspension of soil dust contaminated by traffic road.
Factor 2 explains 17.48% of the total variance and shows high loadings for Fe (-0.79), Mn
(0.74) and Pb (0.63), indicating emissions of road soil dust. The third factor accounts for
10.7% of the total variance. The dominant elements of this factor are Ca and Cu with a PC
concentrations of 0.66 and 0.73, respectively, representing soil dust origins. The last factor
explains 10.44% of the total variance. The only dominant element for this factor is Zn with a
PC concentrations of 0.94 which indicates traffic emission such as breakdown abrasion.
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Table 4. Varimax rotated PCA factor loadings for fine particles.

Elements

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Cd

0.03

0.76

0.53

0.05

Pb

0.86

0.03

0.21

-0.33

Ni

0.32

0.67

0.50

-0.20

Cu

0.85

-0.07

-0.08

0.25

Zn

0.88

0.13

0.12

-0.08

Mn

0.72

0.12

-0.36

0.06

Fe

0.17

0.85

-0.16

0.04

Cr

0.22

-0.09

-0.77

0.05

Ca

0.06

0.77

-0.13

0.43

Na

-0.04

0.05

0.18

0.90

K

0.15

0.04

0.62

0.16

Al

-0.28

0.73

0.35

-0.22

PCA of fine particulate matter identified four factors with the total variance of 76.37.
Factor 1 has high concentrations of Pb (0.86), Cu (0.85), Zn (0.88) and Mn (0.72) which
explains 25.40% of the total variance. This factor is associated with elements from traffic
emission sources (Veron et al., 1992; Manoli et al., 2002; Samara and Voutsa, 2005; Chang et
al., 2009). Thus, factor 1 could be identified as traffic emissions. Factor 2 accounts for
24.41% of the total variance. This factor is a mixture of soil dust (Fe, Ca and Al) and traffic
emissions or road dust (Cd and Ni). Therefore, factor 2 could be interpreted as soil/road dust.
Factor 3, with 15.79% of the total variance, includes high concentrations for K (0.62) and Cr
(-0.77) indicating soil dust origin (Lee and Thi Hieu, 2011). Factor 4 accounts for 10.77% of
the total variance. The only dominant element for this factor is Na with a high concentration
of 0.79 which clearly indicates its origin from sea salt.

4. CONCLUSIONS
Airborne particulate matter in two size particles PM2.5-10 and PM2.5 collected at
Kenitra City (Morocco) have been analyzed for chemical composition using TXRF and AAS.
Time series analysis of particulate matter revealed a seasonal trend with high concentrations
during summer period. The contents of chemical elements indicated that Cd is the element
that showed the lowest concentrations for both particles. However, Ca presented the highest
concentrations in coarse particles and Fe the highest values in the fine particles. Using the
principal component, four factors were obtained for both particles. The identified sources for
fine and coarse particulates were approximately similar and were mainly related to soil dust
and traffic emissions.

45

TAHRI, M.; BOUNAKHLA, M.; ZGHAID, M.; NOACK, Y.; BENYAICH, F.; BENCHRIF, A. Evaluation of
airborne particulate matter pollution in Kenitra City, Morocco. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 38-47, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1042)

5. REFERENCES
BISWAS, S. K.; TARAFDAR, S. A.; ISLAM, A.; KHALIQUZZAMAN, M.;
TERVAHATTU, H.; KUPIAINEN, K. Impact of unleaded gasoline introduction on the
concentration of lead in the air of Dhaka, Bangladesh. Journal of Air and Waste
Management Association, v. 53, p. 1355-1362, 2003. http://dx.doi.org/ 10.1080/
10473289.2003.10466299
CHANG, S. H.; WANG, K. S.; CHANG, H. F.; NI, W. W.; WU, B. J.; WONG, R. H. et al.
Comparison of source identification of metals in road-dust and soil. Soil Sediment
Contamination, v. 18, p. 669–683, 2009. http://dx.doi.org/10.1080/1532038090
3085691
CHUEINTA, W.; HOPKE, P. K.; PAATERO, P. Investigation of sources of atmospheric
aerosol at urban and suburban residential areas in Thailand by positive matrix
factorization. Atmospheric Environment, v. 34, p. 3319-3329, 2000. http://dx.
doi.org/10.1016/S1352-2310(99)00433-1
COHEN, D. D; GORTON, D.; STELCER, E.; HAWAS, O. Accelerator based studies of
atmospheric pollution processes. Radiation Physics and Chemistry, v. 71, p. 759-767,
2004. http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2004.04.123
HOPKE, P. K.; XIE, Y.; RAUNEMAA, T.; BIEGALSKI, S.; LANDSBERGER, S.;
MAENHAUT, W.; ARTAXO, P. et al. Characterization of the Gent Stacked Filter Unit
PM10 Sampler. Aerosol Science and Technology, v. 27, p. 726-735, 1997. http://dx.
doi.org/10.1080/02786829708965507
HOPKE, P. K. Receptor modeling in environmental chemistry. New York: John Wiley &
Sons, 1985.
JACOBSON, M. Z. Atmospheric pollution: history, science and regulation. New York:
Cambridge University Press, 2002.
KIM OANH, N. T.; UPADHAYAY, N.; ZHUANG, Y. H.; HAO, Z. P.; MURTHY, D. V. S;
LESTARI, P. et al. Particulate air pollution in six Asian cities: spatial and temporal
distributions, and associated sources. Atmospheric Environment, v. 40, p. 3367-3380,
2006. http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.01.050
LADEN, F.; NEAS, L. M.; DOCKERY, D. W.; SCHWARTZ, J. Association of fine
particulate matter from different sources with daily mortality in six U.S. cities.
Environment Health Persectives, v. 108, p. 941-947, 2000. http://dx.doi.org/
10.2307/3435052
LEE, B. K.; THI HIEU, N. Seasonal variation and sources of heavy metals in atmospheric
aerosols in a residential area of Ulsan, Korea. Aerosol and Air Quality Research, v.
11, p. 679–688, 2011. http://dx.doi.org/10.4209/aaqr.2010.10.0089
LI, W.; BAI, Z.; LIU, A.; CHEN, J.; CHEN, L. Characteristics for major PM2.5 components
during winter in Tianjin, China. Aerosol Air Quality Research, v. 9, p. 105-119, 2009.
MANOLI, E.; VOUTSA, D.; SAMARA, C. Chemical characterization and source
identification/apportionment of fine and coarse air particles in Thessaloniki, Greece.
Atmospheric Environment, v. 36, p. 949-961, 2002. http://dx.doi.org/10.1016/S13522310(01)00486-1

46

TAHRI, M.; BOUNAKHLA, M.; ZGHAID, M.; NOACK, Y.; BENYAICH, F.; BENCHRIF, A. Evaluation of
airborne particulate matter pollution in Kenitra City, Morocco. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 38-47, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1042)

MARCAZZAN, G. M.; CERIANI, M.; VALLI, G.; VECCHI, R. Source apportionment of
PM10 and PM2.5 in Milan (Italy) using receptor models. Science Environment, v. 317,
p. 137-147, 2003. http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(03)00368-1
MOROCCO. Ministry of Territorial, Urban, Housing and Environment Planning and Ministry
of Health. Casa-Airpol: study of air pollution and its impact on population health in
Casablanca City, Campaigns of 1998-1999. Rabat, 2000.
MOROCCO. Ministry of Territorial, Urban, Housing and Environment Planning and Ministry
of Health. Mohammedia-airpol: Study of air pollution and its impact on the health of
asthmatic children in Mohammedia City, 2001-2002 campaigns. Rabat, 2002.
MOROCCO. Ministry of Territorial, Urban, Housing and Environment Planning and Ministry
of Health. Report on the state of the environment of Morocco - REEM. Rabat, 2001.
MOROCCO. Ministry of Territorial, Water and Environment Planning, Department of the Air
and National Laboratory of Environment, Department of Surveillance and Prevention
Risks - MATEE. Air pollution in Morocco, Situation in 2002. Rabat, 2003.
MICHAEL, F. W.; DANIEL, L. C. Air pollution and the respiratory tract. 2. ed. Boca
Raton: Taylor and Francis, 2005.
RUZER, L. S.; HARLEY, N. H. Aerosols handbook: measurement dosimetry and health
effects. [S.l.]: CRC Press, 2004.
SALVADOR, P.; ARTINANO, B.; DIANA, G. A.; XAVIER, Q.; ANDRES, A. Identification
and Characterization of Sources of PM10 in Madrid (Spain) by statistical methods.
Atmospheric Environment, v. 38, p. 435-447, 2003. http://dx.doi.org/10.1016/j.
atmosenv.2003.09.070
SAMARA, C.; VOUTSA, D. Size distribution of airborne particulate matter and associated
heavy metals in the roadside environment. Chemosphere, v. 59, p. 1197-1206, 2005.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.11.061
SANTOSO, M.; HOPKE, P. K.; HIDAYAT, A.; DWIANA, D. Sources identification of
atmospheric aerosol at urban and suburban sites in Indonesia by positive matrix
factorization. Science of Total Environment, v. 397, 229-237, 2008. http://dx.doi.
org/10.1016/j.scitotenv.2008.01.057
VERON, A.; CHURCH, T. M.; PATTERSON, C. C.; EREL, Y.; MERRILL, J. T.
Continental Origin and Industrial Sources of Trace Metals in the Northwest Atlantic
Troposphere. Journal of Atmospheric Chemistry, v. 14, p. 339-351, 1992.
http://dx.doi.org/10.1007/BF00115243

47

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.ambi-agua.net
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
Tel.: (12) 3631-8004
ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.ambi-agua.net
Effects of ferric ions on the catalytic
ozonation process on sanitary
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
landfill
leachates
Tel.: (12)
3625-4212

doi: 10.4136/ambi-agua.958
André Luiz de Souza*; Hélcio José Izário Filho; André Luiz de Castro Peixoto; Oswaldo
Luiz Cobra Guimarães; Carla Cristina Almeida Loures; Gisella Rossana Lamas
Samanamud; Messias Borges Silva
Universidade de São Paulo (USP), Escola de Engenharia de Lorena (EEL), Departamento de Engenharia
Química (LOQ), Lorena-SP, Brasil,
*Autor correspondente: e-mail: andrelsfonte@hotmail.com,
alcpeixoto@yahoo.com.br, helcio@dequi.eel.usp.br, cobraguimaraes@uol.com.br,
ccaloures@hotmail.com, zeldals@hotmail.com, messias@dequi.eel.usp.br

ABSTRACT
Leachates exhibiting an unstable ratio of biochemical oxygen demand (BOD) and
chemical oxygen demand (COD) of approximately 0.45 are typical of new landfills in the City
of Cachoeira Paulista, Brazil. Although the organic matter portion is bio-treatable, the
presence of refractory leached organic material requires unconventional effluent-treatment
processes. Leachate treatment with ozone oxidation, in the presence of ferric ions, acts as
catalyst in the formation of hydroxyl radicals. Ozone was obtained by corona-discharge from
high-purity O2 gas. The treatment was performed in natura in a jacketed borosilicate glass
reactor containing 900 ml of leachate. The analyzed response variable was expressed as the
concentration of dissolved organic carbon (DOC). In order to determine the optimal
proportions to produce the greatest degradation rate for organic materials, variations in
experimental O2 flow-fed to the generator, the Fe(iii) concentration, and the output of the
ozonator were conducted over two experimental runs. Experimental models showed a DOC
degradation on the order of 81.25%.
Keywords: Wastewater treatment, leachate, advanced oxidation processes, catalytic ozonation, design
of experiments.

Efeitos dos íons férricos no processo de ozonização catalítica do
chorume de aterros sanitários
RESUMO
O Chorume da cidade de Cachoeira Paulista apresenta uma relação DBO/DQO de
aproximadamente 0,45. Apesar de apresentar fração de matéria orgânica biotratável, existe
também a presença de material orgânico refratário no lixiviado, sendo necessário a utilização
de processo de tratamento não convencional de efluentes. Utilizou-se neste tratamento o
oxidante ozônio, na presença do íon férrico, o qual atua como catalisador na formação de
radicais hidroxilas. O ozônio foi gerado por um sistema de discarga elétrica (efeito corona)
com passagem de oxigênio de alta pureza. Foram tratados 900 ml de chorume in natura em
um reator de borossilicato encamisado. A variável resposta analisada foi a concentração do
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Carbono Orgânico Dissolvido (DOC). Foram utilizados dois planejamentos exploratórios
variando a vazão de O2 alimentada ao gerador, concentração de ferro (III) e potência do
ozonizador, a fim de encontrar o ponto ótimo proporcional a maior taxa de degradação da
matéria orgânica. Nestes planejamentos exploratórios foi possível se atingir uma porcentagem
de degradação de DOC da ordem de 81,25 %.
Palavras-chave: Tratamento de efluente, chorume, processos oxidativos avançados, ozonização
catalítica, planejamento de experimentos.

1. INTRODUCTION
The organic liquids produced by biological degradation processes, which are
characteristically dark with an unpleasant odor, is a serious problem in landfills. Unlike
rainwater, this liquid percolates through the mass of the landfill creating a toxic leachate.
Leachates are generated primarily by water rich in salts, heavy metals, and organic matter.
According to Costa (2002), the constituent concentrations in leachates vary with the
composition of deposited solid wastes, the volume of such wastes, and ambient conditions
such as precipitation, humidity, available oxygen, temperature, and mean pH.
Many wastewater treatment processes have been used for the treatment of leachate. The
most frequently employed are: aerobic and anaerobic degradation systems, chemical
oxidation, chemical precipitation, coagulation-flocculation, activated-carbon absorption and
membrane-based processes, as noted by Amokrane et al. (1997), Shen and Wang (2002), and
Ozturk et al. (2003). Landfill leachate treatment in Brazil, as noted by Caetano (2009), is
performed primarily for industrial-effluent treatment and exclusively by physiochemical
processes.
Advanced oxidative processes (AOP) have been extensively studied for applicability in
the treatment of differing types of industrial waste as well as for leachate contaminants that
show problematic responses to conventional treatments.
In the treatment of leachate using AOPs, ozone stands out for its excellent results in the
removal of color, attributed mainly to a direct attack on chromophore groups. In several
works such as Marttinen et al. (2002) and Wu et al. (2004), treatment with ozone has been
used as a pretreatment step for biological systems or as a post-treatment process for
coagulation/flocculation, as per Monje-Ramirez and Orta de Velasquez (2004).
Both Monje-Ramirez and Orta de Velasquez (2004), Javier Rivas et al. (2004) reported
an elevation in biodegradability for various matrices utilizing coagulation/flocculation with
subsequent ozonation. Generally, the literature notes that ozonation promotes significant
increases in effluent biodegradability and in improving the efficiency of sequential biological
processes. Ozone-based systems were reported by Calli et al. (2005) to remove 85% of the
remnant COD after anaerobic-upflow in reduced-scale applications. Catalytic ozonization is
an effective method for removal of various organic compounds in water and for treating
wastewater. This method is mainly used, however, at a laboratory scale as reported by
Kasprzyk-Hordern et al. (2003) and Peixoto (2008). Equations 1 through 7 describe proposed
Fe(ii) reactions with ozone as described by Peixoto (2008) and Legube and Leitner (1999).
Notably, the utility of Fe2+ in catalytic ozonization is restricted to acidic media once higher
pH values generate ionic precipitation, as described by Assalin and Duran (2007).
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Fe2+ + O3

Fe3+ + O3.-

[1]

O3.- + H+

HO3

[2]

Fe2+ + OH

OH + O2

Fe3+ + OH

[3]

Balance: 2 Fe2+ + O3 + 2H+
Fe2+ + O3
(FeO)

2+

2 Fe3+ + O2 + H2O

(FeO)2+ + O2
2+

+

+ Fe + 2H
2+

[4]
[5]

3+

2 Fe + O2+ H2O

[6]

+

[7]

Balance: 2 Fe + O3 + 2 H

3+

2 Fe + O2 + H2O

Equations 1 through 7 demonstrate that the reaction mechanism forming Fe(iii) ions and
radical O3.- and, from this reaction, hydroxyl radicals, is the transfer of electrons from the
reduced metal to ozone. In the presence of excessive Fe(ii), hydroxyl radicals can oxidize
Fe(ii) in 1 second, providing a stoichiometric ratio of 0.5 moles of ozone per mole of ferrous
ion as described in Peixoto (2008) and Legube and Leitner (1999).
The goal of this work was to report on results for an optimized treatment process on
leachate from the City of Cachoeira Paulista, State of Sao Paulo, Brazil. Effluent degradation
was accomplished through catalytic ozonization using ferric iron as a catalyst for the
generation of hydroxyl radicals. The use of ferric iron as an abundant chemical species
enhanced the recalcitrant oxidation of organic matter by capitalizing on the intrinsic chemical
characteristics of leachate.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Sampling and storage
Leachate used in this project was provided by VSA Corporation in the City of Cachoeira
Paulista, State of Sao Paulo. A single 100 L sample collected and stored at 4 °C.
2.2. Degradation of leachate by catalytic ozonation
All stages of leachate treatment were carried out at facilities in the City of Cachoeira
Paulista using a jacketed borosilicate glass reactor. The lid of the reactor was made of Nylon
6. Ozone was added to the chemical reactor through the base of the vessel using a plate of
sintered glass. Slurry units of 900 ml were used in all experiments at a constant pH of
2.0 ± 0.1. The pH was measured prior to the initiation of reactions and modified when
necessary through the controlled addition of sulfuric acid. The design of the reactor lid
facilitates the measurement and control for process variables during the input of the gas
mixture (O2 and O3) and the collection of reaction product aliquots. Any unreacted gas
mixture was left in the inlet to control and adjust the pH of the reaction medium.
Ozone was generated in an O2 to O3 conversion using an AUJE™, MV Model 01 by
dielectric barrier (corona) electric discharge at 220 V, 100 W maximum, and a 2-bar
maximum working-pressure. The AGA™ ozone generator was fed with oxygen at 99.99%
purity.
2.3. O3 Concentration Measurement
O3 concentration quantification was performed by aeration into a solution of KI in a
sulfuric acid medium using iodimetric titration consistent with indirect titration processes. As
per Vogel (1981), the formation of the triiodide ion (I3-), a stable and soluble reaction product
having same number of equivalents to ozone, is obtained as shown in Equations 8, 9 and 10.
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I- + O3 → IO3-

[8]

IO3- + 8 I- + 6 H+ → 3 I3- + 3 H2O

[9]

9 I- + O3 + 6 H+→3 I3- + 3 H2O

[10]

In Equation 8, ozone is converted to an iodide ion that simultaneously reduces to a
triiodide ion (Equation 9). Equation 10 generalizes the process of oxidation-reduction
between ozone (reduced) and iodide ion (oxidized).
After the reaction process, based on set durations for each measurement, the triiodide ion
concentration was measured by the standard sodium thiosulfate titrate as shown in
Equation 11.
6 Na2S2O3 + 3 I3- → 3 Na2S4O6 + 6 NaI + 3 HI

[11]

2.4. Experimental design: design of process variables in catalytic ozonation
An optimized O3/Fe3+ relationship was obtained with randomized trials of catalytic
process variables as per the experimental matrix shown in Table 1.
Table 1. Experimental factorial matrix 22: (A) as mg L-1
concentrations of Fe3+ and (B) as mg h-1 feed of O3.

Experiment

Factor A

Factor B

1

5

508

2

15

508

3

5

715

4

15

715

5

10

590

6

10

590

7

10

590

8

10

590

The pH was kept constant at 2.0 ± 0.1 throughout each 3-h reaction duration (Table 1).
Aliquots were collected at 20 min intervals. The process efficiency was evaluated in terms of
the percentage reduction of DOC.
After completing the first experiments as defined in (Table 1), an optimization of input
factor levels for O3 and Fe3+ through the execution of another experimental set-up (Table 2)
was conducted to achieve a maximum effluent degradation.
In the second experimental design (Table 2), concentration levels of ferric ions changed,
as did the feed’s mass flow rate in relation to O3, presented in Table 1. A reaction duration of
1 h was established for the subsequent set of experiments (Table 2) with samples collected
every 10 min.
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Table 2. Experimental factorial matrix 22: (A) as mg h-1
concentrations of Fe3+ and (B) as mg h-1 feed of O3.
Experiment

Factor A

Factor B

1

25

470

2

100

470

3

25

508

4

100

508

5

50

439

6

50

439

7

50

439

8

50

439

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Analyzing the efficiency of the process
The physical-chemical characterization of leachate slurry was done according to state and
federal regulatory standard definitions for São Paulo and Brazil, inclusive of pH, color, COD,
BOD, DOC, turbidity, organic-N, N-ammonia and phosphorus.
Table 3 presents the resultant physiochemical properties for fresh leachate from the City
of Cachoeira Paulista, Sao Paulo State before and after 60 min of treatment by homogeneous
catalytic ozonation.
Table 3. Physiochemical parameter values for landfill leachate from the City of Cachoeira Paulista,
São Paulo State, before and after 60 min of treatment by homogeneous catalytic ozonation.
Leachate
In natura
Treatment

Parameters

Literature
Values

References

Releasing
Patterns*(mg L-1)

Turbid

Limpid

-

-

Absence

Real Color (Pt-Co)

1412

42.35

-

-

Absence

Turbidity (NTU)

409

14.40

-

-

5–9

pH

7.80

7.0

7.2–8.6

**

8

Irritant

Absence

-

-

-

1032

389.6

190–22300

**

60

BOD5 (mg O2 mg L )

476.1

185.0

< 20–8600

**

-

BOD5/COD

0.45

0.475

0.02–0.80

**

-

465.5

87.26

70-27 700

***

-

10.41

1.58

0.1–15

**

-

0.45

< 0.01

0.4–1800

**

-

6.19

0.58

5–1200

**

-

Aspect

Odor
COD (mg O2 L-1)
-1

-1

COD (mg L )
-1

Phosphorus (mg L )
-1

N-NH3 (mg L )
-1

N-organic (mg L )

* Article 18 CETESB and resolution CONAMA 357/05. (-) Not Specified.
**Souto and Povinelli (2006); Caetano (2009).
*** Pohland and Harper (1986); Rita (2002).
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The oxidation process showed a post-treatment COD reduction value of approximately 62%.
However, the leachate remained recalcitrant to chemical treatment after catalytic ozonation at
a BOD5/COD of approximately 0.48.
According to Castilhos Jr. (2006), BOD concentrations and COD reductions tend to
lessen over time. However, BOD decreases more rapidly than COD due to persistent
recalcitrant organic matter in the leachate.
It is theoretically possible to use leachate maturity as a BOD/COD parameter,
specifically: a BOD/COD of > 0.5 mg L-1 indicates a new and unstable landfill as described
by Peixoto (2008).
Effluent color and turbidity after AOP treatment showed a respective reduction of 97%
and 96%. Since color is a legally-defined characteristic, catalytic ozonation proved to be
concurrently effective for the removal of both color and turbidity in tested samples. Color and
turbidity intensity are directly related to the presence of fulvic and humic acids, possibly
resultant from the oxidation process of other species, whose complementary colors absorb
radiation in the UV spectral region. Ammonia was not detected after treatment and organic
nitrogen was reduced at approximately 91%. This indicates that the process is effective for the
treatment of ammonia and organic compounds. Total phosphorus was reduced by 85%,
indicating oxidized phosphorus is a less-soluble species than seen under catalytic ozonization
as per Peixoto (2008).
Table 4 shows the experimental results for COD reduction treatment obtained by
catalytic ozonization as per the experimental design factorial matrix 22 shown in Table 1.
Table 4. Percentage of DOC reduction for experimental factorial matrix 22 (with
center point in quadruplicate).
Experiment

Factor A [Fe3+]
mg L-1

Factor B
O3 feed (mg h-1)

% Reduction
in DOC

1

5

508

68

2

15

508

69

3

5

715

67

4

15

715

66

5

10

590

68

6

10

590

69

7

10

590

68

8

10

590

66

Table 4 shows the experimental results of DOC reduction obtained by catalytic
ozonization treatment, as seen in Table 1.
The efficiency of processing the leachate slurry was similar for the entire experimental
activity with a slight variation between the values shown. This is in the same order of
magnitude as the quadruplicate or estimated center-point error.
This finding suggests 5 to 15 mg L-1 concentrations of ferric ions are insufficient in
promoting the in situ generation of hydroxyl radicals from the reaction with molecular ozone,
as seen in Column F in Table 5.
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Table 5. Analysis variance (ANOVA) obtained from the average of DOC reduction values
according to the experimental factorial matrix 22 for catalytic ozonization treatment.
Sum of
Squares

Factors
A- Fe3+
B - O3

Degrees of
Freedom

Mean sum of
Squares

F

P

42.7
7.3

1
1

42.7
7.3

11.2
1.9

0.044285
0.260404

0.2

1

0.2

0.1

0.827295

Error

11.5

3

3.8

Total

61.7

6

Interactions (AB)

Experimental data shown in Table 5 confirm the absence of synergism between the first
order factors for ferric ions and ozone. As with any catalytic chemical reaction, it is essential
to adjust the ratio of chemical reagents to the catalyst. Degradation reactions for complex
effluents such as leachates therefore require the attainment of an optimal ratio between the
oxidizing agent ozone and the ferric ion catalyst.
Table 6 shows experimental results of slurry degradation obtained from higher
concentrations of ferric ion in the reaction medium. Table 7 indicates the results of the
ANOVA test for the second experimental set.
Table 6. Percent reductions in DOC under experiments for catalytic ozone.
Experiment

Factor A

Factor B

% Reduction in DOC

1
2
3
4
5
6
7
8

25
100
25
100
50
50
50
50

470
470
508
508
439
439
439
439

74
81
72
78
74
73
76
74

Table 7. Analysis variance (ANOVA) obtained from the average of DOC reduction values
according to the experimental factorial matrix 22 for catalytic ozonization treatment.
Factors

Sum of
Squares

Degrees of
Freedom

Mean sum of
Squares

F

P

A-Fe3+
B-O3

42.7
7.3

1
1

42.7
7.3

169
29

0.000981
0.012547

Interactions (AB)

10.9

1

10.9

43

0.007146

Error

0.76

3

0.3

Total

61.7

6

Such findings indicated that increasing the Fe3+ catalyst concentration to 100 mg L-1 is
statistically significant in promoting interactions of metal ions and an oxidizing agent at
> 95% confidence. The data in Column F indicate that Interactions AB are statistically more
important than those for Factor B-O3.
It can therefore be inferred that the degradation of the organic matter constituent occurs
either by hydroxyl radicals generated by catalytic ozonization or by homogeneous molecular
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ozone. The mechanism of degradation by hydroxyl radicals is more significant than the attack
of organic molecules through molecular ozone if the catalyst and ozone ratio is adjusted.
Figure 1 shows the profiles for mineralization of the organic matter constituents in the
leachate flow as a function of metallic-ion ozone concentration. The exponential profiles of
leachate organic load degradation from catalytic ozonation are shown in blocks for easier
viewing and discussion. These are further divided into two groups according to the percentage
reduction of DOC: 1) Four experiments with the lowest percentage1, 3, 6 and 8; and 2) four
experiments with the largest percentage of DOC 2, 4, 5 and 7. In the first block, the
percentage reduction DOC ranged from 72.0% to 74.3%. Experiment 3, using low-level ferric
ion concentration and high-levels of O3 generator-feed as experimental factorial matrix
(Table 2), gave the lowest DOC reduction value.
Percentage reductions of DOC ranged from 72.0% to 74.3% in the first block.
Experiment 3, using low-level ferric ion concentration and high-levels of O3 generator-feed as
experimental factorial matrix (Table 2), resulted in the lowest DOC reduction value.
Experiment 1 exhibited the most significant reduction in this block. The data differed by only
two percent, however, compared to the Experiment 3 degradation where the oxygen flow and
Fe3+ concentration were both at low levels.
The gas-mixture flow-feed to the generator and the concentration of ionic Fe3+ were
470.27 mg h-1 and 25 mg L-1 for Experiment 1 and 508.34 mg h-1 and 25 mg L-1 for
Experiment 3, showing significant interactions between the oxidizing agent and catalyst.
From the exploratory experimental design, which included the selection of factor levels of
interest optimized through the values obtained in the experimental matrix, the most viable
cost-benefit treatment for leachate was selected.
Data for Experiment 6 (438.87 mg h-1 to 50 mg L-1) and Experiment 8 (438.87 mg h-1 to
50 mg L-1) were similar in reducing DOC (approximately 73.5%). A mathematical equation
was used to describe the degradations in this first group of experiments representing the
optimal decay ratio for DOC/DOC0 concentration over time (Figure 1).

1,1
1,0

Experiment 1
Experiment 3
Experiment 6
Experiment 8

0,9

DOC/DOC0

0,8

0,3

0,2
0

10

20

30

40

50

60

Time (min)

Figure 1. Degradation profiles for the oxidation process for
catalytic ozonization from Experiments 1, 3, 6, and 8.
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The degradation profiles of the first group in Figure 1 show a realistic oxidation of 70%
to 71% within the first 5 min of reaction for Experiments 1 and 3. Experiments 6 and 8 show
an oxidation rate of 72% to 73% over a reaction duration of approximate 10 min. Ferric ion
concentration at an optimal level was an important reaction factor in the first minutes.
Figure 1 shows that the Fe3+ variable provided the most significant effect at a level of 95%
(Column P). The second set of experiments showed the highest percentages of DOC reduction
as seen in Figure 2. All experiments in this block were fitted with the Boltzman sigmoidal
function at R2 > 0.997.
The second experiment saw featured the reaction occurring within the first 10 min, after
which there was no significant further reaction. Other experiments in this block produced
reactions occurring within the first 5 min.

1,1
Experiment 2
Experiment 4
Experiment 5
Experiment 7

1,0
0,9

DOC/DOC0

0,8

0,3

0,2

0

10

20

30

40

50

60

Time (min)

Figure 2. Sections of leachate degradation by oxidation under the catalytic
ozonization process for Experiments 2, 4, 5, and 7.

Table 6 shows the highest ratio of DOC reduction observed in Experiment 2 under high
Fe3+ level (Table 2) with a low level O3 generator-feed reaching an approximate value of
81.25%. Experiment 4 showed a DOC reduction value of 78.08%.
High levels of ferric ion concentrations were matched by high levels of generated
3
O (mg h-1) (Table 2). This shows that the influence of Fe3+ is critical to the degradation of the
leachate slurry through the oxidative process, regardless of the high-level oxygen feed-stream
flow (shown in Table 6).
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Experiments 5 and 7 were conducted with both previously noted factors at the same level
(intermediate) (shown in Table 2) and demonstrated little variation. Experiment 5 produced a
reduction rate of 74.45% and Experiment 7 exhibited an approximately value of 76.38%.
Data from the second set of experiments resulted in no correlation to the adjustment of
DOC. The correlations for Experiments 2 and 4 were R2 > 0.99 and for Experiments 5 and 7
were R2 <0.9.
3.2. Economic evaluation of the catalytic ozonation process.
The economic evaluation of leachate treatment processes presented here addresses
energy consumption and the use of chemical reagents without regard to the stage of
coagulation/flocculation of ferric ion. The precipitation and filtration of iron are necessary
criteria to meet the requirements of environmental legislation. However, his falls outside the
scope of this work. Moreover, post-catalytic iron can be reused for various industry segments,
e.g., the manufacture of ceramic materials in civil construction.
Ozone was generated by dielectric barrier (corona), converting O2 (99.5% purity) into O3.
The pH monitoring was performed with a Hanna™, Model HI 2221 (5000 mA, 12 VDC,
220 V, 50-60 Hz). The thermostatic bath was a Quimis™, Model Q214S (nominal volume 10
l of water, cooling capacity of 3000 BTU h-1, 2100 W, 220 V).
The estimated energy consumption of these devices was determined by measuring the
optimized-reaction time for each experimental condition, using the tested equipment and
ICEL™ power-consumption meter Model ME-2500 (220 V, 60 Hz) under a Certificate of
Conformity (Table 8). Temperature-controlled energy consumption was measured from the
initial instance of the thermostatic bath reaching 25 °C.
Table 8. Energy consumption in the reaction of catalytic ozonation for 22 factorial design on 900
ml leachate samples.
Equipment
(kWh)

Operational Step
Bath Thermostat
pH Control
O2 and O3 Gas-flow Meter
Temperature Control

Ozonator
-

-

0.048

1.02

-

pH meter
0.00083
-

As per Table 8, the thermostatic bath consumed the most power followed by the
ozonator. Note that the ozone generator power consumption is independent of the value of
mass flow of oxidant, as shown above. All experiments were conducted at a constant
temperature of 25 °C.
Consideration was also given for reagent additives and the estimated consumption of the
following reagents: H2SO4 (98% w/w) NaOH (98% w/w) and Fe2 (SO4)3 • 7H2O (98% w/w).
Table 9 shows the amount of reagents listed in the experimental factorial matrix 22
(Table 2) regarding catalytic ozonization treatment for leachate.
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Table 9. Amount of reagents used in catalytic ozonation reactions as factorial matrix 2 2 for samples
of 900 ml of leachate and time optimized for each experimental condition tested.
Operational Steps

Reagent mass (g)

Variable
Level

O2

Fe2(SO4)3

H2SO4

NaOH

6.77
13.04
25.60

Solubilization for Fe2(SO4)3·7H2O

1
2
3

pH Adjustment

1
2
3

Catalytic Ozonation

1
2

0.0204
0.0408

5.68
11.36

3

0,0612

22,73

0.5
0.5
0.5

1.2
1.2
1.2

Table 10 shows the energy profile for the homogeneous catalytic ozonation experiments
as per the experimental matrix presented in Table 1.
Table 10. Consumption of energy and reagents for 900 ml of leachate treated by homogeneous
catalytic ozonation process for the experimental factorial matrix 22.
Experiment

Energy
Consumption*
US$/900 ml

Reagent
Consumption**
US$***/900 ml

TotalValue
US$/900 ml

DOC
Reduction
%

Ratio of
US$/%DOC
(x1000)****

1

0.14315

0.06336

0.20651

74.25

2.78

2

0.14315

0.18817

0.33132

81.25

4.07

3

0.14315

0.13843

0.28158

72.01

3.91

4

0.14315

0.18817

0.33132

78.08

4.24

5

0.14315

0.117459

0.26060

74.45

3.50

6

0.14315

0.117459

0.26060

73.44

3.54

7

0.14315

0.117459

0.26060

76.38

3.41

8

0.14315

0.117459

0.26060

73.73

3.53

*1 kWh = US$ 0.133; Electrical energy at the third highest cost in Brazil (Portal Business Brazil, 2011).
**Quote Nº 212712 from Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda, 23 October 2011.
***US$ 1.00 = R$ 1,847 (UOL, 2011).
****Factor for additional evaluations.

Generally, Table 10 results showed the best value of the process (reduction of 81.3%
organic matter) and had the seventh highest cost-benefit ratio (4.07 × 3.10 U.S. $/% DOC).
Experiment 4 showed the second best result of the process (78.1% degradation of the DOC
concentration) and had the highest cost-benefit ratio of 4.24.
Another relevant factor for Table 10 data was the cost of inputs (reagents) being higher in
relation to energy, except for Experiments 2 and 4, which exhibited greater cost/benefit ratios.
Importantly, the purchase of reagents in small quantities is more expensive than bulk-buying
and costs may be lower when using reagents of a lower analytical grade provided there is no
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qualitative impact. A PA reagent was used as a process additive in bench trials with the
understanding that an industrial-grade substitute would have been cheaper. Note that chemical
reagents must avoid chlorine, carbonate, and bicarbonate contamination which act as
scavengers of reactive hydroxyls.
The catalytic ozonation process analyzed in Experiment 2 provided a reduction greater
than 80%, meeting federal legislation for treated leachate targeted for release directly into
waterways.
Importantly, the oxidation process in Experiments 2, 6, and 8 occurred within the first 10
min. From these experiments, only Experiment 2 showed a higher cost- benefit ratio. Note
that the oxidation process for Experiments 1, 3, 4, 5, and 7 occurred within the first 5 minutes.
Experiment 1 provided a DOC reduction of 74.25% and also had the lowest cost-benefit ratio.
A low-level of ferric iron concentration was utilized in Experiment 1.
Table 10 shows the treatment process to be exceptionally expensive for Experiments 2
and 4, while having the highest DOC reduction for the 900 ml sample. All experiments show
that there was practically no further organic matter mineralization after 5 or 10 min. Ideally,
use of the first experiment (the most cost-effective) will require the lowest concentration of
both catalyst and ozone.

4. CONCLUSIONS
The physical-chemical parameters of leachate in natura showed relatively high
concentrations of BOD5 (476.1 mg O2 L-1), COD (1032 mg O2 L-1) and DOC (465.5 mg L-1).
These are within the regulatory standards of federal legislation and therir release is permitted
in waterways.
The landfill leachate from the City of Cachoeira Paulista showed BOD5/COD = 0.45.
Although this value is close to 0.5, there is no guarantee that the leachate could be
biologically treated to reach acceptable levels of waterway release. It was found that
biological degradation was not efficient and, consequently, AOP treatment is required using
an experimental factorial matrix 22. Thus, this procedure provided the best results for the
decrease of DOC and may be concluded to be advantageous in terms of cost-benefit
applications for organic matter reduction. As shown by BOD/COD ratio, organic matter is not
always environmentally friendly and pursuit of more effective leachate treatments would
ideally incorporate the lowest concentrations of ozone. Further experiments with higher
concentrations of Fe3+ would also be worthwhile as surface reduction of DOC was
demonstrated under increasing concentrations of ferric iron in addition to decreasing
concentrations of ozone for a higher reduction of DOC. Therefore, further work is required
for the environmentally-safe disposal of leachates into waterways.
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ABSTRACT

The excessive amount of pesticides applied in agricultural areas may reach surface water,
thereby contaminating it. Thus, the main purpose of this study was to investigate the presence
of pesticides used in a sub-basin headwater with coffee crops, situated in the Dom Corrêa
district, Manhuaçu, Minas Gerais. The region of study is a great producer of coffee. Crops
occupy steep areas and are situated close to surface water bodies. In this study, four sample
collection points were selected in streams as well as a point in the distribution network and
two points in the water treatment station (raw and treated water) a total of seven points. The
samples were collected in rainy and dry seasons. Organochlorines, organophosphates,
pyrethroids, carbamates and triazoles pesticides were identified by liquid and gas
chromatography analysis with tandem mass spectrometry. The occurrence of pesticides was
more evident in the rainy season. A total of 24 distinct pesticides were detected. At least one
pesticide was identified in 67% of the samples collected during the rainy season and in 21%
of the samples collected during drought. Many pesticides detected in water are not regulated
in Brazilian legislation regarding potability.
Keywords: organic micro-pollutant, surface water contamination, environmental science.

Ocorrência de agrotóxicos de culturas de café em águas superficiais
RESUMO

O excedente dos agrotóxicos aplicados nas áreas agrícolas pode atingir as águas
superficiais, contaminando-as. Assim, o principal objetivo deste estudo foi investigar a
presença dos agrotóxicos em águas superficiais e utilizadas para abastecimento público em
uma sub-bacia de cabeceira, com cultivo de café, situada no distrito de Dom Corrêa em
Manhuaçu, Minas Gerais. A região de estudo é grande produtora de café, as lavouras ocupam
áreas íngremes e situam-se próximas aos cursos d´água. Para isso, foram selecionados quatro
pontos de coletas de amostras de água nos córregos, um ponto na rede de distribuição e dois
pontos na estação de tratamento (água bruta e tratada), totalizando sete pontos. As amostras
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foram coletadas em período chuvoso e seco. Agrotóxicos organoclorados, organofosforados,
piretróides, carbamatos e triazóis foram constatados por meio de análise por cromatografia
líquida e gasosa com espectrometria de massas em tandem. A ocorrência de agrotóxicos foi
mais evidente no período chuvoso. Vinte e quatro agrotóxicos distintos foram detectados.
Pelo menos um agrotóxico foi detectado em 67% das amostras coletadas, durante a estação
chuvosa, e em 21% das amostras coletadas durante a estação seca. Muitos agrotóxicos
detectados não estão relacionados na legislação brasileira de potabilidade.
Palavras-chave: micropoluente orgânico, contaminação de água superficial, ciência ambiental.

1. INTRODUCTION
The use of pesticides in coffee crops may contaminate surface water directly from aerial
spraying drift, from the erosion of contaminated soil, superficial drainage from rainwater
runoff, and also, from the disposal and washing of pesticide tanks and containers.
Contaminated surface water can harm aquatic fauna and flora, as well as human health, if
used in the public water supply. These products are generally toxic to aquatic organisms,
difficult to degrade in the environment and are not removed by conventional treatment
methods for drinking water (Soares, 2011; Ormad et al., 2008; Stackelberg et al., 2007).
When pesticides reach the aquatic environment, they are exposed to different physical,
chemical and microbiological processes. Holvoet et al. (2007) highlight sorption/desorption
and biodegradation as the processes that present greater impact on the final destination of
these compounds in the aquatic environment. It is also important to stress the importance of
considering the half-life (persistence) of the substances in evaluating their behavior in the
environment. Soil characteristics also affect, directly and indirectly, the environmental
destination of these substances.
In 2001, the European Union selected 33 organic compounds, including 16 pesticides, as
priorities in the control of water pollution (European Union, 2001). Since then, several studies
have been developed to detect pesticides in water and to search for alternatives to find
increasingly restrictive standards for water quality involving these compounds (Grützmacher
et al., 2008; Bortoluzzi et al., 2006; Corbi et. al, 2006; Filizola et al., 2005; Cerejeira
et al., 2003).
Data recently published by Brazilian Institute of Geography and Statisctics (IBGE, 2012)
indicated that several Brazilian cities have declared that the sources of public water supply,
mainly surface waters, are polluted by pesticides.
Thus, the study of water quality in agricultural areas is appropriate in the state of Minas
Gerais, Brazil, which produces approximately 48% of the coffee in Brazil. The Zona da Mata,
Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Central, and Northern regions provide 32% of all coffee
produced in the state (Soares, 2011). Moreover, data presented by the Health Secretary of
Minas Gerais, showed that in 2006, excluding undefined causes, cancer was the second
leading cause of death in Manhuaçu, as well in Minas Gerais (Antoniazzi et al., 2009).
Soares et al. (2012a) studied the risk of contamination of water sources by pesticides
used on coffee crops, taking into account the amounts of pesticides sold in Manhuaçu, MG
between 2007 and 2010, the physic-chemical properties of the active ingredients, their
behavior in the environment (fugacity), the potential to cause cancer and the estimate of risk
of contamination of surface waters using the algorithm of Goss (1992). The authors concluded
that some pesticides used and marketed in this area may contaminate the water and cause
cancer, according to IUPAC (2010).
The main purpose of this study was to investigate the presence of pesticides used on
coffee crops in a sub-basin headwater situated in Dom Corrêa district, Manhuaçu, MG. This
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study is based on the hypothesis that intensive use of pesticides and conditions of mountains
relief, rain intensity and proximity of crops to streams lead to contamination of surface water
by pesticide residues.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Study Region
Manhuaçu is located in the Rio Doce water basin in Minas Gerais and stands out among
other cities in the state for its significant coffee production, more than 20,000 tons in 2009
(IBGE, 2010). There are about 20 thousand coffee-producing properties in Manhuaçu region.
This number represents 71% of the coffee-producing properties in the Zona da Mata, the
second-largest coffee-producing region in the state (Soares, 2011).
The local topography is mountainous, with altitudes ranging from 561 to 1,760 meters.
The average annual rainfall is 1,860 mm. Rainfall in the region, according to a field survey,
occurs predominantly during the months of November through March (Soares, 2011). The
rainy period is the same as that of the application of pesticides.
The water source evaluated in this study was selected using multi-criteria analysis, as
shown by Soares et al. (2012b). The sub-basin of the study – located in the Dom Corrêa
district – is in the upper-left corner of the polygon: X1= -42.17; Y1= -20.03; and the lower
right corner: X2= -42.10; Y2= -20.08 (Coordinates Lat. Long., WGS84), to the north of the
city of Manhuaçu, as shown in Figure 1.

Figure 1. Location Map - Manhuaçu in Minas Gerais and Sub-Basin in Dom Corrêa, Manhuaçu.
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The mean altitude of the sub-basin is 1,143 m, with a minimum altitude of 788 m and
maximum of 1,510 m, a mountainous relief. In the area of study, coffee crops are located near
streams. The soil-use map of the sub-basin is shown in Figure 2.

Figure 2. Map of land use in the sub-basin district Dom Corrêa.

The water treatment station (WTS) in the Dom Corrêa District treats water by
coagulation-flocculation, decantation and slow filtration in sand. Water sample collection
points were chosen to investigate the presence of pesticides during the dry and rainy seasons.
2.2. Determination of pesticide levels – streams, WTS and distribution network
To determine the levels of pesticides in the waters, three sample collection campaigns of
seven-points each were conducted: two samplings during the rainy season (December, 2010
and March, 2011), and one during the dry season (August, 2011).
Figure 3 shows the locations of the water sample collection points: four points are in the
streams, one is at the entrance of the treatment station (WTS: raw water), one after filtration
(WTS: treated water), and one in the distribution network downstream of the WTS.
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Figure 3. Locations of the water sample collection points.

During each collection campaign, three samples were collected at each point, except in
December. Afterward, samples were collected only at points “BJ1” and the raw WTS, while
at the point of the distribution network only one sample was collected during the March and
August collection campaigns. The 40 samples were analyzed for the presence and amount of
pesticides (GC/MS-MS and LC/MS-MS).
Chromatographic analyses, including the extraction procedure, were performed in the
Pesticide Residue Laboratory of the Ezequiel Dias Foundation – FUNED – located in Belo
Horizonte, Minas Gerais.
This research was considered an exploratory study, since there was no continuous
monitoring of water quality of the sub-basin water sources. Analysis of the results of the
samples collected in different seasons allows evaluation of the effect of seasonality on the
presence of compounds in the water.
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2.3. Chromatographic analyses
To perform the chromatographic analyses of the Dom Corrêa district sub-basin stream
waters, as well as the WTS and the distribution network, a study of the standards available in
the FUNED laboratory was undertaken.
The water samples were collected and kept refrigerated in previously prepared and
labeled amber glass. The preparation of the glassware for sample collection included rinsing
with Extran Neutro Merck® detergent and drinking water, washing in ultrasound (3 times, 15
min each), drying in an oven (150 ºC for 2 h) and acclimatized with Merck® n-hexane.
The water samples were extracted according to the methodology proposed by FUNED
for liquid-liquid extraction, established by Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater (APHA, 2005) – 6640 B, adapted, as 500 mL of each sample were extracted.
Following extraction, the samples were injected into the equipment for gas and liquid
chromatography with tandem mass spectrometry (GC/MS-MS and LC/MS-MS). All reagents
used in the analyses were of chromatographic analytical grade: Merck®, J.T.Backer® and
Tedia®. The standards of pesticides used were Dr. Ehrenstorfer®.
The reagents used in the extraction procedure were: acetone f.r.a. (for residue analysis);
dichloromethane f.r.a.; n-hexane f.r.a.; common nitrogen gas; granulated sodium sulfate f.r.a.,
heated to 600 °C for 4 h; and pesticide standards prepared in acetone.
In the chromatographic analysis, process controllers (surrogate) were added to the
samples prior to extraction. 100 µL of chlorpyrifos-methyl (3.0 ng µL-1; GC/MS-MS) and
100 µL of propoxur (6.0 ng µL-1; GC/MS-MS and LC/MS-MS) were used. Blank samples
were also analyzed.
Detection limits (DL) and quantification limits (QL) were determined by recoveries, with
three considered the minimum S/N ratio for a peak to be detected with certainty, with
S = signals obtained and N = noises, both in absorbance units (uAbs). The quantitative results
considered were those with means between 70 to 120%.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Tables 1 and 2 show the results of the analyses of pesticide residues in the water samples
collected in the Dom Corrêa district sub-basin. These tables also show the pesticides detected
in samples collected during the dry period (August, 2011). The results of the samples
analyzed by GC/MS-MS were semi-quantitative, since results for recoveries of less than 70%
were shown qualitatively. Results were also qualitative for samples analyzed by LC/MS-MS
(presence below the quantification limit – QL).
The presence of pesticides in the collected samples of water was more frequent in rainy
season and according to the period of the application of pesticides.
The point of collecting water samples "JB2" (Figure 3) was the most critical in terms of
occurrence of pesticides. At this site, eight different pesticides were detected by GC/MS-MS,
during the rainy season: Cyfluthrin, DDT, Fenvalerate, Heptachlor, L-cyhalothrin,
Metolachlor, Methoxychlor and Mirex. The pesticides detected have low water solubility
20ºC and a high sorption coefficient normalized to the organic carbon (Koc). Moreover, this
point is located close the coffee crops, according to Figure 2. This fact suggests that the
contamination of surface waters, in this case, is related to the transport associated with the soil
(runoff), according to the study developed by Soares et al. (2012a).
Also at sample collection point "JB1", located close to watershed mouth of Dom Corrêa
(Figures 2 and 3), five different pesticides were identified by LC / MS-MS: Pirimicarb,
Pirimiphos-ethyl and methyl, Propargite and Terbufos.
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BJ1
JB1
JB2
JB3
Raw WTS
Treated
WTS
Network

Note

Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
Rec**Qnt
(%)
DL
(µg L-1)
QL
(µg L-1)

0.014

PirimiPhosethyl

Permethrin

Mirex

Methoxychlor

Metolachlor

L-cyhalothrin

Heptachlor

Fenvalerate

Fenpropathrin
*

Deltamethrin

DDT

Cyfluthrin

Bifenthrin

Pesticide concentrations (µg L-1)
Period

Collection sites (1)

Table 1. Pesticides detected (GC/MS-MS) in water samples collected in the Dom Corrêa district subbasin.

0.038
x

x

0.017

x

0.050

x

0.015

x

0.022

x

x

x

x

x

x

0.019
x
0.016

x

69

66

90

83

73

57

64

76

67

93

65

63

66

0.010

0.020

0.005

0.005

0.030

0.010

0.010

0.010

0.005

0.030

0.010

0.020

0.005

0.020

0.040

0.010

0.010

0.060

0.020

0.020

0.020

0.010

0.060

0.020

0.040

0.010

Notes: (*) Collected in December, 2010. (**) Rec: recovery by the method of analysis. (Qnt) quantitative. (DL)
detection limit. (QL) quantification limit. (x) Indicates the presence of the substance for recoveries of less than
70% . (1) See Figure 3.

Table 2. Pesticides detected (LC/MS-MS) in water samples collected in Dom Corrêa basin.

JB2
JB3
Raw
WTS
Treated
WTS
Network
Note

x

x
x

x

Propargite

x

x

Terbufos

Pirimiphosmethyl

x

Temephos

Pirimiphos-ethyl

Flutriafol*

x

x
x

x

x
x

Ethion

x

Epoxiconazole

Chlorpyrifosethyl

Ametryn

x

Pirimicarb

JB1

Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
Rain
Dry
DL
(µg L-1)
QL
(µg L-1)

Atrazine*

BJ1

Period

Collection sites(1)

Pesticide detection

x
x

x

x
x

0.005

0.005

0.010

0.010

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.010

0.010

0.020

0.020

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

Notes: (*) Collected in December, 2010. (DL) detection limit. (QL) quantification limit. (x) indicates the presence
of the substance, recoveries less than the QL. (1) See Figure 3.
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3.1. Rainy season
DDT was detected in one of the samples collected after the filtration stage at the Dom
Corrêa WTS (0.019 μg L-1). This organochlorine was also detected in other Brazilian surface
sources at concentrations between 0.97-110 μg L-1, according to research by Corbi et al.
(2006). However, in the effects of these concentration levels on human health and on the
ecosystem are still being studied. Other organochlorine insecticides (heptachlor,
methoxychlor and mirex) were also detected by GC/MS-MS during this period. Although
their use is illegal in Brazil, these pesticides remain in the environment (mainly in soil and
sediment, due to their high persistence) and, because of the rains, can be washed away or
transferred from the sediment to the water column, thereby contaminating it. Organochlorine
pesticides were also detected in Brazilian surface waters by Corbi et al. (2006); Filizola et al.
(2005); Rissato et al. (2004) and Brito et al. (2001).
Pyrethroids (bifenthrin, cyfluthrin, permethrin, fenvalerate, deltamethrin and lambdacyhalotrin) were also detected in this study.
Results of the liquid chromatographic analyses (LC/MS-MS) indicated the presence of
ametryn, atrazine, chlorpyrifos-ethyl, ethion, flutriafol, primicarb, pirimiphos-ethyl,
pirimiphos-methyl, propargite, temephos and terbufos. The pesticides lambda-cyhalotrin and
atrazine detected in this study have also been found in surface waters of the Brazilian states of
São Paulo and Rio Grande do Sul by Bortoluzzi et al. (2006); Filizola et al. (2005) and
Marques (2005).
3.2. Dry season
During the dry period, DDT was detected by GC/MS-MS in one of the samples collected
after the filtration stage at the Dom Corrêa WTS (0.019 μg L-1). This organochlorine was also
detected in other Brazilian surface sources at concentrations between 0.97-110 μg L-1,
according to research by Corbi et al. (2006). However, in the effects of these concentration
levels on human health and on the ecosystem are still being studied.
Epoxiconazole was also detected by liquid chromatography (LC/MS-MS). It is
emphasized that the standard for this active ingredient was researched during dry conditions,
which may explain why it was found only during this period.
3.3. General discussion
Substances detected in this study were also listed in Annex III of the Rotterdam
Convention. These substances are considered extremely dangerous and are prohibited in
Brazil. They persist in the environment and are found in water during the rainy seasons, and
are possibly transported by particles of contaminated soil.
Many pesticides, detected semi-quantitatively in the waters of the Dom Corrêa district
sub-basin, are not regulated by Brazilian legislation for drinking water (Ordinance of the
Ministry of Health nº 2.914/2011). Among them are bifenthrin, cyfluthrin, deltamethrin,
fenpropathrin, fenvarelatale, L-cyhalothrin, mirex, pirimiphos, amethrin, epoxiconazole,
ethion, flutriafol, pirimicarb, pirimiphos, propargite and temephos. Two other compounds
found in the waters (chlorpyrifos and terbufos) were recently added to the latest revision of
legislation involving drinking water. It is important to point out that Brazilian legislation must
take into account the most frequently used pesticides and those which have the greatest
contamination potential to water. Andreoli and Ferreira (1998) observed this, and also found
pesticides related to water quality that was unregulated by Brazilian legislation. At the time of
their research, the pesticides detected were not the most used in the area of study. Therefore,
the authors proposed monitoring of the five most widely used pesticides in each watershed in
order to find alternatives and establish more effective control in the use of these products
while taking into account the seasonality of agriculture.
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4. CONCLUSIONS
1. The presence of pesticides, mainly from the organochlorine, organophosphate,
pyrethroid, triazole and carbamate chemical groups, was found in the waters of the sub-basin
of the Dom Corrêa district, Manhuaçu, MG.
2. A total of 24 distinct pesticides were detected. At least one pesticide was identified in
67% of the samples collected during the rainy season and in 21% of the samples collected
during drought.
3. There is great concern about the consequences of pesticide residues detected in surface
water that is near to crops, due to potential and harmful effects to public health. Thus, the
headwater areas of hydrographic basins must be preserved and agriculture areas must not be
developed near streams, in accordance with the Brazilian Forestry Code and other pertinent
legislation.
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RESUMEN

Brasil y Colombia son países ricos en términos de dotación de agua, ubicándose como
líderes en la oferta mundial de recurso hídrico. A pesar de esto, ambos países tienen
problemas de escasez relativa de este líquido vital en zonas donde justamente existe mayor
cantidad de población y un gran nivel de actividad económica. En ambos países a su vez, el
establecimiento de políticas y normas ambientales legales tiene larga tradición. Sin embargo,
aunque existen disposiciones e instrumentos orientados a la gestión del agua a nivel de las
cuencas, estos no necesariamente siguen los desarrollos conceptuales de la gestión integrada
del recurso hídrico (GIRH). Como resultado, los dos países han implementado parcialmente
elementos de la GIRH pero con características diferentes tanto en su estructura como en los
instrumentos implementados. En Colombia es el estado a través de las Corporaciones
Ambientales Regionales, las que implementan las principales herramientas de GIRH
(concesiones, tasa por uso del agua, tasa por contaminación, planes de cuenca, etc.), sin existir
una participación formal de la sociedad civil en la gestión. En Brasil en cambio, la estructura
de gestión y las herramientas de GIRH son descentralizadas y participativas, pues son los
Comités de Cuenca, entidades donde participa el gobierno estatal, los municipios y los
usuarios, los que tienen el mayor peso en la gestión del agua. Sin embargo, este modelo aún
no está implementado en todas las cuencas hidrográficas. Así, el objetivo de este artículo es
comparar los aspectos institucionales y normativos de los modelos de gestión del agua en
Brasil y Colombia alrededor de la aplicación del concepto de gestión integrada del recurso
hídrico. Para esto último, se trabajó con un estudio de caso para cada país referente a las
cuencas hidrográficas río Nima (Colombia) y Tietê-Jacaré (Brasil).
Palabras clave: Gestión integrada del agua, comités de cuencas hidrográficas, Brasil y Colombia,
herramientas de GIRH, participación comunitaria en gestión de cuencas.
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Comparative analysis of integrated water resources management
models and instruments in South America: case studies in Brazil and
Colombia
ABSTRACT

Brazil and Colombia are rich in terms of water supply, ranking as world leaders in the
supply of water resources. Despite this, both countries have problems of relative scarcity of
this vital liquid in highly populated areas with much economic activity. Establishing policies
and legal environmental standards has long tradition in both countries. However, although
there are provisions and instruments for water management at the water basin level, these do
not necessarily follow the conceptual development of integrated water resources management
(IWRM). As a result, the two countries have partially implemented IWRM elements but with
different characteristics both in its structure and instrumentality. In Colombia the State
Government, through the Regional Environmental Corporations, implements IWRM
(concessions, fee for water use, pollution rate, basin plans, etc), with no formal involvement
of civil society management. In Brazil, however, IWRM management structure and tools are
decentralized and participatory, as are the Water Basin Committees, entities where the State
Government, municipalities and users participate, those with the greatest weight in water
management. In Brazil, however, this model is not yet implemented in all watersheds. Thus,
the aim of this paper is to compare the institutional and legal aspects of water management
models in Brazil and Colombia with regard to the integrated water management concept. For
the latter, we worked with a case study for each country regarding Nima River watershed
(Colombia) and Tietê Jacaré (Brazil).
Keywords: Integrated water resources management, water basin committees, Brazil and Colombia,
IWRM tools, water management society participation.

Análise comparativa de modelos e instrumentos de gestão
integrada de recursos hídricos na América do Sul: o caso do Brasil e
Colômbia
RESUMO

Brasil e Colômbia são ricos em água, classificando como líderes mundiais no
fornecimento de recursos hídricos. Apesar disso, ambos os países têm problemas de escassez
relativa desse vital recurso em áreas onde há grande concentração de população e de
atividades econômicas. Em ambos os países, por sua vez, o estabelecimento de políticas e
normas jurídicas ambientais tem longa tradição. No entanto, embora haja disposições e
instrumentos para a gestão da água no nível da bacia, estes desenvolvimentos não
necessariamente seguem o conceito da gestão integrada de recursos hídricos (GIRH). Como
resultado, os dois países têm aplicado em parte elementos de GIRH, mas com características
diferentes, tanto na sua estrutura, como na questão dos instrumentos implementados. Na
Colômbia, é o Governo, através das Autoridades Ambientais Regionais, que implementa as
principais ferramentas de GIRH (concessões, taxa pelo uso da água, a taxa de poluição, planos
de bacia, etc.), sem participação formal na sociedade civil. No Brasil, no entanto, a estrutura
de gestão e ferramentas de GIRH são descentralizadas e participativas. São os Comitês de
Bacia, entidades com participantes no governo estadual, municípios e usuários, aqueles com
maior peso na gestão da água. No entanto, este modelo ainda não está implementado em todas
as bacias hidrográficas. Assim, o objetivo deste artigo é comparar os aspectos institucionais e
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políticas de modelos de gestão da água no Brasil e na Colômbia em torno da aplicação do
conceito de gestão integrada dos recursos hídricos. Para este último, trabalhou-se com um
estudo de caso para cada país em relação bacia do rio Nima (Colômbia) e Tietê-Jacaré
(Brasil).
Palavras-chave: Gestão integrada de recursos hídricos, comitês de bacia hidrográfica, Brasil e
Colômbia, ferramentas de GIRH, Participação da comunidade na gestão de bacias hidrográficas.

1. INTRODUCCIÓN
El siglo XX marcó una época definitiva en cuanto al uso intensivo de los recursos
naturales y especialmente el agua. Es así como en ese siglo se estima que la extracción del
recurso hídrico aumentó en un 700%, para satisfacer una demanda creciente originada por el
crecimiento de la población, la urbanización y el incremento de la agricultura y la actividad
industrial (Matsuura, 2003). De allí que desde finales de los sesenta, la preocupación mundial
por el ambiente se haya manifestado en la realización de diversas iniciativas mundiales
orientadas a solucionar la crisis ambiental y especialmente del agua.
La Conferencia Mundial sobre el Ambiente de 1972, que contó con la participación de
más de 113 países, se convirtió en la primera cumbre mundial que analizó la relación entre
ambiente y desarrollo (Godoy, 2007). Sin embargo, fue la Conferencia de Mar del Plata en
1977, la que trató específicamente y por primera vez el tema del agua, demandando que los
países realizaran una planificación integral del recurso hídrico, que formularan políticas
nacionales y que adoptaran medidas para permitir la participación de los usuarios en la
planeación y toma de decisiones sobre el agua (CEPAL, 1998).
Pasarían cerca de 15 años hasta que otra cumbre mundial vuelve a tratar el tema del
recurso hídrico: la Conferencia sobre Medioambiente y Agua, realizada en Dublín en 1992.
Esta iniciativa fue definitiva al involucrar en sus consideraciones las limitaciones de la oferta
del agua y formular 4 principios que deberían orientar su gestión: 1) el agua es un recurso
finito; 2) el aprovechamiento y la gestión del agua deben hacerse de manera participativa;
3) el papel fundamental de la mujer en el abastecimiento, protección y gestión del agua; y,
4) el agua es un bien económico que tiene valor económico en todos sus usos.
Si bien es clave que a nivel internacional se planteen principios que los países adopten de
manera generalizada, es crítico que no se hayan propuesto métodos concretos para su
implementación; pero aún es más problemático que algunos de esos principios sean
contradictorios. Aún así, la reunión de Dublín marco un hito importante, pues propuso
también temas que serían luego pilares de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, como la
necesidad de establecer una estructura institucional local, nacional e internacional impulsada
por los gobiernos; la importancia de las cuencas como la zona geográfica más apropiada para
la gestión del agua; y, la prioridad de realizar acciones coordinadas para revertir las
tendencias de desperdicio, contaminación y amenazas de inundación y sequía (Pio, 2005;
Ramos, 2007). La Agenda 21, documento emanado de la Cumbre de Rio de Janeiro, reforzó
en su Capítulo 18 algunos de los puntos propuestos en Dublín, pero además se refirió
específicamente a la necesidad de hacer una gestión integrada del recurso hídrico.
Justamente en 2000 surge la iniciativa de gestión integrada del recurso hídrico (GIRH),
lanzada por la Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en inglés). La GIRH es
definida por GWP (2000) como “un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado
del agua, el suelo y los recursos asociados para maximizar equitativamente el bienestar social
y económico resultante, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”.
La GIRH se considera como un dialogo transectorial entre los diferentes sectores
usuarios del agua: como el agua para la gente, el agua para los ecosistemas, el agua para la
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alimentación y para la industria y otros usos productivos. Un requisito clave de la GIRH es
que se genere un balance entre el agua para la supervivencia y el agua como recurso. Pero
quizá, el aspecto más importante es la búsqueda de la implementación de la GIRH a nivel de
los países, para lo cual es clave el uso de diversos instrumentos que permiten la puesta en
práctica de los conceptos más importantes de la GIRH.
La realidad es que antes de que surgiera el concepto de GIRH, ya existían distintos
modelos de gestión del agua a nivel de países como Francia, Alemania, Inglaterra, España y
Estados Unidos, los cuales se convirtieron en paradigmas a nivel internacional
(Cardoso, 2003).
En el caso de América Latina, países como Brasil y Colombia son casos interesantes para
analizar el tema ambiental, pero especialmente la GIRH. En el caso de Brasil, las
preocupaciones ambientales mundiales resultaron en la creación de la Secretaria del Medio
Ambiente en 1973 y en la expedición de una política del medio ambiente en 1981; mientras
que en Colombia, en 1974 se expidió en Código de Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente, que fue una de las cinco primeras legislaciones ambientales del mundo.
En lo que respecta al agua, Brasil y Colombia son países que cuentan con una oferta
hídrica per cápita muy alta, la cual es respectivamente de 48.314 m3/hab/año (Tundisi, 2003)
y de 50.000 m3/hab/año (Rojas, 2003), lo que los ubica entre los países de mayor oferta
hídrica mundial. Sin embargo, en ambos la oferta hídrica está desigualmente distribuida. En
Brasil, la región del norte que es la menos urbanizada cuenta con un 68.5% de la oferta
hídrica (Pereira y Ferreira, 2008) y en Colombia, la región Andina que soporta el 70% de la
población y genera el 85% del Producto Interno Bruto (PIB), solo cuenta con el 10% de la
oferta hídrica nacional (Arias y Ojeda, 2000).
En términos legales, ambos países cuentan con constituciones recientes, expedidas en el
caso de Brasil en 1988 y en el de Colombia en 1991. En ambos países también se han
generado disposiciones recientes con relación a la gestión del agua. Brasil lo hizo en 1997
expidiendo la Política Nacional del Recurso Hídrico y estableciendo el Sistema Nacional de
Gestión del Recurso Hídrico (SINGREH). Colombia formalizó esta política solo hace tres
años.
Con base en ese contexto, el objetivo de este artículo es comparar los aspectos
institucionales y normativos de los modelos de gestión del agua en Brasil y Colombia
alrededor de la aplicación del concepto de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH).
Para ello se discutirá primero este concepto al tenor de los distintos modelos de gestión del
agua implementados en el mundo y que se han convertido en paradigmas. Posteriormente, se
describirá el modelo de GIRH de Colombia y Brasil analizando sus diferencias, similitudes e
implicaciones. Para identificar la aplicación de los instrumentos de gestión del agua, se
analizará la implementación de los mismos en una cuenca hidrográfica para cada país: río
Nima (Colombia) y Tietê-Jacaré (Brasil).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología trabajada en este artículo consistió esencialmente en revisión de
literatura y de documentos de los diferentes aspectos relacionados con la historia, la política,
la normatividad y la aplicación de instrumentos de gestión del agua en Brasil y Colombia.
Dentro de esta misma estrategia se revisó documentación sobre políticas internacionales de
gestión del agua asociadas a eventos internacionales relacionados con el tema. Igualmente, se
revisaron artículos sobre políticas del agua realizadas en países con alta tradición en el tema,
en particular Francia, Alemania, España y EEUU.
Con el fin de entender mejor la aplicación de los instrumentos de gestión del agua en
cada país, se trabajó con un estudio de caso específico para cada uno de ellos que analizaba la
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implementación de los instrumentos en dos cuencas hidrográficas. En el caso de Colombia se
trabajó con la cuenca hidrográfica del río Nima ubicada en el Valle del Cauca. En el caso de
Brasil, se utilizó la cuenca hidrográfica del río Tiête-Jacaré ubicada en el Estado de Sâo
Paulo. Los estudios de caso hacen parte de un trabajo académico adicional desarrollado para
el proyecto WARMI financiado por UNESCO-IHE (Prota, 2011; Rojas et al., 2011).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. La gestión del recurso hídrico: modelo conceptual
La gestión integrada del recurso hídrico se puede entender a partir del examen de sus
objetivos y propósitos, sus ámbitos de acción y los prerrequisitos para que ella sea efectiva.
Los objetivos y propósitos porque son los que afirman y describen “la meta a la cual pretende
conducirnos la GIRH”. Los ámbitos de acción porque ellos dan una orientación sobre la forma
en la cual las actividades pueden hacerse coherentes y coordinadas; y los prerrequisitos
indican la presencia de condiciones sin las cuales la GIRH no sería posible o estaría en riesgo
de no ser efectivamente implementada.
3.1.1. Objetivos y metas
Si se toma la definición proporcionada por GWP, se encuentra que la meta central de la
GIRH es maximizar equitativamente el bienestar social y económico, sin comprometer la
sostenibilidad de los ecosistemas. Si bien tal meta es deseable, frecuentemente sus partes
constituyentes entran en franca contradicción. Por ejemplo, la maximización del bienestar
económico es un objetivo que tradicionalmente tiene un peso relativo mayor que el bienestar
social, por lo cual la asignación del agua termina favoreciendo las actividades productivas
generadoras de gran valor económico y que son fuente de divisas para el país (como es el caso
de la agroindustria productora de agrocombustibles, sector que en el caso de Colombia y
Brasil es estratégico para su desarrollo); esto, en detrimento de actividades productivas de
pequeña escala que se convierten en la fuente de abastecimiento de alimentos para el consumo
familiar de campesinos y/o de los sistemas comunitarios de agua que se ven enfrentados a la
escasez de fuentes hídricas que surten sus acueductos.
Una razón tradicionalmente aducida para justificar esta situación, es que la generación de
empleos, ingresos e incluso el desarrollo de infraestructura que aportan las actividades
productivas de gran escala, son beneficios sociales que tienen un impacto positivo en toda la
población, por lo menos a nivel de la cuenca, la unidad donde la GIRH debe implementarse.
Además, esta justificación deja de lado el otro aspecto que entra en juego en el objetivo de la
GIRH: la sostenibilidad de los ecosistemas. Al respecto, habría que analizar si en el mediano
y largo plazo, la generación de valor económico de los grandes sectores productivos garantiza
la permanencia de los ecosistemas acuáticos o si por el contrario, la apropiación y uso
intensivo del agua que ellos hacen, termina por entrar en contradicción con el objetivo de
sostenibilidad en el que se refiere a la dimensión de la integridad de los ecosistemas.
3.1.2. Ámbitos o procesos de la GIRH
Con relación a los ámbitos o procesos que deben establecerse para desarrollar una GIRH
efectiva, la definición de Barth (1987) es útil pues se afirma que esta es la “forma en la cual se
pretende resolver las cuestiones de escasez relativa de los recursos hídricos”, lo cual demanda
el establecimiento de procesos de planeación y administración del agua en la cuenca. Son
entonces estos dos ámbitos los esenciales para implementar la GIRH.
La planeación implica definir los procedimientos, mecanismos, instrumentos y criterios
de tipo técnico, económico, financiero e institucional que permiten atender las demandas de
agua actuales y futuras considerando las restricciones temporales de la oferta de agua. La
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importancia de la planeación radica también en que a partir de ella se establece la visión que
se quiere lograr en la cuenca, lo cual debe ser coherente con la forma como se distribuye el
agua entre los diferentes usos y usuarios. La materialización de tal distribución implica el
desarrollo de proyectos de corto, mediano y largo plazo, parte de los cuales se orientan a la
construcción de infraestructura para el manejo del agua, aunque es importante que los
proyectos involucren temas educativos, mejoramiento de condiciones ambientales,
fortalecimiento institucional, etc.
En lo que tiene que ver con la administración del agua esta es la actividad mediante la
cual se implementa a diario la planificación, haciendo uso de los procedimientos,
mecanismos, instrumentos y criterios definidos para distribuir el recurso y ejecutando los
proyectos que conduzcan a lograr los objetivos de la GIRH en la cuenca. Un aspecto clave de
la administración es la capacidad que se tenga para hacer un seguimiento y control al
desempeño de las instancias institucionales definidas para gestionar el agua en la cuenca y a
los logros obtenidos en el desarrollo del plan.
3.1.3. Prerrequisitos para la GIRH
En lo que tiene que ver con los prerrequisitos que son necesarios para que la GIRH sea
efectiva, se considera que los cinco aspectos identificados por Grisotto (2003) son apropiados
pues surgen del análisis de experiencias de gestión del agua en varios países. Los cinco
prerrequisitos son:
 Definir la unidad territorial de gestión del agua, la cual tradicionalmente es la cuenca
 Organización de la comunidad para participar en la gestión del agua en la cuenca
 Establecimiento de los instrumentos regulatorios, económicos, de control y de
penalización
 Generar los mecanismos técnicos para planificar y garantizar el flujo de información
 Definición del marco institucional de los gestores y usuarios corresponsables de la
gestión
3.1.4. Instrumentos de gestión del agua en cuencas hidrográficas
Para que la gestión del agua, especialmente a nivel de las cuencas, sea efectiva, se
propone el uso de cinco tipos de instrumentos que se pueden implementar: los mecanismos
voluntarios, los instrumentos de comando y control, los instrumentos económicos, los gastos
gubernamentales y las iniciativas de interés colectivo amparadas por la ley. En el Cuadro 1 se
presenta un resumen de estos cinco tipos de instrumentos, con los cuales se analizará el nivel
de implementación en los dos estudios de caso estudiados.
3.2. Modelos de gestión del agua: paradigmas a nivel mundial
La gestión del recurso hídrico realizada por algunos países, incluso antes de que se
promoviera el enfoque de GIRH, ha sido el modelo que ha inspirado a otros en el diseño de
sus marcos legales, instrumentos, procedimientos, etc. Esto, porque países como Francia,
Inglaterra, Alemania, España, Israel, Holanda y Estados Unidos (Cardoso, 2003), realizaron
una implementación temprana y novedosa de modelos de gestión del agua que si bien, han
sufrido modificaciones, continúan teniendo gran validez. El caso de Francia es llamativo,
porque es el modelo base para el diseño de la estrategia GIRH en Brasil (Prota, 2011).
3.2.1. El modelo francés
El modelo de gestión del recurso hídrico de Francia es muy antiguo y se reconoce incluso
que desde el siglo XVI, y específicamente con Luis XIV, aparecen consideraciones respecto
del agua, los bosques y los servicios de navegación, como aspectos de dominio público,
orientados a mantener el potencial de la flota militar (Barraqué, 1995). Mucho tiempo
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después, específicamente en 1898 se empieza a promover la gestión comunitaria del agua,
buscando que se dieran soluciones sectoriales a los problemas específicos en la gestión del
recurso (Alvim, 2003).
Cuadro 1. Instrumentos de gestión del agua a nivel teórico.
Clasificación instrumentos

Mecanismos voluntarios

Comando y control

Instrumentos económicos

Gastos gubernamentales
Iniciativas de interés
colectivo amparadas por la
ley

Tipo de instrumentos
Educación ambiental
Ahorro agua
Consumo responsable
Reuso del agua
ISO para mejorar gestión empresarial
Información (Sistemas de información)
Permisos
Licencias
Concesiones del agua
Planes de ordenamiento de cuencas
Creación de comités de cuenca (cuando es obligatoria)
Tasas por uso del agua
Tasas por vertimientos de aguas residuales
Tarifas por concesión del agua
Subsidios
Fondos de promoción de tecnologías y procesos más limpios
Mercados de agua
Fortalecimiento institucional
Obras de infraestructura
Provisión de servicios públicos o de bienes meritorios
Acciones populares
Tutelas
Conformación de comités ambientales/organizaciones de
vigilancia y control/asociaciones de usuarios
Referendos

Fuente: Rojas et al. (2011). Con base en: Rodriguez et al. (1996); Field (1995); Turner et al. (1994).

Es en 1964 cuando se presenta el hito más importante de la gestión del agua en Francia
con la promulgación de la Ley de Aguas. Esta ley fue la respuesta a la contaminación
creciente y cada vez más notoria de los cuerpos hídricos debido fundamentalmente al
crecimiento urbano e industrial (Alonso, 2007). Incluso por esta época se establecen la
Comisión del Agua para estudiar los problemas de contaminación del recurso hídrico y un
Comité Interministerial para el manejo de los conflictos propios del uso del agua. De acuerdo
con Miyashita (1998), la ley de aguas introdujo siete cambios fundamentales:







Define a la cuenca hidrográfica como unidad de gestión del agua
Dispone la elaboración del plan plurianual de acción en la cuenca, el cual se ajusta a
los planes quinquenales de desarrollo del país
Autonomía financiera en cada cuenca para trazar el plan plurianual
Cobro a los usuarios del agua
Creación de un comité para cada cuenca responsable de planear y coordinar las
acciones en la misma (incluyendo aprobación del plan plurianual y de los cobros por
uso del agua)
Participación de distintos actores sociales relacionados con el agua en los comités de
cuenca
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Crea Comité Nacional del Agua cuya función es administrar el agua a nivel nacional
y mediar la relación entre el plan de desarrollo regional y los comités de cuenca.

La ley de agua significó la división de Francia en seis grandes cuencas y la creación de
dos instancias para cada una de ellas: el Comité de Cuenca y la Agencia de la Cuenca. Los
comités estaban formados por diferentes usuarios, expertos de reconocimiento nacional y
representantes de las comunidades y de la Nación, en igual proporción. Por su parte, las
agencias de cuenca se constituyen como entidades públicas con autonomía financiera, cuyo
rol fundamental reside en proporcionar apoyo técnico y administrativo a los Comités y
movilizar fondos financieros necesarios para realizar las acciones en la cuenca (Alonso,
2007). Hay que aclarar sin embargo, que las agencias no tienen responsabilidad directa en la
construcción y operación de las obras hidráulicas realizadas en la cuenca.
A la ley de aguas se le reconocen diversos aspectos positivos, entre ellos el que se
introdujo una herramienta económica como el cobro por la contaminación del agua a los
usuarios, lo que permitió la construcción de diversos sistemas de tratamiento de aguas
residuales en el país: en 15 años se multiplicó por cinco el número de tales sistemas
(Barraqué, 1995; Alonso, 2007). Pero también es destacable el carácter innovador de la ley al
considerar que la contaminación del agua debía tratarse sistemáticamente a partir de las
cuencas.
Sin embargo, la ley de aguas mostró deficiencias importantes que impidieron una gestión
integral del agua. La razón principal es que varios de los instrumentos establecidos, como las
normas de objetivos de calidad de agua, los planes directores del agua y los planes
departamentales de vocación piscícola, se enfrentaron a diversas dificultades: no contaron con
respaldo jurídico por haber sido expedidos a nivel ministerial; no eran de obligatorio
cumplimiento para los municipios; el Estado formulaba estos documentos con escasa
participación social; y, los límites de los planes eran administrativos y no consideraban la
cuenca hidrográfica (Hubert et al., 2002).
Debido a lo anterior, en 1992 se produce un ajuste a la gestión del agua en Francia pues
se expidió la ley 92 que le dio carácter de patrimonio común de la Nación a todo tipo de agua.
Esta ley incluyó también dos instrumentos importantes de GIRH: los Planes Directivos de
Ordenamiento y Gestión del Agua, para orientar las acciones de gestión en un plazo de 15
años y que son responsabilidad del Comité de Cuenca; y, los Planes de Ordenamiento y
Gestión del Agua, que son planes en cabeza de los comisiones locales de agua y que se
orientan a velar por los intereses de los actores locales y pueden proponer la realización de
obras y estudios que tengan en cuenta esos intereses.
3.2.2. El modelo estadounidense
En Estados Unidos existe una entidad responsable por la gestión del agua, el Consejo de
los Recursos Hídricos. Sin embargo, a nivel regional existen diversas posibilidades de
organización institucional y de definir la unidad territorial de gestión del agua. En cuanto a
esto último, la unidad para el manejo del agua puede ser la cuenca, la región hidrográfica o la
unión de cuencas, aspecto que da paso a arreglos institucionales como las comisiones
federales interestatales, las asociaciones interestatales, los comités inter-agencias de cuencas y
las agencias federales regionales (Prota, 2011).
Un ejemplo de estas últimas es la Agencia del Valle de Tennessee (TVA por sus siglas en
inglés), fundada en 1933 y la cual agrupa a siete estados distintos con vocación agrícola,
razón por la cual el objetivo central es el desarrollo de la región. La agencia controla el acceso
y uso del agua para distintos fines y ha establecido tres principios de acción: realizar la
gestión por cuenca hidrográfica, promover la participación de la población y establecer la
descentralización. La agencia cuenta con autonomía financiera para realizar sus planes.
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Lo más importante es que esta agencia fue el modelo que se siguió para establecer la
primera autoridad ambiental en Colombia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC), que se creó en 1953. Tal como en el caso de Estados Unidos, la CVC se
estableció en una región de alto potencial agrícola y tuvo como prioridad garantizar la oferta
hídrica para todos los usos, pero especialmente para aquellos que garantizaran el desarrollo
económico de la región.
3.2.3. El modelo alemán
En Alemania, el modelo de gestión del recurso hídrico, que se estableció en 1957 y se
modificó en 1986, es muy descentralizado, pues el gobierno federal dicta unas normas
mínimas, que a nivel local deben ser aplicadas y adaptadas o ampliadas por los estados. Así,
se generan diversas formas de gestión del agua en el país (Cavini, 2009). El gobierno federal
es responsable de fijar y controlar que se implementen normas de comando y control e
instrumentos económicos para la gestión y protección de los recursos hídricos.
Entre los instrumentos económicos, son claves en el caso alemán los cobros por el
vertimiento de aguas residuales (tratadas y no tratadas), el pago por uso del agua (subterránea
y superficial) y el pago por el tratamiento de las aguas lluvias. Este último es un rasgo
distintivo del modelo alemán. Otra característica particular de este modelo es la existencia de
libertad para crear asociaciones privadas o empresas públicas, para realizar la gestión del
agua; además estas asociaciones no tienen que seguir límites administrativos para definir su
área de actuación. El resultado es que existen una gran cantidad de asociaciones locales de
gestión del agua en el país (Cavini, 2009; Ramos, 2007).
3.3. Modelos de gestión del agua en Colombia y Brasil
3.3.1. Modelos de gestión del agua en Brasil
La institucionalización de la gestión del agua en Brasil tiene como el primer hito
histórico, la creación en 1920 de la Comisión de Estudios de las Fuerzas Hidráulicas, como
parte del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Esto deja ver que en los países
latinoamericanos, la preocupación por la gestión del agua ha nacido de la mano de la
preocupación por garantizar la oferta hídrica para los sectores productivos (Magalhães Júnior,
2007).
Sin embargo, el primer marco de acción para la gestión del agua en Brasil surgió a partir
de la expedición del Código de las Aguas en 1937. Este código tuvo la connotación de ser
innovador para su época al incluir diversos temas como la prohibición de la contaminación
del agua; posibilidad pagar por el uso del agua y los vertimientos; prioridad del agua para
consumo humano; concesiones administrativas para las aguas públicas; y, declaratoria de
todas las aguas como de dominio público estatal o municipal con excepción de algunos
nacimientos privados.
La debilidad de este código consistió en que se centró demasiado en impulsar el
desarrollo del sector hidroenergético, lo que imposibilitó que se convirtiera en una verdadera
arma de GIRH (Barth, 1999; Granziera, 2001). La preponderancia del sector energético en la
gestión del agua se materializó en la creación del Consejo Nacional de Agua y Energía
Eléctrica en 1939 y del Departamento Nacional de Aguas y Energía Eléctrica (DNAEE) en
1968. Pero esta prioridad dada al sector energético fue acompañada por un fortalecimiento en
la agenda nacional del sector de agua y saneamiento, con la creación en 1940 del
Departamento Nacional de Obras y Saneamiento y en 1971 de compañías estatales
proveedoras de estos servicios en todos los estados del país.
La segunda etapa de la gestión del agua en Brasil que tiene lugar alrededor de los 70s,
estuvo marcada por una visión sectorial, que priorizó inversiones gubernamentales realizadas
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de manera aislada en cada uno de los sectores usuarios del agua, pero con marcado énfasis en
agua potable y saneamiento básico y la generación de hidroenergía. La principal crítica a esta
fase es que existió la posibilidad de realizar una planificación integral en las cuencas y no se
hizo. El resultado es que se mantuvieron los conflictos por el uso del agua entre los diversos
sectores (Borsoi y Torres, 2010).
La marcada desarticulación institucional en la gestión del agua se reflejó en que por
ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente creada en 1973 solo se ocupó del control de la
contaminación del agua, sin establecer ningún contacto con la DNAEE, quien en 1976 generó
el marco de gestión de las aguas federales del país. Sin embargo, tal tendencia sería revertida
cuando el Ministerio de Minas y el gobierno del estado de Sao Paulo firman un acuerdo para
desarrollar obras de saneamiento, agua potable y tratamiento de aguas residuales para mejorar
las condiciones de las cuencas de Tietê y Cubatão (Barth, 1999).
La importancia de esta primera experiencia es que da origen al primer órgano
institucional relacionado con las cuencas, pues en 1978 se crea la Comisión Especial de
Estudios Integrados de Cuencas Hidrográficas (CEEIBH por sus siglas en portugués). Este
organismo tenía como funciones la clasificación de las aguas del país, el desarrollo del estudio
de uso racional de las aguas federales y vigilar que se hiciera tal uso y hacer compatible la
gestión del agua y la gestión ambiental del país.
También surgieron en este momento diez comités ejecutivos de cuencas, órganos de
carácter consultivo y sin respaldo legal, pero importantes como experiencia de gestión del
agua en las cuencas. Algunos aspectos que limitaron el papel de estos comités ejecutivos
fueron su conformación por parte de miembros del poder público únicamente y la ausencia de
una estructura administrativa y financiera.
El tercer momento más importante de la gestión del agua en Brasil tiene lugar con la
expedición de la Constitución Federal de 1988 (Borsoi y Torres, 2010). Tal gestión sufre
cambios fundamentales, pues el agua se considera recurso económico de dominio público de
la Unión y los estados, la cual debe ser gestionada a partir de una política integrada de los
cuerpos hídricos, teniendo a la cuenca como unidad básica (Pereira y Ferreira, 2008). El
resultado es la creación de la Secretaria Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
La Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) de 1997 es un paso orientado a poner
en práctica las disposiciones propuestas por la Constitución Federal. Su importancia radica en
que se modernizó la gestión del agua haciendo uso de normas e instrumentos implementados
en diversos países; le dio importancia a la participación de los usuarios y la sociedad civil en
la gestión buscando legitimidad y adopción real de las políticas (Porto y Porto, 2008); y puso
como prioridad considerar los usos múltiples del agua restándole importancia al sector
energético en la gestión del agua (Borsoi y Torres, 2010).
De acuerdo con Granziera (2001), la PNRH analizada desde un punto de vista más
práctico, propuso dos tipos de instrumentos:
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De planeación, orientados a definir y organizar la utilización del agua para
minimizar los conflictos por su uso; estos incluyeron los planes de cuencas
hidrográficas, el marco de clasificación de los cuerpos de agua para los diversos usos
y los sistemas de información sobre el recurso hídrico.
De administración, dirigidos a controlar el uso del recurso hídrico a partir de las
concesiones directas de agua y los cobros por el uso del agua (y los vertimientos de
aguas residuales).

A nivel local, la PNRH creó una instancia de gestión del agua muy importante: los
comités de cuencas hidrográficas. Estos comités tienen como funciones básicas la aprobación
de los planes del agua y de los cobros por el uso, la fijación del valor de estos cobros y la
intermediación en caso de conflictos entre usuarios. Los comités están conformados por
representantes del gobierno federal, estatal y municipal y de los usuarios y de la sociedad
civil. En caso de las cuencas localizadas en el Estado de Sao Paulo, el más populoso del país,
la conformación de los comités es diferente: hay el mismo número de representantes del
gobierno estatal, del gobierno municipal y de los representantes de la sociedad civil.
3.3.2. Modelo de gestión del agua en Colombia
Colombia cuenta actualmente con un marco institucional único en Latinoamérica para la
gestión del agua. Se puede afirmar que existen dos antecedentes importantes para la
implementación de tal marco institucional. Uno de ellos fue la creación en 1953 de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la primera entidad de manejo de
los recursos naturales en Colombia. Esta entidad se creó siguiendo el modelo de la Agencia
del Valle de Tennessee (TVA) en Estados Unidos y dirigió su atención principal a garantizar la
oferta hídrica para diferentes usos productivos en la región del Valle del Cauca, zona de alto
potencial agroindustrial. Es decir, que tal como en el caso de Brasil, la gestión del agua se
convierte en una necesidad para garantizar el desarrollo económico, a partir del estimulo a las
actividades productivas.
El segundo antecedente, que es además un hito histórico fundamental para la gestión del
agua en Colombia, es la expedición en 1974 del Código Nacional de Recursos Naturales y de
Protección del Medio Ambiente (CNRN). Este código, que fue una de las cinco primeras
legislaciones ambientales del mundo, formuló tres aspectos básicos para la gestión del recurso
hídrico:





Declaró la propiedad pública de los recursos hídricos del país y la necesidad de
solicitar una concesión del agua para poder hacer uso del mismo
Definió el orden de prioridad para el uso del recurso hídrico, así: consumo humano,
preservación flora y fauna, agricultura, uso pecuario, recreación, uso industrial y
transporte.
Introdujo el uso de herramientas económicas para el control de la contaminación
(tasas retributivas) y la preservación del recurso hídrico (tasas por uso del agua).

La puesta en marcha de las disposiciones formuladas por el CNRN significó que se
designara al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA), como la
institución responsable de gestionar el recurso hídrico y otorgar las concesiones de agua a
nivel nacional. Este instituto, creado en 1968, encargado de la protección y regulación del uso
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en todo el territorio colombiano
(Colombia, 2005), era el equivalente al actual Ministerio del Ambiente pero con un estatus
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institucional menor. Esto quiere decir, que la gestión del agua se hacía de manera centralizada
y que las decisiones eran tomadas por una entidad de nivel nacional.
Colombia ve el nacimiento de una nueva Constitución Política en 1991. Esta nueva
constitución da paso a una nueva visión de los aspectos ambientales y de la gestión de los
recursos naturales en el país. Es así como se expide en 1993 la Ley 99, la cual crea el
Ministerio de Ambiente, que en 2003 se convirtió en Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y en 2012 nuevamente en Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Este ministerio se convierte entonces en la autoridad suprema en el manejo del
recurso hídrico, dado que asume una función clave para la gestión del agua, consistente en
formular, gestionar y coordinar las políticas, las regulaciones y los programas de gestión del
recurso hídrico, de provisión de agua potable, de control de las descargas de aguas residuales
y de saneamiento. Sin embargo, en 2012 estos últimos aspectos pasan al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
A partir de esta ley, se descentraliza el manejo del agua, con la creación de 17 nuevas
Corporaciones Ambientales Regionales (CAR), que se unieron a las 16 ya existentes en el
país. Las CAR son una estructura descentralizada, no solamente por tener su ámbito de acción
a nivel local/regional, sino también por su autonomía en la toma de decisiones y financiera. Si
bien las CAR reciben recursos del gobierno nacional, también tienen fuentes de
financiamiento propio, pues reciben un porcentaje del impuesto predial que cobran los
municipios, además de los ingresos por el pago de las concesiones de agua, las tasas
ambientales (uso y contaminación del agua) y el licenciamiento ambiental.
Antes de 1993 las CAR no se crearon con la perspectiva de convertirlas en las entidades
responsables de la gestión ambiental a nivel regional, cosa que si sucedió después de la Ley.
Las CAR se convierten en el corazón de la gestión del agua a nivel regional, pues les fueron
asignadas las siguientes funciones: a) distribuir el recurso agua a los diferentes usuarios; b)
controlar las fuentes de contaminación puntual y difusa del recurso hídrico; c) formular los
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCH); y, d) diseñar programas
para proteger el medio ambiente.
Los POMCH son una herramienta central para controlar la degradación de los cuerpos
hídricos (Banco Mundial, 2007), pues tenían como objetivo romper con el esquema de
planificación y gestión del agua con base en la unidad administrativa (los municipios), para
hacerlo a nivel de cuenca. El resultado esperado de los POMCH era la ordenación ambiental
del territorio, teniendo como eje el agua, para determinar los usos permitidos y prohibidos de
todos los recursos naturales en la cuenca. Además, se buscaba generar disposiciones
orientadas a la provisión de infraestructura para uso, asignación, distribución y preservación
del recurso hídrico y el control de la contaminación.
El cambio más reciente es la expedición, a principios de 2010, de la política para la
GIRH en Colombia (Colombia, 2010). Tal política establece los principios, objetivos,
estrategias, metas, indicadores y líneas de acción para la gestión del agua en un horizonte de
tiempo de 12 años. La política para la GIRH incorpora una presentación de la estructura
institucional y el marco legal de gestión del agua en Colombia; así como un importante
diagnóstico de las condiciones del recurso hídrico en el país.
La política de GIRH fija también ocho principios que guían la gestión del agua en
Colombia: a) el agua es un bien de uso público; b) el agua para consumo humano tiene
prioridad sobre cualquier otro uso y los usos colectivos tienen prioridad sobre los usos
particulares; c) el agua es un factor para el desarrollo social, económico y cultural del país; d)
la GIRH armoniza procesos locales, regionales y nacionales y reconoce la diversidad étnica,
cultural, territorial y ecosistémica del país e incorpora el enfoque de género; e) la cuenca
hidrográfica es la unidad fundamental para la planificación y gestión del agua; f) el uso de
agua dulce será racional y tendrá como base el ahorro y el uso eficiente; g) la gestión del agua
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se hará bajo un enfoque participativo y multisectorial, será transparente y propenderá por la
equidad social; y, h) el acceso a investigación e información son fundamentales para la GIRH.
3.4. El uso de instrumentos de gestión del agua a partir de dos estudios de caso
El uso de los instrumentos de gestión del agua fue analizado en dos estudios de caso
realizados simultáneamente en Brasil, cuenca Tietê–Jacaré, y en Colombia, cuenca río Nima,
e foram escritos detalladamente en dos trabajos académicos que sirven de base para este
artículo (Prota, 2011; Rojas et al., 2011).
3.4.1. Cuenca Tietê-Jacaré (Brasil)
La cuenca Tietê-Jacaré está situada en el centro del estado de Sao Paulo, incluye los
territorios de 34 municipios y tiene una extensión en su área de drenaje de 11.749 km2
(Tundisi et al., 2008) (ver Figura 1). La población total de esta cuenca es de 1.478.941
habitantes (São Paulo, 2009), de los cuales el 96% habita en áreas urbanas que representan
solo el 3,2% del área de la misma. La precipitación anual en la cuenca varía entre los 1.200 y
1.600 mm por año (CBH TJ, 2009).

Figura 1. Mapa da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré.
Fuente: SIGRH, 2012.

La principal actividad económica de la cuenca es la producción agroindustrial, pues
predominan los cultivos de caña de azúcar y de naranja. Estos cultivos sirven de insumo a
actividades industriales relacionadas principalmente con la producción de alimentos y de
azúcar y etanol. En la cuenca también se llevan a cabo otras actividades económicas, como la
producción de calzado, maquinaria y equipo e incluso el turismo.
En la cuenca Tietê-Jacaré, las aguas subterráneas son la principal fuente de
abastecimiento para consumo humano pues cerca del 70% de los sistemas de agua dependen
de este tipo de fuente (Rezende, 2010). Visto en términos de municipios, 16 de los 34 que
hacen parte de la cuenca utilizan solo fuentes subterráneas, 15 utilizan ambos tipos de fuentes
y solo 3 utilizan fuentes exclusivamente superficiales. El uso de agua subterránea es también
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importante para la industria, pues se ha encontrado que mientras existían en 2007 cerca de
1.682 pozos referenciados, los puntos de captación de agua superficial eran solamente 677
(CBH TJ, 2009).
La disponibilidad de agua en la cuenca se considera crítica, pues las demandas actuales
equivalen a la demanda de casi 15 millones de personas, cuando la cuenca tiene un 10% de
esa población. Los mayores usuarios del agua son el riego agrícola y el sector industrial (São
Paulo, 2009). Pero la escasez de agua o la disparidad entre oferta y demanda no es el único
problema de la cuenca, pues de acuerdo con Tundisi et al. (2008) el principal problema de la
misma es la contaminación del recurso hídrico debido al inadecuado tratamiento de aguas
residuales y residuos sólidos.
Aunque cerca del 94% de las aguas residuales son recolectadas, solamente el 35% de
ellas recibe tratamiento. En el caso de los residuos sólidos, solamente el 59% de los
municipios llevaban sus residuos a rellenos considerados apropiados (São Paulo, 2009). Pero
también la erosión es una situación crítica debido a la concentración de aguas lluvias y la
ineficiencia de los sistemas de drenaje en el área urbana; mientras a nivel rural, las causas son
la deforestación de la vegetación y el manejo inadecuado de tierras destinadas a la agricultura.
3.4.2. Instrumentos de GIRH en la cuenca Tietê-Jacaré (Brasil)
En Brasil cada cuenca debe contar con una agencia y un comité de cuenca. Sin embargo,
en el caso de Tietê-Jacaré solo existe el comité de cuenca, que es por lo tanto el primer
instrumento de gestión del agua existente en la zona de estudio. Este comité fue creado en
1995 y cuenta con 36 miembros - 12 pertenecen a la sociedad civil, 12 al estado de Sao Paulo
y 12 a los municipios. En representación de los municipios, existe la particularidad que
solamente pueden hacer parte del Comité, los alcaldes, es decir, que no es posible delegar la
representación en otros funcionarios. Esto es visto como una traba para tener un proceso
participativo efectivo por parte de los municipios (Freitas, 2000), dado que muchos
municipios pertenecen a más de una cuenca: en el caso de Tietê-Jacaré, de los 34 municipios
existentes, solo 17 tienen todo su territorio en esta cuenca.
La dirección del comité de cuenca la hacen tres de los representantes pertenecientes a
cada uno de los segmentos que lo conforman y tienen un periodo de dos años. El Comité ha
recibido recursos entre 1997 y 2009 por R$19.68 millones (USD$ 9,7 millones. Tipo de
cambio a 30/09/12), que les ha permitido financiar 184 de 302 proyectos recibidos.
El Comité de la Cuenca Tietê-Jacaré es el actor más importante en la gestión del agua y
como se dijo antes, es la instancia encargada de implementar los instrumentos de gestión. En
el caso del Plan de la Cuenca, aunque fue realizado por un consultor externo, el Comité
participó en buena parte de sus discusiones y lo aprobó. Este plan contó con tres componentes
principales: metas estratégicas de gestión del agua, metas generales y metas específicas.
Asimismo, el plan identificó 37 metas de las cuales se priorizaron 10.
Otro instrumento de gestión del agua implementado por el Comité fue el pago por el uso
del agua, para lo cual constituyó un Grupo de Trabajo que realizó el estudio específico con
base en una Guía estatal y en consultas con los usuarios. El documento fue aprobado en
plenaria y después legalizado por Decreto. Igualmente, el Comité también desarrolló el
Informe de Situación de los Recursos Hídricos de la cuenca el cual aportó datos relacionados
con el estado de las diversas fuentes en el área de estudio. Asimismo, la cuenca cuenta con el
ordenamiento de los cuerpos de agua que clasifica las distintas fuentes hídricas acorde a su
caudal, longitud, área de influencia, etc.
Sin embargo, al momento del análisis no se habían implementado dos instrumentos
claves para la gestión del agua: el catastro de cobranza y el sistema de información sobre el
recurso hídrico.
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3.4.3. Cuenca del río Nima (Colombia)
La cuenca del río Nima se encuentra localizada en la región suroccidental de Colombia y
cuenta con una extensión aproximada de 16.739 hectáreas, de las cuales 12.120 ha
corresponden a la parte alta (ladera) y 4.619 ha a la zona baja (plana) (ver Figura 2). Su
población llegaba a cerca de los 3.900 habitantes, con un promedio de 4.7 habitantes por
familia en 1998 (Palmira, 2000). La precipitación de la cuenca fluctúa entre 800 y 2.500
mm/año (Palmira, 2000; CVC, 2011).
La cuenca del río Nima es empleada en una gran diversidad de usos, pues es la fuente de
abastecimiento para consumo humano de toda la población urbana del municipio de Palmira
(350.000 habitantes) y de 4.200 habitantes de su zona rural; asimismo, proporciona el agua
para el riego de 6.900 ha en el fértil valle geográfico del río Cauca y sustenta la producción
ganadera, avícola, porcícola y de trapiches paneleros. Adicionalmente, es empleada para la
generación entre 5.000 y 7.000 KW/hora de energía en las plantas Nima I y Nima II
(Palmira, 2000; PRONIMA e IAvH, 2005).
El potencial hídrico de la cuenca estudiada es muy grande, debido a la presencia de
diversos afluentes (PRONIMA e IavH, 2005). Pero eso se debe también a que más del 56%
del área de la cuenca esta en protección, a través de los bosques naturales y de la siembra de
bosque protector. Esto ha permitido una dinámica de recuperación importante en la parte alta
de la cuenca, ya que en esta zona ha disminuido la presión sobre el suelo, que era explotado
fundamentalmente por la ganadería de tipo intensivo.

Figura 2. Sistema hidrográfico Cuenca Río Nima.
Fuente: CVC (2011).

A pesar del potencial hídrico y del nivel de conservación, la demanda de agua genera una
presión importante sobre la oferta de agua. Parte importante de esa presión la ejerce el sector
cañicultor que representa el 56% de la demanda total de agua en la cuenca. El balance entre
la precipitación media mensual plurianual y la cantidad de agua concesionada, muestra que en
el 50% de los casos entre 1973 y 2009, la demanda de agua supera la oferta. La situación de
déficit hídrico, ha sido permanente para el periodo 2001-2008, donde en años como 2001 y
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2002, la demanda supero entre 2 y 3 veces la oferta. Esto significa que el río no puede atender
las demandas, generando conflictos entre usuarios y potenciales daños al ecosistema al quedar
la fuente con un caudal mucho menor al caudal ecológico. El desequilibrio entre la oferta de
agua superficial y la demanda, la resuelven los usuarios de la zona plana a través de la
explotación de los acuíferos.
3.4.4. Instrumentos de GIRH en la cuenca del río Nima (Colombia)
En el caso del río Nima, no existe un comité de cuenca formalmente establecido como
sucede en Brasil, donde tal entidad, conformada por actores públicos, privados y de la
sociedad civil, aplica los principales instrumentos de gestión del agua a este nivel. Por tal
razón, la gestión del agua recae principalmente en la autoridad ambiental de nivel regional
(CVC) y en dos organizaciones que no tienen una función legalmente establecida, como son
el Comité de Protección y Mejoramiento de la Cuenca Hidrográfica del Río Nima (Pronima) de carácter público - y la Asociacion de Usuarios del Río Nima (Asurnima), de carácter
privado.
La CVC se encarga de aplicar los principales instrumentos de gestión del agua, entre
ellos los de: a) comando y control: permisos, licencias ambientales, concesiones de agua, plan
de ordenamiento de la cuenca; b) tipo económico: tasas por uso del agua y tasas por
contaminación del agua o retributivas; y, c) incluso realiza actividades relacionadas con la
educación ambiental. Así, las decisiones más importantes sobre quienes tienen acceso al agua,
en qué cantidades y cómo será el desarrollo futuro de la cuenca y de sus recursos naturales,
son tomadas por la autoridad ambiental regional, que es además una entidad gubernamental.
Es entonces el Estado quien tiene la capacidad de tomar las decisiones claves en torno a la
gestión del agua.
Además de la CVC, en la cuenca del Nima actúan desde hace más de dos décadas, dos
organizaciones de la sociedad civil en unión con el sector privado y entidades municipales,
que buscan realizar actividades propias de gestión del agua. Esas entidades son los Comités
Pronima y Asurnima, las cuales implementan mecanismos de tipo voluntario para la gestión
del agua en la cuenca del Nima, entre ellos programas de educación ambiental, actividades de
reforestación, procesos de negociación con diferentes tipos de usuarios, y también inversiones
en obras de infraestructura, relacionadas con la distribución del agua a usuarios que hacen
parte de tales asociaciones. Es claro que entidades como Pronima y Asurnima se pueden
considerar en sí mismas como instrumentos de gestión del agua en la cuenca por la
importancia de las actividades que realizan.
Asurnima se fundó en 1992, a partir del interés de los usuarios de la parte plana y media
de la cuenca, básicamente cañicultores, por conservar el caudal de agua en la cuenca y
garantizar su aprovechamiento productivo. Asurnima es una organización privada sin ánimo
de lucro, que tiene un total de 62 usuarios, de los cuales 59 son productores de caña.
En cuanto a su financiación, Asurnima recibe una financiación directa y otra indirecta. La
financiación directa corresponde al pago que cada uno de los usuarios realiza por cada litro de
agua asignado, el cual tiene un valor de $COL 5.355 (USD$ 2,97. Tipo de cambio a 30/09/12)
por litro. Este pago es voluntario y se cobra dos veces por año, implicando además que los
usuarios deben seguir pagando la Tasa por Uso del Agua a la CVC, la cual es más alta que la
cobrada por Asurnima. Existe también una financiación indirecta de los asociados a
Asurnima, fundamentalmente los ingenios azucareros, los cuales realizan aportes en
maquinaria, equipo, personal extra, la sede de Asurnima y financiación de estudios especiales.
Las funciones básicas que cumple Asurnima están divididas en: a) Representar a los
usuarios en cualquier disputa o tramite que requieran hacer ante la autoridad ambiental, lo
cual es positivo para los asociados pues cuentan con una instancia de peso para defender sus
derechos; b) Apoyar a los usuarios en procesos de solicitud de la concesión de agua; c)
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Manejar infraestructura construida por la CVC hace 30 años y la cual funciona como un
distrito de riego pues sirve para la distribución del agua entre los asociados; d) Cobrar por el
agua que consumen sus usuarios; y, e) Contratar los estudios para obras de infraestructura que
pretenden desarrollar los socios de Asurnima para aprovechamiento de agua.
Pronima por su parte, se fundó a inicios de la década de los ochenta, dado que la cuenca
del Río Nima venía afrontando un proceso de colonización por parte de campesinos
desplazados de la zona plana, lo cual resultaba en deforestación de la cuenca alta, en tala y
quema de bósques y en siembra de cultivos en zonas de fuertes pendientes.
Pronima se creó como entidad sin ánimo de lucro constituida por organizaciones de tipo
público (Municipio de Palmira, Empresas Municipales de Palmira, CVC y
CORPOCUENCAS). El objetivo perseguido era recuperar, mejorar y regular la cantidad y
calidad de agua del río Nima, para garantizar el abastecimiento de agua de la ciudad de
Palmira. Este objetivo significó orientar el trabajo del Comité hacia la protección biofísica de
la cuenca, mediante la compra de predios en la zona alta que fueron puestos en preservación.
Ello marginó a la población asentada en la zona de la posibilidad de ocuparlos.
En la actualidad, Pronima viene pasando por un interesante proceso de reformas. El
primer aspecto que se quiere reformar es pasar de la compra de predios y su aislamiento, a la
posibilidad de establecer procesos productivos que hagan uso sostenible de los recursos de la
cuenca, dado que en ella habitan personas que tienen formas de sustento que deben tenerse en
cuenta. El segundo aspecto es cambiar la visión de Pronima, para que se convierta en una
entidad orientada a la gestión de la cuenca, la cual tome decisiones sobre las acciones a
realizar en ella, más que concentrarse en manejar recursos económicos y ejecutar proyectos.
Adicionalmente, se ha propuesto involucrar una base amplia de actores de la cuenca en el
Comité, incluso a entidades de carácter privado. Esto se debe a que se produjo un cambio
fundamental, consistente en que antes se consideraba a las entidades públicas responsables del
cuidado de la cuenca, pasando a una visión en la cual la responsabilidad es de todos los
actores, tanto institucionales como comunitarios, donde todos tengan posibilidades de plasmar
sus iniciativas. Estos cambios implicarían también una nueva forma de financiación de
Pronima, pues al no requerirse recursos para proyectos, las entidades que sean parte de la
misma deberían contribuir con el pago de gastos de administración y funcionamiento del
Comité. Si bien se vislumbra que diversas entidades privadas, como por ejemplo Acuaviva,
empresa privada de acueducto de Palmira, que reemplazo a las Empresas Municipales de
carácter público, empiecen a hacer parte de Pronima. Sin embargo, en esta propuesta de
modelo aún no es claro como se involucrará a los pequeños usuarios agrícolas y de
acueductos rurales.
3.5. Análisis comparativo de los modelos de gestión del agua en Colombia y Brasil y del
uso de instrumentos de GIRH en las cuencas
3.5.1. Comparación de modelos de gestión del agua en Colombia y Brasil
Para realizar la comparación de los modelos de gestión del agua en Colombia y Brasil, se
hace uso del marco conceptual de GIRH presentado al inicio de este artículo. Así, se analizará
si se cumplen los prerrequisitos necesarios para poder implementar la GIRH (Cuadro 2), si se
han definido los ámbitos y procesos propios de una buena implementación y si se tienen unas
metas claras para tal gestión.
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Cuadro 2. Comparación prerrequisitos de implementación GIRH en Brasil y Colombia.
Prerrequisitos GIRH
Definición unidad territorial
GIRH
Organización de la comunidad
para participar en la gestión
del agua

Fijar instrumentos
regulatorios, económicos, de
control y penalización

Mecanismos técnicos de
planificación y flujo de
información

Marco institucional, gestores y
actores

Brasil

Colombia

Si, formalmente es la cuenca

Informalmente es la cuenca

Si, con representatividad y
legalidad en los Comités de
Cuenca

Formalmente no. Aunque la
sociedad civil puede participar a
través de sus organizaciones

Si, existen diversos
instrumentos fijados, como
Comités de Cuenca y el cobro
por el uso del agua, aunque no
se han implementado en todas
las cuencas.
Si, Planes de Cuenca
Hidrográfica, Planes
Estatales, Plan Nacional de
Recursos Hídricos, y sistema
de información sobre recursos
hídricos
Si, Política Nacional de
Recursos Hídricos y Políticas
Estatales de Recursos
Hídricos

Si, existen diversos
instrumentos utilizados (tasas
por uso del agua y por
contaminación)

Si, Planes de ordenación y
manejo de cuencas que se
traslapan con otros planes

Si, Política de Gestión del
Recurso Hídrico

Fuente: Rojas et al. (2011); Prota (2011).

La primera diferencia en la gestión del agua entre Colombia y Brasil es que mientras en
el primer país la gestión es centralizada, en Brasil se hace de forma altamente descentralizada.
Así, en Colombia se fijan normas e instrumentos únicos de aplicación nacional de acuerdo
con las regulaciones establecidas, las cuales luego son implementadas por autoridades de
nivel regional y local; mientras tanto, en Brasil la gestión del agua es grandemente
descentralizada pues si bien existen disposiciones de nivel nacional, cada uno de los estados
también puede implementar sus propias normas. Sin embargo, es claro señalar que buena
parte de esto se debe al régimen político-administrativo de cada país. Mientras que Colombia
es un régimen centralista, Brasil es un régimen federal.
Es claro también que Brasil ha generado todos los prerrequisitos necesarios para
implementar la GIRH, mientras en el caso colombiano esto no es tan evidente. En Brasil, la
cuenca es la unidad de planificación que se ha delimitado para gestionar el agua, los Comités
de Cuenca se han designado legalmente como los entes que dirigen las acciones a realizar en
la cuenca y cuentan con una participación formal y representativa de actores de la sociedad
civil; existen también planes de cuenca que formalmente deben ser aprobados por los Comités
de Cuenca y existe una política orientadora de la GIRH a nivel nacional.
Por el contrario, en Colombia aún varios de los prerrequisitos de la GIRH no se han
establecido formalmente. Por ejemplo, aunque las cuencas son comúnmente mencionadas
como la unidad de gestión del agua y la política de gestión integrada las promueve en este
sentido, ellas no están formalmente definidas en la ley. Pero además, los comités de cuencas
no se han establecido formalmente como el ente gestor de las cuencas y tomador de
decisiones, con lo cual tampoco existe un mecanismo de participación de actores sociales en
dicha gestión. Por su parte, los Planes de Cuenca si bien existen y se han formulado en una
proporción pequeña de las cuencas, son formalmente soportados por normas de jerarquía
inferior a los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, lo cual hace que estos
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últimos sean los que en la práctica definen los usos del suelo, teniendo esto una clara relación
con los usos y preservación del agua.
Quizá en el aspecto donde Colombia cuenta con una clara ventaja en relación a Brasil, es
que en la implementación de instrumentos económicos como la tasa por uso del agua y la tasa
por vertimientos de aguas residuales; estas llevan una implementación de más de 20 años. En
Brasil, por el contrario, la principal herramienta económica, el cobro por uso del agua, aún no
se implementa en forma generalizada, aunque en la cuenca Tietê-Jacaré si se ejecuta, siendo
estructurada la misma por el Comité de Cuenca.
Si se analizan los ámbitos y procesos de implementación de la GIRH, es claro que las
políticas nacionales de gestión del agua en ambos países, han incorporado procesos de
planificación de largo plazo y han propuesto el uso de herramientas de diversos tipos para una
buena administración del agua. Es más, estas políticas han formulado una visión de las metas
a lograr en relación con la gestión del recurso. Sin embargo, el logro de la gestión integrada
del agua no es una realidad en ambos territorios.
En ambos países, parece que los postulados de la política de agua no se han traducido
plenamente en acciones en las cuencas. Así, por ejemplo mientras se promueve al agua para
consumo humano y para los ecosistemas como los usos prioritarios, aún en las cuencas son las
actividades agrícolas las principales usuarias del recurso. Los sectores usuarios del agua, que
generalmente tienen una representación política en el gobierno a nivel ministerial (agua para
agricultura, agua para energía y otros), no se han coordinado para desarrollar acciones
coherentes en la cuenca y en muchas ocasiones desarrollan actividades aisladas y que
privilegian sus intereses particulares.
3.5.2. Comparación en el uso de instrumentos de GIRH en las cuencas seleccionadas
Existen cuatro aspectos distintivos en el uso de los instrumentos de gestión del agua en
las cuencas en los casos de Brasil y Colombia: a) el tamaño de las cuencas objeto de la
gestión; b) las diferencias en cuanto a la estructura institucional y legal mediante la cual se
aplican los instrumentos de gestión del agua en las cuencas; c) la participación de la sociedad
civil en la gestión del agua; y, d) la cantidad y tipos de instrumentos que se usan en las
cuencas estudiadas.
En el caso del tamaño de las cuencas objeto de estudio, es claro que las cuencas
brasileras, y especialmente la estudiada, cuentan con una extensión geográfica mucho mayor
que la cuenca colombiana, lo que implica la necesidad de coordinar gran cantidad de actores y
de recursos para la gestión del agua. Incluso, en el caso brasilero las cuencas son tan grandes
que las mismas son subdivididas en cuencas menores, para facilitar la gestión y coordinación
con los actores de nivel local y también la ejecución de proyectos a escalas más manejables.
En lo que se relaciona con el uso de las herramientas e instrumentos legalmente
establecidos de GIRH en las cuencas, es claro que mientras en Colombia tales herramientas
son aplicadas principalmente por una entidad de carácter estatal, en el caso brasilero la
mayoría de los instrumentos quedan en manos de los Comités de Cuencas, que son entes
independientes no estatales con representación de actores gubernamentales, privados y de la
sociedad civil. Así, en Colombia son las corporaciones ambientales, que si bien son
independientes, hacen parte de la estructura institucional formal, las que asignan las
concesiones de agua, garantizan la realización de los planes de cuenca y cobran las tasas por
uso y contaminación del agua. Si en Colombia los comités de cuencas no son reconocidos
formalmente, en Brasil si cuentan con un reconocimiento legal, que les permite diseñar y
aprobar los cobros por el uso del agua, participar en el plan de la cuenca y proponer los
proyectos a realizar. En cuanto al uso de instrumentos de GIRH en las cuencas estudiadas, el
Cuadro 3 presenta el análisis comparativo.
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Cuadro 3. Instrumentos de GIRH en cuencas de estudio en Colombia y Brasil.
Clasificación
instrumentos

Mecanismos
voluntarios

Comando y
control

Instrumentos
económicos

Instrumentos
económicos

Gastos
gubernamentales

Iniciativas de
interés colectivo
amparadas por la
ley

Tipo de instrumentos

Educación ambiental
Ahorro agua
Consumo responsable
Reuso del agua
ISO para mejorar
gestión empresarial
Sistema de información
Permisos
Licencias
Concesiones del agua
Planes de ordenamiento
de cuencas
Comités de cuencas
(cuando es obligatoria)
Tasas por uso del agua
Tasas por vertimientos
de aguas residuales
Tarifas por concesión
del agua
Subsidios
Fondos de promoción
tecnologías, procesos
Mercados de agua
Fortalecimiento
institucional
Obras de
infraestructura
Provisión de servicios
públicos o de bienes
meritorios
Acciones populares
Tutelas
Conformación de
comités
ambientales/organizaci
ones de vigilancia y
control/asociaciones de
usuarios
Referendos

Cuenca
Nima

SI
NO
NO
SI
NO

Responsable

Cuenca
Tietê Jacaré

Responsable

SI
SI
SI
SI
SI

Actores
Actores
Actores
Actores
Actores

SI
SI
SI
SI
SI

Comité cuenca
OE
OE
OE
Comité cuenca

SI

Consejo Estatal

NO

CVC
----Actores
------CVC
CVC
CVC
CVC
-----

SI
SI

CVC
CVC

NO
NO

Comité cuenca
---

SI
NO
NO
NO

CVC
-------

NO
INO
SI
NO

----Comité cuenca
---

NO

---

NO

---

NO
SI

--Asurnima

SI
SI

OE
OE y CC

SI

Pronima

SI

OE

SI
NO
SI

Comunidad
--Pronima
Asurnima

SI
NO
SI

Ministério
Público
-------

NO

---

---

NO
SI
NO
SI
SI

---

Notas: OE: Organismos estatales; CC: Comité de cuenca.
Fuente: Adaptada de la investigación realizada para el proyecto WARMI financiado por UNESCO-IHE
(Rojas et al., 2011; Prota, 2011).

Con relación a la capacidad decisoria y la participación de la sociedad civil en la gestión
integrada del agua, en Brasil, tal participación está garantizada formalmente a través de la
elección de una parte de los miembros que conforman el comité de la cuenca entre personas
que hacen parte de la comunidad y de los usuarios, teniendo incluso la posibilidad para la
participación de las universidades de la región y las ONG´s ambientalistas. De esta forma, hay
mayor probabilidad de que los intereses comunitarios sean atendidos en la implementación de
los instrumentos de GIRH en la cuenca. Esta situación parece ser mejor que lo que sucede en
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Colombia, donde la participación de la comunidad no está garantizada pues no existen
mecanismos que obliguen a vincular a los miembros de la comunidad y a los usuarios en las
instancias de gestión y en el uso de instrumentos de GIRH. De esta manera, las
organizaciones que desde la sociedad civil se conforman para implementar instrumentos de
GIRH, lo hacen de manera voluntaria. Pero muchas de estas formas organizativas focalizan
sus acciones en defensa del acceso al agua como sector productivo (Ej.: Asurnima y la caña
de azúcar), marginando en muchas ocasiones a los usuarios de bajos recursos de la toma de
decisiones. La participación en la gestión integrada del agua en las cuencas en Colombia es un
objetivo de la GIRG que no se cumple.
En la cuenca del río Nima (Colombia), los instrumentos más usados corresponden a los
de comando y control (permisos, concesiones y planes de cuencas), y a los de tipo económico
(tasas por uso y tasas por contaminación), que implementa la autoridad ambiental (CVC). En
el caso de Brasil, su herramienta más importante de gestión es el Comité de Cuenca TietêJacaré, que es la organización además que diseña e implementa los otros instrumentos de
gestión como la tasa por uso del agua, el registro y concesiones del agua y los Planes de
Cuenca.

4. CONCLUSIONES
En países como Colombia y Brasil, donde la oferta hídrica es importante, la gestión
integrada del agua es una prioridad, porque las cifras vienen demostrando que la dotación de
agua ha disminuido de forma creciente y también porque la distribución espacial y temporal
del agua para los diferentes usos no es uniforme. Ambos aspectos generan conflictos por el
acceso al recurso hídrico. Sin embargo, en ambos países el modelo de gestión del agua y las
herramientas usadas, si bien constituyen avances importantes con relación al ideal de la
GIRH, aún tienen un largo camino por recorrer.
Brasil parece haber avanzado más que Colombia en la implementación de todos los
prerrequisitos que se requieren para tener una GIRH efectiva. En ese país, se ha definido a la
cuenca de manera formal como la unidad territorial para desarrollar la GIRH, existen los
mecanismos técnicos para la planificación y el flujo de información (plan de cuencas y
sistema de información del recurso hídrico), la participación de la comunidad en la gestión del
agua está garantizada formalmente a través de su representación en el Comité de Cuencas y la
política nacional de recurso hídrico dispone un marco institucional de gestores y actores de la
GIRH en el país.
Sin embargo, es claro señalar que a pesar de estar formalizada legalmente la
participación de la sociedad civil en Brasil, siendo esto un avance con relación a Colombia,
eso no dice mucho sobre la participación real. El hecho de que la sociedad civil organizada
pueda "participar" (estar presente) no indica hasta que punto la comunidad realmente
influencia el proceso de toma de decisiones en las cuencas hidrográficas. Por tal razón, es
necesario realizar investigaciones a mayor profundidad para saber como se da este proceso de
participación en la práctica. Un avance importante al respecto, constituye el trabajo de Prota
(2011) que analiza el proceso participativo en la gestión del recurso hídrico en el Comité de
Cuenca Hidrográfica Tietê-Jacaré.
En forma contraria en Colombia, dos de los prerrequisitos centrales de una GIRH
efectiva no se han puesto en marcha: las cuencas aunque de manera informal son consideradas
como la unidad territorial de aplicación de una GIRH efectiva, en la práctica no tienen ese
reconocimiento en el marco legal; y, la participación de la comunidad en la gestión del agua
no está formalmente definida, incluso porque los comités de cuenca, entidad en donde la
comunidad y los diferentes tipos de usuarios podrían tener sus representantes, no se han
creado en Colombia al menos legalmente. El tema de los comités de cuenca ilustra las claras
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diferencias en el modelo de gestión del agua en los dos países, pues estos son una herramienta
clave en el caso de Brasil, al ser esta la instancia descentralizada la que se encarga de aprobar
los cobros por el uso del agua, participar en el plan de cuenca y proponer los proyectos a
realizar.
En Colombia, la gestión del agua está centrada en el ámbito estatal, al ser las
Corporaciones Ambientales de las regiones, las que aplican las principales herramientas de
gestión: concesiones de agua, tasas por uso del agua, tasas por vertimientos de aguas
residuales y los planes de ordenación y manejo de cuencas. Justamente, el uso de estas
herramientas económicas de GIRH si parece ser una clara ventaja para el caso colombiano,
pues se han implementado tres herramientas importantes desde hace más de 20 años. Además,
existe una variedad de herramientas de GIRH que se usan en la práctica, parte de las cuales
son los propios Comités de Cuenca “informales”. Sin embargo, la crítica sobre estas
asociaciones de usuarios es que se estructuran para defender los intereses de grupos de
usuarios poderosos (como los productores de caña), dejando por fuera usuarios como
pequeños agricultores o sistemas de abasto comunitario.
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RESUMO

O modelo atual de gestão dos recursos hídricos no Brasil é descentralizado, participativo e
integrado, e tem como unidade de planejamento a bacia hidrográfica. Baseia-se na atuação de
comitês de bacia, sendo que cada comitê possui composição e regras de funcionamento
próprias, regidas por seu estatuto, os quais apresentam semelhanças básicas. Os princípios
básicos desta gestão foram ditados pela Constituição Brasileira de 1988 e detalhados pela
Política Nacional de Recursos Hídricos em 1997. Em nível estadual, São Paulo promulgou sua
Política Estadual de Recursos Hídricos em 1991. Este artigo faz análise do processo de
participação nos comitês de bacia do Estado de São Paulo e suas implicações na
implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, por meio de um estudo de
caso no Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê – Jacaré, adotando como metodologia a
aplicação de questionários aos seus membros titulares da gestão 2009-2011. Observou-se
engajamento e integração entre seus diversos integrantes. Mesmo assim, os resultados
encontrados apontam para a necessidade de revisão do estatuto deste comitê, sendo
evidenciadas distorções causadas pelas divergências entre a legislação estadual e a federal,
principalmente quanto aos segmentos participantes e atores envolvidos. Mostraram também a
necessidade de uma maior divulgação das questões de recursos hídricos nesta bacia e no
Estado de São Paulo, como um todo. Ao mesmo tempo, recomenda-se colocar esforços para
ampliar o exercício da representatividade das instituições no comitê e fortalecer os resultados
dos trabalhos desenvolvidos nas câmaras técnicas no espaço de tomada de decisão do comitê
de bacia hidrográfica.
Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos, comitê de bacia hidrográfica, processo participativo,
bacia do Tietê – Jacaré (Brasil).

Community participation and implementation of water management
instruments in watersheds
ABSTRACT

The current model of water resources management in Brazil is decentralized, participative
and integrated, and adopted the river basin as a planning unit. It is based on the performance of
watershed committees; each committee has its own composition and rules of procedure,
governed by its statute. The basic principles of this management have been established by the
Brazilian Constitution of 1988 and detailed by the National Water Resources Policy in 1997.
At the State level, São Paulo enacted its water resources policy in 1991. This paper examined
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the participatory process in basin committees of the São Paulo State and its implications in the
implementation of the instruments of water management, based in a case study of the Tiete Jacaré Watershed Committee, using questionnaires filled by the Committee’s members (2009 2011). Engagement and integration among the stakeholders was observed. Still, the interviews’
results have shown that the Committee’s statute should be reviewed due to differences
between the Federal and the State legislation, mainly regarding the participating sectors and
representatives. It also showed a need for more information about water resource issues in this
basin and in the State of São Paulo, as a whole. At the same time, it is recommended that
representativeness of the institutions within the water council management be improved and
that the work produced by the technical chambers be recognised at the committee decisionmaking level.
Keywords: Water resources management, river basin committee, participatory process, Tiete Jacare Basin (Brazil)

1. INTRODUÇÃO
Todos os eventos internacionais, desde a primeira conferência global sobre questões
ambientais, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo - Suécia,
em 1972, têm demonstrado preocupação sobre o tema da água. Esta preocupação ambiental se
manteve durante a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, realizada em Mar del Plata Argentina, 1977. A partir desta Conferência ampliou-se o discurso sobre a importância de uma
maior atenção ao planejamento integrado do uso da água, sendo recomendada a adoção de
medidas para possibilitar a participação efetiva do público no processo de planejamento e
tomada de decisões, englobando usuários e autoridades públicas (CEPAL, 1998). Tais
discussões se acentuaram na Conferência Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente em
Dublin - Irlanda, 1992, sendo a questão da participação um dos quatro princípios básicos para
a gestão da água, dizendo que: “O aproveitamento e a gestão da água deverão ser baseados
numa abordagem participativa, envolvendo os usuários, os planejadores e os responsáveis
pelas decisões em todos os níveis” (CEPAL, 1998, p. 49).
A maioria desses eventos reconheceu que para alcançar um gerenciamento eficiente dos
recursos hídricos, há necessidade do estabelecimento de arranjos institucionais nas esferas
local, nacional e internacional com o comprometimento de todos os interessados. Mostraram a
importância da participação dos usuários, dos planejadores e dos legisladores no sistema de
gestão; de uma sensibilização baseada em programas efetivos de informação, capacitação e
comunicação dos envolvidos na implementação de tais arranjos; e da adoção da bacia
hidrográfica como entidade geográfica para a gestão dos recursos hídricos (Pio, 2005).
O Brasil sofreu influência direta dessas conferências e do movimento ambientalista
global. A criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), em 1973, e a edição da
Lei Federal que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente em 1981, foram marcos do
início de uma nova institucionalidade política que tem como objeto o meio ambiente. A partir
da Constituição de 1988, que estabeleceu que a água é um bem público e considerou a
necessidade de uma política integrada, vários estados aprovaram leis que reorganizaram o
sistema de gestão dos recursos hídricos: São Paulo em 1991, Ceará em 1992 e, nos anos
seguintes, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia
(Noronha, 2006). Em 1997, por meio da Lei Federal nº 9433, foi instituída a Política Nacional
de Recursos Hídricos (PNRH) e criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH).
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O modelo adotado pela Política Nacional e pelas Políticas estaduais preconiza a gestão
integrada dos usos múltiplos da água, tendo por base a bacia hidrográfica. Propõe um modelo
descentralizado e participativo, baseado na criação de comitês de bacia compostos por
representantes de órgãos dos diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal), dos
usuários da água e das entidades não governamentais da sociedade civil. Tais comitês são
colegiados com determinadas funções deliberativas e funcionam como Parlamento das Águas
de uma bacia. Partindo da premissa de que as águas são usadas por muitos agentes com
interesses diferentes, é necessário que todos participem do sistema de gestão das águas, com
negociações e decisões coletivas (Noronha, 2006).
Esses comitês de bacia têm poder de decisão sobre uma série de questões importantes na
sua bacia, como priorização de ações para aplicação de recursos e definições sobre valores a
serem adotados por ocasião do processo da cobrança (Cardoso, 2003). Também cabe a eles a
articulação entre os diversos agentes, a atuação em primeira instância em caso de conflito e a
aprovação do plano de recursos hídricos da bacia (Porto e Porto, 2008).
Também cabe à Política Nacional e as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos no Brasil
instituir instrumentos de gestão de recursos hídricos, dentre os quais destaca-se 5 instrumentos
presentes em várias delas e que encontram-se em diferentes estágios de implementação nas
bacias hidrográficas brasileiras: 1) Planos de Recursos Hídricos; 2) Cobrança pelo uso dos
recursos hídricos; 3) Enquadramento dos corpos d’água em classes segundo os usos
preponderantes da água; 4) Outorga de direito de uso dos recursos hídricos; e 5) Construção do
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
A situação atual da gestão de recursos hídricos no Brasil tem sido objeto de vários estudos
e de eventos em diversos pontos do país. Alguns destes têm examinado aspectos referentes ao
processo participativo (Porto e Porto, 2008; Pereira e Johnson, 2005; Campos, 2005), no
entanto, poucos estudos abordaram a questão da participação dos atores envolvidos nos
comitês e sua contribuição para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos
hídricos no âmbito da bacia hidrográfica. Assim, este artigo se propõe a analisar o processo de
participação em comitês de bacia hidrográfica do Estado de São Paulo e suas implicações na
implementação de dois instrumentos de gestão de recursos hídricos: o Plano de Recursos
Hídricos e a Cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Essa análise tem como foco o processo
participativo, e não a qualidade dos instrumentos de gestão implementados. Para o
desenvolvimento da pesquisa foi escolhido como estudo de caso o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Tietê - Jacaré (CBH TJ).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para desenvolver de forma científica esta discussão, as atividades foram divididas em três
partes. Na primeira parte foram consultados trabalhos sobre a participação dos diversos atores
na gestão de recursos hídricos e na formulação de políticas públicas. A segunda parte consistiu
em pesquisa documental, com o objetivo de levantar dados de comitês do Estado de São Paulo,
com maior atenção às questões referentes aos instrumentos de gestão implantados e à
participação dos diversos atores na gestão de bacias hidrográficas paulistas. A partir da teoria
apreendida e dos conceitos levantados nas etapas anteriores, a terceira etapa consistiu no
estudo de caso, que foi realizado a partir de um aprofundamento da situação encontrada no
Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê–Jacaré. A metodologia desta etapa prática consistiu,
em linhas gerais, de uma pesquisa documental mais detalhada; na aplicação de questionários
aos membros representantes dos três segmentos que atuam no comitê, preferencialmente por
meio de entrevistas presenciais, e na análise dos resultados obtidos.

100

MALHEIROS, T. F.; PROTA, M. G.; PÉREZ, M. A. Participação comunitária e implementação dos
instrumentos de gestão da água em bacias hidrográficas. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 98-118, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.970)

A escolha do comitê de bacia do estudo de caso foi feita com base em algumas condições
consideradas necessárias tanto para o andamento desta discussão, como para possibilitar a
aplicação dos resultados aqui alcançados em outras bacias do Estado. Foram elas: i) Bacia de
porte médio em relação às demais bacias do Estado, quanto ao número de municípios, como
também quanto à área territorial e à população; ii) Comitê de porte médio em relação ao
número de membros e de Câmaras Técnicas em funcionamento; iii) Bacia formada por cursos
d’água somente de domínio estadual, estando assim sujeitos apenas à legislação estadual; iv)
Instrumentos de gestão implantados ou em fase avançada de discussão, em especial o Plano de
Recursos Hídricos e a Cobrança pelo uso da água.
A análise do processo de participação no comitê de bacia teve como base a avaliação da
implantação de dois dos instrumentos de gestão: o Plano de Recursos Hídricos e a Cobrança
pelo uso dos recursos hídricos. A escolha pelo instrumento Plano de Recursos Hídricos, cuja
aprovação é de responsabilidade dos membros dos comitês de bacia, se deu em razão da
importância de tal instrumento dentre os demais. Por seu lado, a seleção do instrumento de
Cobrança pelo uso da água foi dada por representar uma fonte de recursos financeiros para
financiar programas e intervenções contemplados nos planos de bacia e por estimular seu uso
racional e a não poluição (Pereira, 2003).
Por ser a instância máxima de decisão, foram escolhidos como universo para a aplicação
das entrevistas os 36 membros titulares que compõem o plenário deste colegiado, integrantes
na gestão 2009–2011. Do total de 36 membros, foram obtidos 28 resultados, representando
assim um universo de 78%, sendo 10 do segmento Sociedade Civil, 9 do segmento Municípios
e 9 do Estado. Considerando respeitada a parcela de 33% por segmento no universo do
Comitê, tais valores possibilitam a expansão dos resultados encontrados nesta pesquisa para o
universo do comitê.
Para coletar as informações do Comitê, foi elaborado um questionário, que foi aplicado a
todos os entrevistados. A entrevista foi estruturada com perguntas abertas e fechadas, que
tiveram como objetivo levantar o perfil do entrevistado, seu nível de conhecimento dos
assuntos tratados e seu grau de comprometimento com as atividades do comitê, sua opinião
sobre a participação dos diversos atores neste colegiado e seu conhecimento sobre o processo
de aprovação do Plano de Recursos Hídricos e sobre a formulação dos critérios da Cobrança
pelo uso da água na bacia. Para a elaboração deste questionário, foram consultadas outras
pesquisas realizadas com base na aplicação de questionário (Grisotto, 2003; Santos, 2008;
Prota, 2011; Nunes, 2010).
Antes da aplicação dos questionários foi feito um pré-teste para avaliar a aplicabilidade
das questões e possibilitar ajustes. A aplicação da maioria dos questionários foi realizada
pessoalmente. Somente nos casos em que tal agendamento não foi possível, o questionário foi
enviado por correio eletrônico junto com um texto de apresentação da pesquisa. Nos
municípios que apresentaram grande dificuldade para a realização da entrevista diretamente
com os prefeitos, optou-se pela realização de entrevistas com representantes da prefeitura
ligados ao assunto, frequentadores das reuniões do comitê.
Para a análise dos resultados, o questionário foi reclassificado em blocos temáticos para
facilitar uma melhor compreensão do objeto do artigo, ou seja, o processo de participação na
tomada de decisões. As respostas aos questionários foram transcritas para arquivos de texto e
sua análise realizada de duas formas distintas. As questões fechadas, que envolviam múltipla
escolha ou respostas que possibilitaram a distribuição por alternativas, foram tabulados para
facilitar cruzamentos, análise estatística e a construção de tabelas e gráficos. As informações
obtidas por meio de questões dissertativas, ou ainda em complementação às questões
fechadas, foram avaliadas separadamente e agrupadas por similaridade, por meio da
classificação segundo as categorias e os aspectos em análise.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados e discussão estão estruturados em quatro partes: 1) a apresentação do estado
atual de participação da comunidade na gestão da água no Brasil e no Estado de São Paulo; 2)
a descrição do estudo de caso selecionado (Tietê-Jacaré), que aborda tanto a bacia e o Comitê;
3) a descrição de como foi o processo participativo na bacia Tietê-Jacaré para o
estabelecimento de instrumentos de gestão da água avaliados; e 4) apresentação dos resultados
do trabalho de campo com os membros do Comitê de Bacia (esta parte inclui alguns
representantes dos prefeitos, conforme explicado anteriormente), que avaliaram o processo de
participação na tomada de decisão de seu próprio comitê.
3.1. Estado Atual de Participação da Comunidade na Gestão da Água no Brasil e no
Estado de São Paulo
Ao observar as experiências internacionais de gestão das águas, uma característica que se
destaca é a organização comunitária com a finalidade de participação na gestão dos recursos
hídricos (Grisotto, 2003). A este respeito, Assis e Salvador (1998) apontam a democracia
como “o objetivo maior e a razão fundamental que orienta as ações e os novos rumos da
sociedade contemporânea”. A Conferência de Mar del Plata (1977) recomenda aos países o
esforço para incentivar a participação pública como parte integrante do processo de tomada de
decisão e de uma troca de informações ininterrupta (CEPAL, 1998).
Hooper (2008) aponta o acesso a dados e a oportunidade de participar nas tomadas de
decisão como fatores chave para ganhar o apoio, o envolvimento e o comprometimento das
partes interessadas (stakeholders) no gerenciamento de recursos hídricos. O autor enfatiza que
a ausência de transparência e de consulta à população local sobre as propostas para
gerenciamento dos recursos hídricos pode provocar forte impacto à gestão, alimentando
ressentimentos e conflitos entre os envolvidos. A importância da participação dos diversos
atores num comitê de bacias hidrográficas tem por base fortalecer processos de negociação e a
construção de parcerias, e de se evitar a marginalização de grupos de usuários. Como
stakeholders a serem envolvidos, destacam-se as entidades governamentais, organizações
comunitárias, industriais e comerciais, e outras organizações ou indivíduos com
responsabilidade ou interesse na bacia. Ressalta-se aqui a importância da identificação de
todos os atores envolvidos em cada bacia (Tundisi, 2003). Para a formação do grupo
participativo, dentre os fatores apontados pela equipe HARMONICOP (2005), constam
máxima diversidade de representação, boa vontade dos stakeholders para cooperar, e o número
total de participantes, pois quanto menor o grupo, maior a chance de a aprendizagem ocorrer.
Nestes fóruns, o processo de negociação é mais demorado, porém as decisões tendem a
ser mais sustentáveis por serem definidas em consenso (Porto e Porto, 2008). Os processos
participativos de tomada de decisão geralmente levam muito mais tempo que a tomada de
decisão unilateral por um gestor de recursos hídricos. Entretanto, esta diferença é recuperada
na fase de implementação das ações, resultando geralmente em tempos de projeto menores
(HARMONICOP, 2005).
A importância da participação da comunidade na gestão de bacias hidrográficas está
alinhada à proposta da Constituição Brasileira de 1988, por meio do qual foram criadas as
condições para se avançar na gestão de recursos hídricos. Este avanço, denominado modelo
sistêmico de integração participativa permitiu instituir em 1997 a Política Nacional de
Recursos Hídricos através da Lei Federal da Água (nº 9433), em cujo. Princípio VI do Art. 1
descreve que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades” (Brasil, 1997).
Os Comitês de Bacia Hidrográfica são colegiados consultivos e deliberativos, que em suas
obrigações destacam-se a promoção de debate sobre questões relacionadas aos recursos
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hídricos, “a articulação entre os diversos agentes, a atuação em primeira instância em caso de
conflito, a aprovação do plano de recursos hídricos e a aprovação da implantação da cobrança
e da proposta de preço” (Porto e Porto, 2008, p. 49).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 2011), no final da década de 2010
encontravam-se instalados 161 comitês em bacias de rios sob domínio estadual no Brasil. A
grande maioria desses colegiados é formada por comitês estaduais, regidos pela Lei Federal nº
9433/97 e pela respectiva Lei das Águas do seu Estado, constituindo-se assim duplicidade de
instituições, de instrumentos e de resoluções.
Neste contexto, destaca-se em 1991 no Estado de São Paulo, a Lei nº 7663 que instituiu a
Política Estadual de Recursos Hídricos e a organização e a implementação do Sistema
Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIGRH), conforme os princípios da
Constituição Paulista de 1989. O território do Estado de São Paulo foi dividido em 22
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs). Para a execução da Política
Estadual de Recursos Hídricos e a formulação e aplicação do Plano Estadual de Recursos
Hídricos, foram estabelecidas as normas para o SIGRH, composto por órgãos colegiados: o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), de nível central, e os Comitês de Bacias
Hidrográficas (CBHs), com atuação em cada unidade hidrográfica (DAEE, 2006).
A Tabela 1 mostra a grande variação entre os comitês do Estado de São Paulo em diversos
aspectos, tais como número de municípios participantes do comitê, área e população da bacia,
e número de representantes em plenária. A situação da implementação dos instrumentos da
política de recursos hídricos varia bastante, tanto no Estado de São Paulo, como também entre
os estados brasileiros.
O CRH deve ser formado de forma paritária por: Representantes dos Secretários de
Estado, cujas atividades se relacionem com o gerenciamento ou uso dos recursos hídricos, a
proteção do meio ambiente, o planejamento estratégico e a gestão financeira do Estado;
Representantes dos municípios (Prefeitos) contidos nas bacias hidrográficas, eleitos entre seus
pares; e Representantes de universidades, institutos de ensino superior e de pesquisa, do
Ministério Público e da sociedade civil organizada. As decisões deste colegiado são tomadas
por maioria simples (Olivi, 2004).
Cada Comitê deve possuir composição e regras de funcionamento próprias, regidas por
seu estatuto e atreladas à lei estadual que, conforme descrito acima, assegura uma composição
tripartite e paritária, isto é, os Comitês são compostos por igual número de representantes dos
órgãos do Estado, da Sociedade Civil e dos Governos Municipais (Alvim e Ronca, 2007).
O primeiro colegiado instalado no Estado de São Paulo foi o Comitê das Bacias dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH PCJ). O processo de instalação deste comitê trouxe
várias lições para serem seguidas, situações para serem evitadas e também algumas dúvidas
que permanecem sem resposta até o momento. Essas lições foram agrupadas em um Manual
de Instalação (São Paulo, 1995).
Um dos temas polêmicos durante a formação da representação da sociedade civil foi o
formato mais adequado para a participação dos usuários das águas, em especial os
empresários industriais e agrícolas. Também houve dificuldade na definição de critério para
escolha dos municípios com participação direta no comitê: se por localização, ou se de acordo
com suas características, como os industrializados, os agrícolas, os de regiões metropolitanas.
Igualmente, a participação das universidades em plenário foi questionada, chegando a se
pensar em restringi-la apenas às câmaras técnicas. Também se questionou se as universidades
deveriam fazer parte da representação da sociedade civil, uma vez que muitas delas são
ligadas ao estado. Esse segmento (sociedade civil) apresenta uma grande multiplicidade de
interesses, pois engloba empresários, ambientalistas, sindicatos patronais, além de
universidades e centros de pesquisa (são Paulo, 1995).
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Tabela 1: Dados dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo.
UGRHI

Bacias

Sigla do
CBH

Número de
Municípíos

Área*
(km²)

População**
(hab.)

Data de Instalação
do CBH

Número de
Representantes

Sede da Secretaria
Executiva

1

Serra da Mantiqueira

SM

3

686

68.529

29/06/2001

21

Campos do Jordão

2

Paraíba do Sul

PS

36

14.654

1.975.456

25/11/1994

30

Taubaté

3

Litoral Norte

LN

4

1.977

287.470

02/08/1997

36

Ubatuba

4

Pardo

PARDO

27

10.849

1.069.929

12/06/1996

39

Ribeirão Preto

5

Piracicaba, Capivari e Jundiaí

PCJ

60

14.178

4.923.816

18/11/1993

51

Piracicaba

6

Alto Tietê

AT

36

5.868

19.415.699

09/11/1994

54

São Paulo

7

Baixada Santista

BS

9

2.373

579.160

09/12/1995

27

Itanhaém

8

Sapucaí-Mirim / Grande

SMG

23

10.873

683.293

29/03/1996

33

Franca

9

Mogi-Guaçu

MOGI

38

13.061

1.438.174

04/06/1996

42

Pirassununga

10

Sorocaba e Médio Tietê

SMT

34

11.829

1.836.750

02/0//1995

51

Sorocaba

11

Ribeira do Iguape e Litoral Sul

RB

23

17.264

461.566

13/01/1996

42

Registro

12

Baixo Pardo / Grande

BPG

13

8.332

337.871

22/03/1996

39

Barretos

13

Tietê - Jacaré

TJ

34

11.749

1.478.941

10/11/1995

36

Araraquara

14

Alto Paranapanema

ALPA

36

22.550

747.361

17/05/1996

30

Piraju

15

Turvo / Grande

TG

66

18.215

1.230.678

1512/1995

54

São José do Rio Preto

16

Tietê - Batalha

TB

36

13.149

506.836

1309/1996

39

Birigui

17

Médio Paranapanema

MP

46

21.000

681.075

02/12/1994

39

Marília

18

São José dos Dourados

SJD

26

6.327

225.133

07/08/1997

78

São José do Rio Preto

19

Baixo Tietê

BT

42

15.588

732.486

26/08/1994

45

Birigui

20/21

Aguapeí e Peixe

AP

74

28.684

815.512

19/12/1995

42

Marília

22

Pontal do Paranapanema

PP

26

17.159

487.754

21/06/1996

39

Presidente Prudente

Fonte: Prota (2010).
Notas: * Área - Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, 2005 (São Paulo, 2009)
** População - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, 2007 (São Paulo, 2009)
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Apesar de ser importante garantir formalmente a participação da sociedade civil
organizada, isso não diz muito sobre como o processo de participação acontece na prática. Na
verdade, o quadro jurídico para permitir à sociedade participar não indica até que ponto a
comunidade realmente influencia o processo de tomada de decisão nas bacias hidrográficas.
Sintetizando a pesquisa documentária e bibliográfica, descrevem-se no Quadro 1 as limitações
sobre os atores da sociedade civil para participar plenamente e de forma adequada nos
Comitês de Bacias.
Quadro 1. Limitações para a participação comunitária em Comitês de Bacias no Brasil.

Limitação

Descrição

Apesar de que a paridade é uma questão fundamental e o princípio da Lei, na prática a representação
não é tripartite. Não há equilíbrio entre o número de representantes do poder público (Municípios e
Estado), dos usuários e das organizações da Sociedade Civil.
A composição adotada pelos comitês paulistas, não observa ao disposto na Lei Federal sobre o limite
máximo de participantes do Poder Público dentro destes.
- Há dificuldades de ordem prática a serem vencidas pelos membros dos comitês, em especial da
Limitações
sociedade civil, pois a participação ativa e voluntária custa tempo e esforço.
operacionais
- A participação implica em despesas necessárias para os deslocamentos a cidades diferentes. A maioria
para a
das entidades civis atuantes com representação social não dispõe de infra-estrutura que permita a
participação
participação de seus representantes.
- É importante saber se a entidade representa o grupo social que reivindica representar e foi escolhida
Representativi- por ele. Este aspecto refere-se especificamente aos municípios que representam outros municípios e
dade das
organizações da sociedade civil que representam (que em geral são heterogêneas e dispersas).
entidades
- Os representantes da sociedade civil muitas vezes representam apenas um grupo limitado, e não todo o
segmento
- Este aspecto trata da representatividade dos representantes em relação às suas instituições. Neste
sentido, aponta questionamento sobre quem representa: o grupo vindo a interesse dentro do grupo ou a
Representativisi mesmo.
dade dos
- Em alguns casos, as decisões tomadas pela sociedade civil não refletem de fato a vontade da maioria.
representantes
- Também há problemas na representação dos municípios, cujos prefeitos nem sempre deixam seus
técnicos a par dos encaminhamentos e discussões.
Baixo nível de- A existência de deficiências na capacitação dos membros de comitês é um fator limitante para a boa
capacitação
gestão dos recursos hídricos, é condição indispensável ao bom funcionamento e à democratização do
técnica em
processo decisório.
recursos
- Para poder participar de forma efetiva é desejável e necessário conhecer conceitos, leis, organismos,
hídricos
estruturas e os instrumentos de gestão dos recursos hídricos.
- A existência de dados e informações sobre recursos hídricos é essencial ao bom funcionamento dos
comitês, colegiados responsáveis por decisões significativas para a gestão integrada das bacias. Sem
Sensibilização, informação, não há participação.
informação e - Sensibilização social para a promoção e o fortalecimento de atitudes e comportamentos alinhados à
essência da Política. Este é o primeiro passo para que cada vez mais pessoas e organizações estejam
comunicação
preparadas para participar da gestão das águas de sua região.
- O item Comunicação, Articulação e Integração externa ao sistema recebeu a pior nota de avaliação e
foi criticada por representantes dos três segmentos.
- Há uma forte divergência quando se trata dos planos de médio e longo prazo em função do baixo
Planos de
interesse dos executivos municipais em negociar matérias que ultrapassem o período do seu mandato.
Bacia
- Os Planos estão sendo feitos mais por consultores, no entanto, com pouco envolvimento dos membros
dos comitês.
- Há uma maior participação em reuniões ao discutir recursos. Quando se trata de questões de gestão de
bacias hidrográficas, a participação diminui.
Gestão de
- O fator motivador para a participação dos municípios é a nova fonte de recursos financeiros.
Recursos
- Quanto à cobrança, sua criação foi vista como uma mostra do amadurecimento do sistema e o processo
financeiros e
participativo de definição dos valores da cobrança foi apontado como fomento à negociação e à
Cobrança
participação dos atores do sistema e responsável pela baixa inadimplência no pagamento pelos seus
usuários.
Fonte: Elaboração com base em: Mariano (1996); São Paulo (1995); Souza (2000); Freitas (2000); Granziera (2001) ;
Olivi (2004); Magalhães Júnior (2007); Porto e Porto (2008); Empinotti (2010).
Composição
paritária dos
comitês
-
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3.2. Estudo de Caso: a Bacia Tietê–Jacaré e seu Comitê
A Bacia Hidrográfica do Tietê – Jacaré – UGRHI 13 (Figura 1), faz parte da Bacia do rio
Tietê, que pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. Esta UGRHI 13 está localizada na
região central do Estado de São Paulo, engloba o trecho do rio Tietê entre as barragens de
Barra Bonita e de Ibitinga e os rios Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira, ocupa uma área de
drenagem de 11.749 km² (Tundisi et al., 2008) e é composta por 34 municípios.
A UGRHI 13 possui uma população de 1.478.941 habitantes (CBH TJ, 2012), sendo 96%
concentrada em área urbana, e apresenta densidade demográfica média de 125,5 hab/km².
Nesta bacia predominam atividades econômicas voltadas ao agronegócio, com extensas áreas
de cana-de-açúcar e laranja, além de pastagens e de reflorestamento. As principais atividades
industriais nela desenvolvidas são as indústrias alimentícias, em especial de bebidas, e as
usinas de açúcar e álcool. O desenvolvimento econômico da região se deve também às
indústrias de calçados em Jaú, de máquinas e equipamentos, ao pólo tecnológico da região de
São Carlos, ao comércio de bordados em Ibitinga e ao turismo em Barra Bonita e em Igaraçu
do Tietê (CPTI, 2008).

Figura 1. Mapa da Bacia Hidrográfica do Tietê – Jacaré.

Fonte: CBH TJ (2000).

Na UGRHI TJ, a cobertura vegetal natural remanescente é composta de fragmentos da
Mata Atlântica e do Cerrado, e cobre 4,8% da área da UGRHI. As maiores áreas de vegetação
remanescente nesta bacia são encontradas nos municípios de Agudos, Brotas e São Carlos
(CPTI, 2008). O clima desta bacia é quente e úmido, com inverno seco. O índice pluviométrico
nesta UGRHI varia de cerca de 1200 mm/ano, registrados a leste de Bauru, nas vizinhanças de
Pederneiras, a 1600 mm/ano, apresentado na região de São Carlos (CBH TJ, 2009a).
Nesta bacia, a disponibilidade hídrica já é considerada crítica, uma vez que o volume de
demanda global de água supera 50% da somatória da vazão mínima das águas superficiais e da
disponibilidade total das águas subterrâneas (São Paulo, 2004, p. 19). Isso acontece em função
dos grandes volumes de água usados, em especial, para irrigação e uso industrial (São Paulo,
2009a). Nesta UGRHI, os recursos hídricos subterrâneos provêm dos aquíferos Bauru,
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Cenozoico, Guarani e Serra Geral (CPTI, 2008). O consumo de águas subterrâneas é grande
para consumo industrial (Freitas, 2000).
Entre os principais problemas desta bacia destacam-se a poluição de seus rios devido à
insuficiência de tratamento adequado dos esgotos domésticos. Apesar de apresentar índices
satisfatórios de coleta de esgotos nos diversos municípios, com uma média na bacia de 94%
dos esgotos coletados, os índices de tratamento de esgotos não acompanharam esse patamar
(São Paulo, 2009b).
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré (CBH TJ) é o órgão responsável pelo
gerenciamento da UGRHI 13. Instalado em 10 de novembro de 1995, sua Secretaria
Executiva tem sede no escritório regional do DAEE em Araraquara e conta com 36
representantes, sendo 12 de cada segmento, com direito a voz e voto (CBH TJ, 1999).
No segmento dos Municípios, os representantes titulares e suplentes deste comitê “devem
ser exclusivamente os prefeitos, não sendo permitida a delegação dessa representação para
outra pessoa (Freitas, 2000)”. Considerando a existência de apenas 12 vagas para o segmento
Municípios e de 34 cidades situadas na bacia TJ, a escolha dos prefeitos para ocupar as 12
vagas de titulares e as 12 suplências é realizada através de eleição entre eles na data da posse
do comitê a cada gestão, cuja duração é de dois anos.
O segmento Estado é composto por 12 representantes de secretarias estaduais ou
instituições ligadas a recursos hídricos e meio ambiente que exerçam suas funções em
unidades regionais existentes na UGRHI 13. Os membros do Estado são designados
formalmente pelas entidades representadas (CBH TJ, 1999).
A composição do segmento Sociedade Civil é a que mais diverge entre os comitês do
estado, pois deve ser considerada a especificidade regional. Esta composição, como definida
pelo estatuto do CBH TJ, é feita por 12 representantes titulares e 12 suplentes, incluindo as
seguintes categorias: (2) Representante dos Usuários urbanos e rurais de águas; (1)
Representante da indústria de água; (3) representantes das Universidades e (1) dos Institutos
de Pesquisas; (1) representante das Entidades Ambientalistas e (1) das Entidades de
Recuperação Florestal; (1) representante das Associações de Classes e Sindicatos e (1) das
Associações Técnicas e (1) representante das Associações de Esportes, Turismo, Lazer e
Navegação (CBH TJ, 1999).
O CBH TJ é presidido por um dos seus membros, eleito por seus pares, com mandato de
dois anos, cabendo uma reeleição. Isto é igual a vice-presidente. A Secretaria Executiva é
eleito pelo CBH TJ, com mandato de dois anos e não há restrição à reeleição deste cargo pelo
seu estatuto. Cabe ressaltar que cada cargo deverá ser ocupado por um dos três segmentos que
compõem o comitê. As funções de membros deste comitê não serão remuneradas (CBH TJ,
1999).
Em 2008 encontravam-se atuantes neste comitê 5 Câmaras Técnicas: de Planejamento e
Gestão, de Águas Subterrâneas, de Recursos Naturais, de Saneamento e de Educação
Ambiental (CPTI, 2008), e também o Grupo de Trabalho de Cobrança.
Conforme apresentado no relatório Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São
Paulo (2007), a implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos neste comitê
apresentava a seguinte situação: i) Os instrumentos Relatório de Situação dos Recursos
Hídricos e Plano de Recursos Hídricos da Bacia encontravam-se implementados; ii) Os
instrumentos Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e Cadastro de Cobrança
encontravam-se em implementação; iii) O Enquadramento dos Corpos d’Água encontrava-se
“em conformidade com o Decreto Estadual 10755/77, porém há necessidade de atualização”;
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e iv) O Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos apresentava dificuldades para sua
implementação.
Quanto à sua participação no Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), este
comitê tem recebido recursos anualmente que, de 1997 a 2009, somam R$ 19,7 milhões, dos
quais cerca de 40% foram aplicados em coleta e tratamento de esgotos. Neste período foram
recebidos 302 projetos, dos quais 184 foram aprovados para financiamento (CBH TJ, 2009a).
3.3. Processo de Estabelecimento de Instrumentos de Gestão da Água na Bacia Tietê–
Jacaré: Plano de Bacia e Cobrança pelo Uso da Água
A Revisão do Plano de Bacia da UGRHI 13 foi elaborada por uma empresa de
consultoria contratada. Para contar com a participação do CBH, técnicos de órgãos do
governo, entidades e instituições locais, definiu-se que tal participação aconteceria via
câmaras técnicas (CPTI, 2008). Uma das formas escolhidas para propiciar ampla participação
foi a realização de audiências públicas.
As metas foram propostas e organizadas considerando-se três níveis ou componentes, a
saber: 1) Metas Estratégicas da Gestão de Recursos Hídricos; 2) Metas Gerais; e 3) Metas
Específicas. Conforme descrição feita por membros entrevistados, durante o ano de 2009 foi
realizada a priorização das metas finais deste Plano. Inicialmente foram formuladas 149 metas
por meio de oficinas, sendo reduzidas a 37, que em seguida foram hierarquização por meio
eletrônico, priorizando as 10 primeiras metas. Esse projeto foi discutido em reuniões de
câmaras técnicas e o andamento do projeto foi assunto das reuniões plenárias e sua aprovação
se deu na plenária com alguns ajustes necessários.
As Conclusões do Relatório de Situação de 2009 mostram as limitações do plano em
termos das metas identificadas: “Pode-se observar que não existe no Plano de Bacia metas e
ações claras e objetivas que possam orientar as ações do Comitê como gestor. Ficou evidente
a necessidade de mudança conceitual na formulação do próximo Plano de Bacia que deverá
indicar metas específicas, objetivas e mensuráveis que servirão de base para a aplicação dos
recursos advindos da cobrança” (CBH TJ, 2009b, p. 7).
Para a Cobrança pelo Uso da Água, em 2007 foi montado um Grupo Técnico na Reunião
da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão, a partir das inscrições dos interessados (CBH
TJ, 2009a). Para possibilitar a participação de todos os 25 representantes inscritos, a formação
deste grupo não seguiu a diretriz de representação paritária entre os três segmentos, como
adotada na composição dos membros da plenária e das câmaras técnicas. Sendo assim,
participaram deste grupo 13 representantes do segmento Sociedade Civil, 8 representantes do
segmento Estado e 4 representantes do segmento Municípios.
De forma a promover diálogo e ampliar o impacto das discussões sobre a cobrança pelo
uso da água na UGRHI 13, foram realizadas reuniões abertas em várias cidades da bacia,
visando divulgar o tema cobrança e discutir seus critérios com o público envolvido. Em março
de 2009, o grupo apresentou a minuta de deliberação com a proposta para implantação da
cobrança na bacia do Tietê–Jacaré, para aprovação na plenária do comitê (CBH TJ, 2009a).
Posteriormente foram feitas algumas alterações na deliberação e no Relatório de
Fundamentação da Cobrança, por recomendação dos membros destas câmaras, e
encaminhados para aprovação na reunião plenária do CRH. Também foram incorporadas
alterações solicitadas pelo Governo do Estado. Finalmente, em 10/12/2010, foi publicado no
Diário Oficial o Decreto nº 56.505, que aprova e fixa os mecanismos e valores a serem
cobrados pelo uso dos recursos hídricos da UGRHI Tietê - Jacaré – TJ (São Paulo, 2011).
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3.4. O Trabalho de Campo: Processos Participativos Vistos pelos Envolvidos
Os resultados apresentados neste item referem-se às respostas obtidas durante a aplicação
do questionário junto aos membros titulares do Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê – Jacaré.
Com base nesta informação, pode-se ver como os membros da Comissão da Bacia
observaram o processo participativo em relação a: Participação dos envolvidos no
planejamento e na tomada de decisão; Representatividade da entidade; Representatividade do
representante; Informação e comunicação aos envolvidos; Capacitação técnica em recursos
hídricos; Processo de estabelecimento do Plano de Bacia e Processo de formulação dos
critérios da cobrança. No final, eles também foram solicitados a fazer um Balanço Final da
participação e do Comitê deles.
Esta estrutura permite comparar esta avaliação interna com avaliação documental e
bibliográfica apresentada no Quadro 1, que resume as conclusões de investigações externas
em torno das limitações da Sociedade Civil de participar plenamente no Comitê das Bacias.
3.5. Participação dos envolvidos no planejamento e na tomada de decisão
Ao se analisar os resultados referentes às condições de participação dos membros do
comitê TJ, nota-se problemas localizados de dificuldade para uso do carro da entidade e
demora em ressarcimento de despesas. Apesar dessas dificuldades, a prática da carona e o
fornecimento de lanches pelo comitê, não só solucionam boa parte destes problemas, como
proporcionam uma maior integração entre seus membros.
Percebe-se, porém, que os problemas decorrentes de disponibilidade de agenda são mais
frequentes e provocam um alto número de faltas em reuniões. Membros dos três segmentos
declararam problemas de agenda e de acúmulo de atividades, deles próprios ou de colegas.
Destaca-se aqui a dificuldade dos representantes da Sociedade Civil que, por trabalharem em
empresas privadas ou públicas, geralmente diferentes das instituições que representam no
comitê, teriam mais problemas em se ausentar para as atividades do comitê em horário de
trabalho. O excesso de faltas também é provocado pelo baixo comprometimento de alguns
representantes, ou ainda de suas entidades, dificultando o comparecimento de seus
profissionais. Visando minimizar o número de faltas, foi sugerida a implantação de algum
critério para a perda da vaga do membro, ou até mesmo da entidade, após um limite
estipulado de faltas.
Apesar de 16 entrevistados não apontarem problemas relativos à composição atual do
CBH TJ, os outros 12 representantes apresentaram várias críticas e sugestões durante as
entrevistas, que podem ser separadas em 3 assuntos distintos: i) Questões provocadas pela
divergência da legislação estadual e federal de recursos hídricos, que abrangem os comitês
estaduais no geral, tais como: composição tripartite, onde Estado e Município são
considerados separados, e não unidos como poder público; ausência de instituições federais; e
também ausência do segmento dos usuários em separado; ii) Representação do segmento
Municípios: obrigatoriedade de ser feita por prefeitos, inclusive na suplência, e não
possibilidade de participação de todos os municípios da bacia; e iii) Necessidade de revisão
das vagas da Sociedade Civil devido a: ausência de representação de moradores de baixa
renda, sociedades de bairros ou excluídos; mais vagas para ONGs e para a agroindústria;
questionamento da participação de associações como Sociedade Civil; e das 3 vagas para
universidades.
É importante citar que as vagas das Associações de Classes e Sindicatos e das
Associações Técnicas, do segmento Sociedade Civil, são usualmente preenchidas por
funcionários das instituições municipais ou estaduais que atuam na bacia. Isso é visto por
alguns como um desvio de representação, pois tais profissionais, em razão de seu vínculo
empregatício, não têm autonomia para se pronunciar como Sociedade Civil.
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Na composição atual deste comitê, alguns órgãos estaduais preenchem suas vagas de
titular e suplente com profissionais de diferentes regionais atuantes na bacia. Isso, porém, não
é praticado por todos os órgãos. Um dos representantes estaduais, cuja regional ocupa as duas
vagas disponibilizadas para sua entidade, relatou que não se sente em condições de atuar pela
bacia toda, prejudicando assim os municípios desta bacia que ficam fora de sua área de
atuação.
Conforme relatado por alguns membros, o aumento de vagas do comitê para possibilitar
a participação de todos os municípios da bacia já foi proposto, amplamente discutido e não
obteve aprovação da plenária. A proposta consistia no aumento para 17 vagas titulares e 17
suplentes, nos 3 segmentos, passando assim o total de membros do comitê de 36 para 51. Tal
aumento possibilitaria ampliar a participação de diferentes regionais das instituições estaduais
que atuam na bacia, também solicitada por este segmento, e fortaleceria a participação de
maior número de entidades da sociedade civil, algumas atualmente não representadas.
3.6. Representatividade da entidade
Todos os representantes reconhecem a importância da participação de sua entidade e
defendem a manutenção da vaga para sua instituição. Esse fato ficou evidente em 3
representações da Sociedade Civil, onde os membros, apesar de demonstrar intenção em
deixar o comitê, permanecem atuando, pois declararam ter dificuldade em indicar algum
colega na entidade para substituí-los nessa atividade.
Pelo estatuto dos comitês estaduais paulistas, no segmento Estado, os representantes são
indicados pelas instituições detentoras de vagas conforme distribuição do estatuto do comitê e
devem representar os interesses de sua instituição. No segmento Municípios, no qual as
prefeituras eleitas devem representar as demais, muitos representantes municipais agem como
se representassem apenas seus próprios municípios. Notou-se surpresa em alguns
entrevistados ao serem questionados sobre consulta a seus pares e divulgação das decisões do
comitê, o que demonstra que nem todos conhecem essa determinação do estatuto. No
segmento Sociedade Civil, no qual as entidades participantes são eleitas por seus pares, isso
não é tão marcante, pois elas costumam trocar informações entre seus pares no comitê,
mesmo que apenas em algumas ocasiões.
3.7. Representatividade do representante
Para analisar a posição do representante em sua entidade, buscou-se conhecer o cargo
que cada um ocupa. Além dos prefeitos, autoridade máxima em seus municípios, os demais
representantes também ocupam cargos que mostram ter condições de se posicionar em nome
das entidades que representam. Apenas 4 pessoas do segmento Estado atualmente não ocupam
cargos gerenciais.
Quanto ao tempo de atuação neste comitê, 75% declararam ter começado a atuar no CBH
TJ após o ano 2000. É importante ressaltar que 6 membros, representando 21% desta amostra,
atuam desde a fundação deste colegiado. Dentre os entrevistados, 16 membros, sendo apenas
1 do segmento Municípios, atuam ou já atuaram em câmaras técnicas, demonstrando assim
um maior conhecimento das tratativas do comitê. Observou-se baixa participação dos
representantes de municípios nestas câmaras. As atividades das câmaras técnicas são de
extrema importância neste comitê, pois, segundo comentários, “raramente a plenária modifica
decisão de câmara técnica”. E todos afirmaram considerar sua participação no comitê
importante para a gestão da bacia. Maior atenção, portanto, deveria ser dada para internalizar
na avaliação do funcionamento do comitê a participação nas câmaras técnicas.
Tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a documental, mostram que, em muitos casos, o
representante se auto-representa, e não a sua instituição. Buscando avaliar o quanto isso
ocorre no caso do CBH Tietê – Jacaré, foram feitas as 4 questões sobre posicionamento do
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representante. Os resultados mostraram que 6 membros, sendo 3 do Estado, realmente buscam
representar os interesses de sua entidade, não só por meio de apoio de colegas, mas também
compartilhando ideias, pois responderam positivamente às 4 questões. Dentre os demais, isto
aparece com menor intensidade. A “auto-representação” parece acontecer, pelo menos, em 4
casos neste comitê, visto que 4 representantes, dos quais 2 estaduais, 1 municipal e 1 da
Sociedade Civil, responderam negativamente a todas as questões.
3.8. Capacitação técnica em recursos hídricos
Sem dúvida, trata-se de um público diferenciado, com significativo grau de instrução e
variedade de formações, com concentração na área de engenharia. Uma parte desta formação
variada, incluindo algumas não ligadas ao assunto recursos hídricos, se deve à participação
dos prefeitos. Porém, boa formação não é suficiente para um bom desempenho na área de
gestão das águas.
Com o objetivo de avaliar os conhecimentos específicos dos membros do TJ, foram feitas
perguntas sobre as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e seus instrumentos de
gestão. Os resultados encontrados mostram que a maioria dos entrevistados considera
conhecer bem ou muito bem tais políticas, porém a maioria conhece apenas os principais
instrumentos - cobrança, plano de bacia e outorga. Notou-se, nesta pergunta, uma pequena
confusão com instrumentos da política ambiental, e também com outros dispositivos de
recursos hídricos, não instituídos como instrumentos.
3.9. Informação e comunicação aos envolvidos
Consta no estatuto do CBH TJ que todas as informações disponíveis na secretaria
executiva devem ser disponibilizadas a todos os membros do comitê. Ao serem perguntados
sobre o recebimento de informações relativas à implantação dos instrumentos de gestão em seu
comitê, 25 entrevistados responderam positivamente. O mesmo não aconteceu em relação às
informações de outras bacias, mesmo as vizinhas, quando apenas 11 representantes declararam
receber informações, 12 declararam receber poucas e 5 declararam que nunca recebem. A
sugestão ouvida é que precisa ter um mecanismo para isso.
A maioria dos entrevistados também declarou conhecer bem ou muito bem a revisão do
Plano de Bacia e os critérios definidos para a implantação da cobrança pelo uso da água neste
comitê, embora tenha se observado o problema de ausência de determinados membros,
alegando falta de agenda.
Cabe citar aqui uma deficiência apontada por um entrevistado sobre a ausência de um
banco de dados no comitê, onde ficassem disponibilizados a todos os interessados os diversos
dados, projetos e relatórios produzidos ou referentes à bacia.
3.10. Processo de estabelecimento do Plano de Bacia
O processo de estabelecimento da Revisão do Plano da Bacia Tietê – Jacaré foi
contratado junto a diversas entidades com a condição de ser desenvolvido de maneira
participativa. O contrato para esse trabalho recebeu recursos do FEHIDRO e foi objeto de
várias reuniões plenárias e de câmaras técnicas. Por esta razão, a maioria das respostas sobre
participação das entidades componentes deste colegiado se apresentou positiva.
Nota-se, porém, que o processo adotado para elaboração do Plano desagradou,
principalmente, por dois motivos: foi considerado muito demorado e, mesmo assim, não
apresentou o produto com a qualidade esperada pelos membros do comitê. Ao serem
questionados se tal Plano aborda os principais problemas e demandas da bacia, apenas metade
das respostas foi positiva, uma foi negativa e as demais foram parciais. Estas questões são
relevantes no que se refere à efetiva participação dos membros nas diversas atividades do
comitê, sejam as reuniões ordinárias ou as câmaras técnicas. Na eventual ausência crônica de
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determinados representantes, pode haver fragilização no processo de diálogo e da própria
adoção de fatores chaves na tomada de decisão pelos atores em suas atividades nos diversos
municípios. A consulta aos membros do comitê feita por meio de correio eletrônico para
hierarquização das metas finais do Plano de Bacia, foi considerada inadequada por alguns
entrevistados, pois não foram seguidas as regras de votação proporcional por segmento
normalmente adotada no comitê, podendo então ter sofrido distorção por algum segmento
mais participativo.
Na reunião conjunta das câmaras técnicas, onde poucos presentes participaram
ativamente, também se verificou descontentamento de parte dos representantes presentes pelo
produto apresentado, tendo sido comentado que o comitê deveria ter se envolvido mais
ativamente na revisão deste material. Neste sentido, o formato em que se dá a integração das
atividades desenvolvidas pelas câmaras e sua apropriação pelo Comitê é tema chave na
adequada gestão do comitê. Ao serem questionados sobre a importância da participação das
entidades do comitê na elaboração do Plano de Bacia, 13 entidades se mostraram favoráveis,
5 apenas parcialmente e uma resposta foi negativa.
3.11. Processo de formulação dos critérios da cobrança
É nítida a satisfação dos entrevistados em relação aos critérios formulados para a
implantação da cobrança nesta bacia, não só pelo número de respostas positivas, mas também
pelos comentários sobre a participação no processo e as oportunidades que todos tiveram para
conhecer e opinar sobre eles. “O trabalho foi fantástico” comentou com entusiasmo um
representante da Sociedade Civil, ao se referir às atividades do GT Cobrança Água.
Aproximadamente metade dos entrevistados respondeu que ele próprio ou outro representante
de sua instituição participou diretamente do Grupo de Cobrança, demonstrando concordar que
a construção de tais critérios foi, na visão dele, democrática.
Foram, porém, colocadas três questões importantes: i) que as pessoas em geral ainda não
entenderam o que é a cobrança; ii) que o consumidor final não foi ouvido; e iii) resta a dúvida
sobre o impacto da cobrança na tarifa de água de um grande consumidor. Tais questões
reforçam o questionamento sobre a composição do comitê em relação à representação dos
usuários diretos.
Conforme comentários dos entrevistados, os critérios empregados atualmente para a
distribuição dos recursos pelo FEHIDRO causam muitos descontentamentos, apesar do
aprimoramento por ocasião da última revisão realizada em 2009 e da grande atenção que este
assunto recebe por parte da maioria dos membros deste colegiado. É importante considerar
que, após a implantação da cobrança, haverá um significativo acréscimo dos recursos a serem
distribuídos anualmente pelo comitê, e os critérios para seleção dos projetos a serem
beneficiados com tais recursos precisarão receber mais atenção por parte de seus membros.
3.12. Balanço final da participação e do Comitê
O Comitê Tietê – Jacaré é visto por boa parte de seus membros como um dos mais
adiantados do Estado, sendo inclusive considerado como um “comitê de vanguarda” por um
membro antigo. Dentre os 28 entrevistados, 13 membros estão satisfeitos com a gestão atual
da bacia, porém alguns afirmam isto tomando por base os poucos recursos financeiros e
humanos disponíveis no comitê. Dentre os 9 que se declaram parcialmente satisfeitos,
percebe-se a insatisfação com a morosidade na tomada de decisão e a dedicação a assuntos
emergenciais, não conseguindo trabalhar nas questões mais voltadas à poluição das águas da
bacia. A condução das reuniões e do comitê recebeu elogios de alguns membros, porém
outros consideram as câmaras técnicas pouco produtivas.
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Entre os motivos apresentados pelos três representantes que se declaram insatisfeitos,
destaca-se uma situação muito citada por outros entrevistados, em diversas perguntas: “hoje o
comitê é igual a um balcão”. A distribuição de recursos financeiros disponibilizados pelo
FEHIDRO é o principal chamariz do comitê, tanto para os interessados em obter
financiamentos, quanto para os encarregados pela análise e priorização dos projetos inscritos
anualmente. Muitas reuniões, tanto de câmaras técnicas, quanto plenárias, se dedicam a esse
assunto. E são as reuniões onde há maior participação, pois “alguns só vão para escolher
projetos; costumam brigar por projetos”. Vale aqui destacar ainda esta fragilidade que pode
haver no que se refere à participação (ou graus de participação) e comprometimento. As
reuniões que tratam de assuntos ligados à gestão da bacia não atraem os representantes em
geral, principalmente os prefeitos. Outros motivos de insatisfação são a falta de participação
do comitê nas discussões e elaboração dos planos municipais de saneamento; falta de banco
de dados e projetos no comitê e ausência da agência de bacia.
A plena satisfação com o atual sistema de gestão de recursos hídricos no estado foi
declarada por 11 entrevistados, sendo importante destacar duas justificativas: a importância da
adoção de um sistema participativo, mesmo que moroso, pois “toda a sociedade tem
oportunidade de participar”; e a experiência de “democratização de gestão pública”, que
demonstrou eficiência, e poderia ser expandida para outros segmentos.
Dentre os problemas apresentados pelos 14 membros que se declaram parcialmente
satisfeitos, cabe destacar a desarticulação da gestão das bacias, tanto entre os municípios e o
estado, especialmente quanto ao planejamento de uso do solo, como também entre as próprias
secretarias estaduais; a demora para aplicação da legislação de proteção aos recursos hídricos;
a falta da implementação efetiva da cobrança; e a falta de pessoas engajadas com tempo e
disposição para fazer.
A pergunta sobre satisfação das entidades com a atual gestão de recursos hídricos no
estado obteve apenas 10 respostas, sendo 6 delas positivas. Novamente foi enfatizada a
importância dos comitês com sua forma democrática e tripartite. Porém, foi ressaltada a
necessidade de maior ação do estado para solucionar os problemas existentes e usar a
comunicação de massa para maior esclarecimento da população. A justificativa apresentada
por uma das 3 pessoas parcialmente satisfeitas demonstra a necessidade do comitê reavaliar
suas ações atuais em relação aos seus objetivos principais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da revisão de literatura e documental, esta pesquisa destaca o reconhecimento da
sociedade internacional e nacional da importância da participação pública de todos os
envolvidos no processo de planejamento e na tomada de decisão. E, neste enfoque de gestão,
apontou-se a necessidade de proporcionar condições de participação a todos os membros nas
atividades do comitê, e de garantir espaço para todos os envolvidos por meio de uma
composição adequada dos colegiados e de um formato eficiente de operacionalização das
atividades.
Assim, mostrou-se também a importância de observar a representatividade das entidades
participantes do comitê, em especial nos segmentos Municípios e Sociedade Civil, nos quais
as entidades são eleitas e representam sua categoria; bem como a representatividade dos
representantes em relação a suas instituições, para se evitar a auto-representação, de forma a
fortalecer a ideia da participação no seu sentido mais completo.
Quanto à participação constatou-se que: alguns membros enfrentam problemas práticos
para se deslocar aos locais das reuniões, e muitos apresentam problemas de agenda,
ocasionando, então, muitas faltas às reuniões. A composição atual do comitê TJ não garante
espaço a todos os envolvidos com recursos hídricos na bacia, visto que hoje não há vagas para
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moradores de baixa renda ou sociedades de bairros; atualmente há poucas vagas para setores
que deveriam ter representação mais significativa, como o de usuários; e a comunicação e a
troca de informações no âmbito do CBH TJ se dão, principalmente, pelo envio de materiais
pela secretaria executiva por ocasião das reuniões, e foi considerada eficiente por seus
membros.
Quanto aos aspectos territoriais e de divergência legal nos níveis de governo identificouse que: A divisão das UGRHIs não segue os limites das bacias hidrográficas e não é adotada
pelos órgãos de governo para suas divisões regionais, provocando problemas para as
representações de tais órgãos nos comitês. Há também divergência entre a legislação federal e
a paulista quanto aos segmentos participantes dos comitês em relação à participação dos
usuários no segmento Sociedade Civil, pela legislação paulista, e como segmento separado, na
legislação federal. Pela legislação estadual, o poder público está representado por 2/3 dos
votos, sendo 1/3 para representantes estaduais e 1/3 para municipais, acima, portanto, dos
50% estipulados pela Lei Federal.
Sobre a participação dos representantes nos processos decisórios do CBH TJ constatouse que: Há um significativo descontentamento em relação ao número excessivo de faltas,
tanto em plenárias quanto em reuniões de câmaras técnicas, sendo que parte delas acontece
por baixo comprometimento de alguns representantes, ou ainda de algumas instituições. As
respostas obtidas mostraram que a presença dos membros, em especial do segmento
Municípios, é maior em reuniões cujas pautas tratam de assuntos de interesses financeiros. Os
assuntos referentes puramente à gestão da bacia ainda não conseguem atrair a atenção
necessária de parte dos membros do Comitê Tietê–Jacaré.
Quanto a análise da participação dos representantes do Comitê Tietê–Jacaré nos
processos decisórios relacionados à implementação de dois instrumentos de gestão nesta
bacia: Plano de Bacia e a Cobrança pelo uso da água, obteve dois resultados distintos. O
processo adotado para a Revisão do Plano, elaborada por diversas entidades, contou com a
participação dos membros do comitê em ocasiões específicas, atendendo à condição de
participação proposta pelo próprio comitê. Esse contrato, porém, foi considerado muito
demorado e ainda não foi encerrado oficialmente, provocando desmotivação entre os
membros do comitê. Avaliada positivamente pela maioria dos representantes, a formulação
dos critérios da Cobrança foi executada por um Grupo de Trabalho formado por
representantes de instituições ligadas ao comitê, sob a coordenação de um profissional
membro deste colegiado. Foi um “trabalho fantástico”, bem coordenado, focado e
democrático, na opinião da maior parte dos representantes entrevistados.
Apesar da satisfação em relação aos resultados dessa atividade, percebe-se que o
verdadeiro sentido da cobrança, como instrumento de gestão, ainda não foi entendido
completamente pelo comitê e pela população em geral. Muitos a enxergam somente como
uma nova fonte de recursos para financiamentos. Foi notada também a ausência de uma
participação mais significativa do segmento de usuários durante os trabalhos do Grupo, visto
que serão os diretamente impactados por este instrumento, reforçando assim a necessidade de
análise da representatividade deste segmento na composição deste colegiado.
Ao finalizar esta discussão, é possível inferir que a participação dos atores envolvidos
nos comitês de bacias hidrográficas tem contribuído para criar as condições necessárias para a
implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos no Estado de São Paulo. Tal
afirmação justifica-se, pois as decisões tomadas nos comitês de bacia, geralmente por
consenso, são aceitas mais facilmente e dificultam, ou até mesmo inviabilizam, decisões
clientelistas ou movidas apenas por interesses políticos.
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5. CONCLUSÕES
O princípio da participação das partes interessadas na gestão dos recursos hídricos é
consenso na literatura, e há reconhecimento também por parte dos conselheiros entrevistados
no estudo de caso do CBH TJ. Dois instrumentos importantes para a gestão de bacias
hidrográficas - Plano de Recursos Hídricos e a Cobrança pelo Uso da Água foram estudados
para o comitê em questão. Foi dado foco no papel da participação dos conselheiros, enquanto
representantes das partes interessadas da bacia, na implementação dos instrumentos em
questão. Observou-se maturidade no processo de gestão empreendido pelo comitê no período
analisado, e a participação, na visão dos conselheiros, tem sido uma das peças chave no
avanço das discussões e na operacionalização do planejamento da bacia e da cobrança pelo
uso da água enquanto instrumento econômico. Ao mesmo tempo, o processo de participação
na sua dimensão mais ampliada (paridade, representatividade, integração e parceria,
engajamento) ainda tropeça em problemas de agenda dos conselheiros, na comunicação e
diálogo dos representantes com seus respectivos representados, e também que discussões e
recomendações no âmbito do comitê sejam efetivamente internalizadas pelas instituições
atuantes no âmbito da bacia hidrográfica do TJ.
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RESUMO

A Península Antártica Oeste é uma das regiões do planeta que está se aquecendo
rapidamente e apresenta alta diversidade animal principalmente ao longo de sua plataforma
continental. Esta região também é de grande importância devido à mistura causada pela
interação de águas do Mar de Weddell (MW), do Estreito de Bransfield (EB) e da Corrente
Circumpolar Antártica (CCA) que transmitem características termohalinas e nutrientes de
diferentes locais de formação e mais tarde se conectam com todos os oceanos do planeta.
Entretanto, estudos sobre a variabilidade temporal das condições oceanográficas desta região
que consequentemente determinam a formação de massas d’água, são escassos em função das
dificuldades logísticas envolvidas em levantamentos oceanográficos e monitoramentos
tradicionais durante os meses de inverno. Para esse trabalho, variações da estrutura
termohalina e das massas d’água nas proximidades e abaixo do gelo marinho na região norte
da Península Antártica (PA) e Mar da Escócia (ME) foram registradas entre os meses de
fevereiro e novembro de 2008 por duas fêmeas de elefante-marinho do sul (EMS, Mirounga
leonina) instrumentadas com Conductivity–Temperature–Depth/Satellite-Relay Data Logger
(CTD–SRDL). 1330 perfis verticais de temperatura e salinidade foram coletados por estes
indivíduos que foram instrumentados pelo Projeto MEOP-BR na Ilha Elefante, Shetlands do
Sul. Esses perfis, juntamente com diagramas de estado espalhado permitiram a identificação
de massas d’água e suas alterações na estrutura vertical oceânica. Dentre as massas d’água
identificadas citamos: Água de Superfície Antártica (AASW), Água de Inverno (WW), Água
Cálida Profunda (WDW), Água Cálida Profunda Modificada (MWDW), Água Circumpolar
Profunda (CDW), Água Profunda Circumpolar Superior (UCDW), Água Profunda
Circumpolar Inferior (LCDW) e Água de Plataforma de Gelo (ISW). Nossos resultados
mostram que a estrutura vertical oceânica sofre alterações que tradicionalmente não podem
ser monitoradas, principalmente durante o inverno austral, e que os EMS são importantes e
modernas plataformas para coleta de dados oceanográficos, permitindo um aumento em nosso
conhecimento dos processos oceanográficos na região antártica.
Palavras-chave: Estrutura termohalina, massas de água, península Antártica, elefante-marinho do sul,
oceano austral.
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Thermohaline structure and water masses in the north of Antarctic
Peninsula from data collected in situ by southern elephant seals
(Mirounga leonina)
ABSTRACT

The Western Antarctic Peninsula is rapidly warming and exhibits high indices of
biodiversity concentrated mostly along its continental shelf. This region has great importance
due to the the mixing caused by the interaction of waters from Weddell Sea (MW), Bransfield
Strait (EB) and the Antarctic Circumpolar Current (CCA) transmits thermohaline
characteristics and nutrients of different sites and finally connects with all the world’s oceans.
However, studies focusing on the temporal variability of the region’s oceanographic
conditions that finally determine the water mass formation are sparse due to the logistical
difficulties of conducting oceanographic surveys and traditional monitoring during the winter.
For this study, variations of the thermohaline structure and water masses in the vicinity and
below the sea ice in the North of the Antarctic Peninsula (AP) and Scotia Sea (SS) were
recorded between February and November 2008 by two female southern elephant seals (SES,
Mirounga leonina) tagged with Conductivity–Temperature–Depth/Satellite-Relay Data
Logger (CTD–SRDL). One thousand three hundred and thirty vertical profiles of temperature
and salinity were collected by seals which were tagged by the MEOP-BR Project team at the
Elephant Island, South Shetlands. These profiles, together with spread state diagrams allowed
the identification of water masses and their variances in the ocean’s vertical structure. Among
the set of identified water masses we cite: Antarctic Surface Water (AASW), Winter Water
(WW), Warm Deep Water (WDW), Modified Warm Deep Water (MWDW), Circumpolar
Deep Water (CDW), Upper Circumpolar Deep Water (UCDW), Lower Circumpolar Deep
Water (LCDW) and Ice Shelf Water (ISW). Our results show that the oceanic vertical
structure undergoes changes that cannot be traditionally monitored, particularly during the
Austral winter and that SES are important and modern oceanographic data collection
platforms allowing for the improvement of our knowledge of oceanographic processes in the
Antarctic region.
Keywords: Thermohaline structure, water masses, Antarctic peninsula, southern elephant seal, austral
ocean.

1. INTRODUÇÃO
Dificuldades na realização de medidas in situ no Oceano Austral (OA) comprometem o
entendimento deste sistema, dificultando a interpretação da influência das mudanças
climáticas sobre esta região (Hofmann e Klinck, 1998; Boehme et al., 2009; Gordon, 1966). A
maioria das medições realizadas nesta área se concentra durante o verão austral, quando a
ausência de gelo marinho permite a navegação e possibilita a realização de expedições
científicas. A concentração de dados obtidos nessa época faz com que os resultados
encontrados sejam extremamente tendenciosos, não revelando a variabilidade associada às
verdadeiras feições oceânicas entre o final do outono e final da primavera e fazem com que
abaixo do gelo marinho, o Oceano Antártico permaneça pouco ou praticamente sem
observações (Hofmann e Klinck, 1998; Boehme et al., 2009).
Graças ao avanço da microeletrônica, foram desenvolvidas plataformas remotas de
coletas de dados (PCDs) que por possuírem sensores de pressão, temperatura e condutividade
atuam como mini-CTDs (Conductivity-Temperature-Depth). Essas plataformas, por serem
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relativamente pequenas, puderam ser fixadas em predadores topo de cadeia trófica e utilizadas
como alternativa para coleta e transmissão de dados oceanográficos em tempo quase real
(Charrassin et al., 2008). Diversos mamíferos marinhos, inclusos os elefantes marinhos do sul
(EMS, Mirounga leonina), habitam oceanos sazonalmente cobertos de gelo, e regularmente
mergulham abaixo e nas proximidades do gelo onde muitas técnicas observacionais não
podem operar efetivamente (Biuw et al., 2007).
Motivado pelo sucesso do Projeto SEaOS (Southern elephant seals as oceanographic
samplers), que aumentou cerca de 30 vezes o número de perfis oceanográficos coletados ao
sul da latitude 60 ºS durante o ano de 2005 (Charrassin et al., 2008), durante o 4° Ano Polar
Internacional foi idealizado e executado o Projeto MEOP (Marine Mammal Exploration of the
Oceans Pole to Pole). O projeto MEOP, através da ação conjunta de nove países,
instrumentou simultaneamente mamíferos marinhos no Ártico e na Antártica objetivando os
estudo comportamental e coleta de dados oceanográficos. Como contrapartida a esse projeto
internacional, o MEOP-BR foi estabelecido no Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)
e instrumentou com mini-CTDs 32 indivíduos de EMS entre 2008 e 2010 na Ilha Elefante (IE,
61.2°S 55.3°W), norte do Estreito de Bransfield (EB), Antártica.
A região de estudo (Figura 1), composta pelas áreas a noroeste do Mar de Weddell,
(MW), o Mar de Escócia (ME) e a porção norte do EB, tem sido objeto de investigação de
diversos autores (Gordon et al., 1977; Patterson e Sievers, 1980; Whitworth III et al., 1994;
Muench e Gun, 1990; Orsi et al., 1995). A grande maioria desses autores, porém, utiliza
dados de expedições científicas coletados durante uma única época do ano, o verão austral
(Meredith et al., 2011), o que causa uma grande tendência nos resultados apresentados pois
exclui a variabilidade sazonal dos mesmos.
O ME (Figura 1) é uma bacia relativamente pequena no sudoeste do setor Atlântico do
OA. Este é contornado por uma batimetria acidentada a norte, sul e leste (Elevação Norte do
Mar da Escócia (ENME), Elevação Sul do Mar da Escócia (ESME) e pelo Arco das Ilhas
Sandwich do Sul, respectivamente) estando aberto para Passagem de Drake (PD) no Oeste. A
bacia central é geralmente mais profunda que 3000 m, com relativamente poucas
características topográficas onde a bacia leste tem a mais complexa batimetria. As Ilhas
Georgia do Sul estão na porção final leste da Cordilheira Norte do Mar da Escócia (CNME), a
leste é a passagem mais profunda, que permite trocas entre a bacia do Mar da Escócia e a
Bacia da Georgia do Sul a norte (Thorpe et al., 2002). O ME é limitada pela Terra do Fogo,
Ilhas Georgia do Sul (IGS), Ilhas Sandwich do Sul (ISdS), Ilhas Orcadas do Sul (IOrS) e pela
Península Antártica (PA), contornado a oeste pela PD. A separação das águas do MW e do
ME é denominada Confluência Weddell-Escócia (Gordon, 1967), onde há mistura de águas
da Corrente Circumpolar Antártica (CCA) e do Giro de Weddell (GW) com águas da
plataforma noroeste do MW (Whitworth III et al., 1994).
A Confluência Weddell-Escócia (CWE) é considerada uma região de grande mistura de
massas d’água devido à forte turbulência gerada pela elevação de águas originadas no MW ao
atravessar a ESME e pelo cisalhamento do CCA com GW (Franco et al., 2007). O ME pode
ser um importante contribuinte para a mistura de massas d’água necessária para o balanço da
circulação de revolvimento oceânico global (Heywood et al., 2002). Este fato é importante
para melhor quantificar quanto desta água densa e profunda entra através bacia da ESME.
Além disso, o monitoramento desta região melhoraria as estimativas do transporte meridional
de águas profundas do OA, o que levará a uma maior compreensão do clima global e sua
variabilidade (Franco et al., 2007).
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Figura 1. Localização dos perfis coletados na região norte da península Antártica pelos CTD 42
(06/02 à 29/08 – linha verde) e CTD 46 (04/02 à 15/11 – linha vermelha) e batimetria com isóbatas de
1000 m. Na figura estão representadas a frente sul da corrente circumpolar Antártica (SACCF) e a
frente de Weddell (FW), demarcando o limite sul da confluência Weddell-Escócia (CWE). Estão
também evidenciadas a península Antártica, as ilhas orcadas do sul, o estreito de Bransfield, as ilhas
Shetlands do sul, a ilha Joinvile, o mar de Escócia, o mar de Weddell e a passagem de Drake.

As regiões do ME próximas ao norte da PA sofrem influência do regime de circulação
atmosférica, formação e derretimento de gelo marinho, e através da circulação local de
diferentes áreas oceânicas adjacentes. Os processos de inclusão e transporte se dão com águas
de origem do EB, MW e da CCA (Whitworth III et al., 1994). No verão, a cobertura de gelo
se restringe à porção mais oeste do MW enquanto que, no inverno, a extensão de gelo
marinho cobre o MW e avança centenas de quilômetros na direção do ME (Muench et al.,
1992). Porém, algumas características são dominantes, gerando um padrão nas massas d’água
presentes.
Como características termohalinas das massas d’água presentes na região, a Água de
Superfície Antártica (AASW), possui valores de temperatura potencial (Θ) menores que 1 ºC
e valores de salinidade entre 33.0 e 34.50 psu, sendo definida pela sua localização acima de
200 m na coluna d’água e não por valores fixos de temperatura potencial e salinidade. Essa
massa d’água é relacionada com a alta variabilidade existente na sua região de formação
devido à variação sazonal de temperatura. Devido à maior incidência do sol no verão há,
consequentemente, um maior derretimento do gelo marinho e também uma dessalinização da
água. Entretanto, as águas superficiais frias e mais salinas são formadas por convecção no
inverno e persistem durante os meses de verão abaixo da camada superficial aquecida
(Gordon e Huber, 1984). A água que é formada da camada de mistura durante o inverno e
122

SANTINI, M. F.; MUELBERT, M. M. C.; SOUZA, R. B.; WAINER, I. E. K. C.; HINDELL, M. A. Estrutura
termohalina e massas de água ao norte da Península Antártica revelada a partir de dados in situ coletados por
elefantes-marinhos do sul (Mirounga leonina). Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 119-132, 2013.
(http:/dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.893)

permanece próxima a superfície (até ~ 100 m), é denominada de Água de Inverno (WW) e se
identifica por valores de temperatura potencial menores que -1.7 ºC e salinidade entre 34.3 e
34.44 psu. Entre 200 m e 1500 m de profundidade, a coluna d’água é preenchida em sua
camada intermediária pela água cálida profunda (WDW), com temperatura potencial e
salinidade entre 0 ºC e 1 °C, 34.6 e 34.75 psu, respectivamente. A WDW é relativamente
quente, salina e menos oxigenada do que as demais massas d’água da região. A WDW é
resultante da mistura entre a água circumpolar profunda (CDW), a WW e as camadas
inferiores da AASW que ocorre à medida que a CDW entra no MW e segue a circulação do
GW. A CDW, que é formada principalmente pela água profunda circumpolar Inferior
(LCDW) presente na circulação da CCA, é oriunda da água profunda do Atlântico norte, o
que marca seu sinal de alta salinidade (Mantyla e Reid, 1983). A WDW está sujeita a outros
processos de mistura com a AASW, WW e a água de plataforma (SW) próxima das margens
continentais. Os índices termohalinos utilizados neste trabalho para as diversas massas d’água
descritas para a região desse estudo estão apresentados na Tabela 1.
Neste trabalho são apresentados perfis verticais das variáveis termohalinas e diagramas de
estado espalhado (ϴ-S) construídos a partir de dados de salinidade e temperatura coletados
por duas fêmeas adultas de EMS na região norte da PA e ME em 2008. Objetiva-se descrever
a variabilidade espaço-temporal das massas d’água e as alterações da estrutura vertical
oceânica entre os meses de fevereiro e novembro de 2008 a fim de contribuir para um melhor
conhecimento oceanográfico da região de estudo. O presente trabalho também objetiva
comprovar a viabilidade do uso de dados de mini-CTDs instalados em EMSs para estudos nas
regiões de interesse do PROANTAR no Oceano Austral.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
No ano de 2008 o projeto MEOP fixou 10 mini-CTDs – Satellite Relay Data Loggers
(CTD-SRDLs) em fêmeas adultas de EMS objetivando conhecer os padrões de movimentação
e comportamento dos animais, além das características do meio ambiente por elas habitados.
Neste trabalho, são apresentados os perfis coletados por duas fêmeas adultas de EMS
instrumentadas no verão de 2008 que coletaram dados até o mês de novembro do mesmo ano
durante a fase pelágica de forrageio dos indivíduos doravante denominados CTD 42 e CTD
46. A escolha desses dois indivíduos se deu devido a particularidades em seus deslocamentos,
sendo esses indivíduos as únicas fêmeas a permanecer na região desse estudo durante todo o
período em que estiveram sendo rastreadas.
Os CTDs–SRDLs aqui empregados são construídos pelo Sea Mammal Research Unit
(SMRU) da Universidade de St. Andrews, Escócia. Os sensores dos CTDs são desenvolvidos
pela Valeport, constituídos basicamente de um sensor transdutor de pressão (P), um
termômetro de resistência de platina (T) e uma célula indutiva para a medida de
condutividade (C). Os sensores estão montados num molde de resina que são fixados na
cabeça dos EMS utilizando-se uma resina epóxi de secagem rápida (Charrassin et al., 2008).
Os sensores de temperatura e condutividade têm uma resolução de 0.001°C e 0.002 mS/cm
respectivamente, e uma vez corrigidas as leituras de pressão, temperatura e salinidade estas
possuem uma acurácia de 2 dbar, 0.02 °C a 0.03 °C, e 0.03 a 0.05 psu, respectivamente.
georreferenciados transmitidos via sistema de satélites ARGOS de águas do Oceano Austral
Os dados dos CTDs são codificados e transmitidos através de PCDs via serviço de
telemetria por satélites ARGOS. Por causa da pequena banda dos transmissores ARGOS, cada
perfil foi transmitido em uma forma comprimida contendo 17 pontos de medições de T e C
correspondendo aos mais importantes pontos de inflexão determinados no equipamento
através do uso do algoritmo “broken stick” (Lydersen et al., 2002).
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Para esse trabalho foram utilizados 1330 perfis de temperatura e salinidade em função da
profundidade, sendo 599 coletados pelo CTD 42 e 731 pelo CTD 46. Estes dois EMS
optaram por permanecer na região localizada entre as latitudes de 57° S a 64° S e longitudes
de 59° W a 41° W durante quase todo período em que estiveram coletando dados, com
pequenas diferenças entre as áreas amostradas por cada um (Figura 1). Eles seguiram um
padrão de movimentação que alternaram coletas na CCA, na região leste da Ilha Elefante, na
região noroeste do MW, nas proximidades das IOrS, sobre a EES, nas proximidades da
porção norte da PA e através da CWE.
Foi realizada uma analise hidrográfica clássica com os dados disponíveis para as regiões
escolhidas, usando a redação de softwares de leitura e diagramação, baseados na linguagem
Matlab®. Assim, elaborou-se um conjunto de diagramas de mapeamento do ambiente. Uma
análise deste tipo é importante para contextualizar o conjunto de observações (Duarte, 2006).
O cálculo das propriedades termohalinas foi realizado a partir do pacote de rotinas
SEAWATER (UNESCO, 1983) desenvolvidos para processamento e análise de dados
oceanográficos. Além disso, foram elaborados diagramas de estado espalhado de temperatura
potencial versus salinidade (Θ-S), com vistas a identificar as massas d’água presentes em cada
área e época do ano amostrada. Também foram gerados transectos de temperatura potencial,
salinidade e densidade potencial para verificar as características e variações espaciais e
temporais estrutura termohalina na região de estudo.
As análises da estrutura termohalina do oceano na área de estudo foram realizadas em
etapas de acordo com as áreas amostradas pelos animais em cada período. Cada animal
realizou uma trajetória distinta que foi tratada separadamente e subamostrada para ressaltar
aspectos oceanográficos importantes. Apesar de que mergulhos dos EMS possam ser bem
profundos (2000 m ou mais) e frequentes (Santini et al., 2008), as profundidades médias
desses mergulhos são próximas de 500 m, fato que motivou a geração dos perfis analisados
nesse trabalho até 500 m de profundidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Estrutura Termohalina
O EMS identificado como CTD 42 coletou dados no período entre 6 de fevereiro e 29 de
agosto de 2008 na região indicada com a cor verde na Figura 1 (57°- 64°W/59°- 44°W).
Enquanto isso, o CTD 46 coletou dados no período entre 4 de fevereiro e 15 de novembro de
2008 na região indicada como a cor vermelha (58°-64°W/59°-41°W) na Figura 1. Durante os
deslocamentos foi coberta uma distância de 2242,8 km resultando em uma resolução amostral
de 45,58 km/dia. A distância média entre cada perfil coletado foi 16.86 +/- 13.23 km com
uma taxa de transmissão diária de 2,73 +/- 0,248 vezes. Deve-se ressaltar que o período
amostrado pelo CTD 46 representa o maior período de coleta de dados in situ (ininterrupto)
conhecido para essa região, demonstrando o ineditismo dos dados apresentados aqui e a
importância da utilização dessa tecnologia para a descrição oceanográfica de regiões
normalmente subamostradas por formas tradicionais de monitoramento.
O animal instrumentado com o CTD 42 iniciou a coleta de dados nas proximidades da
Ilha Elefante no dia 6 de fevereiro de 2008. Dados foram obtidos de forma continua por 206
dias, correspondendo a 599 perfis e uma taxa de transmissão diária de 2.9 vezes. Após a
fixação da PCD no EMS, o indivíduo partiu em direção à parte norte da PA (NPA) onde
permaneceu até 9 de março.
No período entre 6 de fevereiro e 9 de março, os perfis coletados pelo CTD 42 revelaram
uma estrutura vertical estável com temperatura potencial negativa em praticamente toda a
coluna d’água, salinidade entre 34.1 e 34.6 psu e densidade potencial entre 27.5 e 27.8 (Figura
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2). Esses valores são característicos de massas d’água originárias do EB e do MW, já que esta
região é influenciada pela circulação local que transporta águas relativamente mais frias do
MW para o EB a noroeste (Heywood et al., 2004) e para o ME a norte (Whitworth III et al.,
1994). Após este período, o CTD 42 permaneceu coletando dados na região da Elevação da
Escócia do Sul (EES) e nas IOrS, com investidas através da CCA no ME.
Na região da CEW, os perfis coletados apresentaram uma estratificação marcada com a
termoclina próxima dos 100 m de profundidade tendo temperaturas em torno de 0.5 ºC em
superfície e em torno de -0.5º C no restante da camada. A salinidade e a densidade potencial
relevam uma camada estável, com valores próximos de 34.5 psu e 27.6 nos primeiros 100 m
da coluna d’água. No restante da coluna, os valores são mais uniformes, estando entre 34.6 e
34.8 psu para salinidade e entre 27.7 e 27.9 para a densidade potencial.
Após este período inicial, a fêmea CTD 42 descreveu três migrações até a região central
do ME, com retorno em direção às Ilhas Shetlands do Sul (IShS) a partir de meados do mês
de março. A primeira ocorreu dia 19 de abril com duração de aproximadamente 10 dias e a
segunda a partir de 10 de maio durante 19 dias. Foram observados valores de temperatura
positivos (entre 0.5 ºC e 2 ºC) característicos da CCA em praticamente toda a coluna. Os
valores de salinidade obtidos foram entre 34.2 e 34.4 psu e a densidade potencial permaneceu
entre 27.2 e 27.5 para os 100 m superficiais. No restante da coluna, a salinidade e temperatura
potencial tiveram valores observados mais uniformes, sendo próximos a 34.8 psu e 27.85,
respectivamente. Esta estratificação é característica da ação de forçantes mecânicos na CCA,
com uma pequena camada superficial sujeita à mistura e o restante da coluna mais uniforme.

Figura 2. Perfis de temperatura potencial, salinidade e densidade potencial coletados pelo CTD 42.
Os acrônimos no perfil superior servem de referência à localização onde foram obtidos os perfis
(estreito de Bransfield [EB]; mar de Weddell [MW]; corrente circumpolar Antártica [CCA];
elevação da Escócia do sul [EES]; norte das ilhas Orkney do Sul [NIOS]).
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A terceira inserção do CTD 42 no ME ocorreu a partir da terceira semana de junho e
durou até final de julho de 2008. Nesse período o oceano apresentou uma termoclina bem
definida com aproximadamente 150 m e com temperatura entre -1.5 ºC e 0.5 ºC causados,
principalmente, pelo resfriamento sazonal. O restante da coluna d’água apresentou
temperaturas próximas a 2 ºC. A salinidade e a densidade potencial tiveram valores próximos
a 34.4 psu e 27.6, respectivamente, na termoclina. O restante da camada esteve mais
uniforme, com valores entre 34.6 e 34.7 psu para salinidade e entre 27.7 e 27.9 para a
densidade potencial. No período final da coleta do CTD 42, compreendido entre os dias 29 de
julho e 30 de agosto, o EMS esteve na região da EES e nas proximidades da ilha elefante,
onde amostrou valores de temperatura potencial (-1.8 ºC a 0.4 ºC), salinidade (34.6 a 34.8
psu) e densidade potencial (27.75 a 28) distintos do restante do período amostrado. As
temperaturas superficiais, com valores negativos, se deveram à influência do resfriamento
ocorrido durante o inverno austral. A coluna vertical não apresentou, conforme era esperado,
a estratificação marcante e característica da circulação dominante da CCA na PD. Nesta
região, durante esta época do ano, ocorrem altas taxas de formação de gelo marinho e
consequentemente liberação de sal, o que causa um aumento de salinidade e densidade
potencial na camada superior (até ~200 m).
Tabela 1. Índices termohalinos utilizados neste trabalho e suas respectivas referências bibliográficas.
Massa de Água
AASW
WW
WDW
MWDW
CDW
UCDW
LCDW
ISW

Θ(°C)
Θ < 1°
Θ < - 1.7°
0 < Θ < 1°
-1.7° < Θ < -0.7°
1° < Θ
1° < Θ < 1.4°
1.25° < Θ <1.75°
Θ < - 1.7°

Salinidade (psu)
33 < S < 34.5
34.3 < S < 34.44
34.6 < S < 34.75
34.4 < S < 34.6
S ~ 34.7
S ~ 34.6
S ~ 34.73
34.2 < S < 34.7

Referências
Gordon e Huber (1984)
Mantyla e Reid (1983)
Mantyla e Reid (1983)
Duarte (2006)
Hofmann e Klinck
(1998); Klinck et al.
(2004)
Carter et al. (2008)

Os registros obtidos pelo segundo indivíduo analisado (CTD 46) representam a sequência
de dados mais longa e ininterrupta na região ao nosso conhecimento na região de estudo. O
registro se inicia em 4 de fevereiro de 2008 obtendo dados de forma contínua e ininterrupta
por 286 dias. Esse registro corresponde a 731 perfis verticais de temperatura e salinidade e a
uma taxa de transmissão diária de 2.55 vezes, com registros mais concentrados na área NPA e
ME (Figura 1). Os dados registrados após a fixação da PCD no animal mostram seu
deslocamento para o sul da PA até o Canal Antártico (CA), através do EB retornando às IShS
(em 19 de fevereiro). Nesse trajeto foram identificados valores de temperatura na superfície,
até ~80 m, próximos a 1 ºC, característicos do verão austral, devido ao aquecimento
superficial, e valores de salinidade e densidade potencial uniformes em toda coluna d’água e
próximos a 34.3 psu e 27.6, respectivamente (Figura 3).
Após o dia 29 de fevereiro, o CTD 46 migrou em direção às IOrS através da CWE, onde
permaneceu até o dia 25 de abril obtendo valores de temperatura potencial em superfície (até
50 m) entre 0 ºC e -1 ºC. Entre 50 m e 180 m notou-se a presença de um núcleo frio, com
temperaturas próximas a -1.5 ºC, provavelmente devido ao afundamento da camada
superficial resfriada no inverno anterior com índices termohalinos representativos da AASW.
Abaixo desse núcleo, a temperatura tem um aumento para valores próximos a 0 ºC em toda a
coluna d’água. Tanto a salinidade quanto a densidade potencial possuem valores
relativamente menores entre a superfície e a profundidade próxima a 100 m (entre 33.2 e 34
psu e 26.8 a 27.1, respectivamente), causados principalmente pelo derretimento da cobertura
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de gelo marinho e pela mistura superficial para formar a AASW. Nas camadas mais
profundas, observamos a Água Circumpolar Profunda Superior (UCDW). Essa é uma
variação da CDW, localizada em profundidades próximas aos 200 m (Hofmann e Klinck,
1998), com valores de salinidade mais uniformes na faixa de 34.2 a 34.7 psu e a densidade
potencial na faixa 27.5 a 27.9.
Entre os dias 20 de abril e 10 de maio, o CTD 46 migra em direção a Ilha Elefante
através do EB, onde encontra uma coluna d’água uniforme em praticamente toda sua extensão
com temperatura potencial, salinidade e densidade potencial próximas a 0 ºC, 34.3 psu e 27.6,
respectivamente. Após esse período, o animal retorna em direção às IOrS e permanece sobre a
CWE realizando algumas investidas no ME. Neste período, fica claro o resfriamento
superficial da coluna d’água causado pelo inverno austral, com temperatura potencial na
camada entre 0 m a 180 m de aproximadamente -1.7 ºC e valores entre 0 ºC e 1 ºC nas
camadas mais profundas. A salinidade e a densidade possuem um núcleo com valores
relativamente menores, reflexo do degelo superficial, na camada desde a superfície até 150 m,
e valores mais uniformes no restante da coluna. Até o final do período de inverno austral
(início de setembro) ocorre uma uniformização nos campos de salinidade e densidade
potencial com valores médios de 34.2 psu e 27.5, respectivamente, na camada que vai da
superfície até aproximadamente 180 m, e valores a acima de 34.6 psu e 27.8 para
profundidades maiores que 180 m. Após o início de setembro, o EMS retorna em direção às
IShS e norte da PA, permanecendo nessa região até o dia 15 de novembro. Nessa época,
devido à permanência do manto de gelo formado em superfície, não são notadas grandes
modificações na estrutura vertical oceânica, que possui uma maior uniformidade. Valores de
temperatura potencial estão na faixa de -0.5 ºC a -1.8 ºC, salinidade entre 34.4 e 34.6 psu e
densidade potencial entre 27.5 e 27.7 em toda a coluna.

Figura 3. Perfis de temperatura potencial, salinidade e densidade potencial coletados pelo
CTD 46. Os acrônimos no perfil superior indicam a localização onde foram obtidos os
perfis (elevação da Escócia do sul [EES]; proximidades da ilha elefante [PIE]; norte da
elevação da Escócia do sul [NEES]; norte da península Antártica [NPA]; noroeste do mar
de Weddell [NO MW]).
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3.2. Massas de água
A figura 4 apresenta os diagramas de estado espalhado de temperatura potencial versus
salinidade (Θ-S) para o CTD 42 e CTD 46. O CTD 42 mostra que esse indivíduo de EMS
transitou por águas com temperatura potencial variando entre -1.85 ºC e 2.12 ºC, salinidades
entre 34.01 e 34.94 psu e densidade potencial entre 27.24 e 28 (Figura 4.a). Já o indivíduo
CTD 46 transitou em águas com temperatura potencial na faixa de -1.88 ºC a 1.86 ºC,
salinidade entre 33.15 e 34.85 psu e densidade potencial entre 26.63 e 27.98 (Figura 4.b).
Estas faixas de temperatura potencial, salinidade e temperatura potencial são características de
diversas massas d’água que compõem a estrutura vertical do oceano na região de estudo.
a)

b)

Figura 4. Diagramas Θ-S gerado a partir dos dados coletados por (a) CTD 42 entre os dias 6 de
fevereiro e 29 de agosto; (b) CTD 46 entre os dias 4 de fevereiro e 15 de novembro de 2008.
As caixas indicam o domínio de cada massa d’água (vermelho, AASW; cinza, UCDW;
magenta, LCDW; amarelo, MWDW; marrom, WDW; verde, WW; laranja, ISW).

A partir dos valores das variáveis hidrográficas coletadas na região amostrada pelos EMS
(Figura 2), podemos identificar as seguintes massas d’água presentes na região: AASW, WW,
WDW, CDW, ISW e UCDW (Tabela 1). Observamos também travessias dos indivíduos
através da CWE, representadas por fortes gradientes horizontais de temperatura. Já as massas
d’água do Mar de Weddell possuem pequenos gradientes verticais em suas propriedades
(Whitworth III et al., 1994).
Comparando os resultados obtidos aqui com aqueles de Meredith et al. (2011) coletados
durante o ano de 2007 nas proximidades das IOrS, são observadas diferenças principalmente
em relação aos valores mínimos de salinidade. O provável motivo para essas diferenças deve
estar relacionado à grande liberação de água doce pelo degelo sazonal, causando uma
estabilização da coluna d’água. Isso concorda com Muench e Gun (1990), que descrevem a
limitação da mistura vertical aos primeiros 100 m da coluna. Outra diferença está relacionada
aos valores máximos de temperatura potencial que são maiores no presente estudo. Isso se
deve provavelmente ao fato de que as coletas realizadas nesse estudo foram situadas num
domínio mais a norte que aquele do estudo de Meredith et al. (2011). Os indivíduos de EMS
percorreram trajetórias através do ME e da Frente Sul da CCA, que se caracteriza por valores
de temperatura potencial em superfície próximos aos 2 ºC (Biuw et al., 2007; Boehme et al.,
2008). Nossos resultados, porém, estão de acordo com aqueles apresentados por Patterson e
Sievers (1980) que realizaram um estudo no mesmo domínio espacial desse trabalho.
Irregularidades vistas nos diagramas de estado espalhado se devem principalmente a
processos de mistura, tanto causada por ação mecânica próxima a superfície, como por ação
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da topografia de fundo, característica devida à presença da EES que influencia diretamente a
região de estudo. A região da CWE possui características incomuns, que se devem a
processos verticais de mistura de massas d’água ocorrendo através da camada de contorno
lateral oceânica. Essa camada de contorno age para homogeneizar a coluna d’água,
incorporando água fria e menos salina proveniente do derretimento do gelo marinho
(principalmente de origem continental), que está quase sempre presente na área da CWE. Isso
faz com que a CWE possua grande produtividade primária causada pelo afloramento de águas
ricas em nutrientes de origem profunda (McConnel et al., 1992) e pela disponibilização de
nutrientes liberados durante o derretimento de gelo marinho (Biuw et al., 2007). Acredita-se
que esses fatores sejam primordiais para tornar a região da CWE uma área preferencial para o
forrageio dos EMS, cujas presas são atraídas por essas condições ambientais.

4. CONCLUSÃO
Nesse trabalho foram utilizados 1330 perfis de temperatura e salinidade em função da
profundidade coletados por duas fêmeas de elefante-marinho do sul (Mirouga leonina)
instrumentadas em fevereiro de 2008 com Conductivity–Temperature–Depth/Satellite-Relay
Data Logger pelo Projeto MEOP-BR na ilha Elefante, ao norte da península antártica. Uma
vez que os animais saíram ao mar, os dados foram coletados na região norte da Península
Antártica e Mar da Escócia entre os meses de fevereiro e novembro de 2008, sendo utilizados
para gerar diagramas de estado espalhado e identificar as massas d’água e alterações na
estrutura termohalina do oceano austral nos locais visitados pelos animais. A região
amostrada possui grande importância, pois lá ocorre grande mescla de águas causada pela
interação de águas do Mar de Weddell, do Estreito de Bransfield e da Corrente Circumpolar
Antártica. O presente trabalho também demonstrou a importância da utilização desta
tecnologia de instrumentação de predadores de topo de cadeia trófica para a coleta de dados
oceanográficos. O CTD 46 forneceu dados no maior período de tempo ininterrupto de coleta
de dados in situ conhecido para a região de estudo. Essa tecnologia também oferece a
possibilidade de descrever as massas d’água e a variabilidade espaço-temporal de variáveis
oceanográficas em regiões normalmente subamostradas por métodos tradicionais de
monitoramento (por exemplo, navios e, especialmente, os navios operados pelo PROANTAR
que não são quebra-gelos). O conjunto de massas d’água identificadas é composto pelas
AASW, WW, WDW, MWDW, CDW, UCDW, LCDW e ISW. Todas essas tem em comum o
fato de se originarem nas proximidades da Península Antártica. Os resultados mostram que a
estrutura vertical oceânica sofre alterações que não podem ser monitoradas facilmente através
de métodos tradicionais, principalmente durante o inverno austral, e que os elefantesmarinhos do sul são importantes amostradores oceanográficos possibilitando um aumento do
nosso conhecimento no oceano austral.
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RESUMO

Este artigo mostra alguns aspectos ambientais e toxicológicos sobre os herbicidas
triazínicos atrazina e simazina. Esses compostos são usados no controle de ervas-daninhas em
plantações de cana-de-açúcar e milho. Apesar de serem parcialmente solúveis, podem ser
detectados em água subterrânea e superficial. Suas mobilidade e biodegradação no sistema
água-solo podem variar dependendo das características intrínsecas de cada matriz como teor
de matéria orgânica. Embora sejam considerados pouco tóxicos, esses herbicidas possuem alta
capacidade de interferência nos sistemas nervoso e endócrino humano e da biota selvagem.
Os mecanismos de sua detoxificação são semelhantes à de outros xenobióticos; no entanto,
existem poucos dados sobre os efeitos à saúde humana causada pela simazina. Portanto, o uso
desses compostos deve ser revisto devido ao seu comportamento ambiental e os efeitos
toxicológicos.
Palavras-chave: metabolismo, biodegradação, disruptores endócrinos.

Environmental behavior and toxicity of herbicides atrazine and
simazine
ABSTRACT

This article shows some environmental and toxicology aspects of triazine herbicides
atrazine and simazine. These compounds are used to control weeds in sugar and corn crops.
Despite being partially soluble, they can be detected in ground and surface water. Their
mobility and biodegradation in the soil-water system can vary depending on the intrinsic
characteristics of each matrice, such as organic matter content. Although considered slightly
toxic, these herbicides have a strong ability to interfere in the nervous and endocrine systems
of human and wild biota. The detoxification mechanisms are similar to other xenobiotics;
however, little is known about the effects on human health caused by simazine. Therefore, the
use of these compounds should be revised due to their environmental behavior and
toxicological effects.
Keywords: metabolism, biodegradation, endocrine disruptors.

Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 8, n.1, 2013.

CARMO, D. A.; CARMO, A. P. B.; PIRES, J. M. B.; OLIVEIRA, J. L. M. Comportamento ambiental e
toxidade dos herbicidas atrazina e simazina. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 133-143, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1073)

1. INTRODUÇÃO
Os pesticidas são muito conhecidos pelo seu uso no controle de pragas agrícolas e de
endemias como a malária. Muitos deles como os organoclorados foram banidos devido aos
seus efeitos à saúde humana e da vida selvagem (Colborn, 2002). No entanto, o consumo de
herbicidas tem aumentado principalmente pela resistência de culturas transgênica (Ferreira et
al., 2011; SINDAG, 2001). Muitos destes compostos são aplicados em larga escala em
florestas nativas e em ambientes hídricos urbanos e industriais (Peres et al., 2003). Dentre
eles, a atrazina e a simazina (Figura 1) são utilizados em uma variedade de culturas (Ribeiro
et al., 2005; García et al., 2011); no Brasil, eles são empregados no controle de ervas daninhas
em plantações de culturas de cana-de-açúcar e milho (Velisek et al., 2012). Segundo a União
Europeia (EU) e a Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA), esses compostos
estão na lista de poluentes prioritários devido a sua persistência ambiental e toxicidade
(Oliveira, 2008).
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Figura 1. Estrutura química dos herbicidas triazínicos atrazina (A) e simazina (B).

O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o comportamento
ambiental e a metabolização dos herbicidas simazina e atrazina e os seus possíveis efeitos à
saúde.
1.1. Comportamento Ambiental da Atrazina e da Simazina
Para efeito de avaliação do potencial de contaminação de diversos compostos em água
subterrânea e superficial foram desenvolvidos respectivamente o índice GUS (Groundwater
Ubiquity Score) (Primel et al., 2005; Milhome et al., 2009) e o método de Goss (Martini et al.,
2012). O índice de GUS é calculado a partir da equação sugerida por Gustafson (1989) e
indica o potencial de lixiviação de uma determinada substância a partir do seu coeficiente de
adsorção de matéria orgânica (Koc) e a sua meia-vida no solo (t ¹/² ou DT50) (Martini et al.,
2012). O coeficiente de adsorção (Koc) pode ser definido como o valor que representa a
quantidade de carbono orgânico do composto que poderá ser adsorvido ao solo. Esse
parâmetro estima a partição de uma substância no sistema solo-água, ou seja, o quanto dela
tem afinidade com o solo sem ser arrastada pela água (Pessoa et al., 2004 apud Canuto et al.,
2010). O tempo que um composto leva para ser degradado no solo até metade de sua
concentração é denominado de tempo de meia-vida (Félix et al., 2007). A partir deste valor
pode-se saber se o contaminante é potencialmente lixiviado (Tabela 1).
O método desenvolvido por Goss adota a meia-vida do composto no solo (DT50 no solo),
sua solubilidade em água a 25 ºC e a sua constante de adsorção à matéria orgânica do solo
(Koc) (Primel et al., 2005) (Tabela 2). A solubilidade de uma substância em água ajuda a
prever o potencial de lixiviação e percolação no solo (Milhome et al., 2009). Além disso,
alguns estudos utilizam outras características físico-químicas importantes como o coeficiente
octanol-água (log Kow) que define se um composto é hidrofóbico ou hidrofílico e a pressão de
vapor que informa o potencial de volatilidade de uma substância. Desse modo, esses
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parâmetros podem nortear o comportamento, transporte e destino de determinados poluentes
no sistema solo-água.
Tabela 1. Classificação do risco de contaminação da água
subterrânea de acordo com o índice de GUS (Martini et al., 2012).
Escala de Classificação do Índice GUS
GUS < 1,8

Não sofre Lixiviação (NL)

1,8 < GUS < 2,8

Faixa de Transição

GUS > 2,8

Provável Lixiviação (PL)

Tabela 2. Faixas dos parâmetros considerados pelo método desenvolvido por Goss (Primel et al., 2005
e Martini et al., 2012).
Grupos

Características

APTAS¹

- t1/2 no solo ≥ 40 dias, Koc = 103 cm3 g-1 ou ≥ 500 cm3 g-1 e solubilidade em
água ≤ 0,5 mg L-1

BPTAS²

- t1/2 no solo < 1 dia ou ≤ 40 dias, Koc ≤ 500 cm3 g-1 e solubilidade ≥
0,5 mg L-1
- t1/2 no solo ≤ 2 dias e Koc ≤ 500 cm3 g-1 ou t1/2 no solo ≤ 4 dias, Koc ≤
900 cm3 g-1 e solubilidade em água ≥ 0,5 mg L -1
- t1/2 no solo ≤ 40 dias e Koc ≤ 900 cm3 g-1 e solubilidade em água ≥ 2 mg L 1.

APTDA³

- t1/2 no solo > 35 dias, Koc < 106 cm3 g-1 e solubilidade > 1 mg L-1
- t1/2 no solo > 35 dias, Koc < 700 cm3 g-1 e solubilidade em água entre 10 e
102 mg L-1.

4

BPTDA

- qualquer valor de t1/2 e de solubilidade em água e Koc > 106 cm3 g-1
- t1/2 no solo < 1 dia e Koc < 100 cm3 g-1 ou t1/2 no solo < 35 dias e
solubilidade em água < 0,5 mg L -1.

MPTDA ou
MPTAS5

Demais faixas de t1/2, Koc e Solubilidade em água. Médio potencial de
contaminação.

Nota: 1- Alto Potencial de Transporte das Águas Superficiais devido ao transporte associado ao sedimento em
suspensão. 2- Baixo Potencial de Transporte das Águas Superficiais devido ao transporte associado ao sedimento
em suspensão. 3- Alto Potencial de Transporte das Águas superficiais devido a serem Transportados Dissolvidos
na Água. 4- Baixo Potencial de Transporte das Águas Superficiais devido a serem Transportados Dissolvidos na
Água. 5- Médio Potencial de Transporte das Águas Superficiais devido a serem Transportados Dissolvidos na
Água ou associado ao sedimento em suspensão. Compostos que não se enquadram em nenhum dos grupos são
considerados com potencial médio.

A atrazina e a simazina possuem uma baixa pressão de vapor e moderada solubilidade
em água. Segundo Dores e De-Lamonica-Freire (2001) e Silva e Azevedo (2008) em um
sistema água-solo esses herbicidas apresentaram uma moderada adsorção à matéria orgânica e
argila, elevada persistência em solos, hidrólise lenta e um alto potencial de escoamento
superficial. Devido a este comportamento, seus resíduos podem contaminar o solo, águas
subterrâneas e pequenos córregos podendo ser detectados em água de abastecimento público.
Além disso, a atrazina e a simazina possuem respectivamente uma solubilidade em água de
33,0 e 6,2 mg L 1 (Garcinuño et al., 2003 apud Baranowska et al., 2008), coeficiente de
adsorção do solo (koc) de 100 e 130 cm3 g-1 (Baranowska et al., 2008) e coeficiente de partição
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octanol água (log Kow) de 2,75 e 2,18. No entanto, a meia-vida desses herbicidas é variável
em função do tipo de solo e da condição climática (Queiroz e Monteiro, 2000). Considerando
somente os valores tabelados, esses herbicidas possuem alto potencial de lixiviação
caracterizando a sua capacidade de contaminação das águas subterrâneas e superficiais. A
simazina é o segundo herbicida mais encontrado nas águas superficiais dos EUA, Austrália e
Europa (Velisek et al., 2012), enquanto que as maiores concentrações de atrazina são
encontradas nos córregos durante a primavera norte americana (Tillit et al., 2010). Além
disso, a mobilidade desses compostos pode ser influenciada pelas condições climáticas como
índice pluviométrico e temperatura, bem como as características intrínsecas do solo (Canuto
et al., 2010).
A remoção e/ou degradação de diversos poluentes orgânicos xenobióticos no ambiente
não é uma atividade fácil. Em geral os processos biológicos são os menos onerosos, mas
requerem a presença de organismos com o potencial de biotransformação ou biossorção e de
condições especiais para que ocorra. A atrazina e a simazina são recalcitrantes e uma das
alternativas para remoção dessas substâncias é por barreiras usando trincheiras, aterros ou
óleos vegetais. Essas barreiras impedem que as substâncias sejam carregadas pelos fluxos das
águas (Hunter e Shaner, 2010). Esses mecanismos dependem das características de cada
matriz como teor de matéria orgânica, textura (no caso de solo ou sedimento), umidade, entre
outros. Outro mecanismo de remoção é o uso de minhocas (Eisenia foetida) que são capazes
de adsorver esses compostos; no entanto, esses organismos apresentam certa sensibilidade a
atrazina e simazina (Panini e Andréa, 2001).
A biodegradação da atrazina pode variar de acordo com o tipo de solo, microbiota
presente e disponibilidade de nutrientes como carbono e nitrogênio (Hunter e Shaner, 2010).
A via de degradação de atrazina mais conhecida é pela expressão do gene atzA que sintetiza a
enzima cloro-hidrolase responsável pela sua declorinação (Sene et al., 2010) formando a
hidroxi-atrazina (Figura 2). Sene et al. (2010) afirmaram que é possível que ocorra a
mineralização da atrazina através da bioaumentação e bioestimulação da microbiota. No
entanto, pouco se sabe sobre a via de degradação da simazina.
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Figura 2. Via mais conhecida de biodegradação da atrazina (Sene et al., 2010).
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1.2. Efeito tóxico da Atrazina e Simazina
Os agrotóxicos têm sua toxicidade representada pelo valor da dose média letal (DL50) por
via oral que é determinada pela concentração média de uma substância necessária para matar
50% de ratos ou outros animais testes (Cordeiro, 2012). Baseado neste valor, os compostos
podem ser classificados pela toxicidade humana desde extremamente tóxicos a praticamente
não tóxicos e pela sua periculosidade ambiental indo de altamente perigosos a pouco
perigosos (Menezes e Heller, 2005). De um modo geral a toxicidade aguda é medida por
diversas metodologias padronizadas onde grupos específicos de organismos ficam expostos a
determinadas concentrações de um composto sendo observado o comportamento e/ou morte
desses organismos. Além disso, a neurotoxicidade a humanos é normalmente testada pela
atividade do neurotransmissor acetilcolinesterase (AChE). No entanto, pouco se sabe sobre a
toxicidade crônica de muitos compostos devido aos testes padronizados adotarem pouco
tempo de exposição dos organismos a essas substâncias.
A atrazina e a simazina são herbicidas pouco tóxicos e com risco ambiental moderado. A
DL50 é relativamente alta, sendo maior que 5 g kg-1 em ratos para simazina e entre 0,9 e
4 g kg-1 em aves para a atrazina (Komatsu, 2004). Para ambos o fator de bioacumulação em
peixes é baixo (menor que 10 para simazina e entre 0,3 e 2 para atrazina). Todos esses
compostos possuem persistência ambiental o que justifica a preocupação quanto a sua
toxicidade crônica e bioacumulação.
Oropesa et al. (2008, 2009) observaram que a exposição por um longo período a
simazina não influenciou a atividade da AChE em carpas. No entanto, foram observadas
lesões nos rins e no fígado quando a exposição atingia 60 dias que é um tempo maior do que
ao adotado nos testes de toxicidade. Essas alterações morfológicas não influenciaram no
comportamento das carpas, mostrando que as carpas se adaptam a essa situação depois de
uma continua exposição. Entretanto, mudanças comportamentais em peixes provocadas pela
exposição à atrazina foram observadas por Dong et al. (2009). Xing et al. (2012) observaram
que a atrazina causou a degeneração das células de Purkinje prejudicando suas atividades
fisiológicas causando danos renais e morte. Além disso, Tillit et al. (2010) relataram efeitos
neuroendócrinos em peixes provocados pela exposição a atrazina. Esses impactos também
foram relatados por Zupan e Kalafatic (2003) em mexilhões zebra mostrando que esses
herbicidas também podem afetar invertebrados. Quaranta et al. (2009) mediram um maior
potencial de absorção da atrazina por anfíbios devido a sua permeabilidade cutânea. Hayes e
colaboradores, segundo Shenoy (2012), constataram que as larvas de Xenopus laevis (sapo)
apresentavam alterações na estrutura e no tamanho de sua laringe mesmo expostos a baixas
concentrações de atrazina. Para essa espécie a laringe é uma importante estrutura de
sinalização para o acasalamento primário, logo este poluente pode influenciar no ciclo
embrionário e reprodutivo desses animais. Paulino et al. (2012) mostraram que a atrazina
levou a um estresse oxidativo das brânquias de peixes da espécie Prochilodus lineatus
provavelmente devido a exposição primária a este poluente pela respiração. Todos esses
trabalhos mostraram resultados de exposição prolongada a esses herbicidas.
Testes em ratos mostram que uma dose de 120 mg Kg-1 de atrazina causou perda de peso
em machos e fêmeas da raça Sprague-Dawley, enquanto que em concentrações menores (50 a
100 mg Kg-1) provocou desregulação na reprodução e na atividade hormonal das fêmeas
(Munger et al., 1997). Essa desregulação levou ao atraso da ovulação e a secreção dos
hormônios estrogênicos. Vinggaard et al. (2005) observaram o fenômeno de feminização em
ratos da raça offspring provocada pela exposição à simazina e Hayes et al. (2010) mostraram
esse mesmo efeito induzindo a uma completa feminização ou até a castração de sapos
africanos (Xenopus laevis) pela exposição prolongada à atrazina. Nestes casos esses
herbicidas interferiram no desenvolvimento sexual favorecendo a conversão da testosterona
em estradiol causando efeitos estrogênicos onde os sapos feminizados eram capazes de
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produzir ovos viáveis. Resultados semelhantes foram observados em estudos com sapos
leopardos, peixes-zebra entre outros organismos (Dong et al., 2009; Hayes et al., 2010, 2011;
Tillit et al., 2010). Hayes et al. (2011) mostraram ainda que a feminização de peixes, anfíbios,
répteis e mamíferos pela exposição a atrazina provocou uma disfunção endócrina
comprometendo o desenvolvimento das gônadas masculinas. Tais efeitos também já foram
observados em pássaros (Wilhelms et al., 2006 e Matsushita et al., 2006 apud Hayes
et al., 2011). Estes modelos de perturbação hormonal também já foram relatados pela
exposição à simazina (Moore e Lower, 2001 apud Tillit et al., 2010; Sanderson et al., 2001 e
Zorilla et al., 2010 apud Velisek et al., 2012).
Os resíduos de atrazina e simazina podem assim permanecer estáveis no leite e na água
(García et al., 2011). Logo, eles podem ser ingeridos e causar possíveis problemas na saúde
humana dentre eles efeitos neurológicos e reprodutivos (Gilden et al., 2010 apud Abass
et al., 2012). Munger et al. (1997) constatou altas taxas de nascimento de crianças prematuras
em Iowa (EUA) em comunidades que consumiam água com altas concentrações de atrazina.
Em Brittany (França), Chevrier et al. (2011) encontraram atrazina em várias amostras de urina
de mulheres grávidas onde a maioria dos bebês apresentaram restrição fetal de crescimento e
circunferência cefálica reduzida; no entanto, essas anomalias não puderam ser associadas à
contaminação ambiental. Cragin et al. (2011) mostraram que a atrazina pode ter provocado
desregulação no ciclo menstrual das mulheres que consumiam água contaminada pela atrazina
sendo evidenciada sua ação antiestrogênica e Hase et al. (2008) relataram que a exposição a
atrazina pode levar a redução da qualidade do sêmen. Vários estudos têm mostrado certa
relação entre a contaminação por atrazina ou seus produtos de degradação e anomalias prénatais na população em geral, nascimentos prematuros e/ou abortos espontâneos, interferência
no ciclo menstrual e redução da fertilidade (Hase et al., 2008; Chevrier et al., 2011;
Cragin et al., 2011).
A USEPA considera a atrazina como provável substância carcinogênica uma vez que tem
atividade endócrina, mas a relação segura entre a exposição por atrazina e certos tipos de
câncer não é fácil de ser obtida. Alguns estudos mostraram que exposição à atrazina
combinada com outros pesticidas aumentou o risco do surgimento de linfomas não-Hodgkin`s
e de cânceres na bexiga e no pulmão (Ross et al., 2003), além de mielomas múltiplos em
trabalhadores rurais (Rusiecki et al., 2004). Simpkins et al. (2011) relacionou o potencial risco
de câncer de mama com o consumo de água contaminada por atrazina usando dados
epidemiológicos. Lasserre et al. (2009) mostrou que a atrazina apresentou efeito endócrino
semelhante a policlorobifenila 153 (PCB153) causando efeitos proteômicos em células MCF7 (derivadas de câncer de mama). Neste caso, a atrazina e o PCB153 afetaram a expressão de
várias proteínas intracelulares que estão relacionadas a diferentes processos metabólicos tais
como estresse oxidativo e definição do formato das células. No entanto, poucos estudos foram
encontrados associando a simazina a efeitos em humanos. Isto é preocupante, uma vez que
esses herbicidas são compostos triazínicos formados por radicais orgânicos semelhantes e que
podem apresentar efeitos similares à saúde humana.
A detoxificação celular por xenobióticos normalmente ocorre em três etapas. Nas
primeiras fases ocorre a sua transformação pela oxidação mediada pelo citocromo P450
seguida da conjugação com a enzima glutationa formando o complexo glutationa-xenobiótico.
A última etapa da detoxificação é a exportação celular deste complexo, mediada por
transportadores de ânions orgânicos multiespecíficos ou por dutos glutadiona-dinitrofenóis
(Huber et al., 2008; Abass et al., 2012). Abel et al. (2004) mostraram que não existe diferença
significativa quanto a atividade de variantes da glutationa-transferase extraídas de fígado de
humanos e de ratos na formação do complexo na detoxificação por atrazina, mostrando que
esta etapa deste processo pode ser favorecida por diferentes mecanismos. Alguns estudos
mostraram ainda que a atrazina pode interferir na síntese de proteínas que compõe o
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citocromo P450 bem como a das glutationas-transferases, logo esse contaminante pode
comprometer a metabolização e detoxificação de outros xenobióticos (Li et al., 2008 e
Wiegand et al., 2000, 2001 apud Dong et al., 2009).

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atrazina e a simazina são compostos mobilizáveis no sistema água-solo, logo o
monitoramento de seus resíduos na água superficial e subterrânea se faz necessário,
principalmente pelo risco de contaminação da rede de distribuição de água para consumo
humano. A total degradação (mineralização) da atrazina requer estudos de estimulação da
microbiota presente em ambientes contaminados como provável uso em técnicas de
biorremediação. No entanto, pouco se sabe sobre a persistência de seus metabólitos.
Apesar de esses herbicidas terem baixa toxicidade e moderado risco ambiental, os dados
epidemiológicos mostraram que essas substâncias podem apresentar certa toxicidade crônica
principalmente nos sistemas hormonal e reprodutor; além disso, não foram encontrados
estudos sobre a toxicidade da simazina, bem como os efeitos de seus metabólitos. Portanto, há
uma necessidade de mais estudos a respeito da degradação e toxicidade desses compostos,
principalmente com a simazina, para que se tenha uma maior segurança em seu uso.
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RESUMO

Membranas de quitosana foram obtidas pela dissolução do biopolímero em uma solução
de ácido acético 5% (v/v). A modificação química da quitosana foi realizada pela adição de
tioacetamida, com o objetivo de obter um material com maior eficiência no processo de
adsorção de corantes têxteis. O material foi caracterização por espectroscopia na região do
infravermelho. Os espectros mostraram que a introdução da tioacetamida na estrutura da
quitosana não promoveu modificações nas bandas consideradas significativas do biopolimero.
Bandas associadas à ligação C=S foram observadas. Os dados da capacidade de adsorção
foram determinados experimentalmente por meio das isotermas de Langmuir, que mostraram
um aumento significativo quanto à modificação da quitosana com tioacetamida. O estudo da
cinética de adsorção foi realizado. Verificou-se que com 60 minutos do início da reação os
sistemas que utilizaram a quitosana modificada com tioacetamida tenderam ao equilíbrio. O
modelo cinético de pseudo-segunda-ordem foi ajustado aos dados experimentais. As
constantes de equilíbrio foram determinadas.
Palavras-chave: Quitosana, corantes, cinética.

Removal of textile dyes from aqueous solutions by modified chitosan
with thioacetamide
ABSTRACT

Chitosan membranes were obtained by dissolving the biopolymer in a solution of 5%
acetic acid (v/v). Chemical modification of chitosan was done by the addition of
thioacetamide in order to obtain a material that absorbed textile dyes more efficiently. The
material was analyzed by infrared spectroscopy. The spectra showed that the introduction of
thioacetamide to the structure of chitosan did not significantly modify the bands of the
biopolymer. The spectra included bands attributed to the C=S bond. The Langmuir isotherm
was used to experimentally determine absorption capacity data, and showed that modification
of chitosan with thioacetamide caused a significant increase in this parameter. The kinetics of
adsorption was studied. It was found that systems that have used chitosan modified with
thioacetamide attained equilibrium within 60 minutes of the start of the reaction. The
experimental data was modified by use of the kinetic model of pseudo-second-order, and the
equilibrium constants were determined.
Keywords: Chitosan, dyes, kinetics.
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1. INTRODUÇÃO
O setor industrial têxtil constitui um fator de alta importância na economia brasileira
atual. No entanto, pode-se estimar que o processo têxtil contribui ativamente para
contaminação ambiental, no descarte de altas cargas de despejos poluidores, com elevado teor
de toxicidade ao homem e a natureza (Camel e Bermond, 1998). Os rejeitos desse tipo de
indústria, se não tratados, torna-se um fator preocupante no que diz respeito ao descarte em
correntes de águas naturais, que por sua vez pode atingir reservatórios e estações de água.
Alguns destes poluentes são os corantes reativos, que por sua vez são compostos não
biodegradáveis e detectáveis a olho nu mesmo em baixas concentrações. Industrialmente são
usados aproximadamente 10.000 diferentes corantes e pigmentos, representando um consumo
anual de cerca de 8x105 toneladas no mundo, sendo 26.500 toneladas somente no Brasil
(Silveira Neta et al., 2012). Dessa quantidade, estima-se que 15% seja perdido durante o setor
produtivo e processamento. A remoção desses compostos dos rejeitos industriais é um dos
grandes problemas ambientais enfrentados pelo setor têxtil, isto se justifica devido os corantes
não pertencerem a uma única classe de compostos químicos, mas por apresentam grupos
funcionais diferenciados (Fungaro e Bruno, 2009). Atualmente, os processos tradicionais de
remoção de corantes podem ser realizados de diversas formas: por tratamento biológico, uso
de membranas, processos oxidativos, técnicas de eletroquímica, processos de adsorção
utilizando biosorventes, entre outros.
Dentre todos estes processos, a bioadsorção constitui um dos métodos mais comumente
utilizados pelo fato de ser bastante eficaz na remoção de espécies em soluções líquidas, e,
dependendo do material adsorvente que é utilizado no processo, pode se tornar um método de
baixo custo para o tratamento de efluentes que apresentam poluentes de diferentes origens. O
fenômeno da adsorção é um processo de equilíbrio entre duas fases, na qual a superfície onde
ocorre a adsorção chama-se adsorvente e a substância que é adsorvida é denominada
adsorvato (Kunz et al., 2002). Os adsorventes utilizados podem ser de origem mineral,
orgânica ou biológica.
Um adsorvente natural bastante promissor é a quitosana, um biopolímero constituído de
unidades β(14)-2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose e β(14)-2-acetamido-2-desoxi-Dglicopiranose, obtida a partir da desacetilação parcial ou total da quitina. O polímero quitina é
encontrado em maior abundância na natureza e tem como principais fontes naturais as
carapaças de crustáceos (caranguejo, camarão, lagosta), sendo também encontradas em
insetos, moluscos e na parede celular de fungos (Rinauldo, 2006).
Tanto a quitina quanto a quitosana são materiais biologicamente inertes. O biopólimero
quitosana apresenta características importantes, tais como: biocompatibilidade,
hidrofilicidade, biodegradabilidade, propriedades bactericidas e bioatividade; sua utilização
não traz toxicidade ao corpo humano, sendo por isso muito utilizada em sistemas de liberação
de fármacos. Ela também mostra propriedades promissoras em membranas para ultrafiltração
e osmose reversa (Liu et al., 2004).
As propriedades da quitosana, como viscosidade, grau de desacetilação, massa molar
dependem das fontes de matéria-prima e métodos de fabricação. O grau de desacetilação, uma
das mais importantes propriedades químicas desse polímero, determina a quantidade de
grupos amínicos na cadeia polimérica, sendo que, uma extensão acima de 50% de
desacetilação, define a entidade química quitosana (Guibal, 2004; Lima et al., 2006).
A quitosana na forma de solução ou gel possui arranjo conformacional variado, na forma
esférica, fibrilar e espiralada. O arranjo estrutural é influenciado pela temperatura, pH,
distribuição média das massas moleculares, e grau de desacetilação. As soluções de quitosana,
obtidas através de procedimentos simples de solubilização, normalmente possuem
características hidrofílicas (grupos amino). A partir das alterações de sua estrutura elas podem
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intensificar a sua natureza hidrofílica ou começar a apresentar características hidrofóbicas
(grupos imino). Essas interações hidrofóbicas diferem de outros tipos de interações como as
eletrostáticas, ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals por não serem resultados de
interações coesivas entre as moléculas, mas sim pela estabilização dos resíduos laterais
presentes na cadeia polimérica que devem ser resguardados do contato com moléculas de
água (Torres, 2006).
A utilização de quitosana na forma de pó ou de flocos em processos de adsorção é muito
frequente. Porém, nestas formas a quitosana apresenta desvantagens como solubilidade em
meio ácido que inviabiliza o processo de reciclagem, e baixa área superficial interna que
limita o acesso aos sítios de adsorção (grupos amino) não expostos diminuindo assim a
capacidade máxima e a velocidade do processo de adsorção. Esses problemas são
minimizados realizando modificações químicas na estrutura do biopolímero com substâncias
que possam incrementar no desempenho da quitosana como material adsorvente
(Fu et al., 2004; Rinauldo, 2006).
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a capacidade adsorvativa da quitosana modificada
com tioacetamida no processo de remoção de corantes industriais de soluções contaminantes
geradas por indústrias têxteis, avaliando a cinética de adsorção.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Modificação do adsorvente
A quitosana com 85 % de grau de desacetilação e massa molar média de 122,7 x
3
10 g mol-1 foi adquirida da empresa Purifarma. Utilizou-se Ácido Acético Glacial P.A
(CINÉTICA); Hidróxido de Sódio em lentilhas P.A. (VETEC); Tioacetamida P.A. (VETEC);
Álcool Isoproprílico P.A. (VETEC) e água deionizada.
Inicialmente realizou-se a dispersão da quitosana em cerca de 900 mL de ácido acético
(C2H4O2) 5 % (v/v). O sistema permaneceu sob agitação por 30 minutos a temperatura
ambiente. Após esta etapa procedeu-se a filtração do sistema e o gel de quitosana que ficou
retido no filtro foi lavado com água deionizada até pH neutro. Em seguida foi realizada a
imersão do gel de quitosana (por gotejamento) em cerca de 250 mL de hidróxido de sódio
(NaOH) 1,0 mol/L por 24 h a 25 ºC. Concluído este tempo, lavou-se com água deionizada até
pH neutro, filtrou-se e secou-se a 60 ºC. Cerca de 5 g de membranas de quitosana foram
adicionados a 50 mL de tioacetamida (C2H5NS) (para fins de comparação fez a imersão em
soluções de tioacetamida com concentrações 0,1 mol/L e 1,0 mol/L) sob agitação por 5 h a
60 °C. Em seguida foram filtradas em funil de Buchner, lavadas com álcool isopropilico
(C3H8O) e secadas a 80 ºC por 10 h para evaporação do solvente. O material foi caracterizado
pelas técnicas de espectroscopia vibracional na região do infravermelho (IV), registrados em
um espectrômetro IR-Prestige 21 da Shimadzu.
2.2. Corantes têxteis
Para o estudo da capacidade de adsorção e cinética de adsorção da quitosana e quitosana
modificada com tioacetamida, foram utilizadas soluções aquosas dos corantes têxteis reativos:
Amarelo Reativo GR (Cestari et al., 2007), Azul R 160 % Remazol (Froeck, 1999) e Verde
oliva B colloisol Indranthren (Zanoni et al., 2006).
2.3. Ensaios de adsorção
Com o objetivo de avaliar a atuação da quitosana modificada na remoção dos corantes,
optou-se por utilizar soluções aquosas dos corantes com concentração inicial de 100 mg.L-1. O
processo foi realizado em sistema de batelada. O leito reacional foi constituído por 10 mg de
material adsorvente adicionando 10 mL de solução contendo o corante O sistema ficou em
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contato temperatura ambiente sob agitação. Após períodos de 30, 60, 120, 180 240 e 300
minutos foram filtrados e quantificados espectroscopia na região do ultravioleta visível (UVvis). As amostras foram quantificadas utilizando um espectrofotômetro UV-3600 da
Shimadzu.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização da quitosana modificada
Partindo dos espectros vibracionais na região do infravermelho da quitosana e quitosana
modificada foi possível avaliar as alterações na estrutura da quitosana. A Figura 1 apresenta
os espectros de IV.

Figura 1. Espectros de IV das amostras de quitosana pura
(QTS) e quitosana modificada com tioacetamida 0,1 M (QTST/0,1M) e 1,0 M (QTS-T/1,0M).

De acordo com Huang et al. (2009) e López et al. (2008), as bandas próximas de
3439 cm-1 estão associadas aos grupos OH da quitosana. A banda em 2854 cm-1 é atribuída
aos grupos CH2 das piranoses. Em 1654 cm-1 são esperadas sobreposições de bandas dos
grupos amidas e grupos OH das piranoses. O modo referente às amidas é observado em 1575
cm-1 e entre 1259 – 800 cm-1 as vibrações estão associadas às ligações químicas das piranoses.
As bandas consideravelmente fortes para a quitosana são observadas na região entre 1700
e 1300 cm-1 que são especialmente características deste biopolímero. A banda em 1640 cm-1,
é atribuída à deformação axial C=O da carbonila denominada ν C=O, do grupo acetamida, a
qual corresponde à parte acetilada da quitosana. A banda em 1560 cm-1 corresponde a
vibração N-H no plano denominada νN-H. A banda em 1380 cm-1 corresponde à deformação
angular simétrica do grupo CH3.
Nos espectros vibracionais da quitosana modificada com tioacetamida, percebeu-se que
as bandas características do bíopolimero se mantiveram, no entanto, um aumento significativo
da intensidade da das bandas em próximos de 1025 cm-1, pode está associado às vibrações
C=S provenientes da tioacetamida.
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Percentagem de Remoção (%)

3.2. Avaliação dos percentuais de adsorção
Mediante as análises de UV-vis foi possível conhecer os valores de concentrações finais
das amostras que passaram pelo processo de adsorção através da QTS, QTS-T/ 0,1 M e QTST/1,0 M. A partir destes valores realizou-se o cálculo da percentagem de adsorção em função
do tempo de contato. Na Figura 2 são apresentados os resultados da percentagem de remoção
dos corantes.
Os dados mostraram que a QTS não modificada apresentou um percentual de remoção
baixo em comparação com a QTS modificada com tioacetamida. De acordo com os
resultados, foi possível verificar que a modificação da quitosana com tioacetamida (QTS-T
1,0 M) apresentou percentual superior a 90 %.
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Figura 2. Percentagem de remoção dos corantes Laranja Reativo GR, Azul R 160 % Remazol e
Verde oliva B colloisol Indranthren em função do tempo (h).

A adsorção é um fenômeno de superfície em que uma quantidade finita de moléculas de
um fluído (adsorbato), adere à superfície de um sólido (adsorvente). As interações entre as
duas fases são responsáveis pela separação do componente de interesse. Partido dos resultados
percentuais de remoção, uma avaliação da quantidade de adsorção (gramas de corante por
miligramas de adsorvente) em cada instante de tempo (qt) foi calculada através da Equação 1:
(

)

[1]
em que:
C0 (mg.L-1) a concentração inicial do corante, Ce (mg.L-1) a concentração final no
equilíbrio, V (mL) o volume da solução adicionada e m (g) a massa de adsorvente.
Para avaliação da capacidade de adsorção máxima (Q), foram realizados estudos a
partir das Isotermas de Langmuir de acordo com a Equação 2:
[2]
em que:
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Q é a Constante de Langmuir que indica a capacidade de adsorção; b é a Constante de
Langmuir que indica a energia de adsorção.
O modelo de Langmuir assume que a superfície é homogênea, na qual a energia de
adsorção é constante sobre todos os sítios; a adsorção na superfície é localizada, na qual os
solutos são adsorvidos em sítios definidos e localizados, não havendo mobilidade sobre a
superfície; cada sítio de adsorção pode acomodar apenas uma molécula ou átomo. Portanto a
isoterma de Langmuir está restrita a apenas uma monocamada de espessura. O cálculo do
fator RL é um indicativo muito usado no modelo de Langmuir. Seu valor corresponde ao grau
de desenvolvimento do processo de adsorção. Para os valores de RL entre 0 e 1, o processo de
adsorção é considerado favorável (Ortiz, 2000). Este parâmetro é calculado mediante a
Equação 3:
(

[3]

)

em que:
b é a Constante de Langmuir que indica a energia de adsorção; e C0 a concentração
inicial dos corantes em mg.L-1.
A Figura 3 apresenta as isotermas de adsorção de adsorção mediante o modelo de
matemático proposto por Langmuir.

Figura 3. Isotermas de Langmuir da QTS, QTS-T 0,1 M e QTS-T 1,0 M com os corantes: Laranja
Reativo GR, Azul R 160 % Remazol e Verde Oliva B colloisol Indranthren.

Partindo das equações das retas obtidas em cada isoterma, foram realizados o cálculo das
constantes de Langmuir (Q e b) e o fator RL. Os resultados são apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Constantes de Langmuir e Fator RL
Corante
Laranja Reativo
GR

Azul R 160%
Remazol

Verde oliva B
colloisol
Indranthren

Adsorvente

Q

b

RL

QTS

33,34

0,05

0,1667

QTS-T 0,1 M

81,04

1,51

0,0066

QTS-T 1,0 M

93,98

14,02

0,0007

QTS

40,00

0,09

0,1000

QTS-T 0,1 M

67,11

0,39

0,0250

QTS-T 1,0 M

84,32

1,59

0,0063

QTS

61,09

0,38

0,0013

QTS-T 0,1 M

76,22

7,49

0,0255

QTS-T 1,0 M

90,66

4,56

0,0022

Para todos os sistemas estudados, percebeu-se que a capacidade de adsorção (Q)
calculada mediante as Isotermas de Langmuir apresentou maiores resultados para a quitosana
modificada com tioacetamida (QTS-T). Avaliando os valores de Q da QTS e QTS-T 1,0 M,
obteve-se um crescimento na capacidade de adsorção cerca de duas vezes mais (em média),
que a QTS pura, considerando os três corantes utilizados.
Os valores obtidos para o fator RL mostraram que todos os sistemas estudados foram
favoráveis para a avaliação pelo modelo proposto por Langmuir, pois os resultados
encontrados estão compreendidos no intervalo 0 < RL < 1.
3.3. Cinética de adsorção
Uma avaliação da cinética de adsorção foi realizada com a finalidade de verificar a
ordem da reação e a constante de equilíbrio. Com intuito de investigar o mecanismo de
adsorção foram empregados modelos cinéticos de pseudo-primeira-ordem (Equação 4)
(Lagergren, 1898) e pseudo-segunda-ordem (Equação 5) (Ho e Mckay, 1999) mediante a
utilização das equações de velocidade integradas.

(

)

[4]

[5]
em que:
qe é a capacidade de adsorção no equílibrio (mg.g-1); qt é a quantidade de corante
adsorvida no tempo t (min); k1 (min-1) e k2 (g.mg-1.min-1) são as constantes de velocidade
referente a primeira e segunda ordem respectivamente.
A Figura 4 apresenta os gráficos cinéticos de primeira e segunda ordem para os sistemas
estudados.
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Figura 4. Gráfico de pseudo-primeira-ordem (a) e pseudo-segunda-ordem (b) para os corantes
Laranja Reativo GR, Azul R 160% Remazol e Verde oliva B colloisol Indranthren.

Partindo dos gráficos mostrados na Figura 4, foram determinadas as equações das retas e
determinados os parâmetros cinéticos e o coeficiente de correlação dos corantes pela QTS-T
0,1M e QTS-T 1,0M. Os valores estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Parâmetros cinéticos para os sistemas de adsorção dos corantes reativos.
Modelo
Cinético

Primeira
Ordem

Corante

Sistema

qe
(mg.g-1)

k1
(min-1)

k2
(g.mg-1 min-1)

R2

Laranja

QTS-T 0,1M
QTS-T 1,0M

33,9
11,6

-9,8x10-3
-1,2X10-2

-

0,87165
0,50157

Azul

QTS-T 0,1M
QTS-T 1,0M

105,7
8,7

-1,6x10-2
-8,8x10-3

-

0,79856
0,43198

QTS-T 0,1M

56,5

-1,1x10-2

-

0,85135

QTS-T 1,0M

35,8

-1,7x10-2

-

0,52348

QTS-T 0,1M

102,6

-

1,6x10-5

0,99877

QTS-T 1,0M

100,9

-

5,6x10-6

0,99946

QTS-T 0,1M

107,6

-

3,9x10-5

0,98185

-5

0,98773

Verde

Laranja
Segunda
Ordem

Azul
Verde

QTS-T 1,0M

102,8

-

2,1x10

QTS-T 0,1M

101,0

-

3,8x10-5

0,98174

-

-6

0,99965

QTS-T 1,0M

97,5

5,1x10

Uma avaliação quantitativa dos modelos cinéticos foi realizada mediante os valores dos
coeficientes de correlação (R2). Mediante estes dados, o modelo cinético de pseudo-segundaordem foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais para os corantes em estudo.
Confirmando esta observação, uma comparação entre os valores das capacidades de adsorção
no equilíbrio (qe) experimentais e calculados a partir da equação de pseudo-segunda-ordem
foram realizadas. Percebeu-se uma pequena variação entre os valores. Os resultados estão
dispostos na Tabela 3.
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Tabela 3. Valores de capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) da quitosana modificada com
tioacetamida calculados e determinados experimentalmente.

Corante

Sistema

qe calculado
(mg.g-1)

qe experimental
(mg.g-1)

Laranja

QTS-T/0,1M
QTS-T/1,0M

102, 6
100,9

98,7
99,2

Azul

QTS-T/0,1M
QTS-T/1,0M

107,6
102,8

93,8
94,2

Verde

QTS-T/0,1M
QTS-T/1,0M

101,0
97,5

94,7
96,9

Os valores das constantes de cinéticas foram determinados. Para o ajuste pelo modelo de
pseudo-segunda-ordem, os sistemas que utilizaram o QTS-T 0,1 M foram os que
apresentaram maiores valores. Outra observação importante é que as linhas do gráfico q e vs t½
não passam pela origem, indicando que o mecanismo de difusão intrapartícula não é a única
etapa limitante do processo de adsorção e que outros mecanismos de interação devem estar
atuando simultaneamente (Carvalho et al., 2010).

4. CONCLUSÃO
As modificações empregadas à quitosana com o agente modificador (tioacetamida)
tiveram rendimentos satisfatórios. A análise por espectroscopia vibracional na região do
infravermelho (IV) permitiu observar e classificar as principais bandas relativas a vibrações
características dos grupos funcionais presentes na estrutura da quitosana pura e quitosana
modificada. Os espectros mostraram que a modificação química da QTS apresentou um
aumento das bandas que caracterizam a presença de grupos C=S proveniente da tioacetamida.
Mediante os ensaios de adsorção dos corantes têxteis estudados, ficou evidenciado que a
modificação da QTS com tioacetamida favoreceu o processo adsorvativo, obtendo um
aumento na percentagem de remoção dos corantes, com valores superiores a 90% em todos os
corantes estudados, além da redução de tempo de contato de forma que o sistema tendeu a
atingir o equilíbrio com 60 minutos do início do processo adsorvativo. De acordo com o
estudo das isotermas de adsorção pelo método de Langmuir, verificou-se que a modificação
da QTS com tioacetemida promoveu um aumento na capacidade de adsorção cerca de duas
vezes mais que a QTS pura. Partindo dos resultados cinéticos, verificou-se que os dados
experimentais se ajustaram ao modelo cinético de pseudo-segunda-ordem.
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RESUMO
A vinhaça é um resíduo, proveniente do processo de destilação do álcool, rico em matéria
orgânica e nutrientes, que, se aplicado em doses excessivas, pode desequilibrar o complexo
sortivo do solo e consequentemente contaminar o lençol freático. O objetivo deste estudo foi
avaliar a influência de uma lagoa de distribuição de vinhaça na qualidade da água freática em
uma área cultivada com cana-de-açúcar localizada no estado de Pernambuco, Brasil. Foram
instalados dez poços de monitoramento distribuídos em três transectos paralelos localizados
em uma área circunvizinha à lagoa de distribuição de vinhaça. Ao longo do experimento,
avaliou-se a qualidade da água subterrânea no nível freático, assim como da água do rio
Ipojuca para verificar-se possível intrusão salina advinda do oceano. Os parâmetros
analisados foram: CE, SDT, pH, DQO, DBO, NO3-, NO2-, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Cl- e HCO3-.
Concluiu-se que o armazenamento da vinhaça na lagoa de distribuição alterou os valores de
CE, DBO, DQO e as concentrações de SDT, Cl-, K+, Ca2+ e Mg2+ da água do lençol freático.
Palavras-chave: cana-de-açúcar, resíduo, fertirrigação, infiltração, potássio.

Influence of a vinasse-distributing lake on water quality of the
groundwater
ABSTRACT
Vinasse is an organic matter and nutrient-rich residue generated during alcohol
distillation. However, if applied to crops in excess, it may disturb the complex balance of soil
absoption and contaminate groundwater. The goal of this research was to evaluate the effect
of a vinasse-distributing pool on the quality of groundwater in a sugarcane field in
Pernambuco State, Brazil. Samples were collected from 10 observation wells along three
parallel transects around the vinasse-distributing pool. The quality of groundwater as well as
the fluvial water of the Ipojuca River was assessed as a control for ocean intrusion. The
following parameters were measured: CE, SDT, pH, COD, BOD, NO3-, NO2-, K+, Ca2+, Mg2+,
Na+, Cl- and HCO3-. Storing vinasse in the distribution lake disturbed CE, COD and BOD
values as well TDS, Cl-, K+, Ca2+ and Mg2+ concentrations in groundwater.
Keywords: sugarcane, residue, fertirrigation, infiltration, potassium.
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1. INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar é uma das culturas mais importante para o agronegócio brasileiro e,
neste contexto, o Brasil é considerado o maior exportador mundial de açúcar e álcool
combustível. Dados publicados para a safra prevista em 2012/2013 mostram que a área
plantada de cana de açúcar será, aproximadamente, igual a 8,5 milhões de hectares e serão
produzidas 38,85 milhões de toneladas de açúcar e 23,96 bilhões de litros de álcool (CONAB,
2012). As receitas geradas pela atividade canavieira, apenas, no mês de Junho de 2012 foram
iguais a 881,7 e 106,7 milhões de dólares para exportação de açúcar e álcool, respectivamente
(CEPEA, 2012).
Entretanto, se por um lado a atividade sucroalcooleira faz com que o Brasil ocupe uma
posição de destaque mundial com relação à produção de açúcar e álcool, por outro, tal
atividade produz grandes volumes de resíduos. Dentre os resíduos gerados do beneficiamento
da cana, a vinhaça é o mais importante, pois a produção de um litro de álcool gera de 10 a 15
litros de vinhaça, dependendo da variedade da cana e do processo industrial utilizado
(Barros et al., 2010).
A vinhaça é um líquido marrom claro composto por 93% de água e 7% de sólidos
orgânicos e inorgânicos. Em geral, apresenta pH ácido, elevada carga de matéria orgânica,
alta concentração de macro e micronutrientes, sobretudo, potássio e nitrogênio; além de
apresentar altas temperaturas na saída dos destiladores (Marques, 2006; Gómez e Rodríguez,
2000).
Pelas características químicas apresentadas anteriormente, a vinhaça é considerada um
resíduo nocivo, quando disposto no meio ambiente de forma indiscriminada. No Brasil,
atualmente, toda vinhaça produzida é reutilizada na adubação dos canaviais, onde os
nutrientes presentes neste resíduo de difícil gestão substituem, parcialmente, o uso de
fertilizantes minerais, diminuindo, assim, os custos de aquisição de insumos agrícolas
(Resende et al., 2006).
Antes de ser utilizada na fertirrigação da cana-de-açúcar, a vinhaça é armazenada em
configurações denominadas de lagoas de distribuição, que tem como objetivo principal
promover a troca de calor entre o resíduo e o meio ambiente, de modo que a alta temperatura
da vinhaça, logo após o processo industrial, não provoque efeitos deletérios aos equipamentos
de transporte e irrigação, ao solo e à cultura. No entanto, esta prática pode provocar a
contaminação das águas subterrâneas por conta da inexistência de impermeabilização das
lagoas de distribuição e dos canais de condução de vinhaça.
Alguns estudos a respeito do uso vinhaça em canaviais como fonte de adubação
demonstram que a qualidade das águas subterrâneas sofrem alterações em virtude da
aplicação deste resíduo.
Ludovice (1997), estudando o efeito poluente da vinhaça infiltrada em canais de
condução de terra sobre o lençol freático, concluiu que o poder de remoção do solo estava
comprometido em decorrência do longo tempo de operação dos canais (13 anos), indicando
que haveria possibilidade de que alguns elementos presentes na vinhaça pudessem atingir o
lençol freático, principalmente, o nitrogênio, que na água freática, se encontrava em
concentração superior à permitida pela legislação brasileira para consumo humano.
Gloeden et al. (1991) relataram que a utilização de vinhaça no cultivo de cana-de-açúcar
em áreas próximas ao aquífero de Bauru poderia comprometer a qualidade da água
subterrânea, devido à saturação do solo e ao afloramento do aquífero. No referido estudo, os
autores verificaram que os teores de cloretos, carbono orgânico, nitrogênio e sulfatos
aumentaram ao longo de nove safras de cultivo de cana-de-açúcar.
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Por outro lado, em estudo realizado em curto período de tempo e conduzido por Dalri et
al. (2010) mostrou que a aplicação de doses crescentes de vinhaça (0, 200, 250, 300 e 350
m3 ha-1) colaborou para a diminuição da taxa de infiltração da água no solo devido à matéria
orgânica presente no resíduo que tem ação cimentante, contribuindo para a diminuição da
translocação de solutos no perfil do solo. Brito et al. (2007) aplicaram vinhaça em três tipos
de solos em taxas que variaram de 0 a 700 m3 ha-1 e observaram uma diminuição de matéria
orgânica e cátions nos lixiviados, indicando que grande parte do material orgânico e
inorgânico presente na vinhaça ficou retido no solo. Resposta semelhante foi obtida por Silva
et al. (2012), quando estudaram a distribuição de solutos em solo argiloso incubado com
vinhaça.
Como visto, a bibliografia acerca dos efeitos da vinhaça no lençol freático e nas águas
subterrâneas ainda é bastante limitada, sobretudo em trabalhos em escala real e de longo
prazo. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência de uma lagoa de distribuição de
vinhaça na qualidade de água do lençol freático em uma área cultivada com cana-de-açúcar
localizada na Mata Sul do Estado de Pernambuco.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em área cultivada com cana-de-açúcar na Usina Salgado,
localizada no Município de Ipojuca (070 10’ e 070 25’ S, 390 10' e 390 30’ W) no Estado de
Pernambuco (Figura 1). O Município de Ipojuca está inserido na zona fisiográfica da Mata
Sul Pernambucana e apresenta um clima do tipo As, segundo Koppen, tropical chuvoso de
monção com verão seco, com estação chuvosa entre os meses de março a agosto. A
precipitação anual média na área é de 1.800 mm e a temperatura anual média é de 25,2 °C.

Figura 1. Localização da área experimental – Usina Salgado.

157

ROLIM, M. M.; LYRA, M. R. C. C.; DUARTE, A. S.; MEDEIROS, P. R. F.; SILVA, E. F. F.; PEDROSA, E.
M. R. Influência de uma lagoa de distribuição de vinhaça na qualidade da água. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1,
p. 155-171, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1014)

O solo da área experimental foi classificado como Espodossolo Ferro Cárbico (textura
arenosa) segundo a EMBRAPA (2006). A caracterização física e química das amostras
provenientes das trincheiras correspondentes ao perfil do solo da área (Tabelas 1 e 2), até a
profundidade de 2m, foi realizada no Laboratório de Fertilidade do Solo e no Laboratório de
Aproveitamento de Resíduos e Mecânica dos Solos, ambos pertencentes à UFRPE, seguindo
os métodos descritos pela EMBRAPA (1997).
Tabela 1. Características físicas do solo.
Prof.

K0

Dg

Dp

P

cm

cm h-1

g cm-3

g cm-3

(%)

CC

PMP

Ap

00 - 30

6

1,4

2,5

44

19,5

13,9

550

100

350

A2

30 - 55

21

1,3

2,5

47

23,5

18,1

560

70

370

E

55 - 110

28

1,5

2,7

43

1,4

0,7

940

20

40

Bh

110 - 144

53

1,8

2,7

33

3,7

2,6

890

30

70

Bsh

144 - 200

15

1,8

2,7

32

17,8

13,2

890

70

40

Horizontes

Umidade (%)

Areia

Silte

Argila

g kg-1

Ko – Condutividade hidráulica; Dg – Densidade global; Dp – Densidade de partículas; P – Porosidade total; CC
e PMP - Capacidade de campo e ponto de murcha permanente.

Tabela 2. Características químicas do solo.
pH
Horizontes

P

K+

Na+

H+

mg kg-1

Al3+

Ca2+ Mg2+

S

CTC

V

cmolc kg-1

C

MO

%

AP

5,5

43,26

2,25

0,07

3,78

0,60

3,20

1,01

6,53

10,91

59,85

2,51

4,32

A2

5,6

7,84

1,78

0,05

3,22

0,30

2,05

0,67

4,56

8,08

56,44

1,81

3,12

E

5,5

8,40

0,15

0,04

3,01

0,38

0,70

0,11

0,99

4,38

22,60

0,65

1,12

Bh

5,4

22,11

0,61

0,06

2,91

0,64

0,80

0,21

1,68

5,23

32,12

0,51

0,88

Bsh

5,5

4,48

0,66

0,07

2,68

0,52

1,00

0,33

2,06

5,26

39,16

1,81

3,12

S = soma de bases trocáveis; CTC = capacidade de troca de cátions; V = percentagem de saturação de bases; C=
carbono orgânico; MO= teor de matéria orgânica.

Para fins de monitoramento, foram instalados dez poços confeccionados com tubos de
PVC de 75 mm de diâmetro e 3 m de comprimento, perfurados e recobertos com tela filtrante
no terço médio inferior Cada poço de monitoramento foi instalado a 3 metros de profundidade
com sua extremidade rente ao solo e protegida por tampa metálica e vedações de borracha de
modo a evitar a entrada de água e de pequenos animais para o interior do poço.
Os poços de monitoramento foram distribuídos em três transectos paralelos localizados
em uma área circunvizinha à lagoa de distribuição de vinhaça. A distância entre cada poço de
monitoramento, dentro de cada transecto, foi igual a 25 m. A lagoa de distribuição de vinhaça
ocupava uma área igual a 300 m2, com profundidade de 0,60 m e não era impermeabilizada
(Figura 2).
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Figura 2. Lagoa de armazenamento e distribuição de vinhaça pertencente à Usina Salgado.

A vinhaça produzida era conduzida através de um canal principal até a lagoa de
distribuição, para ser utilizada na fertirrigação da área de plantio a uma taxa de 300 m3 ha-1
ano-1, após o corte da cana-de-açúcar. A caracterização física e química da vinhaça coletada
na lagoa de distribuição (Tabela 3) foi realizada seguindo a metodologia proposta por
EMBRAPA (1997) e APHA et al. (1995).
Foram realizadas quatro coletas de água proveniente do lençol freático, sendo as duas
primeiras após o corte da cana e as duas últimas após o período de fertirrigação com vinhaça.
Para ter referência de uma possível intrusão salina advinda da água do mar, foram coletadas
também, no mesmo período, amostras de água do rio Ipojuca, corpo d’água que sofre
influência de maré e que entrecorta a área de plantio localizada próxima à lagoa de
distribuição.
Tabela 3. Caracterização físico-química da vinhaça.
Parâmetros
DQO
DBO
CE
SDT
pH
Nitrogênio
Fósforo
Potássio
Sódio
Cálcio
Magnésio
Cloretos

Unidades
-1

mg L
mg L-1
dS m-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
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Valores
21.500
12.000
13,75
7.690
4,4
440
140
3.000
300
560
280
1.219
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As amostras de água foram coletadas, preservadas e determinadas de acordo com a
metodologia descrita em APHA et al. (1995). Para avaliar a qualidade da água freática na área
onde fica localizada a lagoa de distribuição de vinhaça e do rio Ipojuca, foram determinados
os seguintes parâmetros: a) físicos CE e SDT e; b) químicos: pH, DQO, DBO, NO3-, NO2-,
K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Cl- e HCO3-.
Para análise de dados estáveis em relação à média, foi utilizada a técnica proposta por
Vachaud et al. (1985) que se baseia no cálculo da diferença relativa, o qual permite a análise
dos desvios entre os valores observados individualmente no espaço e a média entre eles
(Equação 1).

δ ij =

X ij X j

[1]

Xj

em que:
Xj

1
N

N

X ij

[2]

j 1

em que:
δ ij é a diferença relativa entre a determinação individual para um local i no tempo j; X ij

é o valor do parâmetro no local i e no tempo j; X j é o valor médio do parâmetro para todas as
N posições, no momento j.
A média da diferença relativa para cada locação é definida pela Equação 3.
δi

1
m

m

δ ij

[3]

j 1

em que:
m o número de meses estudados.
Para análise de dispersão e variabilidade dos dados, em torno de um valor de tendência
central (média) tomado como ponto de comparação, foram calculadas as médias de dispersão
absoluta através das Equações 4, 5 e 6.
[4]
[5]
[6]
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em que:
At é a amplitude total; Xmáx é o valor máximo da população de dados e Xmín é o valor
mínimo da população de dados; σ é o desvio padrão; xi é o valor do parâmetro; X o valor
médio do parâmetro; Dm é o desvio médio e; n é o número de dados.
Para a avaliação da qualidade da água do lençol freático para irrigação, utilizaram-se os
critérios: concentração de sais total, estimada pela CE expressa em μS cm-1; proporção
relativa de sódio (%), calculada pela equação 7 e; a razão de adsorção de sódio (RAS)
expressa em (meq L-1)1/2 e calculada pela equação 8.
[7]

[8]

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 4, estão expostos os resultados em relação à média, ao desvio padrão, ao
desvio médio, à amplitude total (At) e à diferença média relativa (dmr) dos parâmetros físicos
e químicos da água freática monitorados pelos poços.
Tabela 4. A média, desvio padrão (σ), desvio médio (Dm), amplitude total (At) e diferença
média relativa (dmr) dos parâmetros físico-químicos da água freática.
Parâmetros
SDT

unidades
mg L

Média

σ

Dm

At

dmr

745,67

100,02

74,09

185,30

0,0071

1554,5

0,21

0,16

0,40

0,0038

5,81

0,20

0,15

0,36

0,0009

325,5

143,0

104,6

271,2

0,0210

36,71

26,34

19,96

49,00

0,0157

385,4

94,9

70,3

180,1

0,0014

0,17

0,11

0,08

0,21

0,0054

0,20

0,06

0,04

0,11

0,0191

744,81

512,11

386,24

941,35

0,0308

21,41

3,83

2,86

7,32

0,0027

380,50

75,69

57,07

139,85

0,0058

56,28

49,54

37,86

88,95

0,0626

10,66

4,17

3,12

7,82

0,0236

-1
-1

µS m

CE
pH
DQO
DBO
HCO3-

NO3

-

NO2
ClNa+
K+

Ca2+
Mg2+

mg L

-1

mg L

-1

mg L

-1

mg L

-1

mg L

-1

mg L

-1

mg L

-1

mg L

-1

mg L

-1

mg L

-1
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A partir dos dados de desvio médio e diferença média relativa, verifica-se a existência de
dados significativos e consistentes em relação aos parâmetros e em função das épocas
analisadas; portanto, quanto mais próximo a zero for a diferença média relativa , maior será a
consistência dos dados no aspecto de caracterização da área em estudo. Pode-se assim,
assumir que os parâmetros SDT, CE, pH, HCO3-, NO3-, Na+ e K+ apresentaram valores mais
consistentes ao longo do período de amostragem.
A condutividade elétrica (CE) está relacionada com teor de sais contidos na água e,
portanto, tem relação direta com o teor de sólidos dissolvidos totais (SDT). Neste estudo, a
CE da água teve uma correlação de 98,08% com o teor de STD, sobretudo, com o teor de Cl-,
HCO3- e K+. A CE e o teor de SDT são parâmetros físicos utilizados para avaliar a qualidade
das águas de superfície e subterrâneas utilizadas para os mais diversos usos, incluindo
abastecimento humano. A Resolução CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008, que dispõe
sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas
preconiza que o valor máximo permissível (VMP) de SDT para consumo humano seja igual a
1000 mg L-1. Neste estudo, a concentração de STD na água freática foi bastante elevada e
pode estar relacionada com a disposição de vinhaça no solo durante longos períodos de
cultivo da cana-de-açúcar, pois tal efluente possui um elevado teor de SDT e por serem
altamente dissolutos, lixiviam com facilidade para as camadas mais profundas do solo
atingindo, posteriormente, o lençol freático. Segundo Ramesh e Elango (2012), águas
contendo alta concentração de SDT podem causar problemas de saúde quando utilizadas para
consumo humano; bem como, prejudicar a estrutura do solo, se utilizadas para irrigação.
O pH é um parâmetro indicador de qualidade da água que exerce influência nos
processos unitários de tratamento de água, como a coagulação, a floculação, a desinfecção e
controle da dureza e de agressividade da água (Brito et al., 2012, Brouyère et al., 2004); este
parâmetro se relaciona diretamente com duas características químicas importantes da água, a
acidez e a alcalinidade. Neste estudo, o pH da água foi igual 5,81, evidenciando que o
constituinte principal da alcalinidade da água é o bicarbonato com uma concentração igual a
385,4 mg L-1. A alcalinidade não apresenta risco potencial para o meio ambiente, porém
alguns de seus constituintes conferem alteração do gosto da água, podendo impossibilitar o
uso da água para consumo humano.
Os parâmetros DQO e DBO estimam a quantidade de oxigênio requerida para degradar a
matéria orgânica presente na água. Os valores médios de DQO e DBO encontrados na água
freática foram de 325,5 e 36,7 mg L-1, respectivamente. Os elevados valores de DQO e DBO
encontrados na água do lençol freático na área de influência da lagoa de distribuição podem
estar associados à infiltração dos nutrientes e da carga orgânica presentes na vinhaça ao longo
do perfil de solo, tanto verticalmente como pelos fluxos laterais subsuperficiais.
Reconhecidamente, a vinhaça é um resíduo que tem elevada concentração de matéria orgânica
e de nutrientes que se dispostos em excesso ou por longos períodos podem atingir e
contaminar o lençol freático através das vias hidrológicas, apesar do solo ter um excelente
poder filtrante.
Silva et al. (2012) comentam que o uso contínuo de resíduos agrícolas para fins de
fertilidade do solo podem elevar a concentração de contaminantes nas águas subterrâneas,
principalmente, em áreas onde o lençol freático é raso (menor que 3 m de profundidade). Por
outro lado, Lyra et al. (2003) relataram uma diminuição nos valores de DQO e DBO na água
do lençol freático de uma área cultivada com cana-de-açúcar que utiliza vinhaça para fins de
irrigação, e esta diminuição está associada ao poder de retenção de matéria orgânica pelo solo.
O decréscimo de matéria orgânica no percolado de solos tratados com vinhaça também foi
relatado por Brito et al. (2007).
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Contaminações por nitrato têm sido amplamente relacionadas ao uso de fertilizantes
nitrogenados na atividade agrícola. Entretanto, existem fontes não agrícolas, como a
disposição inadequada de efluentes domésticos e industriais sem tratamento prévio que,
também, propiciam a contaminação das águas dos mananciais superficiais e subterrâneos por
nitrato (Wakida e Lerner, 2005). Dessa maneira, nem todo o nitrato presente na água freática
pode ser atribuído ao uso de fertilizantes na atividade agrícola e sua presença pode estar
associada a outras fontes antrópicas que tenham o potencial de contaminar as águas
subterrâneas de uma mesma bacia ou aquífero, como a disposição inadequada de vinhaça, por
exemplo.
Ressalta-se que o íon nitrato é o contaminante mais comum encontrado na água
subterrânea (Zheng et al., 2005). De acordo com CETESB (2007), quando as concentrações
de nitrato na água do lençol freático variam de 2 a 5 mg L-1, há uma indicação de que houve
poluição de origem antrópica. Na literatura é relatado que altas concentrações de nitrato
podem poluir o meio ambiente, principalmente, os mananciais subterrâneos (Singh et al.,
2006) e pode trazer sérios problemas de saúde a quem consome essas águas
(Sankararamakrishnan et al., 2008). Neste estudo, as concentrações médias de nitrato (NO3-) e
nitrito (NO2-) foram iguais 0,17 e 0,20 mg L-1, respectivamente, indicando que a acumulação
de vinhaça na lagoa de distribuição não afetou a qualidade da água do lençol freático quanto a
estes íons, estando tais valores dentro dos limites preconizados pela Resolução CONAMA nº
396 de 2008 (Brasil, 2008) para todos os usos da água subterrânea. Entretanto, há de se
ressalvar que como a água freática é pobre em oxigênio, pode não ter ocorrido a conversão do
nitrogênio orgânico (NO) ou do íon amônia (NH4+) presente na água em NO2- e NO3-, fato que
pode ter contribuído para os baixos valores destas duas últimas formas de nitrogênio
apresentadas. No entanto, tanto o NO, como o NH4+, são indicadores de atividades antrópicas
que podem poluir as águas.
Os resultados obtidos neste estudo, quanto ao nitrato, divergem dos resultados
encontrados por Gloeden et al. (1991) e Ludovice et al. (1997), quando encontraram teores
elevados nas águas subterrâneas em áreas cultivadas com cana-de-açúcar adubadas com
vinhaça por longos períodos.
De maneira geral, foi constatada boa consistência dos parâmetros de qualidade da água,
sobretudo, pela baixa dispersão dos dados em relação à média (Figuras 5A, 5B, 5C, 5F, 5G,
6B e 6C).
Com relação aos SDT e a CE, verifica-se que o comportamento destes dois parâmetros foi
semelhante, e isto já era esperado, uma vez que a CE estima, indiretamente, a concentração de
sólidos dissolvidos existentes na água. Verifica-se, também, pelas Figuras 5A e 5B, que a
maior concentração de SDT e maior CE ocorreram nos pontos P4 e P8, pois estavam situados
mais próximos à lagoa de distribuição de vinhaça. Observa-se, ainda, que o pH mensurado nas
águas do lençol freático (Figura 5C) variou de levemente ácido (P6) a neutro(P4).
Segundo Zheng et al. (2005), nas águas provenientes de lençol freático, os parâmetros pH,
CE, SDT e HCO3- tendem a ter baixa variação quantitativa em termos de concentração,
corroborando com os resultados encontrados neste estudo.
Mediante os dados expostos nas Figuras 5D e 5E, observa-se que as maiores variações,
dentre todos os parâmetros analisados, ocorreram para a DQO e DBO, pois se percebe a
existência de elevado número de valores discrepantes e extremos, os quais podem representar,
significativamente, a indicação de contaminação da água do lençol freático pelo uso da
vinhaça.
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Figura 5. Representação box-plot dos parâmetros relacionados à qualidade da água freática.
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As concentrações médias, em relação a todos os poços, dos íons Cl-, Na+, K+, Ca2+ e
Mg (Figuras 6A, 6B, 6C, 6D e 6E) foram iguais a 744,21, 21,41, 380,50, 56,28 e 10,66
mg L-1, respectivamente.
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Figura 6. Representação box-plot dos principais íons cátions e ânions relacionados à qualidade da
água freática

As baixas concentrações de Na+, Ca2+ e Mg2+ encontradas na água freática podem estar
relacionadas com as características químicas da vinhaça, a qual apresenta baixa concentração
dos referidos cátions. As concentrações de Na+, Ca2+ e Mg2+ na água freática se mantiveram
aquém das concentrações encontradas por Ramesh e Elango (2012), quando monitoraram a
qualidade da água de um aquífero localizado na Índia utilizado para consumo humano e
irrigação.
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Por outro lado, observa-se uma elevada concentração de cloretos na água freática,
indicando que o uso da vinhaça pode ter sido uma fonte de contaminação deste, pois tal
resíduo apresentou alta concentração em sua composição. A concentração de cloretos
encontrada na água do lençol freático monitorado neste estudo é três vezes superior à
recomendada pela Resolução CONAMA nº 396 de 2008 para os seguintes usos: consumo
humano, irrigação e recreação. Bhardwaj e Singh (2010) relataram que águas cuja
composição química apresente altos teores de cloretos podem exercer efeitos laxativos nas
pessoas que a consomem; bem como concentrações de cloretos acima de 100 mg L-1 podem
causar queimaduras nas folhas das plantas mais sensíveis, particularmente, quando se
emprega a irrigação por aspersão diretamente sob a folhagem e durante as estações quentes
(Feigin, 1991).
Possivelmente, a elevada concentração de cloretos esteja associada ao fato dos cloretos,
assim como os nitratos, serem facilmente lixiviáveis no perfil do solo por terem carga iônica
negativa, não sendo adsorvidos pelos coloides do solo. Descarta-se, ainda, a hipótese de
intrusão salina na água do lençol freático, pois apesar da respectiva área estar localizada na
mesorregião da Mata Sul do Estado do Pernambuco, que é entrecortada por diversos rios
interligados que sofrem influência de marés, a concentração de cloretos da água proveniente
do rio Ipojuca, rio situado próximo à área onde foram instalados os poços de monitoramento,
foi igual a 36 mg L-1, ficando esta bem aquém da concentração encontrada na água do lençol
freático em monitoramento. Além disso, Costa Filho et al. (1998) afirmam que um bom
indicador de possível contaminação de água continental por água de origem marinha é a
relação iônica entre os íons cloreto e o bicarbonato, a qual sendo superior a 20 mostra um
forte indicativo de que o cloreto seja proveniente da intrusão de água salina. No presente
estudo, a relação entre os íons cloreto e bicarbonato foi igual a 1,93, comprovando que a alta
concentração de cloretos encontrada não está associada à intrusão de água marinha, mas sim à
acumulação de vinhaça na lagoa de distribuição. Adicionalmente, pode ressaltar que se tivesse
havido intrusão salina, a concentração se sódio teria sido elevada, o que não ocorreu neste
estudo (Tabela 4).
O íon potássio (Figura 6 C) é encontrado em elevadas concentrações na vinhaça, sendo,
por isso, utilizado como indicador para aplicação deste resíduo na fertirrigação dos canaviais.
Neste estudo, a água freática na área circunvizinha à lagoa de distribuição apresentou alta
concentração de potássio, indicando que o poder de retenção do solo pode ter diminuído,
favorecendo a lixiviação do mesmo para a água do lenço freático. Apesar das legislações
ambientais não se referirem ao potássio como contaminante da água, isto é um indicativo de
que a qualidade das águas pode ser alterada devido à aplicação contínua e em taxas não
adequadas de resíduos, já que em um determinado momento pode ocorrer a saturação solo,
diminuindo, assim, seu poder de retenção.
Com o propósito de avaliar a qualidade da água do lençol freático apenas para uso na
irrigação, utilizou-se a classificação baseada na condutividade elétrica da água e perigo em
relação à salinidade (Tabela 5). Segundo os dados obtidos, observa-se que em nenhum dos
poços, a água foi classificada como excelente para irrigação e a maioria dos poços teve suas
águas permitidas para tal uso. Entretanto, a água dos poços P4 e P8 foi classificada como
inapropriada para irrigação, provavelmente por sofrer influência da lagoa de distribuição de
vinhaça, uma vez que tais poços se situavam próximos à lagoa de distribuição. Porém, não se
pode concluir que, em longo prazo, a qualidade da água seja ainda mais prejudicada em
função da prática de disposição de vinhaça. Para afirmar, com certeza, tal fato, seria
necessário estudo um estudo exploratório por vários anos, em que pudesse relacionar a prática
da disposição de vinhaça com as variações de precipitação ocorrida durante o tempo de
estudo.
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Tabela 5. Classificação da água do lençol freático em relação à salinidade.
CE

Salinidade

-1

(μS cm ) (25ºC)

(classes)

< 250

Excelente (C1)

-

250 – 750

Bom (C2)

-

750 – 2250

Permitido (C3)

> 2250

Inapropriado (C4)

Poços

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P9, P10
P4, P8

Fonte: USDA (1954).

Os critérios de qualidade da água podem ser usados como diretrizes por agricultores, para
seleção de práticas de gestão apropriada, a fim de se evitar perigos potenciais advindos da
salinização. A adequação das águas para fins de irrigação depende dos efeitos dos
componentes minerais da água sobre as plantas e o solo, sendo a qualidade água um fator
preponderante para manter as propriedades físico-químicas adequadas dos solos para o cultivo
das culturas (Ramesh e Elango, 2012).
Segundo Pizzaro (1996), as águas subterrâneas têm elevado poder de salinizar ou
sodificar os solos quando são utilizadas para irrigação por longos períodos, em virtude de sua
composição química. Neste estudo, avaliou-se a razão de adsorção de sódio (RAS) da água
dos poços localizados circunvizinhos à lagoa de distribuição de vinhaça. A RAS é a relação
que se refere ao efeito da alta concentração de Na+ contido na água, em relação à
concentração dos cátions Ca2+ e Mg2+, que pode elevar a porcentagem de sódio trocável no
solo (PST), causando danos aos seus atributos físicos do solo e, consequentemente, às
culturas. Neste estudo, em relação ao efeito da sodicidade, apenas três poços apresentaram
águas cuja RAS foi muito alta (Tabela 6), sendo o seu uso impróprio para irrigação.
Além da RAS, quando o uso preponderante da água for para irrigação, recomenda-se que
todos os parâmetros físico-químicos sejam avaliados simultaneamente, a fim de definir a
adequação correta da água para tal uso. Para as águas provenientes do lençol freático
monitorado neste estudo, foi observado que 50 e 20% da água dos poços monitorados foram
classificadas como C3-S4 e C3-S2, respectivamente e; os 30% restante foram classificadas
como C4-S4 segundo USDA (1954), indicando possível risco de contaminação da água
freática pelo uso da lagoa de distribuição vinhaça.
Tabela 6. Classificação da água do lençol freático levando-se em
consideração a RAS.
RAS

Categorias

Poços

< 10

Excelente

-

10 – 18

Bom

18 – 26

Duvidoso

> 26

Inapropriada

P2, P5, P8

Fonte: USDA (1954).
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A adequabilidade da água a ser utilizada para irrigação também pode ser determinada
relacionando o teor de sódio contido na água de irrigação com os teores dos íons potássio,
cálcio e magnésio (Wilcox, 1955). De acordo com os dados expostos na Figura 7, verifica-se
que a água de 60% dos poços analisados foi classificada como uso permitido a duvidoso e as
águas provenientes de dois poços seriam inapropriadas para a irrigação e poderiam ser
prejudiciais ao solo e às culturas.

Figura 7. Adequabilidade da água do lençol freático para
uso na irrigação segundo diagrama de Wilcox.

4. CONCLUSÕES
O uso de lagoas de distribuição de vinhaça altera as concentrações de SDT, DBO, DQO,
Cl , K+, Ca2+ e Mg2+ e os valores de CE da água do lençol freático.
Os parâmetros SDT, CE, pH, HCO3-, NO2-, NO3-, Na+ e K+ apresentam resultados
consistentes em relação a caracterização da área em estudo; em contrapartida os íons mais
discrepantes e assimétricos (outliers) temporal e espacialmente foram Cl-, Ca2+ e Mg2+.
A avaliação da qualidade da água proveniente do lençol freático de alguns poços
monitorados neste estudo se mostra inadequada para fins de irrigação devido ao risco
iminente de salinização do solo.
-
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de uma estação de tratamento
de esgoto composta por um conjunto de três tanques sépticos compartimentados e dispostos
em série seguidos por três leitos cultivados com Typha sp e construído com fluxo
subsuperficial horizontal e preenchidos com cascalho natural, brita  2 e cascalho lavado. A
estação tratou o esgoto sanitário gerado na Unidade Universitária de Ciências Exatas e
Tecnológicas (UnUCET) da Universidade Estadual de Goiás em Anápolis-GO (UEG). Foram
coletadas amostras de esgoto sanitário para avaliar a eficiência do tratamento no período de
novembro a dezembro de 2010 e de março a abril de 2011, totalizando 20 amostras. Os pontos
de coleta foram na entrada do primeiro tanque (esgoto bruto), saída do terceiro tanque séptico
e saída dos três leitos cultivados. As eficiências totais de remoção foram: 65,40% para
demanda química de oxigênio; 79,01% para demanda bioquímica de oxigênio; 59,79% para
sólidos totais; 87,12% para sólidos suspensos totais; 92,0% para coliformes totais; 95,71%
para E. coli e 82,54% para turbidez. O sistema avaliado mostrou-se eficiente para o
tratamento de esgoto, atendendo à legislação vigente para os parâmetros pH, turbidez, sólidos
totais e demanda bioquímica de oxigênio. Os resultados demonstraram que não existe
diferença significativa entre os três diferentes meios de suporte utilizados, concluindo-se que
há potencialidade do uso da brita, cascalho natural e cascalho lavado para preenchimento dos
leitos cultivados.
Palavras-chave: zona de raízes, macrófitas, remoção de sólidos.

Efficiency of sewage treatment with septic tanks followed by
constructed wetlands with different support materials
ABSTRACT

This study seeks to assess the efficiency of a sewage treatment plant comprised of three
compartmentalized septic tanks installed in series followed by three parallel wetlands and
seeded with species Typha sp. with subsurface flow, filled with support material of natural
gravel, gravel # 2 and washed gravel, respectively. The station treats sewage generated at
Unity University for Science and Technology, State University of Goiás – UnUCET/UEG. A
total of 20 sewage samples were collected in order to evaluate treatment efficiency from
November to December 2010 and March to April 2011. The points of analysis were at the
input of the first tank (raw sewage), the output of the third septic tank and the outputs of each
of the three wetlands. The total removal efficiencies were: 65.40% for chemical oxygen
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demand; 79.01% for biochemical oxygen demand; 59.79% for total solids; 87.12% for the
total suspended solids; 92.00% for total coliforms; 95.71% for E. coli and 82.54% for
turbidity. The system was effective for the treatment of sewage, within the current legislative
parameters for pH, turbidity, total solids and biochemical oxygen demand. No significant
difference was observed between the three different means of support, suggesting that gravel,
natural gravel and washed gravel may potentially be used to fill wetlands.
Keywords: roots zone, macrophytes, solids removal.

1. INTRODUÇÃO
O aumento do consumo de água nos centros urbanos gera um maior volume de esgotos.
Estes, por sua vez, exigem tratamento e destinações adequados; caso contrário haverá o risco
de poluição do solo, contaminação dos recursos hídricos e dano à saúde pública. Tal realidade
corrobora a necessidade urgente de se desenvolver e, ou, adaptar tecnologias economicamente
viáveis de tratamento de efluentes (Sousa et al., 2004).
Dentre as técnicas o sistema de tanques sépticos (TS) para tratamento de esgotos é o mais
usado em todos os países devido à sua simplicidade de construção e operação, atrelado ao
baixo custo de implementação. Segundo Chernicharo (2007), a utilização de TS é
recomendada nas seguintes situações: para áreas desprovidas de rede pública coletora de
esgoto; como alternativa de tratamento de esgotos em áreas providas de rede coletora local;
para retenção prévia de sólidos sedimentáveis; quando a utilização da rede coletora com
diâmetro e/ou declividade reduzida para o transporte de efluentes livres de sólidos
sedimentáveis. Apesar de todas as vantagens, a eficiência do tanque séptico para remoção de
matéria orgânica é moderada, necessitando de um pós-tratamento para alcançar um grau de
remoção da matéria orgânica aceitável (Altvater et al., 2009).
Como alternativa de pós-tratamento, recomenda que os esgotos passem por um processo
adicional de tratamento feito por Leitos Cultivados (wetlands). Nesses sistemas a remoção de
poluentes é decorrente de mecanismos físicos, químicos e biológicos incluindo-se, dentre eles,
processos de sedimentação, filtração, absorção, precipitação e adsorção química, interações
microbianas, extração pelas plantas, volatilização e complexação (Chagas et al., 2011).
As plantas, os microrganismos, a taxa de aplicação do esgoto e o meio de suporte são os
principais elementos que constituem os leitos cultivados. O meio de suporte é um dos mais
importantes, pois, além de conferir nos custos de implantação dos sistemas de tratamento,
suas características interferem na eficiência; pois é na sua superfície que se desenvolve o
biofilme, e ao mesmo tempo interfere na vida funcional do sistema (Pitaluga, 2011).
Diversos autores têm desenvolvido pesquisas relacionadas à aplicação de diferentes
meios de suporte em leitos cultivados para o tratamento, como Collaço e Roston (2006) que
aplicaram pneu picado como meio de suporte, avaliando o seu comportamento em relação à
pedra britada; Pitaluga (2011) avaliou o comportamento da areia lavada, brita # 0 e brita # 1 e
Almeida et al. (2007) que utilizaram fibra de coco, fibra de casca de coco verde seca, areia
lavada e brita # 1.
Visando, portanto, o estudo novas opções para a utilização de materiais para serem
aplicados como meio de suporte, o presente trabalho buscou avaliar a utilização de diferentes
materiais de preenchimento em leitos cultivados aplicados no tratamento esgoto provindo de
tanques sépticos compartimentados, avaliando o seu comportamento e a eficiência no
tratamento.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas
da Universidade Estadual de Goiás – UEG, em Anápolis. A Estação de Tratamento de Esgoto
denominada ETE/UnUCET/UEG, tratou o esgoto gerado no Campus da UnUCET, com vazão
média diária de 14,9 m3, sendo composto de resíduos líquidos de vários tipos e locais, como
de descargas sanitárias, laboratórios (química, biologia, farmácia, solos, hidráulica, dentre
outros), sendo todo resíduo encaminhado à estação. A ETE/UnUCET/UEG é composta por
um conjunto de três tanques sépticos compartimentados (TSC1, TSC2, TSC3), projetados
segundo norma NBR 7229 (ABNT, 1993), que compõem o tratamento primário e uma caixa
de distribuição que direciona o esgoto pré-tratado para os leitos cultivados. Para realização do
pós-tratamento do esgoto, foi construído três leitos cultivados (LC) em forma retangular de
alvenaria acima do solo, com base de concreto. Os materiais de suporte utilizados foram o
cascalho natural, brita  2 e cascalho lavado, sendo o funcionamento em paralelo com fluxo
subsuperficial horizontal. A Tabela 1 apresenta as dimensões dos leitos.
Tabela 1. Descrição das dimensões dos leitos cultivados.

Característica
Dimensões
(comprimento, largura e
profundidade (m))

Leito 1
Cascalho Natural
6x2x1

Leito 2
Brita n # 2

Leito 3
Cascalho Lavado

6x2x1

6x2x1

Volume total (m3)

12

12

12

Porosidade do meio
suporte (%)

54

48

38

Volume útil (m3)

5,80

5,10

4,10

Tempo de detenção
hidráulica (TDH) (h)

24

24

24

Dentre os vários tipos de macrófitas indicadas para leitos cultivados de fluxo
subsuperficial horizontal, o gênero Typha sp (Taboa) foi escolhido para a realização da
pesquisa, devido ser de fácil adaptação, abundante em áreas típicas que possuem água e de
fácil obtenção das mudas às margens de lagos existentes na cidade onde foi realizada o
experimento. Os três leitos foram cultivados com a mesma espécie, onde se observa
desenvolvimento nas Figuras 1b, 1c e 1d.
No transplantio da taboa, foram utilizadas mudas adultas com brotações no rizoma, na
densidade de seis plantas por metro quadrado, totalizando setenta e duas por leito. As plantas
foram previamente coletadas em seu ambiente natural, e tiveram suas folhas cortadas a 0,50m
de altura e transplantadas imediatamente nos leitos. Decorrido 90 dias da realização do
transplantio, realizou-se a aplicação do esgoto nos leitos com a utilização de três tubos de 40
mm, com fluxo individual em cada unidade.
Para medir a vazão média diária, instalou-se um hidrômetro da marca LAO®, modelo
MJ4B1, vazão máxima de 1,5 m3 h-1 e mínima de 0,030 m3 h-1 na entrada de cada leito,
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contendo ainda válvula de esfera que permitiu equalizar a vazão de entrada. Procedeu-se com
leituras diárias diretamente nos hidrômetros durante uma semana consecutiva, obtendo-se o
valor médio de 14,9 m3 dia-1 no período do experimento.

Cascalho natural

Brita # 2

Cascalho lavado

Figura 1. Vista geral dos leitos cultivados contemplando os três diferentes materiais de suporte
e desenvolvimento das plantas até sua fase de floração. (a) cascalho natural, brita  2 e cascalho
lavado; (b) plantas no transplantio; (c) 92 dias após transplantio (d) 243 dias após transplantio.

Na extremidade oposta dos leitos, foi desenvolvido um sistema de drenagem individual
onde foi instalado no fundo e no sentido da largura do leito, um tubo de PVC de 100 mm com
furos de 10 mm. Este tubo, considerado o ponto de saída do esgoto era ligado a outro tubo de
PVC de 50 mm, disposto na parte externa do leito acoplado a um joelho de 90º com elevação
a uma altura suficiente para evitar o afloramento da lâmina d’água e consequentemente
proliferação de mosquitos e liberação de odores. No tubo de 50 mm instalou-se um registro de
esfera e uma torneira na parte inferior que possibilitava o controle do fluxo do esgoto e coleta
das amostras para análise, respectivamente.
As datas de coletas das amostras de esgoto para análise iniciaram 90 dias após o início de
operaçao da estação de tratamento, nas seguintes datas: 20, 21, 22, 25 e 26/outubro/2010; 24,
25, 26, 29 e 30/novembro/2010; 06, 07, 08, 11 e 12/abril/2011 e 04, 05, 06, 09 e
10/maio/2011. As amostras foram coletadas na entrada do tanque séptico 1 (esgoto bruto –
P1), saída do conjunto de TSC (tanque 3 – P2) e na saída dos leitos cultivados (LC)
individualmente, (P3, P4 e P5) totalizando cinco pontos de coleta (Figura 2).
Todas as amostras foram analisadas quanto a demanda bioquímica de oxigênio (DBO),
demanda química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos totais (SST), sólidos totais (ST),
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turbidez, potencial hidrogeniônico (pH); coliformes totais (CT) e E. coli; conforme APHA et
al. (2005).

Figura 2. Desenho esquemático da ETE/UnUCET/UEG destacado os pontos de
coleta do esgoto para análise.

Os resultados obtidos foram submetidos ao cálculo de eficiência de remoção, utilizando a
Equação 1:
E=

e-

s

[1]

e

em que:
E = eficiência de remoção (%);
Ce = concentração na entrada;
Cs= concentração na saída;
Realizou-se a análise de comparação de médias através do Teste de Tukey a 5% de
probabilidade (p < 0,05) entre os resultados de eficiência de remoção obtidos nos leitos
cultivados com a finalidade de verificar a diferença significativa entre os três meios de
suporte.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Desempenho global do sistema de tratamento
A Tabela 2 apresenta as médias das concentrações dos parâmetros avaliados do esgoto
bruto (P1), após conjunto de TSC (P2) e após os leitos cultivados com meios de suporte:
cascalho natural (P3), brita # 2 (P4) e cascalho lavado (P5); as médias das eficiências
percentuais de remoção considerando todas as datas de análise, eficiência total do sistema
para os parâmetros avaliados e o resultado do teste de média (Tukey a 5% de probabilidade),
o coeficiente de variação e o desvio padrão.
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Tabela 2. Valores médios das concentrações dos parâmetros avaliados no esgoto bruto, após conjunto
de tanques sépticos compartimentados e após leitos cultivados; médias das eficiências percentuais de
remoção, eficiência total do sistema, teste de comparação de média, desvio padrão e coeficiente de
variação.

Ponto analisado

DBO
P1

Valor

Saída TSC (P2)
482,66
Saída L1 (P3)
175,43
825,41
Saída L2 (P4)
161,64
Saída L3 (P5)
166,07
DesvPad
7,04
CV
0,042
Relação DQO/DBO:
2,08
Eficiência total (%)
ST
Saída TSC (P2)
706,0
Saída L1 (P3)
Saída L2 (P4)
Saída L3 (P5)
DesvPad

Eficiência
P1
(%)
42,34a
72,68a
1715,5
74,90a
74,21a
1,14
0,015
79,01
37,56a

DQO
Valor
1305,83
745,17
718,00
727,17
13,82
0,019
SST
92,8

54,31a

549,0
535,0
553,0
9,45

51,37a
52,63a
51,05a
0,84

0,017
pH
7,44
7,39
7,38
7,42
0,02

0,016
59,79

9,89

-

0,003
E. coli
2,0x106
6,0x105
1,0x105
9,0x105
4,04

CV

-

0,808

0,007

-

0,098

0,040

Eficiência total (%)

-

-

95,71

-

-

82,54

CV
Eficiência total (%)
Saída TSC (P2)
Saída L1 (P3)
Saída L2 (P4)
Saída L3 (P5)
DesvPad
CV
Eficiência total (%)
Saída TSC (P2)
Saída L1 (P3)
Saída L2 (P4)
Saída L3 (P5)
DesvPad

1129,0
-

8,23
-

1,0x107

-

64,73a
86,28a
85,03a
85,75a
0,63

-1

208,8
-

49,0
45,0
45,1
2,28

Eficiência
(%)
23,58a
56,50a
57,80a
57,32a
0,66
0,012
65,40

-

0,049
CT
6,0x106
2,0x106
3,0x107
2,0x106
3,0x106
0,58
-

0,289
Turbidez
106,3
56,28
176,4
47,14
48,35
4,96

74,80a
76,39a
76,80a
1,06
0,014
87,12
75,99a
92,21a
90,84a
87,57a
2,38
0,026
92,0
37,80a
66,89a
72,11a
71,37a
2,82

Nota: DBO: demanda bioquímica de oxigênio (mg O2 L ); DQO: demanda química de oxigênio (mg O2 L1); ST:
sólidos totais (mg L-1), SST: sólidos suspensos totais (mg L-1); pH: potencial hidrogeniônico; CT: coliformes totais
(NMP 100mL-1), CTermo: coliformes termotolerantes (NMP 100mL-1); turbidez: NTU; MP1: média das coletas no P1;
DesvPad: desvio padrão; CV: coeficiente de variação; P1: esgoto bruto, P2: saída dos TSC; P3: saída L1 preenchido
com cascalho natural; P4: saída L2 preenchido com brita # 2; P5:saída L1 preenchido com cascalho lavado; Médias
seguidas por mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Os resultados apresentados na Tabela 2, por questão de melhor capacidade de discussão e
comparação, são discutidos juntamente com as Figuras 3 a 6, que apresentam os dados obtidos dos
atributos avaliados nos diferentes pontos de coleta.

3.2. Demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio
A média de porcentagem de remoção da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) no
conjunto de TSC (P2) foi de 42,34% e eficiência de remoção de demanda química de
oxigênio (DQO) foi de 23,58% (Tabela 2). As variações destes valores são demonstradas na
Figura 3 (a) e (b).
A DBO demonstra concordância com os autores Jordão e Pessoa (2009) que destacam a
média de 35,0% a 65,0% de porcentagens de remoção de DBO em tanques sépticos de
câmaras em série. Valores superiores foram obtidos por Borges (2005) que avaliou a
eficiência de remoção DBO em tanques sépticos existentes na cidade de Araguari-MG, com a
finalidade de avaliar a concordância da construção deste tipo de sistema com a norma
ABNT/NBR 7229, onde obteve valores de 52,0% de eficiência de remoção de DBO para
tanque séptico de câmara única.
Conforme avaliações ocorridas no decorrer do experimento, os fatores que podem ter
influenciados para baixa remoção de DBO no conjunto de TSC pode ter sido a qualidade do
esgoto bruto na entrada do sistema, devido à inexistência do tratamento preliminar, como
também, devido aos picos de vazão e a quantidade de sólidos no interior dos tanques, que
reduziu o tempo de detenção hidráulica dos TSC ao longo do experimento, informação esta
não quantificada.

(a)

(b)

Figura 3. Valores médios e observados de remoção (a) demanda bioquímica de oxigênio (b) demanda
química de oxigênio, do conjunto de tanques sépticos (P2) e nos leitos preenchidos com cascalho natural
(P3), brita  2 (P4) e cascalho lavado (P5) cultivados com taboa (Typha sp.) para diferentes datas de
coleta do esgoto.

Nos leitos cultivados, as médias de eficiência de remoção de DBO avaliados foram
72,68%; 74,90% e 74,21% para os pontos P3, P4 e P5, respectivamente e eficiência total de
79,01% (Tabela 2). Assumpção et al. (2011) estudaram uma estação de tratamento de esgoto
composta por fossa séptica, filtros anaeróbios e leito cultivado com a macrofila da espécie
178

COLARES, C. J. G.; SANDRI, D. Eficiência do tratamento de esgoto com tanques sépticos seguidos de leitos
cultivados com diferentes meios de suporte Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 172-185, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1047)

Typha sp., preenchidos com brita # 2, sendo instalada em uma unidade universitária, onde a
vazão média vazão da estação de tratamento de esgoto medida no período desta pesquisa foi
de 211 L h-1 e TDH de 1,27 dias, onde os autores obtiveram 46,0% de eficiência para a
demanda bioquímica de oxigênio.
Almeida et al. (2010) projetaram uma estação experimental de tratamento de esgoto
constituída de um tanque séptico, dimensionado segundo a NBR 7.229, precedida de uma
unidade de leitos cultivados com a espécie as lírio do brejo (Hedychium coronarium J. König)
e taboa (Typha angustifolia L.) de fluxo subsuperficial horizontal, preenchidos com brita # 1 e
areia lavada, com vazão média de 405,5 L dia -1 e TDH de 2,74 dias. Os autores obtiveram
eficiência total 90,7% na redução da DBO.
O presente trabalho utilizou unidades semelhantes aos citados, diferindo o TDH e vazão,
no entanto, os resultados demonstram a aplicabilidade e uso dos meios suporte que não foram
abordados por estes autores, sendo o cascalho lavado e o cascalho natural, materiais que
demonstraram eficiência na remoção de DBO e DQO.
No presente estudo, não foi utilizado taxas de evapotranspiração para cálculo de
eficiência de remoção de DBO. Almeida e Ucker (2011) afirmam que redução do volume do
esgoto por evapotranspiração nos leitos cultivados numa estação de tratamento de esgoto faz
com que os cálculos de eficiência resultem em valores subestimados, uma vez que utilizam
apenas os dados de concentração de determinado parâmetro. Os referidos autores simularam
cálculos de eficiência de remoção de DBO utilizando taxas de evapotranspiração de 20%
(ETP20), 40% (EPT40) e 60% (ETP60), obtendo acréscimos nos valores de DBO na ordem
de 6,0% até 18,0%. A análise de variância para eficiência de remoção de DBO não mostrou
diferenças significativas (teste F a 5% de probabilidade), não havendo, portanto, diferença
entre os valores obtidos nos leitos cultivados preenchidos com cascalho natural, brita #2 e
cascalho lavado.
A resolução CONAMA n.430/2011 (Brasil, 2011) preconiza o limite de 120 mg L-1 para
o lançamento de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários, ou,
eficiência de remoção mínima de 60% para demanda bioquímica de oxigênio. Conforme
valores apresentados neste estudo, os resultados obtidos atendem a esta resolução.
Para a demanda química de oxigênio, o valor de eficiência de remoção para o conjunto
de TSC (P2) foi inferior aos resultados avaliados por Silva e Nour (2005), que estudaram o
desempenho do reator compartimentado anaeróbio/aeróbio constituído por quatro câmaras
sequenciais: as três primeiras câmaras anaeróbias e a última câmara aeróbia que recebia
esgoto provindo da rede coletora pública e, antes da entrada no reator compartimentado, era
tratado a nível preliminar composto por grade grosseira, caixa desarenadora e peneira estática,
onde os autores obtiveram 73,4% de eficiência e Almeida et al. (2010) com 78,4%.
Os valores inferiores podem ser explicados em parte pela existência de várias edificações
que contribuem para geração de esgoto na UnUCET, com possíveis resíduos dos laboratórios,
sendo todo este encaminhados para ETE/UnUCET/UEG, sem nenhum tipo de separação.
Outro fator importante é a relação DQO/DBO com valor 2,08 sendo um indicativo da
quantidade de matéria orgânica não biodegradável, uma vez que quanto maior for esta
relação, maior característica de não biodegradabilidade é conferida ao esgoto e maiores as
possibilidades do insucesso do tratamento biológico (Von Sperling, 2005)
Tal fato também foi observado nos leitos cultivados, com valores médios de 56,5%;
57,8% e 57,32% para P3, P4 e P5, respectivamente e eficiência total de 65,40% (Tabela 2).
Valores superiores de remoção de DQO foram avaliados por Almeida et al. (2010) com
81,1%, e Brasil et al. (2005) que avaliaram o desempenho de quatro leitos cultivados de fluxo
subsuperficial aplicado ao tratamento de esgoto doméstico cultivados com taboa (Typha sp),
operado sob dois tempos de residência hidráulica (1,9 e 3,8 dias) e preenchidos com brita # 0,
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onde a eficiência média de remoção da DQO foi de 87±3% no e de 90±3% para os TDH’s
citados, respectivamente
A análise de variância para eficiência de remoção de DQO não mostrou diferenças
significativas (teste F a 5% de probabilidade) não havendo, portanto, diferença entre os
valores obtidos nos leitos cultivados preenchidos com cascalho natural, brita # 2 e cascalho
lavado.
3.3. Sólidos totais e sólidos suspensos totais
A Figura 4a apresenta as eficiências de remoção dos sólidos totais (ST) e Figura 4b
sólidos suspensos totais (SST). No conjunto de TSC (P2) o valor médio de eficiência de
remoção para ST foi de 37,56% e SST 54,31% (Tabela 2).

(a)

(b)

Figura 4. Valores médios e observados de remoção (a) sólidos totais e (b) sólidos suspensos totais do
conjunto de tanques sépticos (P2) e nos leitos preenchidos com cascalho natural (P3), brita  2 (P4) e
cascalho lavado (P5) cultivados com taboa (Typha sp.) para diferentes datas de coleta do esgoto.

A remoção média nos leitos foram 51,37%; 52,63% e 51,05% para ST e 74,8%; 76,39%
e 76,8% para os SST para os leitos preenchidos com cascalho natural, bruta # 2 e cascalho
lavado (P3, P4 e P5, respectivamente) e eficiência total de 59,79% para ST e 87,12% para
SST (Tabela 2). Houve significativa contribuição de remoção de ST e SST nos leitos
cultivados, unidades estas que tem a função justamente de remover sólidos pelo processo de
sedimentação gravitacional, filtração pelo meio suporte, raízes e rizomas.
Resultados semelhantes de eficiência total de remoção de ST foram obtidos por Mazzola
et al. (2005) que avaliaram o desempenho de um reator anaeróbio compartimentado (RAC) de
duas câmaras em série, seguido de três leitos cultivados com macrófitas gêneros Typha sp. e
Eleocharis sp. e um não cultivado, preenchidos com brita # 2 e TDH com variações de 24, 48,
72 e 96 h e vazão estimada de 4,6 m3 dia-1, operando por batelada, onde foi obtido valores
máximos de 78,5% de remoção de SST.
A análise de variância para eficiência de remoção de ST e SST não mostrou diferenças
significativas (teste F a 5% de probabilidade) não havendo, portanto, diferença entre os
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valores obtidos nos leitos cultivados preenchidos com cascalho natural, brita # 2 e cascalho
lavado.
Para o lançamento de esgoto sanitário, a Resolução CONAMA n.430/2011 preconiza que
os sólidos em suspensão totais devem apresentar eficiência mínima de remoção de 20%, após
desarenação e os sólidos grosseiros e materiais flutuantes devem estar virtualmente ausentes.
Portanto, o sistema implantado atende aos limites estabelecidos por esta resolução, com
59,79% para SST (Tabela 2).
3.4. Potencial hidrogeniônico e turbidez
A média do valor de pH do esgoto bruto (P1) foi de 8,23 (Tabela 2), onde observou-se
uma diminuição com valor médio de 7,44 à medida que o esgoto era submetida ao tratamento
nos TSC (P2). Este fato deve-se às bactérias formadoras de ácidos que fracionam a matéria
orgânica e produzir ácidos voláteis (Von Sperling, 2005), resultando num aumento da acidez
do meio e uma redução do pH. Para os LC, os valores médios foram de 7,39; 7,38 e 7,42, para
os pontos P3, P4 e P5, respectivamente.
Quanto à turbidez, observa-se valor médio de 37,8% nos tanques sépticos
compartimentados (Tabela 2). Para os leitos cultivados, os valores médios de remoção de
turbidez foram 66,89%; 72,11% e 71,37% para cascalho natural, brita # 2 e cascalho lavado
(P3, P4 e P5), respectivamente e a eficiência total de 82,54% (Tabela 2). Os resultados de pH
e turbidez são apresentados na Figura 5a e 5b, respectivamente.
Os resultados médios de pH apresentados para os conjunto de TSC estão situados em
faixas semelhantes aos avaliados por Silva e Nour (2005), que observaram variações de pH na
saída da terceira câmara de 6,3 a 7,2, indicando boa estabilidade e capacidade de absorção de
choques de mudanças de pH.

(a)

(b)

Figura 5. Valores médios e observados de remoção (a) pH e (b) turbidez do conjunto de tanques
sépticos (P2) e nos leitos preenchidos com cascalho natural (P3), brita  2 (P4) e cascalho lavado (P5)
cultivados com taboa (Typha sp.) para diferentes datas de coleta do esgoto.
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Resultados semelhantes foram avaliados por Collaço e Roston (2006) que avaliaram o
comportamento do uso de pneu picado e brita n #3 como meio de suporte em leitos cultivados
com taboa (Typha sp.) e TDH de 2 dias, aplicado tratamento de esgoto doméstico, onde
obtiveram valores de pH compreendidos na faixa de neutralidade e Kouki et al. (2009)
realizaram um estudo de um conjunto de leitos cultivados de fluxo vertical e horizontal, com
TDH de 2,0 e 3,6 dias, respectivamente, para o tratamento das águas residuárias domésticas
rural e obtiveram valores de pH próximos 7,0, indicando condições neutras no sistema de
tratamento durante o estudo.
Os valores analisados neste estudo encontram-se na faixa estabelecida pela Resolução
Conama n.430, que é de 5,0 a 9,0 como condição para lançamento de esgoto tratado em
corpos hídricos de classe 2.
Os valores da eficiência total de remoção de turbidez foram inferior ao apresentado por
Brasil et al. (2005), que verificaram uma remoção de 80% ± 10% em esgoto doméstico,
considerando um tempo de detenção hidráulica de 1,9 dias e 86% ± 10% para 3,8 dias. Santos
et al. (2007) que construíram um leito cultivado com as espécies Cyperus isocladus,
Hedychium coronarium e Heliconia psittacorum, de fluxo subsuperficial e TDH de 3 dias,
como pós-tratamento do esgoto doméstico do reator anaeróbio da ETE Lago do Amor (MS),
preenchidos com brita # 1, onde verificaram para turbidez uma remoção de 93,6%.
Os valores obtidos são justificados em parte devido à variabilidade da vazão afluente na
ETE/UnUCET/UEG e a característica de esgoto tratado em TSC possuírem altos valores de
sólidos suspensos. A análise de variância para a eficiência de remoção de turbidez não
mostrou diferenças significativas (teste F a 5% de probabilidade) não havendo, portanto,
diferença entre os valores obtidos nos leitos cultivados preenchidos com cascalho natural,
brita # 2 e cascalho lavado.
A Resolução CONAMA n. 430/2011 não estabelece limites de remoção de turbidez para
lançamento de efluentes, porém, a Resolução CONAMA n. 357/2005 (Brasil, 2005) afirma
que todo efluente a ser lançado em corpos d’água de classe 2 não poderá elevar a turbidez
destes corpos receptores a valores superiores a 100 UNT. Portanto, o sistema de tratamento
implantando atende o que preconiza esta Resolução, com valores turbidez inferiores a este
limite.
3.5. Coliformes totais e E. coli
As remoções médias de coliformes totais (CT) e E. coli (Figura 6a e 6b),
respectivamente) nos tanques sépticos (P2) foram de 75,99% e 64,73% (Tabela 2). Os valores
estão de acordo com as afirmativas de Von Sperling (2005), que ressalta a eficiência
moderada na remoção de CT e E. coli em TSC, necessitando de um pós-tratamento.
A variabilidade do fluxo populacional na UnUCET pode ter influenciado na avaliação
deste parâmetro, pois, como os CT e E. coli são grupos presentes em grandes números nas
fezes, o uso e a geração de resíduos nos sanitários pode influenciar nestes valores.
A eficiência de remoção de CT foi de 92,21%; 90,84% e 87,57% e para E coli de
86,28%; 85,03% e 85,75% para P3, P4 e P5, respectivamente. Para eficiência total, os valores
obtidos foram 95,71% para CT e 82,54% para E coli (Tabela 2). Resultados semelhantes
foram obtidos Brasil et al. (2005) com eficiências de remoção que variaram entre 88,17% e
99,02% para CT, e entre 89,52% e 99,52% para E coli. e inferiores a esta pesquisa é
apresentado por Assumpção et al. (2011) obtendo resultados de eficiência média de forma
global de 46,0% para E. coli.
A análise de variância para eficiência de remoção de CT e E coli não mostrou
diferenças significativas (teste F a 5% de probabilidade) não havendo, portanto, diferença
entre os valores obtidos nos leitos cultivados preenchidos com cascalho natural, brita # 2 e
cascalho lavado.
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(a)

(b)

(a)

(b)

Figura 6. Valores médios e observados de remoção (a) coliformes totais e (b) E. coli do conjunto de
tanques sépticos (P2) e nos leitos preenchidos com cascalho natural (P3), brita  2 (P4) e cascalho
lavado (P5) cultivados com taboa (Typha sp.) para diferentes datas de coleta do esgoto.

A contribuição do esgoto não pode elevar a contagem de coliformes termotolerantes nos
corpos receptores acima de 1.000 NMP 100 mL-1 e não deverá ser excedido um limite de
1.000 NMP 100 mL- 1 coliformes termotolerantes em 80% ou mais de pelo menos seis
amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral, em corpos
receptores de classe 2, conforme padrões de lançamento da Resolução CONAMA n.
430/2011. Portanto, os valores obtidos nesta pesquisa para CT e E. coli não atendem ao
estabelecido pela resolução para emissão em corpos receptores de classe 2.

4. CONCLUSÕES
O sistema de tratamento composto por tanques sépticos compartimentados seguidos de
leitos cultivados mostrou-se eficiente aplicado ao tratamento de esgoto gerado na
UnUCET/UEG com três diferentes meios de suporte.
As eficiências totais de remoção foram de 65,40% para DQO; 79,01% para DBO;
59,79% para ST; 87,12% para SST; 92,0% para CT; 95,71% para E. coli e 82,54% para
turbidez.
Os leitos cultivados apresentaram eficiências de remoção similar para todos os atributos
avaliados; evidenciando a utilização do cascalho lavado e o cascalho natural como
alternativas de meio de suporte em leitos cultivados em substituição a brita # 2.
O pH, turbidez, SST e DBO atendem a legislação para lançamento de esgoto em corpos
hídricos de classe 2 conforme padrões estabelecidos; já os coliformes totais e termotolerantes
não atendem as padrões estabelecidos pela legislação vigente.
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RESUMO

À medida que a degradação ambiental se intensifica traz como consequências a
diminuição da disponibilidade de água e o comprometimento da qualidade dos corpos
hídricos, dessa forma, a gestão integrada de bacias hidrográficas assume uma importância
cada vez maior. O monitoramento de ecossistemas aquáticos é uma importante ferramenta
para a gestão ambiental, pois fornece informações que contribuem para diagnosticar a
qualidade das águas lóticas e lênticas, possibilitando identificar os principais impactos
responsáveis pela degradação dos recursos hídricos. O reservatório de Barra Bonita localizase na região central do estado de São Paulo, Bacia do Médio Tietê Superior, e suas margens
estão sujeitas a diversas atividades antrópicas. Neste contexto, há uma crescente necessidade
de identificar os problemas ocasionados pelos impactos da interferência humana nos recursos
hídricos. O presente estudo visou analisar e diagnosticar a qualidade da água do reservatório
de Barra Bonita utilizando-se os índices de qualidade das águas (IQA) e de estado trófico
(IET), aplicando-os como uma ferramenta para a gestão ambiental. Para tanto, foram
realizadas medições, referentes aos períodos de estiagem de 2011 e cheia de 2012, das
variáveis limnológicas que compõem os índices, além de uma metanálise de dados fornecidos
pelos relatórios anuais da CETESB. A partir dos resultados obtidos foi possível classificar as
águas do reservatório como em condição boa, porém hipereutrófico para o período entre os
anos de 2007 a 2012, evidenciando a importância da gestão ambiental para a recuperação e
preservação dos recursos naturais. Por meio das análises dos índices utilizados e da
elaboração do mapa de uso e ocupação do solo do entorno do reservatório de Barra Bonita foi
possível observar que a principal categoria de uso do solo em seu entorno é a atividade
agrícola, e que a mesma está contribuindo diretamente para a alteração das características
físicas e químicas da água desse ambiente, incrementando a fertilização das águas.
Palavras-chave: reservatório de Barra Bonita, monitoramento limnológico, gestão ambiental, índice
de qualidade das águas (IQA), índice de estado trófico (IET).

Diagnosis and analysis of water quality and trophic state of Barra
Bonita reservoir, SP
ABSTRACT

As a consequence of the intensification of environmental degradation, we observed a
decrease in water availability and a change in water quality. Therefore, the integrated
management of watersheds is an issue of extreme importance. Limnological monitoring is an
important tool for environmental management, providing information on the quality of inland
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waters and indicating the main factors responsible for the degradation of water resources. The
Barra Bonita reservoir is located in the central region of São Paulo State, in the Superior
Middle Tietê Basin, and the adjacent areas of the reservoir are subject to several human
activities potentially impacting the environment. In this context, there is a need to determine
the nature of negative human impacts on water resources. The present study aimed to analyze
and diagnose the water quality of Barra Bonita reservoir using the water quality index (WQI)
and the trophic state index (TSI). To this end, measurements of specific limnological variables
were made in situ and laboratory and an analysis of data from CETESB annual reports was
conducted. The results found that the waters of the reservoir were relatively healthy, but hyper
eutrophic for the period from2007 to 2012, indicating the importance of environmental
management for the restoration and preservation of natural resources in this region. The
estimated indices and the land use map of adjacent areas of the Barra Bonita reservoir showed
that agriculture was the largest category of land use and that it contributes directly to the
degradation of water quality due to contamination by run-off from fertilizers.
Keywords: Barra Bonita reservoir, limnological monitoring, environment management, water quality
index, trophic state index.

1. INTRODUÇÃO
A água possui grande importância para todas as formas de vida existentes no planeta, por
estar presente em diversos processos físicos, químicos e biológicos. Porém, a sociedade
humana tem explorado este recurso natural de forma não sustentável, ocasionando graves
problemas relacionados à baixa qualidade dos recursos hídricos e também sua escassez. A
intensa diversificação dos usos múltiplos, a destruição de áreas alagadas, a supressão de matas
ciliares, a poluição e a contaminação dos corpos hídricos pelo despejo de resíduos líquidos e
sólidos in natura, têm ocasionado intensa perda da qualidade e na disponibilidade (i.e.
quantidade) da água (Tundisi, 2003).
As fontes que levam à degradação da qualidade da água podem ser classificadas em
pontuais, que são aquelas caracterizadas pelos efluentes domésticos e industriais, e em
difusas, que são os resíduos provenientes da agricultura (fertilizantes, herbicidas, inseticidas,
fungicidas, entre outros), o escoamento superficial (urbano e rural) (CETESB, 2009).
À medida que a degradação ambiental se intensifica afetando a disponibilidade de água e
comprometendo a qualidade dos corpos hídricos, a gestão integrada de bacias hidrográficas
assume uma importância cada vez maior, descentralizando as ações e permitindo que os
diversos usuários organizem seus atos, visando o desenvolvimento social e econômico de
forma sustentável (Barbosa et al., 2003). Sendo assim, os princípios da gestão ambiental, que
buscam o equilíbrio entre a produtividade dos recursos e o desenvolvimento social (Espíndola
et al., 2000) aliados às técnicas de avaliação e monitoramento ambiental constituem-se em
ferramentas indispensáveis para a elaboração de planos e estratégias de manejo que visem a
conservação e recuperação de ambientes naturais e degradados.
O reservatório de Barra Bonita situa-se na Bacia do Médio Tietê Superior, região central
do estado de São Paulo. Seu entorno é caracterizado pelo predomínio da cultura de cana-deaçúcar. Sua finalidade principal é a geração de energia elétrica, porém seus usos estendem-se
para o transporte fluvial, recreação, piscicultura, irrigação, abastecimento público e industrial.
No entanto, a ausência de saneamento básico local e o fato de um de seus principais afluentes
percorrerem a área urbana pela cidade de São Paulo, onde recebe intensa descarga de
efluentes domésticos e industriais, tem restringido sua utilização e comprometido a qualidade
da água (Calijuri et al., 2002).
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Neste contexto, há uma crescente necessidade de identificar os problemas ocasionados
pelos impactos da interferência humana nos recursos hídricos. Esse trabalho científico teve
como objetivos analisar e diagnosticar a qualidade da água do reservatório de Barra Bonita,
em duas épocas do ano (estiagem e cheia) utilizando-se os índices de qualidade das águas
(IQA) e de estado trófico (IET), além de realizar uma metanálise considerando os resultados
obtidos pelos relatórios de qualidade de água da CETESB, desde o ano de 2007 até 2011e
destacar, pela interpretação dos resultados obtidos, as possíveis causas da degradação e
comprometimento da qualidade da água do reservatório.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Descrição da área de estudo
O município de Barra Bonita localiza-se na região central do estado de São Paulo, região
administrativa de Bauru, apresentando uma área de 150,18 km² e ca. 234,76 habitantes km², o
que corresponde a uma população de 35.256 habitantes, com um grau de urbanização de
97,90% no ano de 2010 (Fundação Sistema..., 2010). A economia do município é movida,
principalmente, pelo setor dos serviços, mas também pelos setores industriais e agropecuários,
com importante participação do cultivo de cana-de-açúcar, cuja produção no ano de 2009
atingiu 748.000 toneladas em uma área de 8.500 hectares, com rendimento médio de 88.000
quilogramas por hectare (IBGE, 2010). O município de Igaraçú, localizado na margem
esquerda do reservatório de Barra Bonita, pertence à região administrativa de Bauru e possui
uma área de 96,62 km². Sua população estimada é de 241,88 habitantes por km², ou seja,
23.370 habitantes no ano de 2010, sendo que 134 pessoas encontram-se na zona rural, o que
corresponde a um grau de urbanização de 99,43% (Fundação Sistema..., 2010). O cultivo da
cana-de-açúcar foi responsável pelo desenvolvimento da economia local. No ano de 2009
foram produzidas 563.200 toneladas em uma área de 7.600 hectares plantados, dos quais
6.400 foram colhidos, com rendimento médio de 88.000 quilogramas por hectare (IBGE,
2010).
O reservatório de Barra Bonita localiza-se entre os municípios de Barra Bonita e Igaraçú
(latitude 22°29’ S e longitude 48°34’ W), a uma altitude de 430 metros (Oliveira, 1993;
Antonio, 2004) e abrange dez municípios: Barra Bonita, Anhembi, Botucatu, Dois Córregos,
Piracicaba, Santa Maria da Serra, São Pedro, Igaraçú do Tietê, Mineiros do Tietê e São
Manuel (Martins, 2000). Sua instalação, em 1963, objetivou a geração de energia elétrica pelo
barramento de seu tributário principal, o Rio Tietê, e seu segundo tributário, o Rio Piracicaba
(De Filippo, 1987). Além desses, o reservatório possui vários outros tributários menores,
como o Rio Capivara (Oliveira, 1993). O reservatório não é somente utilizado para geração de
energia elétrica, mas também para outros fins, tais como irrigação, recreação, transporte
fluvial, piscicultura, abastecimento e desenvolvimento industrial da região (Jureidini, 1987
apud Wisniewski, 1998). Entretanto, fatores como a falta de saneamento básico no seu
entorno e o fato de um de seus principais afluentes passar pela cidade de São Paulo, onde
recebe grandes descargas de efluentes domésticos e industriais sem tratamento prévio
adequado, tem limitado sua utilização (Valente et al., 1997 apud Antonio, 2004).
O reservatório de Barra Bonita situa-se em região com intensas transformações nos
padrões de uso e ocupação do solo estando vulnerável a processos acelerados de poluição
(pontual e difusa) e assoreamento. Como fator agravante tem-se a contaminação da água por
substâncias químicas provenientes, principalmente, da agricultura nas áreas adjacentes e das
indústrias localizadas à montante do reservatório. Os rios Tietê e Piracicaba também
contribuem para esse processo, pois, transportam efluentes domésticos e industriais de
grandes centros urbanos. As bacias desses rios são as mais industrializadas do estado de São
Paulo (Prado, 2004). Nesse contexto, as atividades industriais e agrícolas da região
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constituem uma fonte difusa de poluição, colocando em risco a qualidade da água e
biodiversidade local, merecendo, dessa forma, estudos específicos que contemplem análises
de qualidade de água.
2.2. Coleta e análises limnológicas
O ponto de coleta das amostras e medição de variáveis in situ localizou–se próximo à
barragem do reservatório (elevação de 456 m; 22K 753.793 UTM 7.506.635). A coleta no
período de estiagem foi realizada no dia 12/09/2011 às 9:45 h. O dia foi ensolarado, sendo
que houve precipitações atmosféricas no dia anterior à coleta, a temperatura do ar foi 20,9ºC.
A coleta referente ao período de chuvas foi realizada no dia 9/02/2012 às 10:44 h no mesmo
local onde foi realizada a coleta do período de estiagem. O dia foi ensolarado, sem nuvens
com ausência de chuvas anteriores com temperatura do ar de 30,3 ºC. O local das coletas de
água apresentou 15 m de Zmáx (profundidade máxima). De forma geral, a água do reservatório
apresentou-se sem odor, com a presença de material em suspensão visível (i.e. turbidez
biogênica) ocasionando, assim uma aparente turbidez e com ausência de óleo. O leito do
reservatório no ponto de coleta é constituído por cascalho e seixos. A paisagem do entorno
apresenta vasta área de cultivo de cana-de-açúcar, com ausência de mata ciliar e visível erosão
das margens.
As concentrações das variáveis: oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, temperatura
do ar, temperatura da água e pH foram determinadas in situ com sonda multiparamétrica
Horiba (Modelo U10, Japão). Após as coletas, realizadas com amostragem superficial, as
amostras foram acondicionadas em uma caixa térmica (a 4C) e levadas ao laboratório para as
análises das seguintes variáveis: DBO5, série nitrogenada, série fosfatada, sólidos totais,
coliformes fecais e clorofila-a. Os valores de DBO 5 foram obtidos pelo método polarográfico,
de acordo com APHA, AWWA, WPCF (1998). A turbidez foi determinada com turbidímetro
(marca Hach, modelo 2100P). Os compostos orgânicos nitrogenados (N-Org) foram
analisados por titrimetria (método Kjeldahl), os inorgânicos (N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-) pelo
método espectrofotométrico (Koroleff, 1976; Strickland e Parsons, 1960; Mackereth et al.,
1978). As concentrações de fósforo foram obtidas pelo método espectrofotométrico
(Strickland e Parsons, 1960).
Os sólidos totais foram determinados pelo método gravimétrico (CETESB, 1978). O
método utilizado para analisar os valores de coliformes fecais foi o das membranas filtrantes
(APHA et al., 1998) e as determinações dos valores de clorofila–a foram feitas pelo método
espectrofotométrico (Strickland e Parsons, 1960). O teste estatístico t de Student foi aplicado
aos valores das variáveis limnológicas determinadas nos dois períodos de coleta (estiagem e
chuvas). Para o georrefenciamento da área do entorno do reservatório (Buffer de 1 km) foi
utilizado o software MapInfo 2010 que auxilia na digitalização e o ENVI que processa a
imagem. A imagem utilizada foi LANDSAT 2010 fornecida pelo Instituto de Pesquisas
Espaciais – INPE. Com base nas variáveis limnológicas selecionadas foi realizado o cálculo
do IQA e do IET seguindo os procedimentos sugeridos pela CETESB (2012). A metanálise
das variáveis limnológicas que compõe o IQA e o IET foi realizada utilizando-se como base
os relatórios anuais da CETESB de 2007 a 2010 (CETESB, 2011b); os pontos de amostragem
utilizados como referência foram: (i) Reservatório de Barra Bonita - no meio do corpo central,
a jusante da confluência - Braços Tietê e Piracicaba, (ii) Reservatório de Barra Bonita - No
meio do corpo central, na direção do córrego Araquazinho, (iii) Braço do Rio Tietê - Ponte na
rodovia SP - 191 que liga Santa Maria da Serra a São Manoel, (iv) Braço do rio Piracicaba Ponte na rodovia SP - 191, no trecho que liga Santa Maria da Serra a São Manoel e (v) Rio
Tietê - Ponte na rodovia SP - 255 que liga São Manoel a Jaú, a jusante do reservatório de
Barra Bonita.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Variáveis limnológicas
Os resultados do monitoramento das variáveis físicas e químicas da água no reservatório
de Barra Bonita (período de estiagem de 2011 e chuvas de 2012) permitiram analisar as
variáveis que compõem os índices de Qualidade da Água (IQA) e o de Estado Trófico (IET).
O IQA é composto por nove variáveis (coliformes fecais, potencial hidrogeniônico (pH),
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), nitrogênio total, fósforo total, turbidez, sólidos
totais, Oxigênio Dissolvido (OD) e temperatura), com seus respectivos pesos, fixado em
função da sua importância para a determinação da qualidade da água. O cálculo é realizado a
partir do produtório ponderado das qualidades de água correspondentes às variáveis que
integram o índice. Os resultados obtidos variam em uma escala de 0 a 100, de acordo com o
estado de qualidade da água do corpo hídrico em questão (CETESB, 2009). O cálculo do
Índice de Estado Trófico (IET) é baseado em duas variáveis, a clorofila a e o fósforo total,
sendo o IET final resultante da média aritmética simples dos índices anuais relativos ao
fósforo total e a clorofila-a. A partir do valor encontrado o corpo hídrico pode ser classificado
como ultraoligotrófico (IET ≤ 47), oligotrófico (47 < IET ≤ 52), mesotrófico (52 < IET ≤ 59),
eutrófico (59 < IET ≤ 63), supereutrófico (63 < IET ≤ 67) e hipereutrófico (IET > 67).
(CETESB, 2009). Observaram-se as variações temporais dessas variáveis (Figuras 1 a 3), com
relação aos valores encontrados na literatura para este reservatório, sendo também, verificado
se existe ou não concordância com os limites estabelecidos pela legislação.
3.1.1. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5)
De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005), para o enquadramento
dos corpos hídricos de água doce nas Classes 1, 2 e 3 os valores de DBO 5 não devem ser
superiores a 3 mg/L, 5 mg/L e 10 mg/L, respectivamente. Sendo assim, o reservatório de
Barra Bonita pode ser enquadrado, no ano de 2012, como Classe 1 para o período de chuvas,
uma vez que o valor médio obtido para DBO5 foi 2,75 ± 0,1 mg/L e Classe 2 para o período
de estiagem de 2011, com a concentração de 4,7 ± 0,1 mg/L. Segundo Antonio (2004) o valor
médio para esta mesma variável no período de 2000 a 2002 foi 2,2 ± 0,6 mg/L, sendo similar
com os resultados encontrados no presente estudo para o período de estiagem (2011).
O aumento da DBO5 nos corpos de água pode ser decorrente de despejos de esgoto,
provocando um aumento no teor de matéria orgânica, tendo como conseqüência a diminuição
do oxigênio dissolvido por oxidação, o que causa a morte de animais; além de alterar tanto o
cheiro quanto o sabor da água (CETESB, 2009). Dessa forma, a DBO 5 pode ser considerada
um indicador de qualidade de água ao se considerar a poluição orgânica.
3.1.2. Turbidez
O valor dessa variável no reservatório de Barra Bonita na estiagem foi 14,76 ± 0,97 UNT
e nas chuvas foi 41,26 ± 5,54 UNT. Em relação à turbidez do reservatório de Barra Bonita,
variações de 7,43 UNT (estiagem) a 58,05 UNT (chuvas) foram encontradas por Cavenaghi et
al. (2003). Antonio (2004) determinou uma turbidez de 15 ± 10,7 UNT e Panhota e Bianchini
Jr. (2003) encontraram uma variação de 7,24 ± 7,32 UNT (estiagem) a 11,4 ± 4,34 UNT
(chuvas). Segundo a Resolução CONAMA 357/2005 esta variável pode atingir o máximo de
40 UNT para ser enquadrado em um corpo hídrico de Classe 1. Portanto, o período de chuvas
de 2012 se enquadrou como Classe 2.
O aumento da turbidez ocorre, geralmente, em estações chuvosas devido à movimentação
do sedimento em locais rasos como a zona litorânea, erosão das margens por falta de
vegetação ripária, folhagens e galhos de árvores que são levados para dentro do corpo hídrico
por ação dos ventos e da correnteza. Detritos orgânicos como algas, bactérias, plâncton,
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dentre outros, também interferem na turbidez (por biogênese) da água. Ações antrópicas como
desmatamento, despejo de esgoto sanitário, efluentes industriais, agropecuários e mineração,
fazem com que o escoamento superficial aumente a turbidez da água resultando em grandes
alterações no ecossistema aquático. Isso ocorre devido à redução da fotossíntese de plantas
aquáticas, principlamente do fitoplâncton e das macrófitas submersas, suprimindo a
produtividade de peixes e afetando adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional
(CESTEB, 2009).
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nitrogênio amoniacal e nitrito para os períodos de estiagem e de cheia (2011 e 2012).
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Figura 3. Variação das variáveis limnológicas nitrato e nitrogênio orgânico para os
períodos de estiagem e cheia (2011 e 2012).

3.1.3. Sólidos totais
As concentrações dos sólidos totais das amostras de água do reservatório foram 100,00 ±
6,00 mg/L (período de estiagem) e 156,00 ± 31,00 mg/L (período de chuvas). Segundo o
inventário limnológico realizado por Antonio (2004) esta variável apresentou valor médio de
180 ± 50 mg/L, sendo superior aos resultados encontrados no presente estudo em 2011. De
acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, para enquadramento do corpo hídrico nas
Classes 1, 2 e 3 a concentração de sólidos totais não deve ultrapassar 500 mg/L. Valores
acima do estabelecido pela legislação deverão enquadrar o corpo hídrico na Classe 4.
Portanto, os valores obtidos tanto para o período da estiagem, quanto para o período de
chuvas não ultrapassa o limitado pela legislação, sendo em média, cinco vezes menor que o
previsto na legislação.
O comportamento dos sólidos totais é semelhante ao da turbidez, variável com a qual se
relaciona. Os valores refletem a condição local, com aumento em locais de maior poluição
(Almeida e Schwarzbold, 2003). O excesso de sólidos na água pode afetar a comunidade
aquática, podendo alterar as condições de luminosidade da água interferindo no metabolismo
dos organismos autotróficos submersos, por dificultar a realização da fotossíntese,
consequentemente prejudicando também os demais organismos heterotróficos dependentes do
oxigênio dissolvido produzido na fotossíntese para respiração. A sedimentação também pode
danificar o leito dos rios que servem como substrato para o habitat de diversas espécies e
incrementando os detritos orgânicos nos sedimentos dos corpos hídricos, promovendo a
intensificação dos precessos de decomposição. Seu depósito no leito dos corpos de água pode
causar o assoreamento, gerando problemas para a navegação e aumentando o risco de
enchentes por diminuição da calha do rio (ANA, 2009; CESTESB, 2009).
3.1.4. Condutividade Elétrica (CE)
Para a variável CE, no período de estiagem de 2011 foi determinado o valor de
0,212  0,0447 mS/cm e no período de chuvas de 2012 o valor de 0,142  0 mS/cm. Segundo
Rodgher et al. (2005) e Panhota e Bianchini Jr. (2003), no período da estiagem os valores de
condutividade elétrica variaram de 0,239 mS/cm a 0,280 mS/cm e no período de chuvas a
variação foi de 0,126 mS/cm a 0,210 mS/cm. A Resolução CONAMA 357/2005 não
determina valor específico para esta variável, porém a CETESB aponta que acima de 0,100
mS/cm, existe a possibilidade de entrada de esgoto no ambiente.
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A CE está relacionada com a presença de íons, partículas carregadas eletricamente,
dissolvidos na água. Sendo assim, quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior
será a condutividade elétrica da mesma, a qual pode variar também de acordo com a
temperatura e o pH (Mota, 1995 apud Cruz, et al. 2007). Quando as concentrações
ultrapassarem 100 µS/cm, o ambiente pode estar impactado por ações antrópicas além de que
valores elevados de CE podem indicar características corrosivas da água (CETESB, 2009).
Valores acima de 0,100 mS/cm foram identificados no reservatório de Barra Bonita, tanto no
períodode de estiagem quanto no de chuvas; assim supõe-se que as atividades econônimcas
predominantes do entorno (cultivo de cana-de-açúcar) contribuam para o aporte de íons nas
águas do reservatório por escoamento superficial em épocas de precipitações elevadas.
3.1.5. Temperatura da água
A temperatura média da água e o desvio padrão para o período de estiagem foi 20,9 
0°C e para o período de chuvas foi de 29,66  0,05°C. De acordo com Rodgher et al. (2005) e
Panhota e Bianchini Jr. (2003), a temperatura da água do reservatório variou de 25,61°C a
27,8°C nas chuvas e 19,41°C a 20,3°C na estiagem. Não consta na legislação valores
máximos ou mínimos estipulados para esta variável, entretanto, os resultados obtidos para
essa variável estão dentro do esperado para a condição climática da região, cujo clima é
considerado de transição entre os climas tropical e subtropical e as estações anuais não são
bem definidas. Segundo a classificação de Köpen, é do tipo CWA (clima mesotérmico), com
inverno seco e verão quente (Prado, 2004). A formação de camadas de diferentes densidades
nos corpos hídricos ocorre com a absorção da radiação solar incidente na superfície da água e
pela ação dos ventos que pode movimentar as massas de água dependendo da profundidade e
do entorno. Com isso, ocorre transferência de calor da superfície para as camadas mais
profundas, contribuindo para a redução da concentração de oxigênio dissolvido na água,
podendo provocar a morte de animais aquáticos e aumentar a quantidade de matéria orgânica
presente na água (Esteves, 1988). A elevação da temperatura também tem como consequência
a intensificação da taxa de decomposição da matéria orgânica, aumentando a demanda
bioquímica de oxigênio do ambiente aquático, sendo que liberações de nitrogênio e fósforo
também são intensificadas pela lixiviação (processo de dissolução de frações hidrossolúveis
que ocorre durante a decomposição). Do ponto de vista físico, a temperatura é inversamente
proporcional a concentração de oxigênio dissolvido, dessa forma no período mais quente (i.e.
nas chuvas) ocorre uma maior pressão no balanço de oxigênio dissolvido do sistema, tanto
pela diminuição da solubilização dos gases quanto na intensificação dos processos
degradativos, principalmente do fitoplâncton do reservatório de Barra Bonita, uma vez que o
mesmo encontra-se com um elevado grau de trofia.
3.1.6. Oxigênio Dissolvido (OD)
A concentração de oxigênio dissolvido analisada in situ foi 10,3  0,32 mg/L no período
de estiagem e 10,55  0,037 mg/L no período de chuvas, sendo que o valor mínimo necessário
para enquadramento dos corpos hídricos de água doce nas Classes 1, 2, 3 e 4 são, segundo a
Resolução CONAMA 357/2005, 6 mg/L, 5 mg/L, 4 mg/L, e 2 mg/L, respectivamente. Sendo
assim, o reservatório pode ser enquadrado na Classe 1, tanto no período de estiagem quanto
no período de chuvas, indicando que o mesmo, apesar de ser um ambiente lêntico, apresenta
boa oxigenação de suas águas. Segundo Antonio (2004) e Cavenaghi et al. (2003) a
concentração de oxigênio dissolvido no reservatório de Barra Bonita, entre 2000 e 2002
variou de 5 mg/L a 7,05 mg/L.
As trocas gasosas com a atmosfera e a fotossínteses são os principais fornecedores de
oxigênio para o corpo hídrico, sendo que temperaturas elevadas e diminuição da pressão
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atmosférica diminuem sua solubilidade (Wetzel, 2001). Além deste, outros fatores contribuem
para a redução de oxigênio da água, tais como as perdas para a atmosfera, respiração de
organismos aquáticos, processos de oxidação de íons metálicos e decomposição aeróbia
(Esteves, 1988). Dessa forma, a concentração de oxigênio dissolvido em um corpo hídrico
pode ser usada como uma das variáveis para a determinação da qualidade da água, pois
quanto mais reduzida foi a concentração de oxigênio dissolvido, pode-se dizer que, mais
poluído o curso d’água se encontra (Prado, 1999), influenciando diretamente na
biodiversidade aquática.
3.1.7. Potencial hidrogeniônico (pH)
O pH compõe uma das variáveis de potabilidade da água, de forma que as águas
destinadas ao abastecimento público devem apresentar valores entre 6,0 e 9,5, de acordo com
a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011). Porém, para o enquadramento
dos corpos hídricos de água doce nas Classes 1, 2, 3 e 4 o pH deve variar entre 6 e 9, de
acordo com o estabelecido pela legislação federal, sendo que os critérios de proteção da vida
aquática fixam o pH entre 6 e 9 (ANA, 2009). O valor médio e desvio padrão encontrado
para esta variável foi 6,33  0,026 no período de estiagem e 8,10  0,14 no período de chuvas,
demonstrando que o pH do reservatório encontra-se dentro da faixa estabelecida, tanto para os
padrões do Ministério da Saúde quanto para a Resolução CONAMA 357/2005 e critérios de
proteção da vida aquática. O pH é diretamente influenciado pelas taxas de fotossíntese do
ecossistema, pois quando esta se eleva, favorecida pelo enriquecimento da água por
nitrogênio e fósforo, o pH da água tende a aumentar, ou seja, tornar-se mais alcalino em
decorrência da diminuição das concentrações de gás carbônico na água (Wetzel, 2001).
Segundo Rodgher et al. (2005) e Panhota e Bianchini Jr. (2003) a faixa de pH variou entre
6,10 e 6,48 no período de chuvas e 6,56 e 6,94 no período de estiagem.
O excesso de matéria orgânica contribui para reduzir o pH na água devido à liberação de
gás carbônico decorrente de compostos orgânicos ácidos e da decomposição, a qual origina o
ácido carbônico em meio aquoso (Marotta et al., 2008). Além disso, pode interferir na
solubilidade de nutrientes. No caso do reservatório de Barra Bonita, a média do valor do pH
da superfície, no período das chuvas, foi igual a 8,0 indicando condições alcalinas decorrentes
dos processos fotossintéticos do fitoplâncton. As variações do pH em um corpo hídrico
determinam o tipo de fauna e flora que habitam o local, sendo que o meio neutro é o que
possibilita uma maior estabilidade do meio e diversificação dos ecossistemas, permitindo o
desenvolvimento de diferentes espécies (CETESB, 2009).
3.1.8. Clorofila-a
A concentração desta variável biológica encontrada nas águas do reservatório de Barra
Bonita no período de estiagem foi 214,94  24,43 μg/L e no período de chuvas foi 87,61 
4,69 μg/L. Esses valores indicam que no período da estiagem, quando a concentração dos
nutrientes é maior, pode-se encontrar concentrações mais elevadas de clorofila-a nas águas do
reservatório, sendo que para os dois períodos a concentração dessa variável está acima do
estabelecido pela legislação, pois segundo a Resolução CONAMA 357/2005 para que o corpo
hídrico seja enquadrado nas Classes 1, 2, e 3 os valores máximos permitidos para este
parâmetro são 10 μg/L, 30 μg/L e 60 μg/L, respectivamente.
A clorofila-a é uma importante variável nos ecossistemas aquáticos, sendo o principal
pigmento responsável pelo processo de fotossíntese. Pode ser considerada como um indicador
do estado trófico dos ambientes aquáticos, pois indica a biomassa de algas presente no corpo
hídrico (Esteves, 1988). O mapa de uso e ocupação do solo do entorno do reservatório de
Barra Bonita (Figura 4), juntamente com as análises realizadas, sugere que a elevada
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concentração de nutrientes na água, proveniente do despejo de esgoto doméstico não tratado
dos centros urbanos localizados à montante e nas margens do reservatório, dos efluentes
agrícolas (defensivos e fertilizantes), provenientes das intensas atividades agrícolas que
ocupam a maior parte dentre os usos do solo da região, e dos processos naturais, favorecem o
desenvolvimento e proliferação de algas, interferindo na concentração de clorofila-a e
também de outras variáveis, como oxigênio dissolvido, turbidez, sólidos totais e DBO.
Considerando que a clorofila-a é uma medida indireta de biomassa da comunidade
fitoplanctônica, de acordo com Oliveira (2010) em decorrência do processo de eutrofização
do reservatório de Barra Bonita, no ano de 2008 foram registradas três espécies de
cianobactérias pertencentes à classe Cyanophycea – ordem Chroococcales (Microcystis
aeruginosa, Microcystis panniformis e Microcystis cf. wesenbergii). Cianobactérias são
organismos unicelulares ou multicelulares que fazem parte da comunidade fitoplanctônica de
um ecossistema aquático responsável pelo processo de produção primária (CETESB, 2011a).
A principal preocupação com relação ao aumento da ocorrência de florações de cianobactérias
em mananciais de abastecimento de água é a capacidade de esses microorganismos
produzirem e liberarem toxinas (cianotoxinas), as quais podem afetar a saúde humana, caso o
tratamento da água não seja eficiente na remoção dessas toxinas. A contaminação ocorre,
principalmente, pela ingestão da água, mas também por contato primário em atividades de
recreação e pelo consumo de pescado contaminado. As cianotoxinas causam efeitos diversos
em vertebrados e devido a sua ação farmacológica são classificadas em neurotoxinas e
hepatotoxinas. Algumas são neurotoxinas bastante potentes (anatoxina-a, anatoxina-a(s),
saxitoxinas), outras atuam principalmente no fígado (microcistinas, nodularina e
cilindrospermopsina) e outras podem ser irritantes ao contato (endotoxinas pirogênicas), como
as de bactérias gram-negativas (Brasil, 2003).

Figura 4. Mapa de uso e ocupação do solo do entorno do reservatório de Barra Bonita.
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3.1.9. Coliformes fecais
A média de coliformes fecais e coliformes totais coletadas no reservatório foi,
respectivamente, no período de estiagem: 50 UFC/100 ml e 46000 UFC/100 ml e no período
de chuvas: 3800 UFC/100 ml e 56000 UFC/100 ml. De acordo com a Resolução CONAMA
357/2005 a concentração máxima permitida para os coliformes fecais para vários usos, é de
até 200 UFC/100 ml para a Classe 1, 1000 UFC/100 ml para a Classe 2, 4000 UFC/100 ml
para a Classe 3 e qualquer valor acima deste último caracteriza a Classe 4. Sendo assim, a
categorização nesse caso é Classe 1 no período de estiagem e Classe 3 no período de chuvas.
Segundo a Resolução CONAMA 274/2000 (Brasil, 2000), as águas consideradas
próprias para balneabilidade humana são subdivididas em: excelente (máximo de 250
coliformes fecais ou 200 Escherichia coli por 100 ml), muito boa (máximo de 500 coliformes
fecais ou 400 Escherichia coli) e satisfatória (máximo de 1.000 coliformes fecais ou 800
Escherichia coli). Porém, se o valor obtido para esta variável for superior a 2.500 coliformes
fecais ou 2.000 Escherichia coli as águas serão consideradas impróprias. Portanto, para os
padrões de balneabilidade o reservatório de Barra Bonita pode ser considerado excelente no
período de estiagem e impróprio no de chuvas. A principal fonte de coliformes fecais para as
águas do reservatório é o despejo de esgoto, principalmente doméstico, sem tratamento
prévio.
Considerando o sistema de limnosaprobidade (que utiliza os coliformes totais) de
Kolkwitz & Marsson (Liebmann, 1962) para o reservatório de Barra Bonita, este pode ser
classificado como alfa-mesossapróbio (< 105/ml) para os dois períodos.
3.1.10. Fósforo total
O valor máximo de fósforo total permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 para o
enquadramento de ambientes lênticos de água doce (no caso do reservatório de Barra Bonita o
tempo de residência varia de 60 a 220 dias; Dellamano-Oliveira, 2006) no máximo 0,020 mg
P/L para a Classe 1, 0,030 mg P/L para Classe 2, 0,050 mg P/L para a Classe 3 e valores
superiores a esse último enquadram o corpo hídrico na Classe 4. O valor médio encontrado
para esta variável no reservatório, para o período de estiagem foi 0,21 mg P/L e para as
chuvas foi 0,08 mg P/L, sendo, portanto enquadrado na Classe 4. Segundo Panhota e
Bianchini Jr. (2003) o valor obtido para esta variável no período de chuvas foi 0,21 mg P/L e
para a estiagem foi 0,12 mg P/L.
O fósforo é o principal fator limitante da produtividade nos corpos hídricos e tem sido
apontado como o principal responsável pela eutrofização artificial desses ecossistemas, i.e.,
passa a existir uma maior produção de matéria orgânica do que seu consumo e decomposição.
O fósforo pode ser proveniente de fontes naturais (presente na composição de rochas,
carreado pelo escoamento superficial da água da chuva, material particulado presente na
atmosfera e resultante da decomposição de organismos de origem alóctone) e artificiais como
esgotos domésticos e industriais, fertilizantes agrícolas e material particulado de origem
industrial contido na atmosfera (Esteves, 1988; Wetzel, 2001). O acúmulo desse nutriente na
água favorece o desenvolvimento de algas e macrófitas aquáticas, contribuindo para a
intensificação da produção primária e com isso levando ao processo de eutrofização e ao
aumento da concentração de clorofila na água devido o crescimento do fitoplâncton no corpo
hídrico, como observado no reservatório de Barra Bonita, que apresentou as concentrações
elevadas de clorofila-a: 214,94 μg/L na estiagem e 87,61 μg/L nas chuvas. Como
consequência há uma alteração das características químicas e físicas do meio, podendo trazer
consequências negativas para o ecossistema aquático, como a morte de diversos organismos.
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3.1.11. Série nitrogenada: nitrogênio amoniacal (N-NH4+), Nitrato (N-NO3-), Nitrito
(N NO2-) e nitrogênio orgânico total (N-Org)
A média obtida para o nitrogênio amoniacal no período de estiagem foi 0,19 mg N/L e
nas chuvas foi 0,017 mg N/L, categorizando o reservatório na Classe 1, pois segundo a
Resolução CONAMA 357/2005 os valores estipulados para esta variável são 3,7 mg N/L para
as Classes 1 e 2, 13,3 mg N/L para a Classe 3 e para a Classe 4 os valores superiores ao da
Classe 3. De acordo com Cavenaghi (2003) os valores obtidos para esta variável nos períodos
de estiagem e chuvas foram, respectivamente, 1,44 mg N/L e 0,56 mg N/L.
De acordo com o estabelecido pela legislação (Brasil, 2005) o valor máximo de nitrito
para o enquadramento dos corpos hídricos de água doce nas Classes 1, 2, e 3 é de 1,0 mg N/L
e para valores superiores a categoria é Classe 4. A média obtida para esta variável foi 1,17 mg
N/L no período de estiagem e 0,08 mg N/L para as chuvas, sendo enquadrado na Classe 4 na
estiagem e Classe 1 nas chuvas. Para este mesmo parâmetro Cavenaghi (2003) obteve os
valores de 0,12 mg N/L para estiagem e 0,25 mg N/L para as chuvas.
A média de nitrato para a coleta referente ao período de estiagem foi 0,20 mg N/L e ao
período de chuvas foi 0,80 mg N/L. Segundo a Resolução CONAMA 357/2005, o valor para
enquadramento do corpo hídrico nas Classes 1, 2 e 3 é de até 10,0 mg N/L, sendo que serão
enquadrados como Classe 4 os corpos hídricos com valores mais elevados. Portanto, para esta
variável, o reservatório é Classe 1. De acordo com Cavenaghi (2003) foi encontrado o valor
de 5,61 mg N/L para a estiagem e 5,70 mg N/L para as chuvas.
Para o nitrogênio orgânico total o valor médio encontrado no período de estiagem foi de
1,80 mg N/L e para o período de chuvas foi 2,72 mg N/L. Segundo Panhota e Bianchini Jr.
(2003) no período de chuvas foi determinado para esta variável o valor de 0,40 mg N/L e para
a estiagem foi 0,27 mg N/L. Não há na legislação um padrão previsto para essa variável.
As formas orgânicas de nitrogênio nos ecossistemas aquáticos ocorrem pela assimilação
do nitrogênio inorgânico e consequente incorporação por algas e bactérias (Wetzel, 2001).
Por ser um dos elementos mais importantes no metabolismo de ecossistemas aquáticos, o
nitrogênio atua como fator limitante na produção primária de ecossistemas, sendo que
concentrações elevadas desse nutriente favorecem esta produção. Por isso, é um dos
nutrientes responsáveis pelo processo de eutrofização e, consequentemente, influencia na
quantidade de oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e clorofila existente no meio,
podendo causar a diminuição da biodiversidade existente no local (Wetzel, 2001; Esteves,
2011). Sua origem pode ser natural (água da chuva, material orgânico e inorgânico de origem
alóctone e a fixação de nitrogênio molecular) ou artificial sendo proveniente, principalmente,
de efluentes domésticos, industriais e agrícolas.
3.2. Análise estatística
A partir dos resultados encontrados com a análise das variáveis limnológicas foi aplicado
o teste estatístico (Tabela 1) aos resultados obtidos em 2011 (época de estiagem) e 2012
(época de chuva). Foi possível observar que, com exceção da concentração de oxigênio
dissolvido, cujos valores tanto nos períodos de estiagem quanto nos períodos de chuvas foram
elevados, as demais variáveis turbidez, DBO, amônia, fósforo total, fósforo dissolvido, nitrato
nitrito, nitrogênio total, clorofila-a, coliformes fecais, pH, temperatura e condutividade
elétrica apresentaram valores extremamente significantes entre os períodos hidrológicos
(Tabela 1). A variável limnológica sólidos totais foi considerada significante (t = 3,05) entre
os períodos amostrados. Esses resultados indicaram que o período hidrológico, i.e. cheia e
seca proporciona a diferenciação significativa entre as variáveis limnológicas mensuradas. Em
relação à única variável (i.e. oxigênio dissolvido, t = 1,55) em que o teste estatístico não
apontou diferença verificou-se que a oxigenação elevada do reservatório no inverno
relacionou-se à queda da temperatura, a qual é inversamente proporcional à concentração de
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oxigênio dissolvido na água, e também à ação dos ventos. Já no verão, a alta concentração de
OD foi decorrente da intensa atividade primária (clorofila-a = 87,6 g/L), liberando
quantidades significativas do oxigênio na água. As variáveis turbidez e sólidos totais
apresentaram valores mais elevados no período das chuvas, provavelmente, devido à maior
concentração de matéria orgânica e material alóctone que entrou no sistema por influência das
chuvas que caracterizam esse período.
Tabela 1. Valores de t obtidos da comparação das médias das
variáveis limnológicas no período de seca e de cheia .

t

Variáveis
DBO
Turbidez
Sólidos totais
Clorofila-a
Amônia
Fósforo total
Fósforo dissolvido
Nitrato
Nitrito
Nitrogênio total
Coliformes fecais
Temperatura
Condutividade elétrica
Oxigênio dissolvido
pH

21,62
10,52
3,05
8,86
198,76
41,59
124,31
15,94
45,34
16,78
9,50
276,38
175,33
1,55
27,35

(S*)
(S*)
(S)
(S*)
(S*)
(S*)
(S*)
(S*)
(S*)
(S*)
(S*)
(S*)
(S*)
(NS)
(S*)

S* = extremamente significante, S = significante e ND = não significante.

As concentrações de fósforo total, nitrogênio amoniacal e nitratos provenientes
principalmente de fertilizantes agrícolas e de esgotos domésticos provavelmente contribuíram
para manter elevadas as concentrações desses nutrientes durante a época da estiagem, uma
vez que não há o efeito diluidor provocado pelas precipitações atmosféricas. A manutenção da
biomassa fitoplanctônica em decorrência da fertilização das águas também influenciou a
DBO5, a qual se apresentou mais elevada no período da estiagem, possivelmente em
decorrência de processos de decomposição. A DBO5 no período de estiagem, também esteve
influenciada pelo despejo de efluentes assim como a condutividade elétrica (variável que
evidencia a entrada de esgoto no sistema) que também foi mais elevada nesse período. As
variáveis pH e coliformes fecais também apresentaram valores mais elevados no período das
chuvas. No caso do pH, no dia e no horário da coleta observaram-se valores elevados na
superfície da água. De acordo com Mercante et al. (2011), valores elevados de pH que tornam
o meio básico pela remoção do dióxido de carbono da água pelos processos fotossintéticos.
Os coliformes fecais foram relacionados com o aumento do escoamento superficial das áreas
de pastagem adjacentes ao reservatório.
3.3. Índice de qualidade de água (IQA) e índice de estado trófico (IET)
Considerando a metanálise realizada usando valores das variáveis limnológicas
fornecidos pelo Relatório de Qualidade de Água da CETESB, referentes aos anos de 2007 a
2010 e as concentrações das variáveis que compõe o IQA obtidas para o período de estiagem
de 2011 e de chuvas de 2012 por meio de medições realizadas in situ e em laboratório, foi
possível observar (Figura 5) que para ambos os períodos (estiagem e chuvas), desde o ano de
2007 até o ano de 2012, os valores para o IQA apresentaram pouca variação.
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Figura 5. Variação temporal do IQA e IET para o período de 20072010 e 2011-2012.

Os resultados para os dados da CETESB foram 71,62 ± 12,32 para o período de estiagem
e 64,73 ± 8,88 para as chuvas e para as coletas de 2011 e 2012 os resultados foram 74,79 para
a estiagem e 62,34 para as chuvas, caracterizando, portanto, a qualidade da água do
reservatório de Barra Bonita como boa condição para o período de 2007 a 2012, apesar das
intensas atividades antrópicas existentes no seu entorno. Carvalho et al. (2000) afirmam que o
IQA não atinge uma abordagem multidimensional, por não considerar outros contaminantes
potenciais importantes, como os agrotóxicos, para compor o cálculo. Segundo Lopes et al.
(2008) substâncias em concentrações tóxicas à biota, como hidrocarbonetos e metais pesados,
também não são consideradas havendo a necessidade de analisar uma série de outras variáveis
que não compõem o IQA para se obter resultados mais detalhados sobre a qualidade da água.
O mapa de uso e ocupação do solo do entorno do reservatório de Barra Bonita (Figura 4)
evidencia o domínio da atividade agrícola na região, seguida pela área de urbanização.
Considerando o buffer de 1 km no entorno do reservatório, totalizando uma área de 49.729
hectares, as porcentagens referentes aos diferentes tipos de uso do solo são: 47,2 % para a
área agrícola (23.463,17 ha), 7,45 % para a área natural (3.706,8 ha), 1,35 % para a área
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urbana (672,81 ha) e 0,2 % para a infraestrutura (97,75 ha). Dessa forma, torna-se evidente a
grande influência da atividade agrícola de cultivo de cana-de-açúcar na qualidade da água do
reservatório de Barra Bonita, sendo a principal fonte de degradação da qualidade de suas
águas, devido à contaminação e poluição dos recursos hídricos por agrotóxicos e de
fertilizantes (i.e. N e P) empregados no processo produtivo que ocorre de forma direta através
do escoamento superficial e indireta pela contaminação do solo, atingindo as águas
superficiais pelos processos de infiltração e percolação. Ressalta-se que, de acordo com dados
do IBGE (2011), foram plantados 10.060 hectares de cana-de-açúcar no município de Barra
Bonita (aproximadamente 43% da área agrícola considerada no buffer de 1 km), o que
corresponde a um rendimento médio de 88.000 quilogramas por hectare.
A supressão das matas ciliares influencia diretamente os processos erosivos nas margens
do reservatório, ocasionando assoreamento, além de limitar sua função de barreira natural
contra a entrada de agrotóxicos e também a de abrigar espécies nativas, tanto animal como
vegetal, e atuar como corredor ecológico, reduzindo a biodiversidade. A urbanização também
pode ser responsabilizada pela degradação da qualidade da água, pois os centros urbanos
encontram-se nas margens do reservatório e à montante, sendo, portanto, muito provável o
despejo de esgoto doméstico no corpo hídrico.
Assim como observado no IQA, os valores obtidos para o IET em ambos os períodos não
apresentaram variações significativas (Figura 5). Os resultados obtidos pela análise dos dados
da CETESB foram 69,70 ± 3,16 para o período de estiagem e 64,55 ± 14,63 para as chuvas e
para as coletas de 2011 e 2012 os resultados foram 73,94 para a estiagem e 68,90 para as
chuvas, demonstrando que o reservatório de Barra Bonita foi classificado como
hipereutrófico, ou seja, o corpo hídrico apresenta o mais elevado grau de trofia, influenciando
a redução da qualidade de suas águas tanto para o consumo humano, quanto para a
conservação da biodiversidade local.

4. CONCLUSÃO
Os cálculos do Índice de Qualidade de Água (IQA) baseados nos dados das coletas de
2011 e 2012 e na metanálise realizada a partir dos relatórios da CETESB demonstraram que a
qualidade da água do reservatório de Barra Bonita pode ser considerada como boa para o
período entre os anos de 2007 a 2012, apesar das intensas pressões antrópicas, principalmente
em decorrência das atividades agrícolas, às quais o reservatório encontra-se submetido. O
cálculo do Índice de Estado Trófico (IET) classificou o reservatório como hipereutrófico entre
os anos de 2007 e 2012, mostrando o alto grau de fertilização de suas águas. Por meio das
análises dos índices utilizados e da elaboração do mapa de uso e ocupação do solo do entorno
do reservatório de Barra Bonita foi possível observar que os tipos de uso do solo empregados
em seu entorno, destacando-se as atividades agrícolas, estão contribuindo diretamente para a
degradação da água desse ambiente, incrementando a fertilização das águas. Dessa forma,
esse diagnóstico possibilita um planejamento adequado visando à conservação da qualidade
da água do reservatório de Barra Bonita.

5. AGRADECIMENTOS
À FAPESP, órgão financiador, pela concessão da bolsa de iniciação científica, processo
n0 2011/08187-7, que possibilitou a execução desse trabalho.

201

BUZELLI, G. M.; CUNHA-SANTINO, M. B. Análise e diagnóstico da qualidade da água e estado trófico do
reservatório de Barra Bonita (SP). Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 186-205, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.930)

6. REFERÊNCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (Brasil). Índice de qualidades das águas. Portal da
qualidade das águas. Brasil, 2009. Disponível em: <http://pnqa.ana.gov.br/
IndicadoresQA/ IndiceQA.aspx> Acesso em: 25 nov. 2011.
ALMEIDA, M. A. B.; SCHWARZBOLD, A. Avaliação sazonal da qualidade das águas do
Arroio da Cria Montenegro, RS com aplicação de um índice de qualidade de água
(IQA). RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 8, n. 1, p. 81-97,
jan./mar. 2003.
ANTONIO, R. M. Potencial de heterotrofia do reservatório de Barra Bonita (SP), com
ênfase na decomposição de polissacarídeos extra celulares de espécies
fitoplanctônicas. 2004. 135 f. Tese (Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais) –
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de São Carlos, São
Carlos, 2004.
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION- APHA; AMERICAN WATER WORKS
ASSOCIATION AWWA; WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION.
Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington D.C.,
1998. 1193 p.
BARBOSA, C. F. et al. Sistema de gestão de recursos hídricos através de Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) em Áreas de Proteção Ambiental Municipal (APA ou APAM).
Campinas: UNICAMP/Instituto de Geociências – IG, 2003. 39 p. Trabalho de
Graduação.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Resolução 357. Brasília, 2005. 23 p. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/
conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 29 maio 2011.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Resolução 274. Brasília, 2000. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/
praias/res_conama_274_00.pdf>. Acesso em: 12 maio 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Cianobactérias tóxicas na
água para consumo humano na saúde pública e processos de remoção em água
para consumo humano. Brasília, 2003. 56 p. Disponível em: <http://www.
cvs.saude.sp.gov.br/pdf/cianobacterias.pdf> Acesso em: 01 jun. 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914. Brasília, 2011. 34 p.
CALIJURI, M. C.; DOS SANTOS, A. C. A.; JATI, S. Temporal changes in the
phytoplankton community structure in a tropical and eutrophic reservoir (Barra Bonita,
S. P. – Brazil). Journal of Plankton Research, v. 24, n. 7, p. 617 – 634, 2002.
http://dx.doi.org/10.1093/plankt/24.7.617
CARVALHO, A. R.; SCHLITTER, F. M.; TORNISIELO, V. L. Relações da atividade
agropecuária com parâmetros físicos químicos da água. Química Nova, v. 23, n. 5, p.
618-622, 2000. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422000000500009
CAVENAGHI, A. L. et al. Caracterização da qualidade de água e sedimento relacionados
coma ocorrência de plantas aquáticas em cinco reservatórios da bacia do rio Tietê.
Planta Daninha, Viçosa-MG, v. 21, ed. especial, p. 43-52, 2003.

202

BUZELLI, G. M.; CUNHA-SANTINO, M. B. Análise e diagnóstico da qualidade da água e estado trófico do
reservatório de Barra Bonita (SP). Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 186-205, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.930)

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Índices de
qualidade das águas. São Paulo: CETESB, 2012. Disponível em: http://www.
cetesb.sp.gov.br/agua /%C3%A1guas-superficiais/108-%C3%ADndices-de-qualidadedas-%C3%A1guas> Acesso em: 18 Jun. 2012.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Florações de
cianobactérias. São Paulo, 2011a. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/
tecnologia-ambiental/laboratorios/101-floracoes-de-cianobacterias>. Acesso em: 16
maio 2012.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Relatório de
qualidade das águas superficiais do estado de São Paulo. São Paulo, 2011b.
Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/35-publicacoes-/relatorios>. Acesso em: 02 out. 2011.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Variáveis de
qualidade de água. São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/
Agua/rios/variaveis.asp#transparencia>. Acesso em: 19 Jan. 2011.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Determinação
de resíduos em águas - Método gravimétrico. Normalização Técnica L5.149. São
Paulo, 1978.
CRUZ, P. et al. Estudo comparativo da qualidade físico-química da água no período chuvoso
e seco na confluência dos rios Poti e Parnaíba em Teresina/Pi. In: CONGRESSO DE
PESQUISA E INOVAÇÃO DA REDE NORTE NORDESTE DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA, 2., 2007, João Pessoa. Anais... João Pessoa: IFS, 2007.
DE FILIPPO, R. Ciclo sazonal do fitoplâncton, fatores climáticos e hidrológicos na
represa de Barra Bonita, São Paulo. 1987. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia)
– Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Carlos, São
Carlos, 1987.
DELLAMANO – OLIVEIRA, M. J. Comunidade fitoplanctônica do reservatório de
Barra Bonita e sua relação com a composição e quantidade de polissacarídeos
extracelulares e agregados gelatinosos. 2006. 99 f. Tese (Doutorado em Ciências) –
Departamento de Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos,
São Carlos, 2006.
ESPÍNDOLA, E. L. G. et al. A bacia hidrográfica do rio Monjolinho: uma abordagem
ecossistêmica e a visão interdisciplinar. São Carlos: Rima, 2000. 188 p.
FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE (São Paulo).
Perfil municipal: Barra Bonita – SP e Igaraçú – SP. 2010. Disponível em:
<http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/>. Acesso em: 24 jan. 2011.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. IBGE cidades:
Barra Bonita – SP e Igaraçú - SP. 2010. Disponível em: <http://www.ibge.
gov.br/cidadesat/topwindow .htm?1>. Acesso em: 24 jan. 2011.
KOROLEFF, F. Determination of nutrients: method of seawater analysis. In: GRASSHOFF,
K. (Ed.). Method of seawater analysis. New York: Verlag Chemie Weinheim, 1976.
P 125-31, 1976.

203

BUZELLI, G. M.; CUNHA-SANTINO, M. B. Análise e diagnóstico da qualidade da água e estado trófico do
reservatório de Barra Bonita (SP). Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 186-205, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.930)

LIEBMANN, H. Handbuch der Frischwasser und Abwasserbiologie. 2nd. ed. München:
Oldenbourg Verlag; Jena, Fischer Verlag, 1962. vol. 1
LOPES, F. B.; TEIXEIRA, A. S.; ANDRADE, E. M.; AQUINO, D. N.; ARAÚJO, L. F. P.
Mapa da qualidade das águas do rio Acaraú, pelo emprego do IQA e geoprocessamento.
Revista Ciência Agronômica, v. 39, n. 3, p. 392-402, 2008.
MACKERETH, F. J. H.; HERON, J.; TALLING, J. F. Water chemistry: some revised
methods for limnologists. London: Freshwater Biological Association, 1978. 121p.
(Scientific Publications, 36).
MAROTTA, H.; SANTOS, R. O.; ENRICH-PRAST, A. Monitoramento limnológico: um
instrumento para a conservação dos recursos hídricos no planejamento e na gestão
urbano-ambientais. Ambiente & Sociedade, Campinas, v. 11, n. 1, p. 67-79, 2008.
http://dx.doi.org/10.1590/S1414-753X2008000100006
MARTINS, R. C. Análise dos impactos sócio-ambientais do processo de modernização
agrícola das áreas de influência dos reservatórios de Barra Bonita e Jurumirim.
2000. 199 f. Tese (Doutorado em Sociologia Política) – Centro de Educação e Ciências
Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2000.
MERCANTE, C. T. J.; CARMO, C. F.; RODRIGUES, C. J.; OSTI, J. A. S.; MAINARDES
PINTO, C. S.; VAZ-DOS-SANTOS, A. M. et al. Limnologia de viveiro de criação de
tilápias do Nilo: avaliação diurna visando boas práticas de manejo. Boletim do
Instituto de Pesca, v. 37, n. 1, 73-84, 2011.
OLIVEIRA, H. T. Avaliação das condições limnológicas de um compartimento (Braço do
Rio Capivara) e sua interação com o reservatório de Barra Bonita, S.P., com
ênfase na comunidade fitoplanctônica. 1993. 328 f. Tese (Doutorado em Ciências da
Engenharia Ambiental) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo, São Carlos, 1993.
OLIVEIRA, L. L. D. de. Estudo da estrutura da comunidade zooplanctônica e sua
relação com as cianobactérias em três reservatórios do Médio rio Tietê, SP. 2010.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010.
PANHOTA, R. S.; BIANCHINI JR, I. Potential cycling of organic matter in a eutrophic
reservoir (Barra Bonita, SP – Brazil). Acta Limnologica Brasiliensia, Botucatu, v. 15,
n. 2, p. 1 – 11, 2003.
PRADO, R. B. Geotecnologias aplicadas à análise espaço temporal do uso e cobertura da
terra e qualidade da água do reservatório de Barra Bonita, SP, como suporte à
gestão de recursos hídricos. 2004. 197 f. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia
Ambiental) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2004.
PRADO, R. B. Influência do uso e ocupação do solo na qualidade da água: estudo no
médio rio Pardo – SP (período de 1985 a 1997). 209 p. Dissertação (Mestrado em
Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade
de São Paulo, São Carlos. 1999.

204

BUZELLI, G. M.; CUNHA-SANTINO, M. B. Análise e diagnóstico da qualidade da água e estado trófico do
reservatório de Barra Bonita (SP). Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 186-205, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.930)

RODGHER, S. et al. Limnological and ecotoxicological studies in the cascade of reservoirs in
the Tietê river (São Paulo, Brazil). Brazilian Journal of Biology, v. 65, n. 4, p. 697710, 2005. http://dx,doi.org/10.1590/S1519-2005000400017
STRICKLAND, J. D; PARSONS, T. R. A manual of sea water analysis. Ottawa: Fisheries
Research Board of Canada, 1960. Bulletin n. 125. p. 1-185.
TUNDISI, J. G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: Rima, 2003. 247p.
WETZEL, R. G. Limnology. San Diego: Academic Press, 2001. 1006 p.
WISNIEWSKI, M. J. S. Distribuição espacial e produção secundária da comunidade
zooplanctônica do reservatório de Barra Bonita - SP. 1998. 140 f. Tese (Doutorado
em Ecologia e Recursos Naturais) – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde,
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1998.

205

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.ambi-agua.net
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
Tel.: (12) 3631-8004

Precipitação

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.ambi-agua.net
pluviométrica e vazão
da bacia hidrográfica
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
do Rôla, Amazônia
Ocidental
Tel.: (12) 3625-4212

do Riozinho

doi: 10.4136/ambi-agua.809
Maria de Nazaré Costa de Macêdo1*; Herly Carlos Teixeira Dias2; France Maria
Gontijo Coelho2; Edson Alves Araújo3; Maria Lúcia Hall de Souza1; Elias Silva2
1

Cooperativa de Trabalho do Acre – COOTAC/
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA, Rio Branco-AC,
2
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG,
3
Embrapa CPAF Acre, Rio Branco, AC
*Autor correspondente: e-mail: macedo.ac@gmail.com,
herly@ufv.br, fmcoelho@ufv.br, eshamir@ufv.br,
earaujo.ac@gmail.com, luciahall@ibest.com.br

RESUMO

O presente estudo teve por objetivo avaliar aspectos que influenciam o comportamento
hidrológico da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla, por meio do uso de instrumentos de
análise descritiva. Com vistas em realizar uma análise representativa da precipitação média da
bacia, foram instalados 14 pluviômetros. Para a coleta dos dados de chuva, referentes aos anos
de 2007 e 2008, contou-se com a participação voluntária dos moradores da região, que, ao
concordar em participar da pesquisa, foram treinados, desde o momento da instalação dos
pluviômetros. Para delimitar e calcular a área dos polígonos de Thiessen, utilizou-se o
software ArcGis 9.2 e, em ambiente Excel, foram calculados as médias Aritmética e de
Thiessen. Os valores encontrados de precipitação média foram de 1.428 mm pela média
Aritmética e de 1.450mm pelo método de Thiessen. Com dados da Agência Nacional de
Águas (ANA), calculou-se a precipitação pluviométrica e vazão da bacia para o período de
1998 a 2005. A sazonalidade da precipitação reflete no comportamento temporal da vazão,
que atingiu picos de 1.276,9 m³/s em período de cheia e, 4,1 m³/s em períodos com menor
pluviosidade. Este comportamento está fundamentalmente relacionado aos aspectos naturais e
sociais como: ocorrência de rede hidrográfica com características de cabeceiras associado a
um regime hidrológico marcado pela alta sazonalidade, baixa permeabilidade de seus solos e
intensificação do desmatamento na região, em sua maioria, com pecuária extensiva.
Palavras-chave: Método de Thiessen, método da média aritmética, etnociência, bacia do rio Acre.

Rainfall and flow of the Riozinho do Rôla Basin on
Western Amazon
ABSTRACT

The present study was conducted to analyze the factors influencing the hydrological
behavior of the Riozinho do Rôla hydrographic basin, and was based on descriptive analysis
tools. Fourteen pluviometers were set up in order to conduct a representative analysis of the
rainfall in the basin. Residents of the area voluntarily participated in collection of the rainfall
data in the years 2007 and 2008; the residents were trained to collect the data before the
pluviometers were installed. ArcGis 9.2 software was used to outline and calculate the area of
the Thiessen polygons, and both arithmetic and Thiessen precipitation means were calculated
using Excel software. The average precipitation values were 1,428 mm and 1,450 mm, as
calculated using the arithmetic mean and Thiessen method, respectively. Using data from the
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Agência Nacional de Águas (ANA), the rainfall and flow rate in the basin were calculated for
the period from 1998 to 2005. The seasonality of precipitation is reflected in the temporary
flow rate activity, which reached a peak of 1,276.9 m³/s during the flood period and 4.1 m³/s
during periods of the dry season. This behavior is fundamentally related to natural and social
aspects of the basin, such as the occurrence of a hydrographic network with characteristics of
a headwater associated with a hydrological regime marked by high seasonality; the low
permeability of the soils in the basin; and the intensification of deforestation in the region in
order to develop livestock as a privileged form of land use.
Keywords: Thiessen method, arithmetic mean method, ethnoscience, rio Acre basin.

1. INTRODUÇÃO
O estado do Acre, situado no extremo oeste da Amazônia ocidental, em razão da
proximidade da Cordilheira dos Andes, apresenta características hidrológicas e de solos
distintas dos demais estados da Amazônia Brasileira (Bardales et al., 2010; Wadt et al., 2010).
Nesse sentido, em decorrência dos índices pluviométricos de aproximadamente 2.000 mm
anuais e de solos, em sua maioria de argila de atividade alta e de baixa capacidade de
armazenamento de água (solos rasos a pouco profundos), a região apresenta contraste
marcante nas cotas fluviométricas de seus rios e igarapés (Araújo et al., 2011; Resende e
Machado, 1988)
A bacia do rio Acre possui diversos afluentes, dentre estes se destaca o Riozinho do
Rôla, que está localizado nas proximidades de Rio Branco, capital do Acre. Este é o rio de
maior importância para o Estado e suas principais nascentes originam-se no interior da
Reserva Extrativista Chico Mendes, que é a área mais conservada do território. Além disso,
74,3% da bacia hidrográfica está localizada no município de Rio Branco, que, por sua vez,
requer cuidados por parte do poder público e da sociedade, tanto em relação à manutenção da
cobertura florestal quanto a utilização racional das áreas desmatadas.
A bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla destaca-se como uma bacia prioritária para
conservação, uma vez que é um dos principais contribuintes para o abastecimento de água na
capital, além de ser a principal hidrovia durante a maior parte do ano. Dessa forma, essa
bacia, ao longo dos seus cursos d’água e no seu entorno, possibilita desde o suprimento
alimentar (pesca) e o escoamento da produção até a busca de serviços para atendimento
básico nos setores de educação e saúde.
Cabe destacar que são poucos os estudos referentes à análise da distribuição da
precipitação, a produção de água e de monitoramento dos processos que fazem parte do ciclo
hidrológico na região (Carmo e Latuf, 2008a; 2008b). Contudo, em princípio é válido
hipotetizar que a degradação do meio ambiente e da qualidade dos recursos hídricos da região
irá depender dos avanços no desflorestamento para introdução da pecuária extensiva, da
abertura de estradas e ramais, além das estratégias públicas de gerenciamento dos recursos
hídricos. A combinação de todos esses fatores reflete-se, sobremaneira, na qualidade e
quantidade dos recursos hídricos da bacia.
Diante desse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a distribuição da
precipitação pluviométrica e da vazão, o uso social do solo e a sua influência no
comportamento hidropedológico da região da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla, com
vistas a subsidiar tomadas de decisões para uma gestão pública mais sustentável dos recursos
hídricos da região.
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2. MATERIAIS E MÉTODO
2.1. Caracterização da área de estudo

A bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla é considerada um dos principais afluentes da
margem esquerda do rio Acre, que, por sua vez, deságua no rio Purus, sendo este um dos
principais afluentes do Amazonas. A referida bacia localiza-se no extremo leste do Estado do
Acre, entre os paralelos 10º e 11ºS, nas regiões do Alto Acre, Baixo Acre e Purus, com
escoamento fluvial no sentido de oeste para leste, tendo como principais afluentes da margem
direita os igarapés Espalha, São Raimundo, Vai-Se-Ver e Caipora (Figura 1).
2.2. Clima
O clima da região do Acre é quente e úmido com temperatura mínima anual em torno de
24 ºC e apresenta duas distintas estações: seca (verão Amazônico, que geralmente ocorre entre
os meses de maio e setembro) e chuvosa (inverno Amazônico, que geralmente ocorre entre os
meses de outubro e abril), com umidade relativa do ar variando acima de 80%. Predominam
dois subclimas, de acordo com a classificação de Köppen, o equatorial chuvoso - Af e o
tropical de monção – Am (Acre, 2010). O Af ocorre na parte oeste do estado e o Am na parte
central – leste, região de abrangência da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla.

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla no Estado do Acre.

2.3. Geologia, geomorfologia, solos e vegetação
A formação geológica da bacia do rio Acre, denominada Formação Solimões, é originada
de rochas sedimentares, formadas principalmente por arenitos, siltitos e argilitos de origem
continental (Cavalcante, 2010). As unidades morfológicas, relevo, clima, formação do solo e
hidrografia da região estão diretamente relacionadas com a Formação Solimões.
O estado do Acre engloba nove unidades geomorfológicas, das quais quatro ocorrem na
bacia do Riozinho do Rôla, a saber: a Depressão do Iaco - Acre, Depressão do Juruá – Iaco,
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Depressão de Rio Branco e Planície Amazônica (Acre, 2010; Cavalcante, 2010), sendo que
essa última abrange maior proporção da bacia.
Os solos predominantes da bacia são Argissolos (Vermelho, Vermelho-Amarelo e
Amarelo), Gleissolos, Luvissolos e Plintossolos, desenvolvidos a partir de sedimentos
Terciários da Formação Solimões (Acre, 2010; Cavalcante, 2010).
A tipologia florestal, que predomina na região, é dominada por Floresta Ombrófila Densa
e Domínio da Floresta Ombrófila Aberta, sendo classificada em diferentes tipologias: floresta
aberta com bambu e aberta com palmeira; floresta aberta com bambu densa; floresta aberta
com palmeira; floresta aberta com palmeira e densa; e floresta aberta com palmeira e aluvial
(Acre, 2010; Pereira e Bersch, 2010;).
2.4. Coleta de dados e instrumentos de pesquisa
A coleta de dados ocorreu no período de agosto de 2007 a dezembro de 2008. Para a
construção dos dados da pesquisa foram realizadas várias coletas de campo que contou com a
participação de alguns membros das comunidades que vivem ao longo do riozinho e de seus
afluentes. Os passos realizados para viabilizar o estudo são apresentados conforme a Figura 2.
Os locais de instalação dos pluviômetros constam na Tabela 1.

Figura 2. Processo operacional das atividades de pesquisa.
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Tabela 1. Informações sobre os locais de instalação dos pluviômetros e de procedimentos para a medição da chuva.
ID

Coordenadas
UTM

MUNICÍPIO

ECORREGIÕES

LOCALIDADE

CURSOS D’ ÁGUA

HORA DA
MEDIÇÃO
(Matutino)

X

Y

01

533227

8871062

Xapuri

Médio

Seringal Boa Vista

Colocação Samaúma

Igarapé Espalha

Até 9 horas

02

469710

8841556

Brasiléia

Alto

Seringal Amapá

Colocação Boa Vista

Riozinho do Rôla

Até 9 horas

03

534339

8900365

Rio Branco

Médio

Projeto de Assentamento
Oriente

Colônia Divisa 1

Riozinho do Rôla

Até 9 horas

04

551564

8893893

Rio Branco

Baixo

Seringal Belo Horizonte

Colocação Macaúba

Riozinho do Rola

Até 9 horas

05

582970

8894755

Rio Branco

Médio

Fazenda Batista

Fazenda Batista

Riozinho do Rôla

Até 7 horas

06

577884

8886705

Rio Branco

Baixo

Seringal Cachoeira

Colocação Alto Alegre
I

Igarapé São Raimundo

8 horas

07

580870

8881630

Rio Branco

Baixo

Seringal Cachoeira

Colocação Morada
Nova

Igarapé Vai-Se-Ver

6 horas

08

609632

8886863

Rio Branco

Baixo

Antigo Seringal Barro Alto –
área em fase de desapropriação.

Colônia Santo Antônio

Riozinho do Rôla

Até 9 horas

09

619346

8879376

Rio Branco

Baixo

Antigo Seringal Assentamento Moreno Maia

Colônia Santa Luzia

Igarapé Caipora

Sem informação

10

534450

8850405

Xapuri

Alto

Seringal Bela Vista

Colocação Bom Jardim

Igarapé São Raimundo

Até 9 horas

11

544355

8846146

Xapuri

Alto

Seringal Bela Vista

Colocação Maloca
Queimada II

Igarapé Vai-Se-Ver

Até 9 horas

12

614994

8873180

Rio Branco

Baixo

Fazenda Talismã -

Colocação Santana

Igarapé Caipora

Até 9 horas

13

524399

8885370

Rio Branco

Médio

Seringal Sacado

Colocação
Dominguinho

Riozinho do Rôla

Até 9 horas

14

543546

8895050

Rio Branco

Médio

Seringal Bom Destino

Fazenda Nice

Riozinho do Rôla

Até 9 horas

210

MACÊDO, M. N. C.; DIAS, H. C. T.; COELHO, F. M. G.; ARAÚJO, E. A.; SOUZA, M. L.
H.; SILVA, E. Precipitação pluviométrica e vazão da bacia hidrográfica do Riozinho do
Rôla, Amazônia Ocidental. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 206-221, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.809
Para a seleção das ecorregiões do alto, médio e baixo riozinho, consideraram-se a
altitude, a cobertura florestal, aspectos ligados aos usos da terra e hidrografia, conforme
metodologia preconizada por Souza e Fernandes (2000).
Durante o período de seleção dos pontos de instalação dos pluviômetros houve
dificuldades, tanto para encontrar os pontos selecionados em razão da falta de informações
sobre as localidades, bem como em razão do difícil acesso no interior da bacia,
principalmente nas nascentes e cabeceiras dos principais afluentes. Com isso, para encontrar
os locais de instalação dos pluviômetros, foram utilizadas coordenadas georreferenciadas e,
muitas vezes, informações fornecidas pelos próprios moradores que residem ao longo dos
ramais, varadouros e cursos d’água da região, pois eram os que conheciam o ambiente em
detalhes.
Os pluviômetros foram confeccionados com canos de PVC e montados previamente,
padronizados com as mesmas aberturas de 15 cm de diâmetro, 73 cm de altura e
acompanhadas de provetas de 100 ml, 100 ml e 500 ml.
Para a instalação dos pluviômetros, alguns critérios e princípios foram estabelecidos, tais
como: 1. O pluviômetro teria que ser instalado na propriedade das famílias selecionadas e a
leitura deveria ser realizada por seus moradores; 2. Primeiramente era necessário conversar
com o (a) morador(a) sobre o trabalho e informá-lo da possível instalação dos pluviômetros
em sua propriedade; 3. A decisão de instalação do pluviômetro na propriedade teria que ser da
própria família.
Assim, os pluviômetros foram instalados ao longo do canal principal do Riozinho do
Rôla e seus afluentes, levando em consideração as ecorregiões (porção alta, média e baixa da
bacia) (Figura 3).

Pluviômetros

Figura 3. Localização dos pluviômetros instalados nas ecorregiões (alta, média e baixa) da bacia
hidrográfica do Riozinho do Rôla, AC.
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Os pluviômetros foram instalados a 1,5 m de altura do chão, prendidos com fios de
arame em um poste de madeira, de forma que o aparelho estivesse na altura indicada e com
sua “boca” livre sem nenhum impedimento que pudesse dificultar a entrada de água da chuva
no aparelho.
Para registrar o volume de água da chuva armazenado no pluviômetro, foi entregue a
cada morador uma prancheta com uma planilha mensal, em papel cartão, para preenchimento
de dados diários, na qual em cada linha deveria ser registrada a medida que se referia a um
período de 24 horas. Na maioria dos casos, as medições foram realizadas até as nove horas da
manhã. No entanto cada morador definiu o horário mais adequado para realizar a medição de
acordo com sua rotina matinal.
Com o propósito de consolidar a participação dos moradores para realizar a leitura dos
pluviômetros e favorecer a atuação dos mesmos como agentes diretos do processo de
construção do conhecimento, teve-se a preocupação de abordar os seguintes pontos com os
moradores locais: 1. A que se destinava o estudo; 2. As atividades que seriam desenvolvidas;
3. A razão dessas atividades destacando a importância da participação das famílias no
processo.
Feito isso, era indagado aos moradores se eles estavam interessados em participar da
pesquisa. Ao obter a confirmação das famílias para participar do trabalho, as pessoas eram
selecionadas, tendo como pré-requisito a necessidade de ser alfabetizada, verificação esta feita
com cautela e respeito para não constrangê-los (as).
A participação dos moradores da comunidade nas operações de instalação dos
pluviômetros foi de fundamental importância. Em momento oportuno eram explicados
aspectos mais delicados do processo, como: o momento mais adequado da medição diária da
chuva; os cuidados a serem tomados com o aparelho e a construção de cercado para evitar
danos provocados por agentes externos (animais e curiosos).
Para estimativa do volume da precipitação média mensal, foi coletado o volume diário de
água, sendo expresso em mililitro (mL), no intervalo de 24 horas. Para obter o valor da
precipitação em milímetros (mm), primeiramente foi calculada a área circular do pluviômetro
(“boca” coletora), conforme a expressão: A = π R², em que A = área em cm2 ; Pi (π) =
constante cujo valor aproximado é de 3,1415926 e R = raio (7,5 cm).
Dividiu-se o volume total mensal da precipitação pluviométrica coletada pela área da
“boca” de coleta (176,625 cm²) obtendo-se a altura da água em centímetros. Esse valor foi
convertido para milímetros (mm), conforme expressão e exemplificação a seguir:

P(mm) 

V (cm 3 )
x 10
A(cm 2 )

em que:
P = precipitação pluviométrica (mm);
V = volume (cm3) e A = Área (cm²)
Diante das dificuldades de acesso até os locais de monitoramento da chuva, assim como
de recursos financeiros escassos, não foi possível a coleta de uma série completa dos 14
pluviômetros. Nesse caso, consideraram-se dados pluviométricos de apenas 11 dos 14
pluviômetros. Utilizou-se o software MS Excel para análise dos dados correspondendo à série
histórica de dois anos (2007 e 2008), na qual foram obtidos valores médios anuais de cada
posto, o que possibilitou determinar a precipitação média da bacia por meio do método da
média aritmética e método de Thiessen.
Além disso, realizou-se análise dos dados de chuva correspondendo à série histórica para
os anos de 1998 a 2005, conforme Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional
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de Água (ANA, 2008). Nesse caso, não foi possível analisar dados dos anos posteriores a
2005 devido à ocorrência de falhas nas séries de dados para esses anos.
Para identificar a distribuição das alturas pluviométricas no interior da bacia, foi utilizada
a média aritmética, que possibilitou determinar a média entre as quantidades medidas na área.
A média pluviométrica foi calculada com base na média aritmética dos valores obtidos de
acordo com a seguinte expressão:
n

Pm 

P
iI

i

n

em que:
Pm é a precipitação média na área (mm);
Pi , precipitação média das medidas dos pluviômetros instalados na bacia;
n, número total de pluviômetros.
Em decorrência da grande extensão da bacia, com vistas a comparar as médias
pluviométricas, utilizou-se o método de Thiessen que é indicado quando não existe uma
distribuição uniforme de pluviômetros no interior da bacia (Lima, 2008). O método possibilita
obter-se a média ponderada das alturas de chuva obtidas nos diferentes pluviômetros, por
meio do qual o fator de ponderação para o cálculo da média é a área de influência de cada
aparelho, sendo essa uma essência do método de Thiessen (Raghunath, 2006). Esse método é
frequentemente utilizado em áreas de grande extensão, como bacias hidrográficas, e foi
calculado utilizando a seguinte expressão:
Pm 

AP

i i

A

em que:
Pm é a precipitação média na bacia (mm);
Pi, precipitação no posto i (mm);
Ai, área de influência do posto;
A, área total da bacia.
Para geração automatizada dos polígonos de Thiessen, foram consideradas as
coordenadas geográficas dos pontos pluviométricos instalados na bacia e estações
pluviométricas da ANA, instaladas no entorno da área de drenagem da bacia. No entanto, para
o cálculo da média foram considerados somente os pluviômetros que estão dentro da bacia.
Para a obtenção da média de Thiessen, com geração de mapa foi utilizado o software ArcGis
9.2 por meio da ferramenta ArcToolBox (Analysis Tools – Proximity), no qual foi considerado
apenas a área de influência dos pluviômetros que estão dentro da bacia, com suas respectivas
áreas, percentual de cada área, e precipitação média anual.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para os anos de 2007 e 2008, as precipitações médias para os métodos da média
aritmética e o método de Thiessen foram de 1.428 mm e 1.450 mm, respectivamente (Tabela
2 e Figura 4).
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Ao se comparar as médias de precipitação dos métodos da média aritmética e de
Thiessen (Tabela 2), percebe-se que as diferenças foram pequenas, aproximadamente de
1,5%, considerando ambos os valores obtidos pelo método de Thiessen e pela média
aritmética.
As médias anuais da precipitação de cada pluviômetro pelo método da média aritmética
estiveram sempre acima de 1000 mm, com exceção dos pluviômetros P 2 (781 mm), e P10 (829
mm), fato que pode ser decorrente da variação na distribuição das chuvas na área. Pelo
método de Thiessen, os valores para as áreas delimitadas (Figura 4) variaram de 29,9 mm a
418,3 mm.
Tabela 2. Precipitação média da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla, AC, pelo método de
Aritmética e de Thiessen entre os anos de 2007 – 2008.
Pontos
Área
pluviométricos

% em relação
Precipitação
ao total da
ponderada (PxA)
área
(mm)

Localidade

Precipitação
anual (mm)

Área

1.659

1.925,7

25,2

418,3

2

km

P1

A1

Seringal Boa
Vista/Colocação Boa
Vista

P2

A2

Seringal Amapá/
Colocação Boa Vista

781

686,9

9,0

70,2

P3

A3

Seringal Belo
Horizonte/ colocação
Macaúba

1.411

577,4

7,6

106,7

P4

A4

Fazenda Batista

1,408

252,8

3,3

46,6

P5

A5

1.664

281,2

3,7

61,3

P6

A6

1.861

1.353,5

17,7

329,8

P7

A7

1.619

339,9

4,5

72,1

P8

A8

1.493

137,5

1,8

26,9

P9

A9

1.106

804,2

10,5

116,5

P10

A10

829

820,7

10,7

89,1

P11

A11

Fazenda Nice/
Colônia Bom Destino

1.873

457,1

6,0

112,1

Média Arimética

1.428

7.637,0

100,0

Seringal Cachoeira
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Figura 4. Polígonos de Thiessen com área de influência dos pluviômetros localizados no interior da
bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla, AC, 2009.

Ao analisar os anos de 2007 e 2008, observou-se que para o ano de 2007 os dados
mostram uma redução das chuvas de forma significante no mês de março, que alcançou uma
média de 31 mm, contrário ao que ocorreu no ano de 2008 (176 mm) (Figura 5). E com
relação aos menores índices pluviométricos, observa-se uma altura de apenas 9 mm para
2007. No caso de 2008, para os meses de janeiro a maio foram identificadas médias mensais
máximas de chuva superior a 200 mm e nos meses com menor pluviosidade (junho a
setembro) observaram-se médias mínimas chegando a 13 mm, especialmente, para o mês de
junho, que aparece como o período de maior estiagem e não o mês de agosto, como acontece
normalmente no Acre (Duarte, 2006).
Dessa forma, ao se observar esses resultados, verifica-se que existe uma sazonalidade da
precipitação pluviométrica contrastante na bacia no período estudado, semelhante aos
resultados encontrados para a bacia do rio Acre. Houve ausência de chuvas no ano de 2007
para alguns dias do mês de janeiro e a totalidade do mês de fevereiro, em que o nível do rio
Acre chegou a 5 m no mês de fevereiro, representando menos da metade da média para o
referido período (Duarte, 2005).
A média pluviométrica anual para o ano de 2007 foi de 870 mm, mesmo considerando
falhas nas medições para os meses de janeiro e fevereiro, inferior ao ano de 2008 que
alcançou 1.227 mm, semelhante a análise realizada com dados da ANA (2008)/Estação Santo
Afonso para o ano de 2007 (Foz do Riozinho do Rôla), onde foi observado um total anual de
950 mm, enquanto em 2008 a precipitação anual alcançou 1.875 mm. Nesse sentido, o que
pode ter provocado esse fenômeno em 2007, foi a queda na temperatura, onde a máxima
alcançou 33oC e a mínima 17 oC, houve a permanência maior de massas de ar frio as quais
provocaram o fenômeno da “friagem” na região, que pode ter causado a redução da
precipitação, aumento de focos de calor nesse período, assim como do inicio do
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estabelecimento no mês de maio do fenômeno La Nina no Pacífico Equatorial Leste, onde
ocorreu a expansão de água mais frias (INFOCLIMA, 2007).
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Figura 5. Precipitação média mensal da bacia hidrográfica do Riozinho
do Rôla, para os anos de 2007 e 2008.

A dinâmica fluvial da bacia é semelhante aos demais afluentes da bacia do Acre, na qual
tem uma relação com a precipitação. Analisando os dados pluviométricos do HidroWeb
(ANA, 2008) correspondentes ao período de 1998 a 2005, a precipitação anual alcançou uma
média de 1.846 mm, enquanto a vazão 1.267,9 m³s -1. Nos meses que correspondem a uma
pluviometria mais elevada de janeiro a abril, a precipitação alcançou uma máxima de 306,6
mm e para os meses de maior estiagem uma mínima de 29,8 mm. No que se refere à vazão
média mensal, nos períodos de alta pluviosidade, alcançou valor máximo de 301,2 m3 s-1, e de
menor pluviosidade o valor mínimo de 4,1 m3s-1 (Figura 6).

Figura 6. Precipitação (mm) e vazão (m3/s) média mensal da bacia hidrográfica do
Riozinho do Rôla, AC correspondendo ao período de 1998 a 2005.
Fonte: adaptado de ANA (2008).
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A variação da precipitação causa extremos de vazão dos cursos d’água, entre cheias e
vazantes, o que resulta em enchentes em anos de intensa precipitação, como sucedeu de 2008
a 2012, e escassez hídrica em 2005, como ocorreu na região baixa da bacia. Observou-se que
o comportamento da vazão esteve correlacionado com a precipitação (R² = 0,52) (Figura 7),
pois ao se comparar os meses de menor pluviosidade (maio a outubro), verificou-se que a
vazão do rio reduziu-se significativamente. Essa correlação é influenciada pelas condições de
restrição de drenagem do solo (Plintossolos e Argissolos Plínticos), relevo movimentado,
desflorestamento e por ser uma bacia com características de cabeceira. Além disso, conforme
estudo realizado por Sena et al (2012a), a região da Bacia do Acre, onde está inseria a Bacia
do Riozinho, foi considerada como sendo de extrema vulnerabilidade a eventos climáticos.
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Figura 7. Correlação entre vazão e precipitação da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla
para o período de 1998 a 2008.

Estudos de Latuf e Carmo (2008), na Bacia Hidrográfica do Riozinho do Rôla,
demonstram que a vazão ocorrida no período de 1998 a 2005 teve uma tendência máxima
positiva, com aumento considerável chegando a 5,96 m3s-1ano-1. Porém no que se refere à
vazão média e mínima, a tendência do comportamento hidrológico se mostrou negativa em
decorrência de ter ocorrido uma redução na média da vazão de 2,42 m3s-1ano-1 e na mínima de
0,20 m3s-1ano-1.
Duarte (2005), ao estudar a tendência do comportamento médio das precipitações de
1971 à 2003 da bacia do rio Acre, observou que a dinâmica das vazões médias e mínimas
também alcançou desvios negativos em decorrência da redução dos índices pluviométricos na
bacia. Esse fenômeno pode ter sido provocado pela concentração de chuva em curto espaço de
tempo e em razão do acelerado processo de antropização no interior da bacia, com o uso
intensivo da pecuária na região do médio e baixo riozinho.
Nesse sentido, durante a pesquisa de campo foi notada a presença de pastagens
extensivas ao longo do canal principal do riozinho, tributários e nascentes, em substituição a
áreas de floresta, com vistas à instalação de áreas de pastagem extensiva. Neste caso, a
intensificação desse cenário poderá resultar em impactos negativos na qualidade e quantidade
de água da bacia. Muito embora esta relação de causa e efeito possa não ocorrer em todos os
locais.
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As maiores alturas limnimétricas estão centradas nos meses de janeiro, fevereiro, março e
abril, correspondendo a cotas fluviométricas que variam de 11,53 m para janeiro e 9,35 m
para abril, enquanto as cotas fluviométricas mínimas estão para os meses de junho a outubro,
com uma variação de 2,02 m para junho a 1,17 para outubro, com isso os meses de maio,
novembro e dezembro apresentam alturas intermediárias (Figura 8).
Como se pode observar, a variação no nível d’água entre os extremos máximos e
mínimos (12,64 m a 1,42 m) é de aproximadamente 11,4 m. Esses dados corroboram o estudo
realizado por Resende e Machado (1988), sobre a fluviometria da bacia do rio Acre em que
constataram cotas de 12,11m para o mês de março e 3,18 m para o mês de setembro, no
período de 1968 a 1970, semelhante ao encontrado na bacia do Riozinho do Rôla. Dessa
forma, a baixa fluvial para a bacia do Acre pode ser um indicador de reduzido poder da
capacidade de armazenamento de água do lençol freático no período de estiagem. Além disso,
esse reduzido poder de armazenamento está relacionado a condições de baixa capacidade de
armazenamento solo da região, caracterizado pela restrição de drenagem em razão do material
de origem sedimentar derivado de argilitos e siltitos (Bardales et al., 2010; Lani et al., 2008).
Cota fluviométrica da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla (período de 1998 - 2005)
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Figura 8. Cotas fluviométricas máxima e mínima da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla, AC
para o período de 1998 a 2005.
Fonte: adaptado de ANA (2008).

Essa variação, nas cotas fluviométricas, significa que os solos da região não funcionam
como um potencial reservatório de água. Isso se deve à baixa capacidade de armazenamento
desses ambientes, uma vez em que os solos da região tiveram seus processos de formação
diminuídos em razão da natureza pelítica do material de origem (Araújo et al., 2011; Bardales
et al., 2010; Resende e Machado, 1988), tais como a presença de carbonatos e gispsita na
calha de alguns rios do Acre, o que sugere a evidência de períodos mais secos que o atual
(Kronberg e Benchimol, 1993).
Ao mesmo tempo, nos afluentes, com drástica diminuição das cotas fluviométricas, no
período de estiagem, o rio principal chega quase a secar (Figura 9). Isso limita a manutenção
das redes de trocas sociais da população local, pois impede a navegação e a população fica
impedida de se deslocar, dentro da bacia ou para os centros urbanos.
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Figura 9. Variação do nível da água do igarapé São Raimundo em duas épocas distintas. (a
esquerda) Setembro de 2006 (período de estiagem); (a direita) março de 2007 (período de cheia).

A grande variação na altura das cotas fluviométricas é natural, no entanto, pode vir a ser
alterada devido ao processo de antropização das áreas dentro da bacia. Este processo tende a
ser sinergizado em razão da substituição da floresta por áreas de pastagem extensiva, o que
leva a impactos negativos sobre os recursos hídricos, assim como pode vir a alterar o balanço
de energia da bacia. Ao mesmo tempo, deve-se destacar que a cobertura florestal ainda
existente é responsável pela indução do equilíbrio no ciclo hidrológico e pela regulação do
clima (Trancoso et al., 2009), fato que pode ser considerado como positivo para a bacia do
Riozinho do Rôla.
Com isso, a dinâmica fluvial (vazante e cheia) ocorre a cada ano na bacia do Riozinho e
de certa forma está se intensificando na região Amazônica, ou seja, cada vez mais os ciclos de
enchentes e seca estão ocorrendo com maior frequência (Sena et al., 2012b). De um lado, em
razão da ocorrência de enchentes, as populações locais que residem nas margens dos cursos
d’água têm manifestado preocupação na medida em que as enchentes provocam prejuízos nas
propriedades, estejam elas mais próximas de centros urbanos ou em localidades rurais. Por
outro lado, a seca coloca-se como outra preocupação, pois a maioria dos moradores locais,
especialmente na região do baixo da bacia, se encontra sem água de qualidade para o uso
doméstico entre os meses de julho a setembro. Essa carência é preocupante, pois outros
estudos também têm apontado para uma gradual redução da capacidade de suprimento de
água na bacia do rio Acre, a principal fonte de abastecimento da capital do Estado, e para a
redução na precipitação pluviométrica (Rio Branco, 2005; Duarte, 2005).

4. CONCLUSÕES
A distribuição da precipitação pluviométrica da bacia do Riozinho do Rôla é flutuante, o
que influencia diretamente na dinâmica fluvial da área de drenagem da bacia. Verificam-se
picos de cheia no inverno, chegando a 200 mm/mês, e estiagem no verão, com 9 mm/mês.
Associado à precipitação, a vazão atinge picos que atingem 1.276,9 m3/s em período de
cheia e 4,1 m3/s em períodos com menor pluviosidade. Esse comportamento tem afetado
diretamente a navegabilidade dos rios pelos moradores locais, com sérias implicações no
modo de vida e interações sociais da região.
A obtenção dos dados de pesquisa por intermédio da medição da precipitação
pluviométrica, feita por parte de alguns membros das comunidades que vivem na bacia,
demonstrou ser de grande valia uma vez que proporcionou aos mesmos a obtenção de novas
habilidades e integração desses conhecimentos à realidade local.

219

MACÊDO, M. N. C.; DIAS, H. C. T.; COELHO, F. M. G.; ARAÚJO, E. A.; SOUZA, M. L. H.; SILVA, E.
Precipitação pluviométrica e vazão da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla, Amazônia Ocidental. AmbiAgua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 206-221, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.809)

Como processo de mitigação, sugere-se que qualquer programa de desenvolvimento local
da bacia do Riozinho do Rôla leve em consideração as razões e condições de uso das subbacias e que o foco se faça no sentido de melhor orientar formas de uso mais sustentáveis dos
recursos naturais, só possíveis quando são criadas situações para geração de renda e garantia
de escoamento da produção. Todos esses aspectos econômicos, socioculturais e ambientais da
região deverão ser levados em conta na definição de políticas de desenvolvimento que tenham
como premissa e expectativa os princípios de sustentabilidade e equidade.
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RESUMO

O planejamento e o manejo ambiental são atividades que visam o controle e adequação
do uso das terras com a finalidade de maximizar a produtividade agrícola por meio de um
sistema de exploração capaz de sustentar as atividades humanas com um mínimo de distúrbios
nos processos físicos, ecológicos e sociais. Para garantir o uso racional dos recursos naturais
devem-se considerar as classes de solo bem como suas características físicas e químicas e os
atributos morfométricos da bacia hidrográfica onde estão inseridos, pois esses indicam a
intensidade de cultivo e o manejo a ser aplicado ao solo para que não haja exaustão da
capacidade produtiva em decorrência da erosão. O objetivo desse trabalho foi avaliar os
atributos morfométricos em relação à distribuição dos solos na paisagem e sugerir o potencial
de uso da terra com base no coeficiente de rugosidade na bacia hidrográfica do alto rio Meia
Ponte, Goiás. Dentre as variáveis necessárias ao planejamento de bacia, a análise dos atributos
morfométricos associada às características dos solos e relevo revelou-se de grande
importância por fornecer a definição de sua potencialidade. Quanto ao uso dos solos, com os
resultados obtidos a partir do cruzamento do levantamento dos solos, declividade média e do
coeficiente de rugosidade, verificou-se que o uso potencial da bacia é a agricultura e a
pecuária, desde que mantida as demais áreas para a preservação da vegetação natural e de
reflorestamento.
Palavras-chave: Capacidade do uso do solo, coeficiente de rugosidade, solos do cerrado.

Potential use by attributes morphometric soil of the upper Meia Ponte
watershed, Goiás
ABSTRACT

Planning and environmental management are necessary to manage land use and to assess
the suitability of land in order to maximize agricultural productivity by designing an operating
system capable of sustaining human activities with minimal disruption to physical, ecological
and social processes. In order to ensure the rational use of natural resources with regard to
various types of soil, the physical, chemical, and morphometric characteristics of the
watershed must be evaluated in order to determine the proper intensity of cultivation and soil
management to avoid the loss of productive capacity due to erosion. The aim of this study
was to evaluate morphometric attributes in relation to the distribution of soils in the landscape
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and to suggest potential alternative land uses based upon the roughness coefficient in the
watershed of the upper Meia Ponte river, Goiás. Among the variables necessary to watershed
planning, morphometric analysis of soil characteristics and topography has proven to be of
great importance in defining its potential and characteristics with respect to water dynamics.
This analysis allowed us to infer that runoff in Inceptisols and Ultisols soil classes is greater
than in Oxisols. Based upon the analysis of the morphometric data, soil, and roughness
coefficient, it was possible to conclude that the optimal use of the basin is for agriculture and
cattle grazing, provided that the areas of natural vegetation and reforestation are preserved.
Keywords: Land use capacity, roughness coefficient, cerrado soils.

1. INTRODUÇÃO
A interferência do homem no meio ambiente e a utilização inadequada das terras vêm
gerando, ao longo do tempo, a insustentabilidade dos recursos naturais. O manejo irracional
dos solos, muitas vezes, inviabiliza a produção e compromete o equilíbrio dos ecossistemas.
Essas alterações ocorridas em uma bacia hidrográfica podem ser avaliadas pelo
monitoramento dos impactos ambientais (Merten e Minella, 2002). Desta forma, a
caracterização dos efeitos dos sistemas de uso e manejo sobre a degradação e qualidade física
do solo é mais bem quantificada por medidas integradoras destas modificações (Araujo et al.,
2004).
De acordo com Bie et al. (1996), a degradação das terras é frequentemente induzida por
atividades humanas, e os principais fatores para a degradação ambiental são as práticas
agrícolas inadequadas, incluindo superpastoreio, desmatamento e superexploração dos
recursos florestais para fins energéticos. Assim, os estudos a respeito da capacidade de
suporte têm-se mostrado como ferramentas importantes e aumentado o conhecimento a
respeito da potencialidade e da sustentabilidade das terras em nível regional.
O ciclo degradador provocado por desmatamentos, exposição do solo às intempéries,
intensa utilização de insumos e escoamento superficial gera impactos negativos decorrentes
da erosão, fato este agravado por um difícil e custoso controle. Para minimizar tais efeitos, é
necessário estabelecer um sistema de conservação do solo, associado à observação do uso do
solo na paisagem e da movimentação da água, em uma situação específica de cada área.
(Santos et al., 2007).
A utilização das terras e o crescimento econômico têm sido constantemente prejudicados
pela falta de planejamento racional, que tenha como base o conhecimento dos recursos
naturais disponíveis. A exploração desordenada contribui para a degradação dos ecossistemas
regionais com consequente deterioração do nível de vida da população rural e urbana (Chaves
et al., 2010). Os problemas ambientais decorrentes do uso intensivo, do manejo inadequado e,
principalmente, da discrepância entre aptidão e uso do solo têm se agravado no estado de
Goiás, devido à perda da cobertura de vegetação nativa que leva a processos erosivos devido à
associação dos condicionantes naturais do solo e do clima e da ação antrópica (Hermuche et
al., 2009).
Apesar da comprovada importância sócio-ambiental, o Cerrado ainda se encontra pouco
valorizado em termos de conservação. Estudos realizados por Leite et al. (2012), Fonseca e
Campos (2011) e Carvalho et al. (2008), com base em dados de sensoriamento remoto,
apontam um estágio de conversão deste bioma na ordem de 60%, degradação esta
normalmente relacionada às atividades de pastoreio, agricultura, mineração, hidroelétricas e
carvoarias. No caso de Goiás, totalmente inserido na área do Cerrado, o cenário de
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degradação é mais preocupante, com uma taxa de conversão da cobertura nativa na ordem de
64%, fortemente marcadas pela expansão da pecuária e pela tecnificação da agricultura
(Ferreira et al., 2005; 2009).
Um importante aspecto a respeito das áreas ecologicamente frágeis (áreas declivosas,
nascentes e margens dos rios, áreas de recarga dos aquíferos, etc.) é que muitas destas regiões
são bacias vertentes do complexo sistema formador da drenagem de grandes rios, que
fornecerão água para o abastecimento dos centros urbanos. Desta forma, deveriam ser
preservadas, ou então exploradas por sistemas agroflorestais com baixo impacto ambiental,
que prezem a matéria orgânica do solo e a manutenção da água no sistema, através da
infiltração da chuva. Um ambiente pode ser ecologicamente frágil, porém com nenhum ou
baixo nível de degradação, determinado pelo sistema de exploração (Merten e Minella, 2002).
A vulnerabilidade ambiental refere-se ao risco de degradação do ambiente natural,
relacionada à erosão do solo, perda de biodiversidade, assoreamento, contaminação dos
recursos solo e água e perda da cobertura vegetal agravada por fatores antropogênicos, que
pode resultar na perda de biodiversidade, em terras improdutivas e comprometer a qualidade e
quantidade dos recursos hídricos (Costa et al., 2007).
De acordo com Lima (1986), a bacia hidrográfica pode ser considerada um sistema
geomorfológico aberto e adotada como unidade de planejamento ambiental. A utilização da
bacia hidrográfica como unidade de planejamento e pesquisa se justifica por ser uma das
melhores formas de análise, pois nesse ambiente se associam os processos naturais à ação
antrópica. A área da bacia hidrográfica tem influência sobre a quantidade de água produzida
como deflúvio e a forma e o relevo, no entanto, atuam sobre a taxa ou sobre o regime dessa
produção de água, assim como a taxa de sedimentação. Muitas dessas características físicas da
bacia hidrográfica, por sua vez, são, em grande parte, controladas ou influenciadas pela sua
estrutura geológica (Tonello et al., 2006).
A interpretação geomorfológica em pesquisas realizadas sobre a aplicabilidade dos
índices e, ou, características morfométricas, tanto na abordagem linear como adimensional,
traz informações relevantes na relação solo-superfície (Pissarra et al., 2004). Segundo Ribeiro
e Salomão (2003), os fatores morfométricos como a densidade de drenagem, amplitude
altimétrica, índice de circularidade e declividade média são parâmetros extraídos por bacias
hidrográficas que também se relacionam com a vulnerabilidade ambiental. Para Santos e
Sobreira (2008) as características morfométricas da rede de drenagem e do relevo de uma
bacia hidrográfica, auxiliam na compreensão da vulnerabilidade natural dos terrenos às
intervenções antrópicas, na compreensão dos processos erosivos e a na definição do
zoneamento territorial, além de permitir a compreensão da dinâmica superficial. Segundo
Oliveira et al. (2008) a identificação de áreas com maior fragilidade do relevo indica que
devem ser feitas alterações no uso do solo, de modo a adequar os tipos de culturas à
morfologia da área.
De acordo com Candido et al. (2010) os conflitos são consequências do uso incorreto dos
solos, não respeitando a aptidão agrícola ou a capacidade de uso das terras. Segundo Castro et
al. (2010) o conhecimento das classes de capacidade de uso das terras é uma importante
ferramenta no que diz respeito ao planejamento com melhor utilização da terra vista em áreas
segmentadas, sendo trabalhadas de forma unitária em termos de práticas culturais, mas
inseridas dentro do contexto global de microbacias.
A capacidade de uso visa o aproveitamento das condições do solo com um mínimo de
perdas, baseando-se num detalhamento expressivo dos fatores que possam influenciar a
estruturação e composição deste meio, tais como relevo, erosão, solo, clima, entre outros;
tornando-se mais confiáveis as bases para planejamento de uso racional (Castro et al., 2010).
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O potencial de uso da terra pode ser estabelecido pelo coeficiente de rugosidade, obtido
do produto entre a densidade de drenagem e a declividade das sub-bacias hidrográficas, que
determina classes de degradação e indica o uso potencial para agricultura, pecuária e
florestamento ou reflorestamento (Pissarra et al., 2004; Silva et al., 2010b).
No entanto, em função do grande crescimento do setor agropecuário brasileiro, a falta de
avaliação da aptidão agrícola de terras, ou capacidade de uso de solos, para a elaboração e
implantação de planejamentos de uso sustentável das terras, tem se tornado frequente,
podendo ocasionar impactos negativos ao ambiente. De acordo com Silva et al. (2009) e Silva
et al. (2010a) as técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto representam uma
poderosa ferramenta computacional, na busca de maior eficiência no de planejamentos de uso
sustentável das terras.
A descrição de características morfológicas e hidrológicas de uma bacia hidrográfica,
aliada ao conhecimento do uso do solo, auxilia, desse modo, o processo de avaliação de
possíveis efeitos de perturbação das características do ecossistema em suas condições naturais
de equilíbrio, visando estabelecer parâmetros adequados de exploração pelo homem
(Olszevski et al., 2011).
O risco de degradação ambiental em bacias hidrográficas pode ser estimado pelo
coeficiente de rugosidade (CR). Araújo Júnior et al. (2002) comparando os resultados de CR
determinaram as classes de risco de degradação resultando no uso potencial do solo para a
agricultura, pecuária ou reflorestamento, e observou que quanto maior CR, maior será o risco
de degradação na microbacia.
A classificação do uso potencial do solo nas microbacias hidrográficas de 2 a ordem
avaliadas por Pissarra et al. (2004), considerando o cálculo da amplitude e intervalo de
domínio entre os valores de coeficiente de rugosidade, constatou-se que os Latossolos são
mais adequados às atividades agrícolas e urbanas. Por outro lado, os Argissolos, devem ser
utilizados pelas atividades pecuárias e de reflorestamento, mas não dispensando a adoção de
práticas conservacionistas mais restritivas.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O rio Meia Ponte nasce na Serra dos Brandões, entre os limites de Itauçu e Taquaral de
Goiás, a 60 km de Goiânia, e percorre uma extensão de 471,6 km até desaguar no Rio
Paranaíba. Sua bacia hidrográfica abrange uma área de aproximadamente 12.180 km2, o que
representa cerca de 4% da área do estado de Goiás, sendo o principal manancial que abastece
a cidade de Goiânia. A bacia hidrográfica do alto rio Meia Ponte está compreendida entre as
coordenadas de 16º06’ e 16º15’ S e 49º30’e 49º40 W, na região central de Goiás, cuja área de
drenagem da bacia é de 162,93 km2, incluindo os municípios de Itauçu e Inhumas (Figura 1).
O clima predominante na região, segundo a classificação de Köppen, enquadra-se no tipo Aw,
característico dos climas úmidos tropicais, com duas estações bem definidas seca no inverno e
úmida no verão.
Na etapa de elaboração da base cartográfica procedeu-se a conversão, digitalização e
elaboração dos mapas utilizando os programas de Sistema de Informações Geográficas (SIG),
Spring e ArcGis. Para a confecção do mapa preliminar da bacia, utilizou-se a carta
topográfica SE-22-X-A-III do IBGE, de onde se extraiu a rede de drenagem, o sistema viário
e curvas de nível com a equidistância de 40 metros. A partir das curvas de nível gerou-se o
modelo numérico do terreno, do qual se elaboraram os mapas de declividades, hipsometria e
orientação de vertentes. Posteriormente, efetuou-se a interpretação de imagens do satélite
Landsat TM5 nas bandas 2, 3, 4, 5 e 7, com passagem em maio de 2008. A composição
colorida utilizada para os trabalhos de levantamentos dos dados de campo foi a RGB–457 e,
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para o georreferenciamento das imagens usaram-se os pontos de controle das drenagens
contidas nas cartas topográficas.

Figura 1. Bacia hidrográfica do alto Meia Ponte, GO

Na análise do uso e cobertura do solo, empregou-se na interpretação a composição
colorida, na qual foram selecionados os pontos de controle na imagem e que foram
posteriormente checados e validados em campo com o uso de Sistema de Posicionamento
Global.
O levantamento de solos foi feito de acordo com a metodologia preconizada e adotada
pelo Centro Nacional de Pesquisa de Solos (CNPS) da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), constante no manual técnico de pedologia (Oliveira, 2007). Foram
coletados sete perfis completos e três pontos de amostras extras (horizontes A e B ou C),
totalizando 33 amostras, de forma que cada uma das principais classes de solos (dominante
simples ou componente de associação), sendo representada por, pelo menos, um perfil
completo ou um ponto de amostra extra. As amostras de solo coletadas dos perfis foram
submetidas às análises físicas (granulometria, argila dispersa em água, e densidades do solo e
de partículas) e químicas (pH em água e em KCl, fósforo, potássio, matéria orgânica, cálcio,
magnésio, hidrogênio, alumínio e CTC efetiva), conforme a metodologia preconizada pela
Embrapa (1997). A classificação de solos foi feita pelo Sistema Brasileiro de Classificação de
Solos – SiBCS (Embrapa, 1999) e a correlação com a classificação anterior a esse sistema.
A área de drenagem da bacia hidrográfica do alto rio Meia Ponte foi subdividida em sete
unidades menores para detalhamento das sub-bacias hidrográficas, assim denominadas: Sb1,
Sb2, Sb3, Sb4, Sb5, Sb6 e Sb7. As sub-bacias foram definidas pelos seus divisores internos,
da mesma forma que o realizado para a bacia principal. As características morfométricas das
sub-bacias hidrográficas obtidas por meio de um Sistema de Informações Geográficas (SIG)
foram: área, perímetro da bacia, comprimento do rio principal, extensão total das drenagens e
comprimento axial, além das altitudes máximas e mínimas, das cotas e das extensões das
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curvas de nível dentro da bacia, as quais permitiram a determinação da densidade de
drenagem, declividade média da bacia e do coeficiente rugosidade, conforme segue:
Dd 

L

[1]

A

h 

H  100  Ln

A


[2]

CR  Dd H

[3]

em que:
Dd = densidade de drenagem, km.km-2 ;
∑L = extensão total dos cursos de água, km;
A = área da bacia hidrográfica, km-2;
H = declividade média da bacia, %;
h = equidistância entre duas curvas de nível subsequentes, km;
∑Ln = comprimento das curvas de nível compreendidas na bacia, km;
CR = coeficiente de rugosidade.
Para a elaboração do mapa de declividade, empregaram-se as metodologias propostas por
Ramalho Filho e Beek (1995) e Oliveira (2007), cujas classes de declividade foram
estabelecidas de acordo com o grau de limitação do uso do solo em função da suscetibilidade
à erosão (Mendonça et al., 2006), que são: relevo plano (0 a 3%); suave ondulado (3 a 8%);
ondulado (8 a 20%); forte ondulado (20 a 45%); montanhoso (45 a 75%) e escarpado
(> 75%).
O coeficiente de rugosidade (CR) obtido a partir da multiplicação da densidade de
drenagem pela declividade média da bacia é um parâmetro ambiental que direciona o uso
potencial das terras quanto as suas características, para as atividades de agricultura, pastagem
ou florestamento (Baracuhy et al., 2003). Para a classificação das classes de potencial de uso
das terras das sub-bacias, tomaram-se por base os valores de CR encontrados, ordenando-os
de forma crescente. A seguir, calcularam-se a amplitude (diferença entre o maior e o
menor CR) e o intervalo de domínio (relação da amplitude dividida pelo número de classes de
uso). As classes de uso empregadas neste estudo foram agricultura, pecuária, pecuária
associada ao reflorestamento e reflorestamento, segundo a metodologia proposta por Rocha
(1997). Como o CR implica no potencial de susceptibilidade do solo à erosão hídrica,
associou-se à menor valor de CR à classe A com terras aptas à agricultura e o maior valor
atribuído a classe D com terras apropriadas ao reflorestamento, conforme proposto por Rocha
(1997). As demais classes foram enquadradas em B para terras adequadas à pecuária, e C para
terras apropriadas para pecuária e reflorestamento. Posteriormente, as áreas classificadas com
relação à sua aptidão agrícola baseadas no CR foram reclassificadas pelo refinamento a partir
do cruzamento do levantamento dos solos, declividade média e do coeficiente de rugosidade,
permitindo assim, uma melhoria na identificação do potencial de uso das áreas realmente
próprias e impróprias para o uso agrícola (Severiano et al., 2009).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta as características morfométricas das sub-bacias hidrográficas do
alto rio Meia Ponte, empregadas na determinação da densidade de drenagem, declividade
média da bacia e do coeficiente rugosidade. Observa-se na referida tabela que as áreas das
sub-bacias variaram entre 10,26 a 38,85 km2, sendo a de menor área a sub-bacia Sb5 e a
maior a Sb6. Os valores de Dd encontrados nas sete sub-bacias ficaram abaixo de 5,0 km.km-2,
o que as classificam como de baixa densidade de drenagem (Tonello et al., 2006; Périco et al.,
2011). Embora os valores de Dd sejam considerados baixos, o maior valor foi observado na
sub-bacia Sb2, na qual há um predomínio de Argissolo Vermelho eutrófico típico. Esta classe
de solo segundo Calil et al. (2012) apresenta baixas taxas de infiltração de água e, juntamente
a com sua posição na paisagem, favorece o surgimento do escoamento superficial,
condicionando o desenvolvimento da rede de drenagem, o que sinaliza para a necessidade de
práticas conservacionistas intensas, a fim de se evitar grandes picos de cheia e transporte de
sedimentos pelos processos erosivos.
Tabela 1. Características morfométricas das sub-bacias hidrográficas do alto Meia Ponte, Goiás.
Sub-bacia

Sb1

Sb2

Sb3

Sb4

Sb5

Sb6

Sb7

Área da sub-bacia (km2)

33,4

30,6

15,9

23,2

10,3

38,9

10,8

Perímetro (km)

30,8

24,2

22,5

28,0

16,1

31,3

16,2

Comprimento do rio principal (km)

13,9

8,9

9,1

9,6

5,9

10,6

4,8

8,6

6,5

8,0

8,0

5,5

8,7

4,4

Extensão dos cursos de água (km)

44,1

50,7

24,6

28,0

16,7

50,1

13,5

Extensão das curvas de nível (km)

114,3

122,3

54,0

85,0

42,8

142,0

22,6

Altitude máxima

1040,0

1000,0

1040,0

1000,0

960,0

1040,0

920,0

Altitude mínima

840,0

840,0

840,0

800,0

800,0

800,0

800,0

1,3

1,7

1,5

1,2

1,6

1,3

1,3

Declividade média (%)

13,7

16,0

13,6

14,7

16,7

14,6

8,4

Coeficiente de rugosidade

18,1

26,5

20,9

17,7

27,2

18,8

10,5

Comprimento axial (km)

Densidade de drenagem (km.km-2)

A sub-bacia Sb7 foi a que apresentou menor declividade média sendo classificada como
de relevo suave ondulado, na qual se observa um menor desenvolvimento do relevo associado
a um menor comprimento das curvas de nível em relação a sua área. O contrário se verifica
para as sub-bacias Sb5 e Sb2, em que se observam um relevo mais desenvolvido com um
maior comprimento das curvas de nível em relação as suas áreas. Nessas sub-bacias foram
observadas, também, as maiores densidades de drenagem acarretando nos maiores valores dos
coeficientes de rugosidade.
A Tabela 2 e a Figura 2 apresentam a distribuição das declividades para as sub-bacias
hidrográficas do alto rio Meia Ponte. Pelos resultados obtidos, verifica-se que nas áreas da
bacia hidrográfica do alto rio Meia Ponte, há um predomínio de relevo plano a ondulado que
corresponde a 87,23% (142,14 km2) da área total da bacia que segundo Corseuil e Campos
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(2007) e Fink et al. (2005), representam áreas nobres para o plantio de culturas anuais, com
uso de práticas de conservação do solo para controlar o processo de erosão. Os 12,77% (20,8
km2) da área total da bacia com declividade acima de 20% devem ser destinadas para o
desenvolvimento de atividades de pecuária, silvicultura e áreas de preservação ambiental.
Tabela 2. Distribuição das classes de declividade dentro das áreas das sub-bacias hidrográficas do alto
rio Meia Ponte.
Classe de declividade
0 a 3%

3 a 8%

8 a 20%

20 a 45%

45 a 75%

> 75%

Área
(km2)

Sb1

11,57

5,09

12,53

3,89

0,23

0,03

33,35

Sb2

9,15

5,23

12,53

3,55

0,10

0,00

30,56

Sb3

5,72

3,01

4,90

2,20

0,10

0,00

15,93

Sb4

7,06

4,30

9,99

1,80

0,03

0,00

23,19

Sb5

2,96

1,55

3,78

1,86

0,11

0,00

10,26

Sb6

12,75

6,77

12,54

6,46

0,29

0,03

38,85

Sb7

4,92

3,39

2,38

0,10

0,02

0,00

10,80

Total

54,14

29,35

58,65

19,86

0,88

0,07

162,94

Bacia

Figura 2. Classes de declividade da bacia hidrográfica do alto rio Meia Ponte.
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Das áreas das sub-bacias do alto rio Meia Ponte, 87,94% se enquadra nas classes de
declividade de suave a ondulado, sendo que as sub-bacias Sb4 e Sb7 são as que possuem as
maiores áreas dentro desta classe, o que representam respectivamente, 92,10 e 98,94%, ou
seja, 21,36 e 32,06 km2 de áreas aptas ao plantio de culturas anuais, com uso de práticas de
conservação do solo para controlar o processo de erosão. Por outro lado, as sub-bacias com
maiores áreas dentro das classes de declividade de forte ondulado a escarpado, foram as Sb5 e
Sb6 com respectivamente, 19,21 e 17,48% de suas áreas dentro desta classe, que deverão ser
destinadas as pastagens e florestas (silvicultura e áreas de preservação ambiental).
A Figura 3 e a Tabela 3 apresentam o mapa temático e a distribuição do uso e cobertura
vegetal da bacia hidrográfica do alto rio Meia Ponte, levantados no período de maio a junho
de 2009. Observa-se a predominância das áreas de pastagens em todas as sub-bacias e uma
concentração da agricultura mecanizada nas partes mais baixas das sub-bacias Sb6 e Sb7 com
ocorrência de áreas com baixas declividades. Nas partes mais íngremes das sub-bacias Sb1 e
Sb6, coincidentes com as nascentes dos tributários de 1ª ordem, verifica-se a manutenção da
vegetação natural em atendimento à legislação ambiental brasileira que atribui como sendo
áreas de preservação permanente (APP). Por outro lado, não se verifica a preocupação dos
agricultores na manutenção das faixas de domínio ao longo da rede de drenagem, que segundo
a legislação ambiental brasileira devam ser mantidas também como áreas de APP.

Figura 3. Mapa de uso e cobertura vegetal da bacia hidrográfica do alto rio Meia
Ponte.
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Tabela 3. Unidades de uso e cobertura vegetal das sub-bacias hidrográficas do alto rio Meia Ponte
levantados no período de maio a junho de 2009.
Bacia

Área

Uso e cobertura vegetal (km2 )
PG

VR

R/F

VC

AT

AM

AU

Sb1

15,69

7,58

0,96

4,76

4,35

-

-

(km2)
33,35

Sb2

23,13

3,43

0,89

0,92

1,07

-

1,13

30,56

Sb3

12,08

2,19

-

0,87

0,72

-

0,08

15,93

Sb4

16,02

2,53

2,16

0,92

0,85

-

0,71

23,19

Sb5

5,88

2,36

0,58

1,30

-

-

0,14

10,26

Sb6

15,79

11,39

0,77

1,26

2,61

7,03

-

38,85

Sb7

3,31

1,16

0,52

0,73

1,22

3,86

-

10,80

Total

91,90

30,63

5,88

10,75

10,82

10,89

2,06

162,94

Sb = sub-bacia, PG = pastagem, VR = vegetação remanescente, R/F = reflorestamento e/ou florestamento,
VC = vegetação de capoeira, AT = agricultura de transição, AM = agricultura mecanizada e AU = área urbana.

Com relação à distribuição das classes de solo, há um predomínio dos Argissolos
ocupando 53,8%, seguido dos Latossolos com 27,2%, Cambissolos com 17,5% e Nitossolos
com 1,6% da área da bacia hidrográficas do alto rio Meia Ponte (Figura 4 e Tabela 4). Os
Argissolos estão representados na bacia por dois grandes grupos: Argissolo Vermelho
Eutrófico (PVe) e Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico (PVAe), posicionados nas áreas
onde o relevo é mais dissecado, sendo, portanto, suscetíveis à erosão, devido à lenta
infiltração da água no horizonte B textural (Calil et al., 2012). A unidade PVAe é mais
preocupante por estar posicionado em condição de relevo forte ondulado, às vezes chegando
ao relevo montanhoso, com presença de cascalhos, pedregosidade e, ou, rochosidade em seu
perfil, fatores que sem dúvida aceleram o escoamento superficial e assim aumentam a
vulnerabilidade do ambiente à ação da erosão.
Tabela 4. Unidades de solos predominantes nas sub-bacias hidrográficas do alto rio Meia Ponte
levantados no período de maio a junho de 2009.
Bacia

Área

Unidades de solos (km2)
PVe

PVAe

CXbe

Sb1

4,04

8,35

7,60

Sb2

26,17

Sb3

0,03

Sb4

19,45

1,54

Sb5

4,47

3,53

Sb6

1,31

12,69

Sb7

2,00

0,20

Total

57,48

30,13

LVd1

LVd2

LVAd1

12,82

0,55

33,35

1,85

30,56

2,54
8,89

1,99

11,27

0,41

3,85

0,20
3,79

0,77

6,44

1,67

18,54

LVAd3

5,11

NVe

(km2)

-

-

-

15,93

2,20

-

-

23,19

0,12

10,26

1,94

2,25
28,46

LVAd2

1,11

4,56

2,46

38,85

6,35

-

-

10,80

9,66

4,56

2,58

162,94

PVe = Argissolo Vermelho Eutrófico, PVAe = Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, CXbe = Cambissolo
Háplico, LVd = Latossolo Vermelho Distrófico, LVAd = Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico,
NVe = Nitossolo Vermelho Eutrófico.
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Figura 4. Mapa de solos da bacia hidrográfica do alto rio Meia Ponte.

Conforme a metodologia proposta por Rocha (1997), descrita neste trabalho, associou-se
o menor valor de CR à classe A com terras aptas à agricultura e o maior valor atribuído a
classe D com terras apropriadas ao reflorestamento. As demais classes foram enquadradas em
B para terras adequadas à pecuária, e C para terras apropriadas para pecuária e
reflorestamento. Com base nos valores coeficientes de rugosidade obtidos, o potencial de uso
do solo das sub-bacias foi enquadrado da seguinte forma: 10,47 ≤ CR < 14,64 (A –
Agricultura); 14,64 ≤ CR < 18,81 (B - Pecuária); 18,81 ≤ CR < 22,98 (C - Pecuária e
Floresta); 22,98 ≤ CR < 27,17 (D - Floresta), como pode ser visualizado na Figura 5.

Figura 5. Potencial de uso da terra de acordo com o coeficiente de rugosidade.
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Nesta primeira análise, observa-se pelos resultados obtidos que as sub-bacias, Sb3, Sb6,
Sb4, Sb7, Sb1, Sb5 e Sb2 estão sendo ocupadas com as atividades recomendadas segundo a
capacidade do uso do solo avaliada pelo CR, correspondendo a 94,6; 75,0; 69,1; 53,4; 47,1;
43,4 e 15,0%, respectivamente. As sub-bacias Sb2 e Sb5 por apresentarem maiores
densidades de drenagem (1,66 e 1,63 km.km-2) e declividade média (16,0 e 16,7 m.km-1) em
relação às demais, que associadas à presença de Argissolo Vermelho eutrófico típico e
Cambissolo Háplico deveriam ser preservadas com vegetação de floresta, pois os solos
predominantes nessas sub-bacias segundo Calil et al. (2012) apresentam baixas taxas de
infiltração de água e, juntamente a com sua posição na paisagem, favorecem o surgimento do
escoamento superficial. Por outro lado, observa-se que nas referidas sub-bacias um
predomínio de pastagens, que representam respectivamente 75,0 e 58,0% da área total,
restando apenas 2,18 e 2,07% com vegetação remanescente, florestamento, reflorestamento e
capoeira situada nas unidades geomorfológicas de topos convexos, imprimindo uma forte
energia do relevo. São, portanto, mais vulneráveis aos processos erosivos e necessitam de
práticas conservacionistas mais intensivas. O uso potencial mais indicado, de acordo com o
CR é classe D para manutenção de florestas remanescentes e reflorestamento (Figura 4).
As sub-bacias Sb1 e Sb4, baseadas no CR enquadram-se na classe B, indicando potencial
de uso das terras com pecuária (Figura 4), atividade que ocupa atualmente 47,1 e 69,1% da
área total das sub-bacias, respectivamente. Nestas sub-bacias estão presentes todas as classes
de declividade, mesmo que em pequenas porcentagens, sendo que as de maior ocorrência são
o relevo plano e o suave ondulado (Tabela 2) com predominância das classes de Argissolos
representados pelas unidades PVe nas duas sub-bacias e PVAe apenas na Sb1, seguidas das
unidades dos Cambissolos e dos Latossolos pelas unidades LVd2, LVAd1 na Sb1 e LVAd2
em menor expressão na Sb4.
Com relação às sub-bacias Sb3 e Sb6 que foram enquadradas para o desenvolvimento
das atividades de pecuária e florestamento, verifica-se uma visão correta por parte dos
agricultores inseridos nestas sub-bacias que ocupam 94,6 e 75,0% de suas áreas,
respectivamente, com pastagens, vegetação remanescente, reflorestamento e/ou florestamento
e vegetação de capoeira. Apenas a sub-bacia Sb7 enquadra-se na classe A, com aptidão para a
agricultura de acordo com CR, por apresentar relevo suave ondulado e declividade média de
8,39%. De acordo com as Tabelas 3 e 4, seu uso está distribuído com pastagem na unidade de
LVAd2 onde a declividade passa de suave ondulado a ondulado, e na unidade LVd1 com
agricultura mecanizada, onde o relevo é tido como plano, em conformidade a classificação do
relevo. A sub-bacia Sb7 é a que apresenta menor risco de enchentes e é mais fácil controle da
erosão hídrica, pois haverá maior infiltração da água no solo e recarga do lençol freático e
menor assoreamento.
Pelos resultados obtidos, pode-se inferir que o coeficiente de rugosidade obtido pelo do
produto da densidade de drenagem pela declividade média, tende a uma generalização do
indicativo de uso do solo para todas as áreas das sub-bacias do alto rio Meia Ponte,
restringindo consequentemente a aptidão das terras. As áreas anteriormente classificadas com
relação à sua aptidão agrícola baseadas somente no CR foram reclassificadas pelo
refinamento a partir do cruzamento do levantamento dos solos, declividade média e do
coeficiente de rugosidade, permitindo assim, uma melhoria na identificação do potencial de
uso das áreas realmente próprias e impróprias para o uso agrícola.
A Figura 6 apresenta o mapa temático dos potenciais usos do solo obtidos pelo
cruzamento do coeficiente de rugosidade, classes de solo e de declividade. Pode-se observar
pelas informações contidas na Tabela 5, que apenas a sub-bacia Sb7, que corresponde a 6,6%
da área da bacia, enquadra-se na classe A, com aptidão para a agricultura de acordo com CR,
sendo que após o refinamento, a área indicada apta à agricultura aumentou para 44,7%. Este
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aumento foi possível pela técnica do cruzamento das informações, identificando que áreas
acrescidas para o uso com agricultura, na maioria das vezes se localizam nos topos aplainados
e nas vertentes baixas da bacia hidrográfica do alto rio Meia Ponte, onde o relevo varia de 0 a
8%, com predomínio dos Latossolos.

Figura 6. Potencial de uso da terra obtido pelo cruzamento do coeficiente de rugosidade
com o solo e a declividade.
Tabela 5. Reclassificação das áreas da bacia hidrográfica do alto rio Meia Ponte obtido pelo
cruzamento do coeficiente de rugosidade com as classes de solos e de declividade.

Classes de uso

Sub-bacias

CR

Área (km2)
Refinamento

A – Agricultura

Sb7

10,80

72,82

B – Pecuária

Sb1 e Sb4

55,83

55,53

C - Pecuária e Floresta

Sb3 e Sb6

54,70

9,90

D – Floresta

Sb2 e Sb5

39,55

22,61

AU – área urbana

Sb2, Sb3, Sb4 e Sb5

2,06

2,06

As áreas classificadas de acordo com o CR como aptas à para pecuária e floresta (Sb3 e
Sb6) e apenas para floresta (Sb2 e Sb5), com predominância das classes dos Cambissolos e
associações de Cambissolos com Nitossolos Litólicos e Argissolos com declividades
superiores a 20%, que juntas somam 57,8%, após a reclassificação ficaram restritas a 20,0%
da área total da bacia hidrográfica. As áreas da bacia hidrográfica com declividade entre 8 a
20%, com predomínio dos Argissolos, localizados em sua maioria na vertente das sub-bacias
Sb1 e Sb4, foram classificadas que de acordo com o CR como aptas à pastagem,
representando 34,3% da área, sofreu uma pequena redução de 0,2% com o refinamento das
informações, sendo, portanto, a única classe que manteve o indicativo do potencial de uso.
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A princípio, com os resultados obtidos pelo refinamento da aptidão do uso das terras em
função das características fisiográficas da bacia hidrográfica e das classes de solo, pode causar
certa preocupação com relação às questões ambientais pela ampliação das áreas aptas à
agricultura e a redução das que deveriam ser ocupadas com a vegetação natural. Neste
sentido, devem-se analisar os aspectos das legislações ambientais brasileiras, que contemplam
a manutenção das áreas de preservação ambiental nas faixas marginais dos corpos hídricos,
topos de morro, encostas íngremes e nascentes, bem como as de reserva legal.

4. CONCLUSÕES
Pelos resultados obtidos neste trabalho pôde-se concluir que a análise realizada com base
no coeficiente de rugosidade, que considera apenas a declividade média e a densidade de
drenagem da bacia hidrográfica, não revela o verdadeiro potencial de uso da terra, e que, o
refinamento obtido a partir do cruzamento do levantamento dos solos, declividade média e do
coeficiente de rugosidade permitiu uma melhor discretização das áreas aptas para as
diferentes atividades agrosilvopastoril.
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RESUMO
Esse trabalho teve por objetivo analisar atributos químicos e físicos de solos de barrancos
das margens do rio Paraguai. Foram selecionados quatro perfis de barranco: trecho do Julião
(perfis 1 e 2), Fazenda Chimbuva (perfil 3) e Barra do Cabaçal (perfil 4). Para as analises
químicas e físicas foram coletadas amostras de solo das camadas de cada barranco analisado.
Os perfis dos barrancos apresentaram alturas que variaram de 0,90 a 1,45 m, sendo as
camadas delimitadas apenas na parte visível dos barrancos, excluindo-se a parte submersa.
Todos os perfis avaliados possuem caráter flúvico, indicativo de provável deposição de
sedimentos ao longo do tempo em virtude dos ciclos de inundação no período chuvoso.
Houve predominância de cores mais alaranjadas nas camadas mais superficiais e de
colorações mais acinzentadas nas camadas mais próximas do nível do rio. Os teores de
matéria orgânica dos solos das camadas analisadas são baixos, não ultrapassando 1 g kg-1,
sendo os maiores teores observados nas camadas superiores dos perfis analisados. Os altos
teores de alumínio e de saturação por este elemento podem estar associados à dinâmica
fluvial, que contribui para a lixiviação das bases do solo. As características granulométricas
observadas aliadas aos baixos teores de matéria orgânica conferem pouca estabilidade aos
barrancos, facilitando a ocorrência de processos erosivos nas margens.
Palavras-chave: acidez, matéria orgânica, Pantanal mato-grossense, textura.

Physical and chemical attributes of soils of Paraguay River margins
ABSTRACT
This work aimed to analyze chemical and physical attributes of soil of the Paraguay
River margins. Four profiles of soil of the margins were selected: passage of Julião (profiles 1
and 2), Chimbuva farm (profile 3) and Barra of Cabaçal (profile 4). Samples for chemical and
physical analyses were collected from each of the layers in the margins analyzed. The profiles
of the margins presented heights ranging from 0.90 to 1.45 m. Only the visible parts of the
layers were delimited, excluding the submerged portions. All profiles have Fluvic character,
indicative of possible sediment deposition over time due to the flooding cycles during the
rainy season. There was a dominance of orange colors in the top superficial layers and gray
colors in the layers toward the river level. The organic matter content of soil layers analyzed
are low, not exceeding 1 g kg-1, with the highest levels observed in the upper layers of the
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profiles analyzed. The high contents of aluminum and the saturation of this element may be
associated with river dynamics, which contributes to the leaching of the soil bases. The
particle size characteristics observed in addition to the low levels of organic matter provide
little stability to the banks, facilitating the occurrence of erosion in the margins.
Keywords: acidity, organic matter, Pantanal matogrossense, texture.

1. INTRODUÇÃO
A degradação do solo constitui uma das mais preocupantes ações antrópicas negativa
sobre o meio ambiente, visto que tem afetado, diretamente e indiretamente, a vida do homem.
A principal causa da degradação resulta do mau uso do solo, tendo como consequência à
redução da matéria orgânica e, por conseguinte, alterações nas características físicas, químicas
e biológicas do solo (Jakelaitis et al., 2008). Tal fato tem graves consequências, pois o solo
possui um papel de suma importância para os ciclos hidrológicos e geoquímicos, essenciais
para a manutenção da qualidade da água e o funcionamento do ecossistema, sendo utilizado
como um filtro para os materiais orgânicos e outras substâncias que podem entrar nos
sistemas aquáticos (Uhde, 2009). Ainda com relação aos recursos hídricos a retirada da
vegetação ao redor dos rios acelera os processos erosivos e, consequentemente, promove o
assoreamento, poluição e eutrofização dos cursos d’agua (Costa e Coelho, 1990).
Alterações no solo devido à intensa degradação por uso agrícola, pecuária e
desmatamento têm ocorrido na bacia do rio Paraguai, o principal rio que corta a planície
pantaneira. No município de Cáceres a bacia do Alto Paraguai possui área de,
aproximadamente, 32.274 km2 (Allasia et al., 2004). Essas modificações no solo e na
paisagem, tais como a substituição da vegetação nativa por pastagens podem acarretar a
degradação da vegetação natural e compactar o solo, ocasionando a redução do tempo de
permanência da água na bacia hidrográfica e, consequentemente, reduzindo o seu
armazenamento em reservatórios subterrâneos (Salati e Ribeiro, 1979).
Outro fator que também contribui para afetar as propriedades físicas, químicas e
biológicas do solo das margens dos rios é o aumento do uso de embarcações no rio (Silva et
al., 2008) e ocupação das margens por pescadores e banhistas em busca de lazer. Esse fato
pode ocasionar diversas alterações do solo, acarretando grandes impactos sobre o ecossistema,
entre os quais se destacam a redução da capacidade de infiltração, erosão, sedimentação dos
cursos d’água e diminuição da profundidade do canal (Souza e Cunha, 2007).
A constituição do solo, bem como suas características e propriedades, dos barrancos das
margens dos rios pode favorecer ou não os processos erosivos, bem como as mudanças no
canal e conformação das margens. Por exemplo, a textura mais arenosa pode favorecer a
erosão das margens, devido à baixa coesão entre as partículas, por outro lado, a textura muito
argilosa pode dificultar a infiltração da água no solo, favorecendo seu acúmulo na superfície.
Tal fato pode favorecer os processos de oxi-redução, os quais podem favorecer a migração
dos óxidos de Fe e sua posterior concentração na forma de plintita (Figura 1). De acordo com
Resende et al. (2007) ciclos alternados de umedecimento e secagem transformam a plintita em
petroplintita . A petroplintita pode impedir o desmoronamento das margens, dificultando a
alteração de rumo do canal.
Diversos são os fatores responsáveis pela constituição e propriedades dos solos, sendo os
mesmos influenciados pelo clima, relevo, material de origem, organismos e tempo. Devido à
dinâmica da água nos rios os solos dos barrancos das margens do rio podem variar no tempo
de no espaço e o acompanhamento dessas mudanças pode auxiliar no entendimento de
diversos processos relacionados aos recursos hídricos. Nesse sentido, esse trabalho teve por
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objetivo observar a morfologia e analisar atributos químicos e físicos dos solos de barrancos
de margens do rio Paraguai.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
O trabalho foi realizado num trecho do Rio Paraguai, no município de Cáceres, no estado
de Mato Grosso. Foram selecionados quatro perfis de barranco: trecho do Julião (perfis 1 e 2),
Fazenda Chimbuva (perfil 3) e Barra do Cabaçal (perfil 4) cujas as coordenadas são
mostradas na Tabela 1. O clima da região apresenta duas estações bem definidas (seca no
inverno e úmida no verão), sendo a temperatura média anual de 25º C e precipitação média de
1.396 mm/ano (Silva et al., 2008).
A vegetação as margens é típica de áreas inundáveis e, em regiões de pequenos morrotes,
é formada por vegetação de Cerrados e algumas cactáceas, formando um conjunto
denominado “complexo do pantanal”. Os solos do bioma Pantanal se caracterizam por
formarem conjuntos complexos, com destaque para associações de Neossolos
Flúvicos,Planossolos, Plintossolos, Gleissolos, Espodossolos e Vertissolos (Lepsch, 2002;
Coringa et al., 2012).
2.2. Análises
Em cada perfil foram feitas medições da altura dos barrancos em relação ao nível da agua
e delimitação das camadas em função de aspectos como textura e a coloração dos barrancos,
conforme preconizado em Lemos e Santos (2002). Foram coletadas amostras de solo de cada
uma das camadas para realização de análises de alguns atributos químicos. A textura foi
determinada mediante aferição pelo tato, friccionando entre os dedos uma amostra úmida
proveniente de cada camada, verificando-se qual a sensação tátil proporcionada pela amostra.
A cor foi avaliada por comparação com escala padronizada utilizando-se a Carta de Munsell.
Para as analises químicas e físicas, foram coletadas amostras das camadas de cada
barranco analisado. A caracterização química relativa aos teores de fósforo (P), complexo
sortivo (Ca2+, Mg2+, Al3+, K+, acidez potencial e pH em água) foi feita de acordo com
metodologias da Embrapa (1997): P por colorimetria após extração com solução de
Mehlich 1; K+ por espectrofotometria de chama após extração com solução de Mehlich 1;
Ca2+; Mg2+ e Al3+ por titulometria, após extração com solução de KCl 1 mol L-1; acidez
potencial após por titulação solução tampão SMP. De posse dos dados, foram calculadas as
variáveis complementares das analises de solo (CTC a pH 7,0; CTC efetiva, soma de bases,
porcentagem de saturação por bases (V) e porcentagem saturação por alumínio (m). A
granulometria do solo foi feita mediante o método da pipeta (Embrapa, 1997) sendo feita a
classificação textural de acordo com o triangulo de classes texturais utilizado pelo sistema
brasileiro de classificação dos solos (SiBCS) (Embrapa, 2006).
Ao longo do trecho estudado foram feitas observações visuais da vegetação das margens
e presença de erosão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Textura e coloração
Nos perfis analisados foram observadas camadas que variaram em número de 3 a 4, com
ampla variação textural e coloração (Tabela 1). Nessa tabela são apresentados os dados da
pesquisa, quanto à textura, coloração e demais atributos coletados e analisados no campo.
Os perfis dos barrancos apresentaram alturas que variaram de 0,90 a 1,45 m, sendo as
camadas delimitadas apenas na parte visível dos barrancos, excluindo-se a parte submersa.
Em alguns barrancos foi verificada a presença de argila do tipo expansiva, provavelmente
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devido às más condições de drenagem, fato que impede a remoção intensa de íons facilitando
a formação de argilominerais 2:1 (Resende et al., 2007). As argilas são encontradas,
principalmente, nas camadas mais próximas do nível da água, sugerindo algum processo de
lessivagem. Nas camadas mais superficiais predominou a fração areia, constituída
principalmente de areia fina. A granulometria das camadas é reflexo do material sedimentado,
haja vista que ambientes flúvicos ou hidromórficos não favorecem a evolução pedogenética
(Resende et al., 2007; Embrapa, 2006). Em alguns pontos, as camadas são extremamente
duras, com predomínio de areia fina ou argila 2:1, fato que favorece o desmoronamento de
grandes blocos do barranco, ocasionando a formação de meandros ou alargamento do rio, tal
como foi observado em vários trechos da barranca do rio (Figura 1).
Tabela 1. Localização geográfica, caracterização textural e cor de solos de barrancos das margens estudadas
no barrancos do Rio Paraguai.
Perfil

1 - Trecho
do Julião,
Vazante 1

2 - Trecho
do Julião
Vazante 2

3 - Fazenda
Chimbuva

4 - Barra
do Cabaçal

Coordenadas
Altura
S/ transf.
barranco

S 16° 68' 97''
W 57° 75' 21''

S 16° 07' 20''
W 57° 70' 65''

S 16° 07' 27''
W 57° 60' 53''

S 16° 07' 32''
W 57° 50' 59''

N°
Camada

Textura
no campo

Coloração

Prof.
(cm)

Textura
(EMBRAPA2006)

1

Areia Fina

Areia Amarelada

5

Arenosa

2

Argila Siltosa c/
material orgânico

7,5 YR 4/3: Marrom

45

Média

3

Argila Siltosa

Glei 1 6/10 Y: Cinza
esverdeado

50+

Média

1

Areia Fina

10YR 8/4:
Amarelo pálido

5

Média

2

Areia Fina

5 YR 5/8: Amarelo
avermelhado

17

Média

3

Areia Fina

5 YR 5/4: Vermelho
amarronzado

70

Média

4

Areia Fina

10 YR 7/3:
Marrom Palha

92 +

Arenosa

1

Areia Fina

7,5 YR 7/6:
Alaranjado

14

Média

2

Areia Média

7,5 YR 5/3: Marrom

30

Média

3

Argila

Glei 2 7/10b:
Cinza claro

90

Argilosa

4

Areia Fina

Glei 1 8/10 Y: Cinza
esverdeado claro

134 +

Arenosa

1

Argila siltosa

7,5 YR 5/3: Marrom

20

Média

2

Argila 2:1

7,5 YR 4/2: Marrom

36

Argilosa

3

Argila

7,5 YR 2.5/1: Preto

56 em
diante

Muito
Argilosa

92 cm

93 cm

141 cm

96 cm
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Figura 1. Aspecto de barranco do rio Paraguai, evidenciando a erosão acentuada.

Todos os perfis avaliados possuem caráter flúvico, indicativo de provável deposição de
sedimentos ao longo do tempo em virtude dos ciclos de inundação no período chuvoso. Nas
camadas mais profundas dos perfis é comum a presença de plintita com cores que variam do
vermelho-amarelado a marron escuro. A plintita se forma devido ao acúmulo de óxidos de Fe
e ou Mn, sob condições aeradas, em algum ponto do perfil, conforme relatado por Couto e
Oliveira (2010) e Coringa et al. (2012) em solos do Pantanal.
Diferentemente dos demais perfis, o perfil 4 apresentou três camadas, contendo raízes,
tendo sido verificado a predominância da fração argila ao longo do perfil, com presença argila
expansiva (2:1) na segunda camada. Este tipo de argila propiciou maior aglomeração e
plasticidade, principalmente na segunda camada. Isso pode ser constatado pela ocorrência de
inúmeras cavidades típicas da fauna (caranguejos, por exemplo) que habitam esses locais.
Nos barrancos analisados observou-se ao longo do trecho estudado a ocorrência de
erosão das margens, conforme pode ser visto na Figura 1. A constituição granulométrica dos
barrancos analisados permite afirmar que a predominância ora das frações argila ora da areia
deixam as margens suscetíveis ao processo erosivo. A presença de argilas expansivas,
formando blocos muito coesos, ao mesmo tempo em que oferece maior resistência à erosão,
favorece o desmoronamento de grandes blocos do barranco. É comum observar ao longo dos
barrancos os processos de solapamento que culmina com o desmoronamento dos barrancos.
Por outro lado, a predominância da fração areia em alguns pontos facilita a erosão das
margens, pois são partículas sem coesão, que não oferecem resistência aos processos erosivos,
conforme amplamente relatado na literatura.
De acordo com Souza e Cunha (2007) a magnitude da erosão nas margens está associada
a alguns fatores, tais como: composição das margens (granulometria e estrutura dos
sedimentos); características hidrodinâmicas do fluxo (vazão e transbordamento); morfologia
da margem (altura e o tipo de margem); e características ambientais (cobertura vegetal,
geologia, geomorfologia, declividade, precipitação e uso do solo). Como a declividade do
trecho analisado é baixa (de 1 a 3%), típica de relevo plano a suave ondulado, a constituição
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granulométrica juntamente com o fluxo da água e uso das margens são fatores determinantes
para a erosão que se observa nos barrancos.
A textura é uma das características físicas mais importantes do solo, já que esta
influencia a maioria de seus atributos físico-químicos, pois em associação aos teores de
matéria orgânica e a composição mineralógica das argilas determina em grande medida o
comportamento do solo. Com efeito, as relações volumétricas como macro e
microporosidade, superfície específica, e as densidades do solo e das partículas são
fortemente influenciadas pela textura dos solos, e, por conseguinte condicionam as
propriedades da aeração, infiltração, drenagem, retenção de água, consistência e erodibilidade,
etc. (Ferraz et al., 2008).
Nos barrancos constatou-se a ocorrência de cores variadas, desde colorações mais claras
(amarelo pálidas) até cores mais escuras (preto). Houve predominância de cores mais
alaranjadas nas camadas mais superficiais e de colorações mais acinzentadas nas camadas
mais próximas do nível do rio. No perfil 2, mesmo com a predominância da fração areia, as
cores se distinguiram ao longo do perfil. Apenas no perfil 4 houve a ocorrência de coloração
acinzentada em todas as camadas (Tabela 1). As cores mais pálidas e as acizentadas estão
associadas à ausência de Fe3+ na fração argila dos materiais constituintes do barranco e
refletem a cor do quartzo ou da caulinita (Resende et al., 2007). Tais materiais, no entanto,
podem ser recobertos por óxidos de Fe, em condições oxidadas, resultando em materiais mais
amarelados. Ressalta-se que o teor de umidade encontrado no solo e o poder de revestimento
e pigmentação de determinados constituintes minerais ou orgânicos, podem influenciar a cor
do solo, mascarando a natureza dos seus constituintes (Ferraz et al., 2008). Lepsch (2002)
afirma que a cor é uma das feições mais notadas por ser de fácil visualização no perfil, sendo
que muitos solos possuem seu nome popular associado a sua coloração especifica, a exemplo
das denominações “terra roxa, terras pretas e sangue-de-tatu”. Além disso, no SiBCS muitos
nomes de solos se referem à cor comumente, a exemplo do Chernossolo (do russo chern =
escuro) e Latossolo Vermelho (Embrapa, 2006).
Os dados deste trabalho indicam que as cores observadas nos barrancos do rio são
decorrentes dos processos de inundação periódica quando os solos ficam saturados com agua
acarretando os processos de oxi-redução nos quais há a redução dos óxidos de ferro da
valência Fe3+ para a valência Fe2+, o que confere as camadas colorações mais alaranjadas e/ou
avermelhadas e outras mais acinzentadas e/ou azuladas de acordo com o estado de oxidação
do Fe.
As várias tonalidades ocorrentes nos perfis de solo são muito úteis para a identificação e
delimitação das camadas e ás vezes, ressaltam certas condições de extrema importância. Solos
escuros geralmente costumam indicar altos teores de restos orgânicos decompostos. A cor
vermelha está relacionada a solos naturalmente bem drenados e de altos teores de óxidos de
ferro. Por outro lado, tons cinza com pequenas manchas vermelho-amareladas indicam que há
permanentemente excesso de agua no perfil, como por exemplo, os solos situados em áreas
úmidas próximas aos rios e riachos (Lepsch, 2002).
3.2. Atributos químicos
Os valores médios de alguns atributos relacionados à fertilidade do solo são mostrados na
Tabela 2.
As amostras analisadas apresentaram valores de pH variável (mínimo 4,6 e máximo 6,0),
com acidez variando de muito ácida a ácida de acordo com Ribeiro et al. (1999).
Normalmente, em solos inundados ocorrem uma série de reações termodinâmicas que
consomem H+, diminuindo o pH do meio. Porém, quando o excesso de água é drenado ocorre
novamente a oxidação do meio, resultando em reações que resultam na liberação de H+, fato
que contribui para a acidificação do meio (Sparks, 1994). Dessa forma, a ocorrência de acidez
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ativa elevada é comum em solos sujeitos à inundação periódica, principalmente na época das
secas, como no caso desse estudo. Nesses ambientes, quando ocorre a redução dos compostos
de Fe3+, há desestabilização da estrutura dos óxidos de Fe, como por exemplo, a goethita, com
possível liberação de Al3+, que eventualmente substitui o Fe nesses minerais. O Al3+ livre na
solução do solo sofre reações de hidrólise liberando H3O+ e, consequentemente, acidificando
o meio (Lopes e Guilherme, 2004). Além da elevada acidez ativa, cerca de 50% das amostras
apresenta elevada acidez potencial (H+Al), indicando que grande parte das cargas negativas
desses solos está ocupada por cátions ácidos, em detrimento dos cátions básicos, nutrientes de
plantas (Tabela 2).
Dessa forma, esses resultados apontam para uma restrição em relação à disponibilidade
de nutrientes para as plantas, principalmente plantas cultivadas, haja vista que as nativas se
adaptam a essas condições edáficas. Isso é notado pela presença de vegetação nativa
exuberante em vários pontos das margens do rio. A procedência dos resultados observados
pode estar relacionada com os processos de cheia e seca pelo qual o rio passa
periodicamente, o que pode provocar remoção das bases trocáveis presentes e de matéria
orgânica, gerando acidificação do meio pela ocupação da CTC por íons acidificantes, tais
como H+ e Al3+.
Os teores de matéria orgânica dos solos das camadas analisadas são baixos, não
ultrapassando 1 g kg-1, sendo os maiores teores observados nas camadas superiores dos perfis
analisados. Os baixos teores de matéria orgânica provavelmente estão relacionados à
dinâmica fluvial, que retira sedimentos constantemente dos barrancos, depositando-os em
outros locais, corroborando com Souza e Cunha (2007), os quais relatam que baixos teores de
matéria orgânica podem estar ligados à erosão, transporte e deposição de materiais. Vale
ainda ressaltar que a matéria orgânica nos solos é responsável pela manutenção das
propriedades físicas, químicas e biológicas, contribuindo assim para assegurar a produção
vegetal (Ciotta et al., 2003), promovendo a ciclagem de nutrientes.
De acordo com Ribeiro et al (1999), os valores médios de P nos perfis analisados são
baixos em P1, P2 e P3 e médios em P4. Os resultados observados nas análises podem estar
associados ao arraste das partículas de solo pelo fluxo fluvial, principalmente na época
chuvosa. Outro fato é que a composição granulométrica das margens, em sua maioria areia,
não favorece a adsorção deste elemento, já que em termos físico-químicos essa fração é
considerada inerte (Resende et al., 2007).
Os teores médios Ca2+ e Mg2 foram baixos para o P2 e P3, médios para o P1 e alto para o
P4. A participação do Ca2+ no solo varia de 1 a 250 g kg-1, sendo que solos orgânicos
recentemente drenados possuem pouco desse elemento e valores de pH extremamente baixos
enquanto solos argilosos tendem a conter mais cálcio que os arenosos (Vitti et al., 2008).
Foram constatados teores de Al3+ em todos os barrancos analisados (Tabela 2), sendo obtido o
teor mais alto no P4 e o valor mais baixo no P2. Para a porcentagem de saturação por
alumínio (m), não foram observados valores baixos para nenhum dos perfis estudados,
estando estes em nível médio em P1 e P2, altos para o P4 e muito altos para o P3, com valores
máximos de quase 90%. Rossiello e Jacob Netto (2008) afirmam que o Al é o terceiro
elemento mais abundante na litosfera participando de 8% da sua constituição, ocorrendo como
mineral primário ou secundário ou ainda como oxi-hidroxidos.
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Tabela 2. Valores médios de alguns atributos químicos de amostras de solos coletadas em barrancos do rio Paraguai, Cáceres-MT.
pHágua

MO

P

K+

Ca2+

Mg2+

Al3+

H+ + Al3+

SB

CTCpH 7,0

CTCefetiva

V

m

Local

g kg-1

mg kg-1 ------------------------------------------------cmolc dm-3-------------------------------------------------- --------------%-----------

P1CAM1

5,26

0,55

9,84

0,08

1,59

1,40

1,10

3,50

3,07

6,57

4,17

46,74

26,38

P1CAM2

4,96

1,53

7,96

0,20

3,33

3,57

2,50

11,49

7,10

18,59

9,60

38,19

26,05

P1CAM3

5,69

0,59

3,49

0,10

2,11

3,70

3,30

10,99

5,91

16,90

9,21

34,96

35,84

P2CAM1

4,89

1,33

5,84

0,06

2,16

1,56

2,70

11,62

3,78

15,40

6,48

24,57

41,64

P2CAM2

4,97

0,41

2,31

0,01

1,05

1,44

0,90

2,45

2,50

4,95

3,40

50,51

26,45

P2CAM3

5,45

0,37

6,55

0,01

1,22

1,84

2,00

4,32

3,07

7,39

5,07

41,56

39,43

P2CAM4

5,82

0,12

3,72

0,03

1,18

1,58

0,90

1,84

2,79

4,63

3,69

60,30

24,39

P3CAM1

4,68

0,67

3,14

0,06

1,44

1,31

2,80

10,75

2,81

13,56

5,61

20,75

49,88

P3CAM2

4,94

0,53

3,49

0,05

1,02

0,39

2,50

9,20

1,46

10,66

3,96

13,67

63,18

P3CAM3

5,57

0,33

1,72

0,03

1,36

0,00

7,40

37,30

1,39

38,69

8,79

3,59

84,19

P3CAM4

5,95

0,08

2,31

0,01

0,33

0,00

1,10

1,99

0,34

2,33

1,44

14,73

76,24

P4CAM1

4,61

0,92

10,07

0,15

2,29

0,00

2,70

10,17

2,44

12,60

5,14

19,34

52,55

P4CAM2

5,66

1,24

7,60

0,35

6,58

0,00

0,60

3,38

6,93

10,31

7,53

67,19

7,97

P4CAM3

5,17

0,92

2,78

0,05

5,21

0,00

9,40

35,68

5,26

40,93

14,66

12,84

64,13

P1 = perfil 1 - Trecho Julião Vazante 1; P2 = perfil 2 - Trecho Julião ; P3 = perfil 3 - Fazenda Chimbuva; P4 = perfil 4 - Barra do Cabaçal. CAM = camada amostrada.
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Neste estudo, os altos teores de alumínio e consequentemente de saturação por este
elemento podem estar associados à dinâmica fluvial, que contribui para a lixiviação das bases
do solo, e com a composição mineralógica encontrada nos perfis do solo, que podem ajudar
na fixação do elemento. Teores elevados de Al3+ foram observados por Coringa et al. (2012),
corroborando com este estudo. A presença em níveis altos de alumínio pode contribuir para
redução na vegetação presente na barranca dos rios, contribuindo assim para aumentar a
degradação ambiental via erosão das margens, visto que o alumínio mesmo em baixas
concentrações pode afetar o sistema radicular, inibindo o crescimento e bloqueando os
mecanismos de absorção e transporte de agua e nutrientes (Rossiello e Jacob Netto, 2008).
Em relação à porcentagem de saturação por bases (V), os teores médios não foram
considerados bons para todos os solos analisados, sendo os valores considerado como médios
para os dois primeiros trechos, muito baixo para o terceiro e baixo para o ultimo trecho. Em
todos os perfis analisados não ocorreram valores superiores a 50%, estando apenas dois perfis
na faixa considerada como boa para os solos cultivados. Neste trabalho, supõe-se que os
baixos teores médios de V podem estar associados ao tipo de material encontrado nos perfis
de solo analisados, predominantemente arenoso, bem como aos baixos teores de matéria
orgânica presentes.

4. CONCLUSÕES
As características granulométricas observadas aliadas aos baixos teores de matéria
orgânica conferem pouca estabilidade aos barrancos, facilitando a ocorrência de processos
erosiva nas margens.
Os ciclos de cheia e seca promovem a remoção das bases do solo, contribuindo para
aumentar o teor de Al3+ no solo e em consequência sua acidez.
A elevada saturação por Al3+, juntamente com a baixa saturação por bases e baixos teores
de P, pode comprometer o desenvolvimento da vegetação nas margens analisadas,
contribuindo também para a acentuação da erosão hídrica nesses locais.
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RESUMO

O conceito de pegada hídrica (PH) tem sido recentemente introduzido como um
importante indicador do consumo de água humano. A PH é definida como o volume total de
água utilizada durante produção e consumo de bens e serviços, bem como o consumo direto
de água pelos seres humanos. O objetivo deste artigo consiste em determinar a PH de
consumidores vegetarianos e não vegetarianos com diferentes níveis de renda familiar. Um
estudo de caso foi conduzido com habitantes da cidade de Caicó (RN) para determinar o
volume total de água doce consumida e poluída para a produção de bens e serviços utilizados
por esses consumidores. A pesquisa analisou aspectos qualitativos e quantitativos, a partir de
um estudo de caso. Os resultados indicaram que, em média, a PH do consumidor vegetariano
representa 58% do consumidor não vegetariano. Os consumidores não vegetarianos do sexo
feminino têm PH 10-13% menor do que aquele do sexo masculino enquanto os consumidores
vegetarianos do sexo feminino tem PH menor do que do sexo masculino em apenas 5,8%. A
PH do consumidor aumenta linearmente com a sua renda familiar, com coeficiente de
determinação de até 0,95 no caso do grupo com a menor renda familiar. A pegada hídrica da
população aumenta em função da renda familiar e diminui de acordo com os hábitos
alimentares.
Palavras-chave: Água virtual, dieta alimentar, recursos hídricos.

Water footprint of individuals with different diet patterns
ABSTRACT

The “water footprint” (WF) concept has been recently introduced as an important
indicator of human water consumption. WF is defined as the total volume of water used
during the production and consumption of goods and services as well as of direct water
consumption by humans. The objective of this work was to use the WF concept to analyze
vegetarian and non-vegetarian consumers with different levels of family income. A case study
was conducted with residents of Caicó city (Brazil) in order to estimate total amount of water
consumed or polluted while producing the goods and services utilized by these consumers.
The results indicated that, on average, the WF of the vegetarian consumer represents 58% of
non- vegetarian consumers. The WF of the non-vegetarian female consumer was 10-13%
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SILVA, V. P. R.; MARACAJÁ, K. F. B.; ARAÚJO, L. E.; DANTAS NETO, J.; ALEIXO, D. O.;. CAMPOS, J.
H. B. C. Pegada hídrica de indivíduos com diferentes hábitos alimentares. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p.
250-262, 2013.(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.967)

smaller than that of the male consumer while for vegetarian consumers the female’s WF was
only 5.8% less than the male’s. The WF of the consumer increases linearly with the family
income. A population’s water footprint increases as a function of family income and
decreases according to eating habits.
Keywords: Virtual water, diet, water resources.

1. INTRODUÇÃO
A humanidade nos últimos anos vivencia um período de grande crise em relação ao seu
crescimento e degradação ambiental, sendo necessária uma reflexão sobre sua influência sob
o meio ambiente. O equilíbrio ambiental entre o homem e a natureza torna necessária a
criação de indicadores do uso de recursos, baseados em metodologias que contemplem índices
de sustentabilidade do uso direto e indireto destes recursos, como a água (Ercin et al., 2011).
Na década de 1990 surge o conceito de pegada ecológica como sendo a determinação da
área de terra necessária para suprir as necessidades de uma dada população, sem que exista
prejuízo ao ecossistema, levando em consideração a área necessária para se atender um
sistema populacional urbano, a partir dos níveis de consumo, do desenvolvimento de novas
tecnologias, da importação e exportação de produtos, da eliminação de espécies concorrentes,
da eficiência da produção e da administração dos recursos naturais (Maracajá e Carvalho,
2010). No entanto, vários estudiosos têm dúvidas sobre se esse conceito é útil na ciência e/ou
na política. Ao mesmo tempo, o conceito de pegada ecológica atrai a atenção do universo
acadêmico e inúmeras pesquisas começam a ser feitas. Deste modo, Hoekstra e Chapagain
(2008) descrevem no livro supracitado que o conceito de pegada hídrica adiciona uma nova
perspectiva em relação a escassez de água, a dependência da água, ao uso sustentável da água,
e as implicações da gestão global do comércio virtual da água.
A PH é definida como o volume total de água utilizado durante a produção e consumo de
bens e serviços, bem como o consumo direto e indireto no processo de produção. A
determinação da PH é capaz de quantificar o consumo de água total ao longo da cadeia
produtiva (Yu et al., 2010). A sustentabilidade de uma pegada hídrica (PH) depende
inteiramente de fatores locais, tal como as características hídricas da região. Por exemplo,
uma PH grande se torna sustentável em áreas ricas em água, enquanto uma PH pequena pode
comprometer a sustentabilidade em áreas com escassez. A maioria dos usos de água ocorre na
produção agrícola, destacando-se o consumo e poluição de diversos setores industriais e
domésticos.
Para o melhor uso da água é essencial o conhecimento das reais necessidades de seu
consumo de água nos setores de alimentos, bebidas, energia e das fibras naturais. Essa é uma
informação relevante não apenas para os consumidores, mas também para os comerciantes e
empresas que fazem parte da cadeia produtiva destes bens (Aldaya et al., 2010). Dessa forma,
surge a necessidade de um instrumento de medida dos fluxos de entrada e saída de recursos
hídricos de um determinado local. Nesse aspecto, o conceito de pegada hídrica tem sido usado
como indicador do consumo de água de pessoas e produtos em diversas partes do mundo
(Van Oel et al., 2009; Zhao et al., 2009; Romaguera et al., 2010; Feng et al., 2011).
Entretanto, no Brasil esse tema é ainda totalmente incipiente.
Os brasileiros estão entre os maiores consumidores de carne bovina do mundo, com
consumo “per capta” de quase 40 quilos ao ano. Neste particular, isso é um agravante para o
aumento da PH no país haja vista que as carnes de boi, de carneiro e de porco apresentam PHs
de 15.500, 6100 e 4800 L Kg-1, as mais altas de produtos de origem animal (Hoekstra, 2011).
Portanto, é razoável supor que a PH do consumidor vegetariano seja bastante inferior daquela
do consumidor não vegetariano, considerando que as PHs dos produtos hortifrutigranjeiros
são significativamente inferiores daquelas dos produtos de origem animal, como o caso da
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alface que é de apenas 130 L kg-1. Entretanto, não se conhece ainda quanto a PH do
consumidor vegetariano difere daquela do consumidor não vegetariano, principalmente no
Brasil. Neste contexto, objetiva-se com este estudo comparar as pegadas hídricas de
consumidores vegetarianos e não vegetarianos com diferentes níveis de renda familiar, com
vistas ao dimensionamento do consumo de água de pessoas com hábitos alimentares
diferentes através de estudo de caso.
1.1. Considerações gerais sobre pegada hídrica
A retirada de água doce global aumentou quase sete vezes no século passado e esse valor
deve crescer cada dia mais devido ao aumento populacional, bem como pelas diferentes
mudanças de hábitos alimentares e de consumo (Gleick, 2000). Desse modo, o volume de
água de superfícies líquidas (rios lagos, etc) em determinado período não são totalmente
disponíveis em face da evaporação, principalmente em regiões com alta demanda atmosférica,
tal como em regiões semiáridas (Silva et al., 2006). O aumento da demanda da água doce para
o consumo humano e para a irrigação é outro problema que o mundo vem enfrentando
(Perry, 2007).
No ano de 2002 surgiu o conceito PH introduzido na reunião de peritos sobre o comércio
internacional de água virtual, em Delft, na Holanda. A água virtual tem sido uma solução
parcial para os problemas da escassez de água, haja vista que regiões com baixa
disponibilidade hídrica importam água contida nos produtos agrícolas consumidos pela
população. Dessa forma, determinada região pode ser uma forte importadora de água virtual
cujo impacto da pegada hídrica fica na região de origem do produto. Por exemplo, enquanto
moradores do Iêmen têm uma pegada hídrica média de 619 m3 de água per capita por ano, os
americanos consomem 2.482 m3 por pessoa no mesmo período (Hoekstra e Chapagain, 2007).
Os estudos sobre água virtual começaram a crescer devido aos estudos quantitativos
publicados por vários pesquisadores (Hoekstra e Hung, 2005; Hoekstra, 2011). Para Hoekstra
e Chapagain (2008) a definição mais precisa sobre água virtual consiste na mensuração da
água contida num produto, ou seja, numa mercadoria, bem ou serviço, em relação ao volume
de água doce utilizada nas diversas fases de sua cadeia produtiva.
O conceito de água virtual foi introduzido pela primeira vez por Allan (1998) para
descrever o volume total de água incorporado nos produtos agrícolas, sugerindo que regiões
com baixa disponibilidade hídrica importam água contida nos produtos consumidos pela
população. Esse termo se refere ao fato de que a maioria da água utilizada na produção de um
produto não está contida nele. Logo, o comércio virtual de água ocorre quando vários
produtos são comercializados a partir de um lugar para outro (Hoekstra e Hung, 2005).
A pegada hídrica de uma região é influenciada pelo modelo de desenvolvimento
econômico, sendo que muitas vezes é praticado fundamentalmente baseado na geração de
riquezas, o que negligencia os sistemas naturais que dão suporte à vida. A pegada hídrica
consegue mostrar algumas informações sobre a dependência dos países sobre os recursos
hídricos de outros países em todo o mundo levando em consideração a pegada hídrica interna
(importação) e externa (exportação) de um país. Hoekstra et al. (2011) destacam que o
consumo total de água e a poluição são considerados como sendo a soma de várias demandas
independentes de uso de água e suas atividades poluentes. Assim, cabe destacar que no
passado a comunidade científica e as práticas de gestão tinham como base a quantificação do
consumo da água ao longo de sua produção e de sua cadeia de suprimentos. Isso resultava em
pouca consciência quanto ao fato de que a organização, assim como a característica de uma
cadeia de produção e fornecimento, influencia o consumo de água e a poluição que hoje
podem ser associados ao produto final.
Neste contexto, Hoekstra e Chapagain (2008) criaram o modelo da pegada hídrica, que
considera o uso de água virtual contida nos produtos, ajudando, assim, a compreender o
caráter global de água doce e a quantificação dos efeitos do consumo e do comércio sobre os
252

SILVA, V. P. R.; MARACAJÁ, K. F. B.; ARAÚJO, L. E.; DANTAS NETO, J.; ALEIXO, D. O.;. CAMPOS, J.
H. B. C. Pegada hídrica de indivíduos com diferentes hábitos alimentares. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p.
250-262, 2013.(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.967)

recursos hídricos. Desse modo, além da quantificação do uso direto de água doce para
elaboração de um produto ou apenas para suprir a necessidade de um consumidor, deve-se
quantificar o uso indireto necessário ao longo de toda a cadeia produtiva ou todos os
processos até que um produto ou serviço possa ser utilizado. A água virtual e a avaliação da
pegada hídrica podem promover a produção e a comercialização dos produtos de forma mais
adequada de acordo com as condições ambientais locais, assim como desenvolver tecnologias
para o uso eficiente da água (Aldaya et al., 2010). No entanto, para que essa abordagem se
concretize é preciso um trabalho de parceria entre a política, a economia e a sociedade que
leve em consideração os fatores culturais e ambientais. O conteúdo de água virtual contido
nos produtos consumidos por um indivíduo ou comunidade deve ser considerado na
estimativa da PH. Deste modo, a PH consiste de uma parte interna e outra externa, sendo a
parte interna referente à apropriação para o seu próprio consumo dos recursos hídricos,
enquanto que a parte externa refere-se à apropriação dos recursos hídricos em outros países.
O termo "economia de água" pode ser utilizado no contexto de como produzir
alternativas para apoiar os serviços ambientais, ou para servir ao crescente aumento dos
produtos que o ser humano necessita. O conceito de água virtual está cada vez mais sendo
compreendido como uma fonte alternativa de água (Aldaya e Hoekstra, 2010). Assim,
também é possível argumentar que o comércio de água virtual pode levar ao desperdício de
água, na situação onde os países com baixa produtividade de água acabam por exportar água
virtual para regiões de alta produtividade da água (Verma et al., 2009). O volume de água
doce utilizada para produzir o produto, somado ao longo das várias fases da cadeia de
produção, é a base para a compreensão do conceito de pegada hídrica. Desse modo, a PH
pode ser considerada como um indicador compreensivo da apropriação do recurso de água
doce, confrontando a tradicional e restrita mensuração de retirada de água (Figura 1). Partindo
desse princípio, a PH do indivíduo ou comunidade se divide em três componentes: azul, verde
e cinza.

Figura 1. Representação esquemática dos componentes da pegada hídrica.
Fonte: Adaptado de Hoekstra et al. (2011).
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1.2. Tipos de pegadas hídricas
A PH azul é o indicador do consumo de água doce superficial e/ou subterrânea. Para
Hoekstra et al. (2011) o termo “uso de água de consumo” refere-se a um dos quatro casos
seguintes: (i) evaporação da água; (ii) água incorporada no produto; (iii) não retorno da água
para a área de captação (água é retornada para outra área ou para o mar); e (iv) não retorno da
água no mesmo período (água é retirada no período escasso e é retornada no período
chuvoso). Por outro lado, nos dias atuais, o maior consumo global de água azul é o setor
agrícola (Shiklomanov, 2000). A PH verde é definida como sendo a água oriunda de
precipitações, que não é retirada e nem armazenada pelos mananciais, e sim armazenada
temporariamente no solo ou permanece temporariamente na superfície do solo ou vegetação
(Hoekstra et al., 2011). Ela representa o volume de água proveniente de chuva consumida
durante o processo de produção. O cálculo da pegada hídrica verde é particularmente
relevante para produtos baseados em culturas agrícolas devido à evapotranspiração.
A distinção entre a PH azul e verde é muito importante devido aos impactos
hidrológicos, ambientais e sociais, assim como os custos e impactos do uso da água
superficial e do sub-solo. Essa definição difere dos custos e impactos do uso de água de chuva
(Hoekstra et al., 2011). A PH cinza indica o grau de poluição de água doce associada ao
processo de produção. Hoekstra et al. (2009) definem essa componente da PH como sendo o
volume de água doce que é requerida para assimilar a carga de poluentes, baseando-se nas
concentrações naturais e padrões de qualidade de água existentes. Ela é calculada dividindo-se
a carga de poluentes pela diferença entre a máxima concentração aceitável para aquele
poluente específico e sua concentração natural naquele corpo de água que assimila o poluente.
1.3. Pegada hídrica de produtos de origem animal
A pegada hídrica de um animal é calculada baseando-se em seu consumo de água durante
toda a sua vida, incluindo higiene, alimentação e consumo propriamente dito. A pegada
hídrica total do animal é dividida em vários subprodutos derivados. Na Tabela 1 estão as
pegadas hídricas de alguns produtos de origens animal e agrícola.
No caso específico do frango, considera-se um sistema industrial de produção que leva
em média 10 semanas antes de abater o animal e produzir 1,7 kg de carne branca. Segundo
Mekonnen e Hoekstra (2010), a ave consume aproximadamente 3,3 kg de ração, consume 30
L de água no processo produtivo. Portanto, para cada 1 kg de frango são utilizados cerca de 2
kg de grãos e 20 L de água potável durante todo o ciclo de produção. A produção total tem
embutidos 3.900 L de água em todo processo de produção (Mekonnen e Hoekstra, 2010).
Esse autor destaca que o exemplo apresentando acima é uma média global. A PH do frango
varia acentuadamente, dependendo da região de produção, da composição da ração e origem
dos elementos que a compõem. Quando abatido, passadas as 10 semanas, a ave terá menos
peso e, assim, a produção é reduzida. Conforme Mekonnen e Hoekstra (2010), em termos
gerais, a PH do frango, obtido em sistemas industriais, é menor do que obtido em sistemas de
fazendas. Entretanto, é necessário atentar-se à origem da água, pois enquanto a PH do frango
proveniente de um sistema industrial refere-se à água de irrigação (água azul), a PH de uma
cultura de grãos, cultivada em sistema de sequeiro, consumida pela ave pode sofrer com a
redução dos índices pluviométricos (água verde).
Para o caso específico da carne vermelha, considera-se um sistema industrial de produção
de carne bovina que leva três anos para se abater um animal e produzir 200 kg de carne
desossada. Aceita-se que o animal tenha consumido 1.300 kg de ração, 7.200 quilogramas de
forragem, 24 m3 de água para dessedentação e 7 m3 de água para limpeza geral. Isto significa
que, para cada quilograma de carne desossada, são utilizados 6,5 kg de ração, 36 kg de
forragem e 155 L de água de beber. A produção de todo este sustento tem embutidos 15,500
m3 de água para a produção de 1kg de carne bovina (Hoekstra, 2011).
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Tabela 1. Pegadas hídricas médias de alguns produtos de origens animal agrícola.

Produtos de origem
animal
Couro bovino

16.600

Arroz

3.400

Carne de Boi

15.500

Amendoim

3.100

Carne de carneiro

6.100

Trigo

1.300

Queijo

5.000

Milho

900

Porco

4.800

Maçã ou Pêra

700

Leite em pó

4.600

Laranja

460

Carne de cabra

4.000

Batata

250

Galinha

3.900

Repolho

200

Ovos

3.300

Tomate

180

Leite

1.000

Alface

130

L kg-1

Cultura

L kg-1

Fonte: Hoekstra (2011).

A pegada hídrica para 1 kg de carne de porco é de 4.800 litros de água (Hoekstra, 2011).
Em um sistema industrial da suinocultura, que leva em média 10 meses antes de um porco ser
abatido, produz-se 90 kg de carcaça suína, 5 kg de miudezas comestíveis e 2,5 kg de pele. Um
porco consome cerca de 385 kg de grãos (milho, cevada, farelo de soja, farelo de trigo e
outros grãos pequenos), utilizando 11 m³ de água para beber e para manutenção da fazenda.
Também é necessário mais 10 m³ de água durante o processo de abate e de limpeza. Para se
produzir toda essa a carne de porco são empregados 435 m³ de água, sendo esse volume total
distribuído ao longo dos três principais produtos, tendo como base os seus valores de mercado
e o produto obtido por kg do suíno vivo. Desse modo, para os diferentes tipos de carne se
obterá PH diferenciada, podendo considerar o uso da água em todas as etapas da cadeia
produtiva. Hoekstra (2011) afirma que esse procedimento é semelhante à contabilidade de
produtos derivados do setor agrícola, industrial ou de serviços.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Estudo de caso
Neste estudo foram selecionados nove grupos de 10 pessoas, com três repetições, que
residem na cidade de Caicó (RN), com diferentes tipos de dieta alimentar. A coleta dos dados
foi realizada em três diferentes locais da cidade com grupos de 10 pessoas para a obtenção de
médias representativas dos grupos analisados. Os consumidores não vegetarianos foram
agrupados em classes de acordo com o nível de consumo, que foram classificados como:
moderado consumidor de carne (Classe A) e grande consumidor de carne (Classe B). Na
Classe A estão agrupados os habitantes que consomem carne até 3 vezes por semana e na
Classe B aqueles que consomem carne todos os dias da semana. As classes de consumidores
não vegetarianos e os consumidores vegetarianos foram divididas em três grupos de acordo
com a renda familiar, expressa em termos de salário mínimo acumulado em um ano. Os dados
de renda anual foram convertidos para dólares americanos, utilizando-se a cotação do dia
16/10/2011, ou seja, 1 US$ = R$ 1,73. A classificação das classes e grupos de consumidores é
apresentada na Tabela 2.
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Tabela 2. Classificação dos consumidores não vegetarianos e vegetarianos em função do nível de
consumo de carne (classes) e em grupos de acordo com a renda familiar (RF) expressa em termos de
salário mínimo (SM). Classe A = moderado consumo de carne e Classe B = grande consumo de carne.
Consumidores não vegetarianos
Classe A

Classe B

Consumidores vegetarianos

Grupo I

RF1 SM

Grupo I

RF1 SM

Grupo I

Grupo II

1 SM<RF

Grupo II

1 SM<RF5 SM Grupo II

Grupo III

RF>5 SM

Grupo III

RF>5 SM

Grupo III

RF1 SM
1 SM<RF 5
SM
RF>5 SM

A pegada hídrica de um consumidor é definida como o volume total de água doce
consumida e poluída para a produção de bens e serviços utilizados pelo consumidor. Assim, a
pegada hídrica de um consumidor (PHcons) foi calculada pela soma de suas pegadas hídricas
direta e indireta:

PH cons  PH cons,dir  PH cons,ind

[volume/tempo]

[1]

A pegada hídrica direta (PHcon,dir) se refere ao consumo e a poluição de água que é
utilizada em todas as atividades da casa, inclusive do jardim. Já a pegada hídrica indireta
(PHcon, ind) se refere ao consumo e a poluição de água utilizada na produção de bens e serviços
utilizados pelo consumidor (exemplo: alimentação, vestuário, energia, papel e consumo de
bens industriais). O uso da água indireto (PHcon, ind) foi calculado multiplicando todos os
produtos consumidos por suas respectivas pegadas hídricas:
PH cons,ind   (C[p] x PH*prod[p])

[volume/tempo]

p

em que:

[2]

C[p] é o consumo do produto p (unidades de produto/tempo) e PH*prod a pegada hídrica
deste produto (volume de água/unidade do produto). O conjunto de produtos considerado (p)
se refere a todos os bens de consumo e serviços.
O volume total de p consumido geralmente se origina de diferentes lugares (x). A pegada
hídrica média de um produto p consumido foi calculada como:

 (C[x, p] x PH

 C[x, p]

prod

PH

*
prod

[ x, p])

x

[volume/produto]

x

[3]

em que:
C[x,p] é o consumo de um produto p de uma origem x (unidade do produto/tempo) e
PHprod é a pegada hídrica do produto p de origem x (volume de água/unidade do produto). No
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sistema de produção, a pegada hídrica de um produto p (volume por massa) é igual a soma da
pegadas hídricas dos processos relevantes dividida pela quantidade do produto p:
k

PH prod[ p] 

 PH

[s]

proc

x

P[ p]

[volume/massa]

[4]

em que:
PHproc[s] é a pegada hídrica do processo s (volume/tempo) e P[p] a quantidade produzida
do produto p (massa/tempo). Na prática, sistemas de produção com uma saída de apenas um
produto raramente existem; portanto, é necessário contabilizar a água usada através de todo o
sistema de produção.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os nove grupos pesquisados contêm o mesmo número de pessoas dos sexos masculino e
feminino e diferem em termos de hábitos alimentares (vegetariano e não vegetariano)
(Tabela 3). A pegada hídrica média do grupo I (renda familiar de até um salário mínimo) da
classe A (consumidor moderado de carne) é de 981 m3 ano-1, nos seus usos diretos e indiretos
durante um ano. Por outro lado, a pegada hídrica da classe B desse mesmo grupo é 14,7%
superior daquela da classe A em face do aumento do consumo.
O impacto da renda familiar na pegada hídrica é observado na comparação entre grupos
de consumidores. A PH do grupo II da classe A é 191% maior do que aquela do grupo I,
enquanto a PH do grupo III é apenas 4,5% maior do que a do grupo II dessa mesma classe.
Valores similares foram obtidos para a classe B, em que a PH do grupo II dessa classe foi
188% maior do que do grupo I e o aumento da PH do grupo II para o grupo II foi 4,8%. Isso
demonstra que a PH entre os consumidores com renda familiar menor ou igual a um salário
mínimo difere de forma expressiva daquela dos consumidores com renda familiar superior a
um salário mínimo. Por outro lado, as PHs dos consumidores com médio e alto poder
aquisitivo não diferem de forma significativa.
As pegadas hídricas dos consumidores dos grupos I, II e III da classe B (grande consumo
de carne) aumentaram, respectivamente, 14,7; 13,7 e 14% em relação aos consumidores dos
grupos I, II e III da classe A (moderado consumo de carne). Portanto, a renda familiar exerce
um impacto maior na PH do que o nível de consumo da população não vegetariana,
principalmente entre os grupos I e II de ambas as classes. A pegada hídrica do sexo masculino
foi sempre superior a do sexo feminino em todas as classes e grupos de consumidores
vegetarianos e não vegetariano. Essa diferença é mais expressiva no grupo I da classe A que
foi de 34% entre homens e mulheres. Entretanto, entre os consumidores não vegetarianos
dentro dos grupos II e III essa diferença variou ente 9 e 11% e para os consumidores
vegetarianos foi em torno de 6% em todos os grupos.
Os valores da PH dos consumidores vegetarianos foram de 870, 1636,8 e 1758,1 m3 ano-1,
respectivamente, nos grupos I, II e III. Isso representa um aumento no consumo de água do
grupo I para o grupo II de 87,6% e do grupo II para o grupo III de 7,6%. Para esse tipo de
consumidor a renda familiar também é determinante no aumento da pegada hídrica
principalmente do grupo I para o grupo II. Considerando que a PH per capita no Brasil é
1.381 m3 ano-1 (Hoekstra, 2011), apenas os consumidores vegetarianos e não vegetarianos
dentro do grupo I (renda familiar de até um salário mínimo) apresentam consumo hídrico
inferior à média nacional. Por outro lado, o grupo III da classe B tem pegada hídrica mais
elevada, sendo 2,6 maior do que a média nacional.
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Tabela 3. Pegada hídrica média (m3 ano-1) de consumidores masculinos e femininos vegetarianos e
não vegetarianos em função da renda familiar (RF, U$) expressa através de salário mínimo (SM).
Classe A = moderado consumo de carne, Classe B = grande consumo de carne, Grupo I = RF  1SM,
Grupo II = 1SM <RF  5SM e Grupo III = RF > 5SM.

Consumidores não vegetarianos
Classe A
Sexo

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Renda

PH

Renda

PH

Renda

PH

Feminino

1.998,00

839

15.217,00

2.751

19.166,20

2.864

Masculino

2.667,00

1.123

16.148,00

2.959

19.704,20

3.108

Media

2.333,00

981

15.683,00

2.855

19.435,20

2.986

Consumidores não vegetarianos
Classe B
Sexo

Grupo I
Renda

Grupo II
PH

Renda

Grupo III
PH

Renda

PH

Feminino

2.275,00

1.045

15.909,00

3.063

20.106,00

3.256

Masculino

2.570,00

1.205

16.386,00

3.429

20.829,00

3.554

Media

2.423,00

1.125

16.148,00

3.246

20.468,00

3.405

Consumidores vegetarianos
Sexo

Grupo I
Renda

Grupo II
PH

Renda

Grupo III
PH

Renda

PH

Feminino

2.625,00

844

16.036,00

1.581

20.488,00

1.707

Masculino

2.484,00

896

15.706,00

1.685

20.038,00

1.809

Media

2554,70

870

15870,60

1632,8

20262,80

1758,1

O grupo I dos consumidores vegetarianos foi o que apresentou a menor pegada hídrica
(870 m3ano-1); portanto 70% inferior à média nacional. Esses resultados indicam que PH
aumenta de acordo com a renda familiar e diminui em função dos hábitos alimentares. A
população não vegetariana com maior poder aquisitivo tem PH 3 vezes maior do que a
população com renda familiar de até um salário mínimo. Por outro lado, a população não
vegetariana com maior renda familiar tem PH 1,7 vezes maior do que o consumidor
vegetariano dentro do grupo III. Dessa forma, a renda familiar anual também interfere na
pegada hídrica, em face da água virtual acumulada nos bens e serviços, que é diretamente
proporcional aos hábitos de consumo da população.
As Figuras 2, 3 e 4 mostram respectivamente as regressões lineares entre renda familiar e
pegada hídrica para: consumidor não vegetariano da classe A (moderado consumo de carne);
classe B (grande consumo de carne) e consumidor vegetariano.
O grupo I, que tem renda familiar (RF) menor do que um salário mínimo (SM), foi o que
apresentou o melhor relacionamento entre essas duas variáveis, com coeficiente de
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determinação de 0,94 (classe A) (Figura 2A) e de 0,96 (classe B) (Figura 3A) para os
consumidores não vegetarianos e de 0,83 para os consumidores vegetarianos (Figura 4A).
Esses coeficientes de determinação são estatisticamente significativos ao nível de 1% de
probabilidade pelo teste t-Student. Por outro lado, essa relação para o grupo II (RF > 5SM) os
coeficientes de determinação são menores (Figuras 2B, C e D), variando entre 0,52-0,54,
porém estatisticamente significativos ao nível de 5% de probabilidade. Entretanto, tal relação
para o grupo III dos consumidores não vegetarianos (Figura 2C e 3C) e vegetarianos
(Figura 4C) não apresenta nenhuma significância estatística. Esse resultado sugere que os
consumidores com renda familiar mais elevada têm uma conscientização maior quanto à
importância dos recursos hídricos, bem como hábitos alimentares mais saudáveis que
contribuem para reduzir a PH.

Figura 2. Regressão Linear entre renda familiar e pegada hídrica do consumidor não vegetariano
(moderado consumo de carne) para os grupos I = RF  1 SM (Salário Mínimo), II = 1 SM <RF  5
SM e III = RF > 5 SM. Os coeficientes de determinação são estatisticamente significativos ao nível
de 1% de probabilidade pelo teste t-Student.

Quanto maior a renda familiar anual maior a pegada hídrica. Muito embora a renda familiar e
a pegada hídrica da população do sexo masculino sejam maiores do que a do sexo feminino,
essa diferença não é expressiva, em nenhum dos grupos analisados.
Os resultados aqui apresentados permitem inferir que a pegada hídrica da população pode ser
minimizada através da mudança dos hábitos alimentares, bem como através da redução de
consumo de produtos que envolvem a importação de água virtual; e, ainda, que grande parte
da população desconhece os impactos dos hábitos alimentares sobre os recursos hídricos e ao
meio ambiente. Nesse sentido, Chapagain e Orr (2009) destacam que a PH se torna quase
sustentável se o sistema em que a água for extraída for bem gerenciado, através da utilização
conscientizada pelo consumidor.
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Figura 3: Relacionamento entre renda familiar e pegada hídrica do consumidor não vegetariano
(classe B = grande consumo de carne) para os grupos I = RF  1 SM, II = 1 SM <RF  5 SM e III
= RF > 5 SM. As médias foram obtidas com base em três amostras de 10 pessoas (n=30). Os
coeficientes de determinação são estatisticamente significativos ao nível de 1% de probabilidade
pelo teste t-Student.

Figura 4. Relacionamento entre renda familiar e pegada hídrica do consumidor vegetariano para os
grupos I = RF  1 SM, II = 1 SM <RF  5 SM e III = RF > 5 SM. As médias foram obtidas com base
em três amostras de 10 pessoas (n=30). Os coeficientes de determinação são estatisticamente
significativos ao nível de 1% de probabilidade pelo teste t-Student.

4. CONCLUSÕES
A metodologia da pegada hídrica é uma ferramenta adequada para se avaliar uso
consuntivo de água de indivíduos, fornecendo subsídios que formam a base para a formulação
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de novas estratégias de gestão da água. A população não vegetariana com maior poder
aquisitivo tem o consumo de água 3 vezes maior do que a população com renda familiar de
até um salário mínimo. A renda familiar também interfere na pegada hídrica, em face da água
virtual acumulada nos bens e serviços. A pegada hídrica da população aumenta em função da
renda familiar e diminui de acordo com os hábitos alimentares. Os consumidores não
vegetarianos do sexo feminino têm PH 10-13% menor do que o sexo masculino enquanto os
consumidores vegetarianos do sexo feminino têm PH menor do que do sexo masculino em
apenas 5,8%. A pegada hídrica pode ser uma informação de grande interesse dos
planejadores, políticos e empresas de fornecimento de água que estão preocupados com o
equilíbrio de oferta e demanda dos recursos hídricos dentro de suas respectivas áreas
administrativas. Neste sentido, os estudos regionais sobre pegada hídrica nos diversos setores
da atividade humana são relevantes no contexto atual, em que os recursos hídricos são bens
preciosos e tornam cada vez mais escassos no milênio atual.
5. REFERÊNCIAS
ALLAN, J. A. Virtual water: a strategic resource global solutions to regional deficits.
Ground Water, v. 36, p. 545-546, 1998. http://dx.doi.org/10.1111/j.17456584.1998.tb02825.x
ALDAYA, M. M.; SANTOS, P. M.; LLAMAS, M. R. Incorporating the water footprint and
virtual water into policy reflections from the Mancha Occidental region, Spain. Water
Resources Management, v. 24, p. 941-958, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/s11269009-9480-8
ALDAYA M. M.; HOEKSTRA, A. Y. The water needed for Italians to eat pasta and pizza.
Agricultural Systems, v. 103, p. 351-360, 2010. http://dx.doi.org/10.1016/j.
agsy.2010.03.004
CHAPAGAIN, A. K.; ORR, S. An improved water footprint methodology linking global
consumption to local water resources: a case of Spanish tomatoes. Journal of
Environmental Management, v. 90, p. 1219-1228, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.
jenvman.2008.06.006
ERCIN, A. E.; ALDAYA, M. M.; HOEKSTRA, A. Y. Corporate water footprint accounting
and impact assessment: the case of the water footprint of sugar-containing carbonated
beverage. Water Resources Management, v. 25, p. 721-741, 2011. http://dx.doi.org/
10.1007/s11269-010-9723-8
FENG, K.; SIU, Y. L.; GUAN, D.; HUBACEK, K. Assessing regional virtual water flows
and water footprints in the Yellow River Basin, China: a consumption based approach.
Applied Geography, v. 32, p. 691-701, 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.
apgeog.2011.08.004.
GLEICK, P. H. The changing water paradigm: a look at twenty-first century water resources
development. Water International, v. 25, p. 127-138, 2000. http://dx.doi.org/
10.1080/02508060008686804
HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K. Water footprints of nations: water use by people as
a function of their consumption pattern. Water Resources Management, v. 21, p. 3548, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/s11269-006-9039-x
HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K. Globalization of water: sharing the Planet’s
freshwater resources. 1.ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 232p.
261

SILVA, V. P. R.; MARACAJÁ, K. F. B.; ARAÚJO, L. E.; DANTAS NETO, J.; ALEIXO, D. O.;. CAMPOS, J.
H. B. C. Pegada hídrica de indivíduos com diferentes hábitos alimentares. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p.
250-262, 2013.(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.967)

HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K.; ALDAYA, M. M.; MEKONNEN, M. M. The
water footprint assessment manual. 1. ed. London: Water Footprint Network, 2011.
224p.
HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K.; ALDAYA, M. M.; MEKONNEN, M. M. The
water footprint manual: state of the art. 1. ed. Enschede: Water Footprint Network,
2009. 127p.
HOEKSTRA, A. Y.; HUNG, P. Q. Globalization of water resources: international virtual
water flows in relation to crop trade. Global Environmental Change, v. 15, p. 45-56,
2005. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.06.004
HOEKSTRA, A. Y. How sustainable is Europe’s water footprint? Water and Wastewater
International, v. 26, p. 24-26, 2011.
MARACAJÁ, K. F. B.; CARVALHO, J. R. M. de. Ecological footprint method: análise da
sustentabilidade ambiental no estado da Paraíba, 2007. Revista Querubim, ano 6, n.
12, p. 27- 36, 2010.
MEKONNEN, M. M.; HOEKSTRA, A. Y. The green, blue and grey water footprint of crops
and derived crop products. Hydrology and Earth System Sciences, v. 15, p. 15771600, 2011. http://dx.doi.org/10.5194/hess-15-1577-2011.
MEKONNEN, M. M.; HOEKSTRA, A. Y. A global and high-resolution assessment of the
green, blue and grey water footprint of wheat. Hydrology and Earth System Sciences,
v. 14, p. 1259-1276, 2010. http://dx.doi.org/10.5194/hess-14-1259-2010
PERRY, C. Efficient irrigation; inefficient communication; flawed recommendations.
Irrigation and Drainage, v. 56, p. 367-378, 2007. http://dx.doi.org/10.1002/ird.323
ROMAGUERA, M.; HOEKSTRA, A. Y.; SU, Z.; KROL, M. S.; SALAMA, M. S. Potential
of using remote sensing techniques for global assessment of water footprint of crops.
Journal. Remote Sensing, v. 2, p. 1177-1196, 2010. http://dx.doi.org/10.3390/rs204117
SHIKLOMANOV, I. A. Appraisal and Assessment of word water resources. Water
International, v. 25, p. 11-32, 2000. http://dx.doi.org/10.1080/02508060008686794.
SILVA, V. P. R.; SOUSA, F. S. S.; CAVALCANTI, E. P.; SOUZA, E. P.; SILVA, B. B.
Teleconnections between sea-surface temperature anomalies and air temperature in
northeast Brazil. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, v. 68, p. 781
– 792, 2006. http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2005.12.002.
VAN OEL, P. R.; MEKONNEN, M. M.; HOEKSTRA, A.Y. The external water footprint of
the Netherlands: geographically-explicit quantification and impact assessment.
Ecological Economics, v. 69, p. 82-92, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.
ecolecon.2009.07.014.
VERMA, S.; KAMPMAN, D. A.; ZAAG, P. V.; HOEKSTRA, A. Y. Going against the flow:
a critical analysis of inter-state virtual water trade in the context of India’s National
river linking program. Physics and Chemistry of the Earth, v. 34, p. 261-269, 2009.
YU, Y.; HUBACEK, K.; FENG, K.; GUAN, D. Assessing regional and global water
footprints for the UK. Ecological Economics, v. 69, p. 1140-1147, 2010.
ZHAO, X.; CHEN, B.; YANG, Z. F. National water footprint in an input–output framework-a
case study of China 2002. Ecological Modeling, v. 220, p. 245-253, 2009.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2008.09.016.
262

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
www.ambi-agua.net
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
Tel.: (12) 3631-8004

Uso racional da

ISSN = 1980-993X – doi:10.4136/1980-993X
água: açõeswww.ambi-agua.net
interdisciplinares em
E-mail: ambi-agua@agro.unitau.br
semiárido
Tel.: (12)brasileiro
3625-4212

escola rural do

doi: 10.4136/ambi-agua.1075
José Amilton Santos Júnior1*; Genival Barros Júnior2;
Jullyana Karolina Lima Santos3; Elka Taiusky Ferreira Santos Brito 4
1
2

Instituto Nacional do Semiárido, INSA/MCTI, Campina Grande, PB, Brasil.
Universidade Federal Rural de Pernambuco/UAST, Serra Talhada, PE, Brasil.
3
Universidade Estadual da Paraíba/CH, Guarabira, PB, Brasil.
4
Universidade Federal da Paraíba/CCHSA, Bananeiras, PB, Brasil.
*Autor correspondente: e-mail: eng.amiltonjr@hotmail.com,
barrosjnior@yahoo.com.br, jullyana_karolina@hotmail.com,
elka_noemy@hotmail.com

RESUMO

No Brasil termos como “indústria da seca” e “polígono das secas” são constantemente
relacionados à região semiárida do país. Além dos fatores climáticos, atribui-se isto a questões
políticas e de infraestrutura, sendo consenso que a principal forma de convivência com a
escassez de água é o seu uso racional. Com o propósito de contribuir com o desenvolvimento
de comunidades de agricultores familiares desta região, o projeto Universidades Cidadãs em
parceria com o projeto Espaço da Água, planejou estratégias em que foram desenvolvidas
atividades direcionadas ao manejo racional e a conservação dos recursos hídricos, aplicadas
através de metodologias interdisciplinares, conhecimentos e tecnologias específicas junto ao
corpo docente e discente de uma escola pública rural da Comunidade de Uruçu, Município de
Gurinhém, PB. Os avanços puderam ser contabilizados a partir de resultados que
desencadearam uma série de ações práticas na comunidade e entorno como mutirões de coleta
de lixo e recuperação de nascentes, além da inclusão de temas relacionados à água, de modo
concomitantemente às disciplinas do parâmetro curricular obrigatório, na perspectiva de que
os estudantes possam relacionar os assuntos vistos na escola com a sua vida cotidiana.
Palavras-chave: educação, extensão rural, convivência com as secas.

Rational use of water: interdisciplinary actions in a rural school in the
Brazilian semiarid
ABSTRACT

In Brazil, terms such as "drought industry" and "drought polygon" are constantly used
in reference to the semiarid region of the country. Besides climatic factors and political and
infrastructural issues, there is a consensus that the best way to deal with water scarcity is its
rational use. While offering to contribute to the development of farmers’ communities in this
region, the project "Citizen Universities", in partnership with the project "Space of Water",
developed strategies involving the interdisciplinary rational management and conservation of
hydric resources, to include knowledge and specific technologies in cooperation with the
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faculty and students of a rural public school in the Community of Uruçu, Gurinhém, PB.
Progress can be seen in the practical applications of the project in the community and
surrounding areas, such as forming teams to collect trash and the cleaning up of springs, and
the inclusion of issues related to water together with the mandatory curriculum, in the
expectation that students can apply the academic issues to their everyday life.
Keywords: education, extension, living with drought.

1. INTRODUÇÃO
Em termos geográficos, a região semiárida do Brasil ocupa uma área de 969.589,4 km2, é
habitada por 26,4 milhões de habitantes (15% da população brasileira) e abrange 1.113
municípios dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe (Brasil, 2005).
Do ponto de vista hídrico o semiárido brasileiro (SAB) apresenta médias pluviométricas
anuais que variam entre 400 a 800 mm anuais, distribuídos de forma bastante irregular
durante o ano, contrastados por taxas de evaporação em "tanques Classe A" que variam entre
1000 e 3000 mm/ano, fato que permite concluir que não chove pouco no SAB, mas que
evapora muito, indicando que a necessidade de gestão dos recursos hídricos disponíveis é
urgente, no sentido de atender todas as necessidades antrópicas (Campos et al., 2008;
Modarres et al., 2007; Rubin et al., 2006)
O uso racional da água diz respeito as mais diversas atividades antrópicas e por isso
possui caráter interdisciplinar. Pensar o uso da água significa identificar a oferta deste recurso,
e então delimitar as prioridades e formas do seu uso e aplicação, garantindo a quantidade e
qualidade deste bem na “devolução à natureza”, possibilitando a manutenção do seu ciclo e,
consequentemente, a conservação da sua oferta.
Atualmente, um dos principais desafios enfrentados pela Ciência e Tecnologia para
conservação e uso racional da água no semiárido brasileiro, encontra-se na falta de
informação da população em geral, especialmente da população mais jovem e que frequentam
as mais diversas escolas de ensino básico, fundamental e médio espalhadas pela região. De
acordo com o estudo Crianças e Adolescentes no Semiárido Brasileiro, 2003, realizado pelo
UNICEF (2003), mais de 390 mil adolescentes que residem no SAB são analfabetos; uma a
cada seis crianças de 10 a 15 anos trabalha; cerca de 350 mil crianças e adolescentes, entre 10
e 14 anos, estão fora da escola e 75% das famílias vivem com renda per capita de menos de ½
salário mínimo.
Considerando o contexto acima mencionado, a combinação de esforços empreendida
entre o Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida – COEP e seis Universidades do
nordeste (UFCG, UFRPE, UFRN, UFS, UFPI e URCA), deu origem ao Projeto
Universidades Cidadãs, que foi planejado com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de
comunidades de agricultores familiares, através de processos de capacitação, ampliando e/ou
potencializando seus horizontes de trabalho e proporcionando a geração de novas
oportunidades de emprego e renda; em tempo, vislumbrou-se ainda na concepção do projeto,
ações efetivas distribuídas em seis estados do Nordeste Brasileiro: Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Alagoas, Piauí e Ceará.
Deste modo, o projeto Universidades Cidadãs (UFCG/COEP), em parceria com o projeto
Espaço da Água (UFCG/Estadual da PRATA, Campina Grande/PB), instituído para
desenvolver atividades relacionadas ao manejo racional e conservação dos recursos hídricos,
lançou-se em um novo projeto em que foram desenvolvidas atividades direcionadas ao
manejo racional e a conservação dos recursos hídricos, divulgando conhecimentos e
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tecnologias específicas junto ao corpo docente e discente de uma escola pública rural da
Comunidade de Uruçu, Município de Gurinhém, PB.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Caracterização da Comunidade Rural de Uruçu
Uruçu fica localizada no município de Gurinhém, a uma distância de aproximadamente
80 km de Campina Grande, tendo acesso pela BR-230 em direção a capital do Estado, com
núcleo habitacional principal bastante concentrado e uma população de mais de 1.000
habitantes, distribuída entre 203 famílias, tendo como uma de suas principais características a
organização coletiva, existindo uma associação comunitária atuante desde 2001 denominada
de Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Uruçu, composta atualmente por 66
(sessenta e seis) associados. Grande parte destas famílias associadas trabalha em propriedades
de terceiros e apenas duas possuem terras próprias.
As atividades produtivas desenvolvidas pela população local são baseadas na agricultura
familiar de subsistência através do cultivo do milho, fava, feijão, batata doce, além do algodão
que é comercializado numa escala maior na própria região. Totalmente cercada por fazendas,
esta comunidade vem passando por grandes dificuldades para ter acesso a terras para o
cultivo, tendo que alugá-las em troca de serviço, ou seja, o uso da terra é permitido em
contrapartida ao desmatamento e limpa das áreas que ocuparão ou pelo pagamento de um foro
no valor R$ 100,00 por ha na ocupação e outra parcela de igual valor na devolução da área ao
proprietário. O período de aluguel da terra geralmente é de um ano; após este tempo os
fazendeiros/proprietários retomam as áreas para plantio de capim e criação de gado.
Os moradores mais antigos da região de Uruçu relatam que, quando a mata nativa que
rodeava as áreas onde hoje se localiza a comunidade ainda existia, a principal nascente
existente na região, “a chorona”, alimentava um riacho que ofertava suas águas durante o ano
todo, atendendo as necessidades da população local, além de possibilitar outras atividades,
entre elas à pesca.
Com o passar dos anos os proprietários das terras foram desmatando as suas áreas com
dois objetivos principais: a venda da madeira para a fabricação de carvão e o plantio do sisal.
Além disso, os próprios moradores necessitavam da madeira da floresta para construção das
suas casas e como fonte de energia para alimentar os seus fogões de lenha.
Com o passar dos anos e o aumento gradual e progressivo do desmatamento, inclusive
das matas ciliares, o riacho da comunidade reduziu a oferta de água e tornou-se temporário,
apresentando vazão apenas nos períodos chuvosos do ano. Com a escassez cada vez maior de
terras para o cultivo, cerca de 50 famílias passaram a cultivar milho e feijão no alto das serras,
uma vez que todas as terras de baixadas, os chamados aluviões, possíveis de serem
arrendadas, foram sendo intensamente ocupadas. Esta situação contribuiu e contribui para o
desaparecimento da mata nativa e das matas ciliares, tendo, pois, reflexo direto na oferta de
água para a comunidade.
Atualmente, a água para suprimento da população e dos animais vem de 40 cisternas
individuais, de um açude de porte médio pertencente a um fazendeiro da região (que permite
o acesso da população ao manancial), de um poço artesiano com água salobra e, quando a
situação torna-se critica durante os períodos de prolongadas estiagens, de caminhões pipas
fornecidos pelos governos municipal, estadual e federal.
Os primeiros registros relacionados ao ensino na comunidade remontam a meados do
século XX. O município de Gurinhém ainda não era emancipado e pertencia a comarca de
Pilar, de modo que a primeira “escola” funcionava nos domicílios e as primeiras professoras
que se têm registros foram Antônia Silva e suas irmãs Maria das Dores (Dôra) e Maria
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(Mariinha) que davam aulas gratuitamente para os moradores da região. Com a mudança
destas para outra localidade, a “escola” acabou fechando.
Após alguns anos o poder municipal acabou fundando uma escola, que tinha como
professora Maria da Penha Silva. Na década de 60, depois da emancipação do município de
Gurinhém, foi criada a Escola Municipal Rural Mista de Uruçu, que também era domiciliar, e
mais tarde, em 1973, passou a ser o Grupo Escolar Municipal Anália Arruda da Silva, que
atualmente denomina-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Anália Arruda da Silva.
As primeiras professoras desta escola foram Maria Bernadete da Silva e Maria de Lourdes
Silva.
Esta escola conta hoje com um corpo docente formado de 11 professores, dentre os quais
um possui nível fundamental, três possuem nível médio, seis são estudantes de pedagogia
(superior incompleto) e uma é formada em pedagogia (nível superior). A escola municipal
oferece até o 9º ano do ensino fundamental. Após este nível, os alunos são transferidos para a
cidade em transporte fornecido pela prefeitura. Além da escola municipal, há também uma
escola particular para crianças, regida pela professora Ana Claúdia da Silva.
Existe ainda na comunidade um posto médico que recebe visitas das equipes do
Programa da Saúde da Família duas vezes por semana, sendo que os atendimentos de urgência
são feitos na sede do município, com deslocamento por carros particulares fretados pela
Prefeitura. No que se refere ao transporte, tem-se o registro de apenas uma linha de ônibus
que faz o trajeto da Comunidade à Cidade de Gurinhém apenas nos dias da feira (sábado),
com os custos sendo bancados pela Prefeitura do Município.
2.2. Procedimentos metodológicos
O primeiro contato entre as equipes (Universidades Cidadãs e Espaço da Água) e os
participantes aconteceu no dia 26 de Novembro de 2006, caracterizando-se por ser o primeiro
contato direto dos membros do Espaço da Água com a comunidade rural de Uruçu, haja vista
que o Projeto “Universidades Cidadãs” já atuava na comunidade desde dezembro de 2005.
Nesta ocasião foram trabalhadas oficinas em que os professores e estudantes da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Anália Arruda da Silva tiveram acesso a aparatos físicos
(pluviômetros, bombas de água manual, proveta, entre outros), além de vídeos, palestras e
dinâmicas relacionados com a água e o seu uso racional, mediados pela equipe do projeto
Espaço da Água. Ainda dentro desta atividade, a equipe do projeto Universidades Cidadãs
realizou debates que levaram a reflexões sobre a sustentabilidade do uso da água no bioma
caatinga e as suas implicações na segurança alimentar dos que habitam a região semiárida
brasileira, enfatizando a importância dos conhecimentos adquiridos na escola para
compreensão dos processos naturais e, consequentemente, na melhor forma de intervir e de
conviver com os mesmos.
O segundo encontro com os participantes aconteceu no dia 10 de Julho de 2007 e teve
como principal objetivo a elaboração de um cronograma de atividades (Quadro 1) que fosse
estruturado junto com os mesmos, visando inclusive à participação de todos nas reuniões de
preparação das equipes em Campina Grande, PB.
Durante os debates o corpo docente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anália
Arruda da Silva, Agentes Comunitários de Saúde e lideranças comunitárias, buscaram
identificar os pontos de maior interesse para a comunidade na perspectiva de otimizar o uso
da água. Estas reflexões sobre a realidade da comunidade e a influência de seus atos sobre a
oferta e qualidade da água, gerou a necessidade de realização de uma análise mais apurada
sobre a importância do uso racional deste recurso, levando a um desdobramento na
comunidade de temas que precisariam ser abordados durante as oficinas, conforme
explicitado no Quadro 1.
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Quadro 1. Relação das áreas e temas abordados pelas equipes dos Projetos na Escola pública de
Uruçu, Gurinhém, PB, sobre o manejo e uso racional da água.
Sequência de
eventos
I
(10 de agosto)
II
(21 de setembro)
III
(09 de novembro)
IV
(14 de dezembro)

Área abordada

Conteúdos

Temas abordados

Física

Captação, estimativas de
armazenamento e
demandas do uso de
água

Precipitação média; Formas de
armazenamento; Evapotranspiração.

Química

Qualidade da água

Salinização; Poluição de mananciais,
lençóis freáticos e solos.

Biologia

Água e saúde

Ecologia; Doenças de veiculação
hídrica; Tratamento da água.

Abordagem transversal
às outras ciências

Frações e Volumes

Matemática

A partir de então as atividades desenvolvidas pela parceria entre os projetos
Universidades Cidadãs & Espaço da Água, foram acordadas e planejadas, num primeiro
momento, em reuniões prévias de trabalho, envolvendo participantes dos dois projetos, de
maneira que foram delimitadas as responsabilidades de cada equipe.
A equipe do Projeto Espaço da Água se responsabilizou por relacionar a questão do uso
racional da água aos conhecimentos de física, química e matemática, buscando a atualização
dos professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anália Arruda da Silva. Para tal,
utilizou uma metodologia de abordagem bastante dinâmica, com auxílio de kits didáticos
relacionados com as disciplinas em questão (cones, esferas, cubos, cilindros, funis, entre
outros) e que possibilitaram a exposição visual de temas como volume, área, frações, leis da
física e química.
Essa metodologia buscou ainda associar os conteúdos vistos na escola com os elementos
contidos no cotidiano dos alunos, que em sua maioria são filhos dos agricultores (uma vez que
existem pessoas na comunidade que desempenham outras funções como professores, agentes
de saúde, pedreiros, comerciantes, entre outros), de modo que a visualização dessa relação
permitisse aos estudantes identificar os conhecimentos obtidos na escola com a implicação na
sua vida prática.
Quanto aos professores especificamente, estimulou-se a utilização de pedagogias visuais
na aprendizagem dos estudantes, de modo que os próprios professores construíram os kits,
possibilitando o desdobramento dessa atividade para outros eventos da escola. Procurou-se
ainda sensibilizar os docentes para a contextualização dos conteúdos com a realidade dos
estudantes, tornando as aulas mais atrativas e dinâmicas.
A equipe do Projeto Universidades Cidadãs ficou responsável por relacionar os
conteúdos vistos no momento anterior, moderado pela equipe do projeto Espaço da Água,
dentro da disciplina estudada e utilizando o viés da água, com a realidade agrícola local, uma
vez que os estudantes da escola são filhos de agricultores e vivenciam essa realidade
diariamente.
Buscando destacar a importância da água para as sociedades, utilizou-se o tema “Água, o
ouro do milênio”, visando relacionar a redução da oferta de água com a necessidade de usá-la
racionalmente. Um dos pontos abordados nesse tema foi à captação da água da chuva através
de cisternas rurais; considerando que a precipitação média acumulada anualmente no local é
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de 418 mm, e sabendo a área de captação (que pode ser o telhado das casas), pode-se calcular
o volume de uma cisterna, relacionando a captação da água da chuva com a matemática.
Entre outros assuntos abordados destaca-se “As propriedades da água versus o solo
agrícola”, em que foram tratadas questões como a estrutura molecular da água, as suas
mudanças de estado, tensão superficial e outras propriedades deste líquido e a importância de
conhecê-las para um manejo mais consciente e racional deste recurso. Ainda dentro dessa
temática, tratou-se de questões como a acidez do solo, os processos erosivos e as suas relações
com a água, bem como a influência destes efeitos na adubação e lixiviação de um solo
agrícola, relacionando o elemento água com a química e a matemática.
Para a realização dos debates utilizou-se vídeos que retratavam a situação de escassez de
água vivenciada pelo povo que habita a região do semiárido brasileiro, como também
exemplos de famílias e comunidades que conseguiram, através do uso racional da água,
conviver com a seca. Foram também utilizados recursos de projeção visual como material de
auxílio aos moderadores e aos participantes, permitindo a visualização dos conteúdos
expostos, facilitando assim a troca de experiências. Por fim, dinâmicas que permitiram melhor
fluência das oficinas, uma melhor empatia entre moderadores e participantes e, finalmente,
melhor aproveitamento por parte do grupo.
As equipes de trabalho dos dois projetos eram compostas por profissionais de várias
áreas de atuação, como física, química, matemática, arte e mídia e ciências agrárias, além de
professores licenciados do ensino médio e estagiários de todas estas áreas, conferindo uma
característica interdisciplinar, agregando qualidade e proporcionando um diferencial ao
trabalho desenvolvido.
Os trabalhos desenvolvidos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anália Arruda
da Silva foram sempre divididos em dois momentos: o primeiro momento no turno da manhã,
mediado pela Equipe do Projeto Espaço da Água e o segundo no turno da tarde, mediado pela
Equipe do Projeto Universidades Cidadãs. As temáticas das oficinas eram tratadas pelas
equipes de maneira complementar, porém enfatizando perspectivas diferentes e compreendias
em um universo que ia desde a atualização e capacitação de professores através da exposição,
adoção e troca de experiências, a uma ação direta dos temas abordados com o cotidiano dos
estudantes filhos dos agricultores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os trabalhos que se iniciaram em 26 de novembro de 2006 e se entenderam até
14 de dezembro de 2007, aconteceram “8” debates com os professores da escola local, dos
quais resultaram numa série de demandas identificadas como necessárias e prioritárias, sendo
aquelas consideradas mais urgentes pelos membros da própria comunidade, relacionadas e
postas em prática de imediato, conforme consta a seguir: 1 - Sensibilização dos estudantes e
de outros membros da comunidade para a necessidade de se usar a água de maneira racional;
2 - Recuperação das matas ciliares; 3 - Tratamento adequado para os resíduos sólidos gerados
pela população e que poluem a água e o solo da região; 4 - Combate a pratica das queimadas
na “limpeza” de solos agrícolas; 5 - Incentivo ao plantio de árvores nativas e combate à
derrubada de árvores; 6 - Estímulo à participação de outros segmentos da comunidade nestas
atividades; 7 - Inclusão de temas relacionados ao uso racional da água junto às disciplinas do
parâmetro curricular obrigatório da escola.
Estes embates, comuns na prática da extensão universitária com comunidades rurais, em
que se busca inserir a produção do conhecimento e sua apropriação pelo grupo de agricultores
familiares e pelos membros da academia (professores e estagiários), como parte integrante de
suas complementações e formações profissionais, contribuem sensivelmente para enriquecer e
fortalecer o processo dialógico entre as partes envolvidas (Brasil, 2006).
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A partir da identificação das demandas, num sucinto diagnóstico no que diz respeito à
oferta de água, os professores decidiram elaborar projetos que ao longo de sua execução
atenuassem os fatores que, por afetarem o meio ambiente, reduzem a oferta de água na
comunidade. Segundo Souza (2005) o posicionamento “social” dos seres humanos deverá
estar sempre pautado naquilo em que o meio ambiente exige para satisfazer as necessidades
dos próprios seres vivos, sejam eles humanos ou não, garantindo assim a sua sobrevivência
futura.
O somatório de todas as respostas da comunidade resultou em uma série de eventos
práticos que contaram com a participação dos professores, estudantes e voluntários da própria
região; um exemplo disto foi o mutirão de coleta seletiva de resíduos sólidos espalhados ao
longo das áreas do povoado, muito deles jogados dentro e nas margens dos principais
córregos da bacia hidrográfica local, na qual foram coletadas 3,5 toneladas de lixo no núcleo
habitacional principal, com ampla divulgação e participação da comunidade, inclusive dos
agentes de saúde, que se integraram ao processo através de uma série de informações à
população sobre a relação entre o lixo e algumas doenças presentes na comunidade, dentre
elas as doenças de veiculação hídrica. Esse fato só foi possível em função da mudança de
atitude, visível após cada etapa de trabalho, no sentido da realização da coleta seletiva dos
resíduos, que passou a acontecer em todos os pontos da comunidade e de seu entorno (Miguel
et al., 2007).
Soares (2009) afirma que diante da situação atual que se encontra a degradação do meio
ambiente em todo o mundo, torna-se necessário a compreensão dos educadores, políticos e a
sociedade organizada, uma conscientização para com os problemas ambientais, aquisição de
conhecimentos, valores e atitudes voltadas à melhoria dos ecossistemas. Ainda segundo este
autor, a questão ambiental representa uma síntese dos impasses que o atual modelo de
civilização acarreta.
Outra atividade realizada visou à recuperação das matas ciliares da principal nascente de
água da comunidade, onde foram plantadas cerca de 250 mudas de espécies nativa. Esse
evento mobilizou estudantes, professores e voluntários num grande mutirão, que contou com
a presença de especialistas na área florestal, de modo que a prática foi acompanhada de
palestras sobre a importância da atividade na manutenção e no aumento da oferta de água para
a comunidade.
Registraram-se ainda outras atividades de cunho educacional como a promoção de
gincanas ecológicas, brincadeiras, concurso de soletração, perguntas e respostas, apresentação
de fantoches, vídeos sobre a importância da água e palestras sobre os mais diversos temas
relacionados à água, buscando proporcionar à comunidade informações que permitam deter o
crescente processo de deterioração das áreas próximas às nascentes, provocadas
principalmente pela utilização de queimadas para as atividades agrícolas, além de sensibilizála sobre a importância da coleta seletiva do lixo e suas vantagens no combate a doenças
transmitidas por insetos ou mesmo pela água contaminada. Soares et al. (2007) afirmam que a
educação ambiental é o principal instrumento de transformação, sendo fundamental para o
desenvolvimento de uma consciência crítica em relação ao meio ambiente, gerando
comprometimento e responsabilidade da população nas ações de saneamento e saúde.
É importante destacar ainda que a participação e o engajamento permanente dos
estudantes, filhos dos produtores da comunidade, nestas atividades extrapolou todas as
expectativas, tornando-se um dos resultados mais relevantes ao longo de todo o processo.
Segundo Carvalho (1995), para a criança, “a escola representa sua primeira forma de
vivência social diferenciada de sua família, local, pois, de experimentar regras estabelecidas
para aprendizagem que envolva ferramentas sociais (...), sendo esta uma oportunidade ímpar
dos estudantes vivenciarem a discussão de problemas sociais que ocorrem ao redor de suas
residências e entornos da comunidade”.
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Além disso, a inclusão de temas relacionados ao meio ambiente e ao uso racional da água
nos parâmetros curriculares obrigatórios da escola tornou essa atividade um processo
permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente
e adquirem conhecimentos, conhecem novos valores, ganham habilidades a partir das
experiências que vivenciam e passam a ter, sobre os acontecimentos, capacidade de agir –
individual e coletivamente – na buscar de soluções para problemas ambientais de grande e
pequena monta dentro de menor espaço de tempo possível. Fato que concorda com Ovigli et
al. (2009), eles afirmam que no que diz respeito à Educação Básica, a legislação vigente não
permite a criação de disciplinas de Educação Ambiental, havendo recomendação de que a
mesma seja incorporada transversalmente ao currículo e é desta maneira que a temática foi
contemplada na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN.

4. CONCLUSÃO
Os trabalhos da parceria entre os projetos Espaço da Água & Universidades Cidadãs,
baseado em metodologias interdisciplinares e na parceria com a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Anália Arruda da Silva, se mostraram eficientes no sentido de promover
reflexões dos membros da comunidade sobre suas necessidades básicas e primordiais que
precisam ser trabalhadas na busca de alternativas sustentáveis de geração de renda no seu
próprio local de origem e que agridam o mínimo possível o meio ambiente.
As respostas efetivas da comunidade no que diz respeito tanto às atividades de
sensibilização da população para o uso racional da água, quanto às atividades práticas que
passaram a acontecer no sentido de reduzir doenças de veiculação hídrica e aumentar a oferta
de água através da recuperação de nascentes existentes na comunidade demonstra o grau de
maturidade e de consciência da população envolvida. Concomitantemente a essas respostas, é
importante ainda enfatizar que ao relacionar as disciplinas curriculares obrigatórias com a
questão do uso racional da água, os professores e estudantes da Escola Municipal de Ensino
Fundamental “Anália Arruda da Silva” passaram a se envolver de forma direta e permanente
com situações que no seu dia a dia ainda não eram percebidas e que permitiu a ambos os
segmentos identificar os potenciais a serem aproveitados e as possíveis soluções para
problemas crônicos que afetam diretamente as suas vidas.
Comprovou-se nesse trabalho a eficiência da parceria entre projetos de extensão rural,
bem planejados, e escolas rurais e que, pelo uso de metodologias interdisciplinares, é possível
se criar “atalhos” para acelerar os processos de desenvolvimento comunitário, sem
comprometer os valores culturais e os potenciais produtivos das regiões de abrangência. A
parceria firmada com a escola agrega uma qualidade diferenciada aos trabalhos, tornando-os
mais pertinentes e eficientes, com perspectivas de alcançar a curto e médio prazo, tempos
presentes e cidadãos futuros.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo principal estudar a dinâmica temporal da evaporação no
reservatório da usina hidrelétrica de Itumbiara, localizado na região central do Brasil. Para
tanto, foram utilizados dados de temperatura da superfície da água derivados a partir de dados
coletados pelo sensor MODIS (produto MOD11A1) e dados meteorológicos adquiridos sobre
a superfície da água. A taxa de evaporação foi obtida a partir do fluxo de calor latente,
estimada por meio de um modelo de transferência de massa. As estimativas foram realizadas
para o período entre 1/1/2010 e 31/12/2010. Os resultados mostraram que a taxa de
evaporação tende a aumentar de janeiro a setembro e depois diminui de setembro a dezembro.
O pico de evaporação ocorre durante a estação seca, quando o acumulado durante o dia pode
atingir valores próximos a 20 mm dia -1. A taxa de evaporação média obtida para a estação
chuvosa foi 3,66 mm dia-1 e de 8,25 mm dia-1 para a estação seca. O volume total de água
evaporada no reservatório de Itumbiara durante o ano de 2010 foi estimado em cerca de 1,7
bilhões de m³ (2.300 mm), o que representa 10% do volume total do reservatório. Os
resultados obtidos sugerem que a advecção é o principal mecanismo de transporte que
governa a evaporação no reservatório de Itumbiara. Os processos convectivos contribuem de
maneira secundária para a evaporação no reservatório de Itumbiara.
Palavras-chave: evaporação, reservatórios tropicais, sensoriamento remoto, MODIS.

Assessment of temporal dynamics of evaporation in the Itumbiara
reservoir, GO, using remote sensing data
ABSTRACT
The object of this work was to study the dynamics of evaporation in the Itumbiara
reservoir, located in Central Brazil, using MODIS-derived water surface temperature (product
MOD11A1) and meteorological data acquired over the water surface. The evaporation rates
were derived from latent heat flux, estimated through a mass transfer model. The estimates
were carried out for the period between 1/1/2010 and 31/12/2010. The results showed that
evaporation rate tends to increase from January to September and then decrease from
September to December. The evaporation rate reached values near 20 mm day-1 in Itumbiara
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reservoir during the dry season in 2010. The mean evaporation rate for the wet season was
3.66 mm day-1 and 8.25 mm day-1 for the dry season. The total water volume evaporated from
Itumbiara reservoir during 2010 was estimated at about 1.7 billion m³ (2,300 mm) which
represents 10% of total reservoir volume. The results suggest that advection is the main
transport mechanism which drives the evaporation in Itumbiara. The convective processes
contribute secondarily to evaporation in Itumbiara reservoir.
Keywords: evaporation, tropical reservoirs, remote sensing, MODIS.

1. INTRODUÇÃO
A evaporação é um dos principais processos envolvido no balanço hídrico e de calor em
lagos e reservatórios, sendo responsável por transferir grandes quantidades de água e energia
(por meio do fluxo de calor latente) para a atmosfera (Lenters et al., 2005). A quantificação
acurada da taxa de evaporação nestes sistemas é necessária para uma melhor compreensão do
papel que desempenham na dinâmica do clima, tanto em nível local, regional e até mesmo
global (Bates et al., 1993). Além disso, o estudo da variação temporal da evaporação ao longo
do ano permite a quantificação acurada das perdas anuais de água, o que é de grande
importância do ponto de vista da gestão e operação de reservatórios destinados à geração de
energia elétrica, irrigação e abastecimento de água.
A quantidade de água evaporada na superfície livre de um reservatório varia
principalmente em função de forçantes meteorológicas, tais como radiação solar incidente,
velocidade do vento, umidade relativa, temperatura do ar e pressão atmosférica.
Secundariamente, parâmetros de qualidade da água e características físicas do reservatório
(p. ex. área superficial e profundidade) também podem afetar as taxas de evaporação
(Brutsaert, 1982).
A evaporação é uma variável difícil de ser medida diretamente. Entretanto, existem
diferentes métodos desenvolvidos para a estimativa indireta da taxa de evaporação, sendo os
mais citados na literatura o método do balanço hídrico, balanço energético, modelos
aerodinâmicos, modelos híbridos (combinando balanço hídrico e energético), modelos
empíricos e correlação de vórtices turbulentos (Brutsaert, 1982; Melesse et al., 2009).
Convencionalmente estes métodos são aplicados utilizando dados medidos pontualmente,
sem considerar a variação espacial e temporal da taxa de evaporação. Tal fato reflete em
estimativas pouco confiáveis sobre grandes corpos d’água, como é o caso da maioria dos
reservatórios destinados à geração de eletricidade no Brasil. Além disso, os altos custos e
logística envolvida para a coleta de dados in situ muitas vezes inviabiliza o monitoramento
contínuo e com alta frequência temporal das variáveis meteorológicas e limnológicas
envolvidas na estimativa da evaporação (Stech et al., 2006).
Desta forma, a utilização conjunta de dados coletados por sensores remotos e por
estações telemétricas pode ser uma alternativa adequada para investigar a dinâmica temporal
da evaporação nos grandes reservatórios hidrelétricos do Brasil. Esta abordagem apresenta as
seguintes vantagens em relação ao método convencional: coleta continua e sistemática de
dados, coleta não intrusiva, visão sinótica de grandes áreas, possibilidade de avaliar a variação
espacial da evaporação e frequência de amostragem geralmente maior do que a utilizando
técnicas convencionais. Por outro lado apresenta a desvantagem de ser dependente das
condições meteorológicas para a coleta dos dados (no caso de sensores ópticos).
Neste contexto podemos destacar o sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer, Justice et al., 1998) como um dos principais instrumentos de
sensoriamento remoto para estudos ambientais. As diversas aplicações dos dados coletados
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pelo MODIS proporcionaram melhorias no monitoramento de ambientes terrestres, aquáticos
e da atmosfera, subsidiando diversas pesquisas, com fornecimento contínuo de dados e
produtos padronizados (Justice et al., 1998). A bordo das plataformas EOS-TERRA e EOSAQUA, o MODIS possui alta sensibilidade radiométrica (12 bits) em 36 bandas espectrais
que variam em comprimento de onda de 400 nm a 14400 nm (Justice et al., 1998). Devido à
posição de suas bandas espectrais, alta sensibilidade radiométrica e a relativa facilidade de
acesso aos dados, o sensor MODIS tem se tornado um atrativo para diversas aplicações, tais
como, agricultura, ecologia, oceanografia e limnologia (Rudorff et al., 2007).
Baseado neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a dinâmica
temporal da evaporação no reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Itumbiara utilizando
dados coletados pelo sensor MODIS, dados telemétricos e o modelo aerodinâmico para
transferência de massa proposto por Verburg e Antenucci (2010). Este modelo considera a
estabilidade da atmosfera nas estimativas da evaporação, o que é fundamental para lagos e
reservatórios localizados na região tropical (Verburg e Antenucci, 2010).
Na Seção 2 são apresentados os materiais e métodos utilizados para desenvolver o
trabalho. Em seguida (Seção 3) são apresentados os resultados e discussões. A influência das
variáveis ambientais e o efeito da passagem de frentes frias sobre a evaporação são
analisados. Por fim são apresentadas as conclusões do trabalho (Seção 5).

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Descrição da área de estudo
A área escolhida para o desenvolvimento do trabalho foi o reservatório da UHE
Itumbiara. Este reservatório está localizado na bacia hidrográfica do Rio Paraná (18°25’S e
49°06’O), bioma Cerrado, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Goiás, região central
do Brasil (Figura 1). Foi formado pelo barramento do rio Paranaíba, resultando na inundação
de seus principais tributários, os rios Corumbá e Araguari.

Figura 1. Localização do reservatório da UHE Itumbiara na divisa
entre os estados de Minas Gerais e Goiás, região central do Brasil.

O reservatório da UHE Itumbiara possui uma área inundada de 778 km² e um volume
total de 17 bilhões de m³. O nível máximo de armazenamento está localizado na cota 520 m
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acima do nível do mar (ELETROBRÁS-FURNAS, 2012). Com seis unidades em operação,
totalizando uma capacidade instalada de 2.082 MW, se constitui na maior usina do SistemaFURNAS (ELETROBRÁS-FURNAS, 2012). Do ponto de vista operacional o reservatório da
UHE Itumbiara apresenta um período de enchente, que vai de novembro a maio, e um período
de vazante, de junho a outubro, com variações no nível d’água que podem chegar a 10 m ao
longo do ano. O nível máximo de cheia ocorre em meados do mês de maio e o nível mínimo
ocorre no início do mês de dezembro (Alcântara e Stech, 2011).
O clima na região de Itumbiara é caracterizado por duas estações bem definidas sendo
uma estação seca, que vai de abril a setembro, e uma estação chuvosa, que vai de outubro a
março (Alcântara e Stech, 2011). A precipitação média varia entre 2 mm (período seco) e
315 mm (período chuvoso) (Figura 2a). Na estação chuvosa, a velocidade média dos ventos
varia entre 1,6 e 2,0 m s-1 alcançando cerca de 3,0 m s-1 na estação seca, com direção
preferencial do vento sudeste (Figura 2a). A temperatura do ar varia entre 25 °C a 26 °C na
estação chuvosa e decresce para 21 °C na estação seca (Figura 2b). A umidade do ar possui
um comportamento semelhante à temperatura do ar, porém com um pequeno deslocamento
dos valores mínimos para o mês de setembro (47%), alcançando valores de aproximadamente
80% na estação chuvosa (Figura 2b). Em média ocorrem 11 passagens de frentes frias por ano
sobre a região de Itumbiara (Figura 2c), sendo que a maior parte destes eventos ocorre durante
a época seca (inverno) (Curtarelli, 2012). Os meses de maio e setembro são os que apresentam
a maior frequência de eventos, com duas passagens em média em cada mês (Curtarelli, 2012).

Figura 2. Caracterização climática da área do reservatório de Itumbiara: (a) precipitação
(linha azul) e velocidade do vento (linha tracejada vermelha), (b) umidade relativa (linha
azul) e temperatura do ar (linha tracejada azul), (c) número de passagem de frentes frias.
Fonte: Adaptado de Alcântara e Stech (2011) e Curtarelli (2012).
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2.2. Dados obtidos in situ
O conjunto de dados coletados in situ utilizados neste trabalho compreendeu dados
meteorológicos obtidos a partir do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do
Instituto Nacional de Meteorologia (BDMEP/INMET) e de dados coletados por um sistema
autônomo de coleta de dados chamado de ‘SIMA’ - Sistemas Integrado de Monitoramento
Ambiental (Stech et al., 2006), fundeado no reservatório de Itumbiara (ver localização na
Figura 1). O SIMA consiste em um conjunto de hardware e software para a coleta de dados,
climatológicos e limnológicos com alta frequência temporal, e monitoramento em tempo
quase real de sistemas aquáticos. É composto por um sistema independente formado por uma
boia toroidal ancorada, na qual os sensores meteorológicos, limnológicos e a antena de
transmissão de dados são fixados. Os dados são coletados automaticamente com frequência
horária e transmitidos via enlace de satélites e de um sistema de recepção de sinais dos em
terra. Informações adicionais sobre o SIMA, bem como a localização dos reservatórios
monitorados, podem ser obtidas em <http://www.dsr.inpe.br/hidrosfera/sima/sima.php>. A
Tabela 1 apresenta um resumo dos dados meteorológicos obtidos in situ utilizados para a
estimativa da evaporação.
Tabela 1. Resumo dos dados in situ disponíveis para a estimativa da evaporação no
reservatório da UHE Itumbiara.
Variável

Frequência

Período

Fonte

Velocidade do vento

Horária

03/2009-09/2011

SIMA

Temperatura do ar

Horária

03/2009-09/2011

SIMA

Umidade relativa do ar

Horária

03/2009-09/2011

SIMA

Pressão atmosférica

3 vezes ao dia¹

01/1970-04/2012

Rede INMET

Nota: ¹ Medido nos horários sinóticos: 00:00,12:00 e 18:00 (UTC).

2.3. Dados obtidos por sensoriamento remoto
Os dados obtidos por sensoriamento remoto utilizado neste trabalho compreendeu o
produto MODIS/Terra V5 LST/E L3 Global 1 km Grid (MOD11A1), que fornece estimativas
diárias (dia e noite) da temperatura da superfície da terra e corpos d’água continentais com
uma resolução espacial de 1 km. O produto MOD11A1 é gerado a partir de um algoritmo do
tipo split window, utilizando sete bandas espectrais do sensor MODIS localizadas nas regiões
do infravermelho de ondas curtas (Short Wave Infrared, SWIR) e do infravermelho termal
(Thermal Infrared, TIR). Este algoritmo é baseado na absorção diferencial em bandas
adjacentes na região do infravermelho (Wan, 2008). Este produto já foi avaliado para a
estimativa da temperatura e dos fluxos de calor em Itumbiara e são considerados confiáveis
(Alcântara et al., 2010). As principais características do produto MOD11A1 são apresentadas
na Tabela 2.
A série temporal de imagens MOD11A1 para o ano de 2010 foi obtida gratuitamente
através do seguinte portal na internet http://reverb.echo.nasa.gov/. Cada arquivo do produto
MOD11A1 possui 12 conjuntos de dados científicos (Scientific Data Sets, SDS), sendo:
temperatura da superfície, controle de qualidade, horário das observações, ângulo de
visada/zênite, cobertura de nuvens, emissividade das bandas 31 e 32 por tipo de cobertura do
solo. Neste trabalho foram utilizadas apenas as estimativas de temperatura da superfície da
água obtidas durante o dia (10h30 horário local).
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Tabela 2. Principais características dos produtos MOD11A1.

Cobertura temporal

03/2000– Atual

Área imageada

~ 1100 km x 1100 km

Dimensão da imagem

1200 x 1200 (linhas/colunas)

Resolução espacial

~1000 m (0,928 km)

Projeção

Senoidal

Tamanho do cada arquivo

2,1 MB

Formato dos dados

HDF-EOS

Nível de processamento

3

Número de SDS

12

Fonte: USGS (2013).

2.4. Preprocessamento do produto MOD11A1
A etapa de preprocessamento foi realizada utilizando o aplicativo MODIS Reprojection
Tools (MRT), sendo realizados os seguintes passos: recorte da área de interesse (entre as
coordenadas 18,25°S 49,12°O e 18,47°S 48,79°O), reprojeção das imagens para o sistema de
coordenadas planas UTM zona 22 sul com datum WGS 84 e reamostragem para 100 m. A
reamostragem foi realizada utilizando o método do vizinho mais próximo. A conversão dos
valores de nível de cinza, NC, para temperatura da água, T w (°C), foi realizada conforme
descrito em Wan (2009):
[1]
em que:
0,02 é o fator de escala indicado em Wan (2009) e 273 é a constante utilizada para
transformar de Kelvin para °C.
2.5. Estimativa da taxa de evaporação
A estimativa da taxa de evaporação instantânea, E inst* (m s1), no reservatório da UHE
Itumbiara, para o período entre 01/01/2010 e 31/12/2010, foi realizada utilizando um método
aerodinâmico de transferência de massa, onde as estimativas de evaporação foram derivadas a
partir do fluxo de calor latente (Verburg e Antenucci, 2010):
[2]
em que:
w é a densidade da água (kg m-3), LV é o calor latente de vaporização (J kg-1) e E é o
fluxo de calor latente (W m-2) obtido por meio do método aerodinâmico (Equação 2):
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(

)

[3]

em que:
a é a densidade do ar (kg m-3), CE é o coeficiente de transferência de calor latente, U 10 é
a intensidade do vento na altura padrão de 10 metros acima do nível da água (m s -1), ew é a
pressão de vapor saturado ao nível da água (mbar), ea é a pressão de vapor do ar e p é a
pressão atmosférica (mbar). Valores positivos de E indicam perdas de calor do reservatório
para atmosfera; efeitos de condensação foram desprezados.
Para o calculo do fluxo de calor latente e da evaporação primeiramente o vento coletado
pelo sensor do SIMA a 3 m acima da superfície da água foi convertido para a altura padrão de
10 m utilizando a seguinte equação (Schertzer et al., 2003):
(

)

[4]

em que:
Uz é a velocidade do vento (m s -1) observada a uma dada altura z (m) (neste caso
z = 3 m). A densidade do ar foi estimada utilizando a seguinte equação (Verburg e Antenucci,
2010):
[

(

)]

[5]

em que:
Ra é a constante dos gases para o ar úmido (J kg K-1) e pode ser estimada por:
(

(

[6]

))

A pressão de vapor do ar foi estimada utilizando a seguinte equação:
[7]
em que:
Rh é a umidade relativa do ar medida pelo SIMA (%); e e a,sat é a pressão de vapor
saturado do ar (mbar). Para estimar a pressão de vapor saturado ao nível da água e do ar foi
utilizada a equação de Magnus-Tetens (Tennessee Valley Authority, 1972):
[

(
[

[8]

)]
(

)]

[9]

O calor latente de vaporização foi estimado de acordo com Verburg e Antenucci (2010):
[11]
Para estudos com escalas de tempo sazonal, o coeficiente de transferência de calor
latente, CE, pode ser considerado constante, uma vez que o balanço de calor é autorregulador.
Isto é, sub estimativas das perdas de calor pelo reservatório irão recorrer em um aumento da
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temperatura da água, enquanto que uma super estimativa das perdas de calor acarretará no
resfriamento da água Imberger e Patterson (1990). Entretanto para estudos em escalas de
tempo menores (i.e. de horas até dias) esta consideração não é suficiente, devido à alta inércia
termal da água na camada superficial do reservatório. Nestes casos, a estabilidade da
atmosfera e a rugosidade da superfície da água introduzem uma variabilidade considerável no
CE, devendo então ser corrigido (Imberger e Patterson, 1990). Neste estudo C E foi corrigido
levando em consideração a estabilidade da camada atmosférica superficial, aplicando a
abordagem iterativa proposta por Hicks (1975), descrita por Imberger e Patterson (1990). Para
tanto o CE foi estimado por:

[ (

)

[12]

]

em que:
k é a constante de von Kárman (= 0,41); CD é o coeficiente de transferência de
momentum; zE é o comprimento de rugosidade para troca de calor latente (m); e E são
funções que variam de acordo com a estabilidade atmosférica (Brutsaert, 1982). O coeficiente
de transferência de momentum foi estimado por:
[ ( )

[13]

]

em que:
M são funções que variam de acordo com a estabilidade atmosférica e z 0 é o
comprimento de rugosidade para transferência de momentum (m) e pode ser estimado por
(Verburg e Antenucci, 2010):
(

)

(

[14]

)

em que:
 é o coeficiente de Charnock (= 0,0013); u* é a velocidade de cisalhamento do vento
(m s ); g é a aceleração da gravidade (= 9,81 m² s -1); e é a viscosidade cinemática do ar
(m² s-1). A velocidade de cisalhamento do vento foi estimada conforme Imberger e Patterson
(1990):
-1

(

[15]

)

A viscosidade cinemática do ar pode ser obtida por meio da seguinte equação (Verburg e
Antenucci, 2010):
[16]
em que:
 é a viscosidade dinâmica do ar (kg m-1 s-1) obtida por (Montgomery, 1947):
[17]
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O comprimento de rugosidade para transferência de calor latente foi estimado utilizando
a seguinte equação (Verbug e Antenucci, 2010):
(

[18]

)

em que:
Re é o número de Reynolds para determinação da rugosidade e pode ser estimado por:
[19]
O processo iterativo iniciou-se utilizando valores de CD, e CE estimados considerando a
atmosfera neutra. Em cada iteração foram estimados os novos coeficientes de transferência, os
fluxos de calor, o comprimento de Monin-Obukhov, L (m), o parâmetro de estabilidade
atmosférica, , e o valor das funções de estabilidade (M e E). A estimativa do comprimento
de Monin-Obukhov foi realizada de acordo com MacIntyre et al. (2002):
(

(

)

[20]

)

em que:
TV é a temperatura virtual do ar (K) e pode ser obtida pela seguinte equação:
)[

(

(

[21]

)]

H é o fluxo de calor sensível (W m-2) obtido por:
(

)

[22]

em que:
Ca é calor específico do ar (= 1003 J kg-1 K-1) e CH é o coeficiente de transferência de
calor sensível, neste caso consideramos CH=CE (Zeng et al., 1998). O parâmetro de
estabilidade atmosférica foi calculado de acordo com Brutsaert (1982):
[23]

⁄

Por fim a funções de estabilidade atmosférica foram estimadas a partir das seguintes
relações (Imberger e Patterson, 1990):
Para > 0 (ou seja, atmosfera estável):
(

[24]

)
(
(

Para < 0 (ou seja, atmosfera instável):
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(

[
[

(

)

]

)

(

[

)

[27]

]

[28]

]

em que:
X = (1-16.)1/4. Segundo Imberger e Patterson (1990), estas relações foram testadas para
a faixa entre -15 < < 15. Sendo assim foi imposto um limiar de corte para , onde ||max =
15, durante as estimativas. O processo iterativo repetiu-se até que as estimativas do
comprimento de Monin-Obukhov convergissem, aceitando um limiar de variação de 0,001%
em relação ao estimado na iteração anterior (Imberger e Paterson, 1990; MacIntyre et al.,
2002). Após a correção dos coeficientes de transferência, o fluxo de calor latente foi
calculado utilizando a Equação 3 e a taxa de evaporação instantânea utilizando a Equação 2.
A evaporação diária, E* (mm dia -1), foi estimada considerando a taxa de evaporação
instantânea constante ao longo de todo o dia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 365 imagens MODIS (produto MOD11A1) disponíveis para o ano de 2010, 203
imagens (57%) apresentaram condições livre de nuvens sobre o reservatório da UHE
Itumbiara, sendo estas utilizadas na estimativa da taxa de evaporação instantânea. A maior
parte das imagens descartadas devido à presença de nuvens foi durante os meses do verão
(33%), quando a ocorrência de nuvens é mais frequente na região de Itumbiara.
A Figura 3 apresenta o fluxo de calor latente (Figura 3a) e a taxa de evaporação
instantânea (Figura 3b), estimados para o ano de 2010 utilizando o produto MODIS
MOD11A1. O fluxo de calor latente variou entre -0,66 W m-2 e -561 W m-2, sendo os maiores
valores observados durante o período seco (julho-setembro). Este comportamento é similar ao
observado por Verburg e Antenucci (2010) no lago Tanganiyka, África, e pode ser explicado
devido ao fato de que durante os meses de inverno a umidade do ar é tipicamente mais baixa
na região de Itumbiara (~47% de umidade relativa), aumentando assim o gradiente de pressão
de vapor entre a superfície do reservatório e o ar, e consequentemente aumentando o fluxo de
calor latente (ver Equação 2). Além disso, a intensidade do vento e a ocorrência de frentes
frias são superiores durante os meses do inverno o que contribui para a intensificação do fluxo
de calor latente (ver Figura 2). A taxa de evaporação instantânea variou entre 2,3x10 -4 mm s-1
e 2,7x10-7 mm s-1 durante o período analisado, e assim como o fluxo de calor latente, os
maiores valores foram observados durante os meses de julho e setembro. O valor médio
obtido para taxa de evaporação ao longo do período analisado foi de 7,3 x10 -5 mm s-1, o que
representa a evaporação de aproximadamente 57 m³ a cada segundo pelo reservatório de
Itumbiara.
A evaporação diária média para o ano de 2010 foi de estimada em aproximadamente
6,3 mm dia-1, variando entre 3,66 mm dia -1 (período chuvoso) e 8,25 mm dia -1 (período seco).
Vale ressalta que estes valores foram superiores aos observados por Hernandez (2007) no lago
do reservatório de Ilha Solteira (4,9 mm dia-1), entretanto a variação intra-anual apresentou
comportamento semelhante. A Figura 4 apresenta a evaporação diária média para cada mês ao
longo de 2010. Os meses de julho, agosto, setembro e outubro apresentam valores de taxa de
evaporação acima da média, enquanto que os demais meses apresentam valores inferiores à
média. Setembro foi o mês que apresentou a maior taxa de evaporação (11,3 mm dia -1 em
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média) e março foi o mês que apresentou a menor taxa de evaporação (2,75 mm dia -1 em
média).
(a)

(b)

Figura 3. (a) Fluxo de calor latente e (b) taxa de evaporação instantânea,
obtidos a partir do produto MOD11A1.

Figura 4. Variação intra anual da evaporação diária. A linha tracejada indica a
média para o ano (6,3 mm dia-1).

Do ponto de vista sazonal, a maior parte da evaporação ocorre nos meses de inverno e
primavera, responsáveis 31% e 32% respectivamente da evaporação total no ano. Os meses de
verão contribuem com aproximadamente 17% do total evaporado e os meses de outono com
20%.
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O total acumulado de água evaporada no reservatório da UHE Itumbiara durante o ano de
2010 foi estimado em aproximadamente 2.300 mm, o que representa aproximadamente 114%
do total precipitado neste ano (2.018 mm ano -1 valor obtido com base nos dados
disponibilizados pela Agência Nacional de Águas) e 4% da vazão de entrada (1.213 m³ s -1,
valor médio para o ano de 2010, obtido com base em dados fornecidos por ELETROBRÁSFURNAS). Considerando uma área inundada de 778 km², o volume de água evaporado
durante o ano de 2010 no reservatório da UHE Itumbiara foi da ordem de 1,7 bilhões de m³, o
que representa aproximadamente 10% do volume total do reservatório (17 bilhões de m³). A
título de comparação, a evaporação total anual foi estimada em 16,2% do volume útil do
reservatório de Sobradinho e aproximadamente 10,2% do volume útil do reservatório de Ilha
Solteira (Pereira, 2004; Hernandez, 2007).
Vale ressaltar que a evaporação total estimada para o ano de 2010 por meio das imagens
MODIS foi aproximadamente 42% inferior ao valor estimado por Assireu et al. (2012) para o
período entre 15/02/09 até 16/04/10 (3.950 mm ano -1) utilizando dados medidos in situ e uma
versão simplificada do método de Penman proposto por Linacre (1993). Apesar disto, o valor
estimado por meio das imagens MODIS neste trabalho é coerente com a literatura, sendo
semelhante aos valores encontrados por Hernandez (2007) para o reservatório de Ilha Solteira,
São Paulo, 1.772 mm ano -1, e por Pereira (2004) para o reservatório de Sobradinho, Bahia,
2.026 mm ano -1.
3.1. Fatores ambientais que influenciam a evaporação em Itumbiara
A fim de verificar quais variáveis ambientais mais influenciaram na taxa de evaporação
instantânea foi realizada uma análise da correlação entre a taxa de evaporação e algumas
variáveis ambientais envolvidas em sua estimativa. A Figura 5 apresenta o resultado desta
análise (valores normalizados). Dentre as variáveis selecionadas para esta análise, a
temperatura do ar (Figura 5a), temperatura da água (Figura 5b) e pressão atmosférica
(Figura 5f) foram as variáveis que apresentaram menor correlação com a taxa de evaporação
instantânea, sendo capazes e explicar apenas 1%, 7% e 8%, respectivamente, da variação.
Por outro lado, velocidade do vento (Figura 5e) e gradiente de umidade específica
(Figura 5d) foram as que apresentaram os maiores coeficiente de correlação com a taxa de
evaporação instantânea. Estas variáveis foram capazes de explicar sozinhas aproximadamente
56% (r² = 0,56; p-valor < 0.01) e 26% (r² = 0,26; p-valor < 0.01), respectivamente, da
variação observada na taxa de evaporação.
Vale ressaltar que a taxa de evaporação instantânea apresentou relação linear positiva de
moderada a forte com o vento (r = 0,75) e relação linear positiva moderada com o gradiente
de umidade (r = 0,50), ou seja, quanto maior a velocidade do vento e o gradiente de umidade
do ar, maior é a taxa de evaporação. Estas características são observadas durante os meses do
inverno em Itumbiara, quando a frequência de passagem de frentes frias é maior e a
velocidade do vento pode alcançar 10 m s -1 e a umidade do ar atingir níveis críticos, abaixo
dos 20% (Curtarelli, 2012).
O gradiente de temperatura entre a superfície da água e o ar também apresentou baixa
correlação com a taxa de evaporação instantânea, sendo capaz de explicar 15% (r² = 0,15; pvalor < 0,01) da variação observada (Figura 5c). Apesar disto, estas duas variáveis
apresentaram uma relação linear positiva moderada (r = 0,40), ou seja, quanto maior o
gradiente de temperatura entre a superfície do reservatório e o ar maior é a taxa de
evaporação.
Os resultados encontrados aqui indicam que os mecanismos convectivos (i.e. devido ao
gradiente de temperatura) possuem papel secundário no processo de evaporação no
reservatório da UHE Itumbiara, sendo mais importantes durante os meses de verão, quando a
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diferença de temperatura entre a água e o ar é maior e a intensidade do vento é menor.
Durante os meses de inverno os mecanismos advectivos (i.e. ação mecânica do vento
renovando as massas de ar sobre o reservatório) são mais eficientes, renovando as massas de
ar sobre o reservatório constantemente.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5. Variação da taxa de evaporação instântanea em função das variáveis ambientais
(valores normalizados): (a) temperatura do ar, (b) temperatura da água, (c) gradiente de
temperatura (Tw-Ta), (d) gradiente de pressão de vapor (ew-ea), (f) velocidade do vento a 10
metros e (g) pressão atmosférica.

3.2. Efeito das frentes frias sobre a evaporação
A passagem de frentes frias sobre a região de Itumbiara é um evento recorrente ao longo
do ano, sendo a maior frequência observada durante os meses de inverno (Curtarelli, 2012). O
deslocamento destes sistemas pode provocar quedas na temperatura e umidade relativa do ar
de cerca de 3,5 °C e 30%, respectivamente. Já a velocidade do vento aumenta em torno de
80%, podendo chegar a 9 m s-1. A direção do vento muda de nordeste para sul/sudoeste. A
Figura 6 apresenta parte da série temporal coletada pelo SIMA ao longo do ano de 2010,
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evidenciando as mudanças ambientais causadas pela passagem de frentes frias. F1, F2, F3, F4
e F5 indicam o período de atuação de 5 frentes frias entre abril e maio de 2010, identificados
por meio da análise dos dados do SIMA e confirmados através do boletim Climanálise do
CPTEC/INPE (disponível em: http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim).

Figura 6. Séries temporais de dados meteorológicos e limnológicos coletados
pelo SIMA entre 28/04/2010 e 15/06/2010, com frequência horária: (a)
velocidade do vento, (b) direção do vento, (c) radiação de ondas curtas incidente
na superfície do reservatório, (d) temperatura do ar (linha azul) e da água a 1,5 m
de profundidade (linha vermelha) e (e) umidade relativa do ar.
Fonte: Curtarelli (2012).

Durante a passagem de uma frente fria a taxa de evaporação instatânea aumenta em
média 53% quando comparado com dias que antecedem a passagem da frente fria, podendo
chegar a 1,6x10-4 mm s-1 (Figura 7a,b). Este valor representa a evaporação de 125 m³ a cada
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segundo pelo reservatório. De um a dois dias após a passagem das frentes frias as condições
meteorológicas se reestabelecem e a taxa de evaporação reduz (Figura 7c), atingindo valores
próximos ao observados antes da passagem da frente.

Figura 7. Variação espacial da taxa de evaporação instantânea obtida por meio do produto
MOD11A1. (a) antes de F2 (7/05/2010), (b) durante F2 (13/05/2010) e (c) após F2 (15/05/2010).

Do ponto de vista espacial, as maiores taxas são observadas na região litoral do
reservatório, onde as profundidades são menores. Entretanto, cabe ressalta que estas áreas
correspondem apenas a uma pequena fração da área total do reservatório, sendo o maior
volume evaporado na zona pelágica.

4. CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo avaliar a aplicabilidade de dados coletados por estações
telemétricas e pelo sensor MODIS (produto MOD11A1) na estimativa da taxa de evaporação
no reservatório da UHE Itumbiara utilizando um modelo de transferência de massa. As
principais conclusões são:
O reservatório da UHE Itumbiara perde em média 6,3 mm dia -1 por meio da evaporação,
o que representa aproximadamente 4,5 milhões de m³ dia -1. As perdas de água por evaporação
são maiores durante os meses do inverno (8,25 mm dia -1) do que nos meses de verão (3,66
mm dia-1) em Itumbiara.
Aproximadamente 10% do volume total do reservatório da UHE Itumbiara s evaporado
ao longo do ano, o que representa aproximadamente 1,7 bilhões de m³ de água que são
transferidos do reservatório para a atmosfera em forma de umidade.
A taxa de evaporação no reservatório da UHE Itumbiara é primeiramente controlada pela
ação do vento (processos advectivos) e pelo gradiente de umidade entre a superfície do
reservatório e o ar. Secundariamente, os processos convectivos também contribuem para a
evaporação em Itumbiara. A ocorrência de frentes frias ajuda a promover o aumento da
evaporação no reservatório da UHE Itumbiara.
A utilização de dados MODIS (produto MOD11A1) e telemétricos para a estimativa da
evaporação em reservatórios hidrelétricos tropicais se mostrou uma boa alternativa a falta de
dados coletados in situ. Apesar da moderada resolução espacial do produto MOD11A1
(1 km), que muitas vezes inviabiliza seu uso para pequenos corpos d’água, é possível extrair
uma grande quantidade de pixels puros na maioria dos reservatórios brasileiros, devido a sua
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grande extensão. Além disso, sua resolução temporal (duas imagens por dia) é considerada
adequada para estudo de sistemas aquáticos.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi estudar o tratamento de líquido percolado de aterro sanitário
in natura, a partir da combinação de processos oxidativos avançados. Mais especificamente,
comparou-se a catálise heterogênea (com TiO2) versus catálise homogênea (com H2O2),
ambas fotoirradiadas com luz solar. O líquido percolado utilizado foi proveniente do aterro
sanitário da cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, Brasil. Tais experimentos
foram realizados em um reator semi-batelada aberto para a absorção das radiações UV solar,
com tempo de reação de 120 min. Os fatores estudados para comparar os dois processos
catalíticos foram: diluição do líquido percolado, concentração de TiO 2 na placa, quantidade de
H2O2 em excesso e pH. Os fatores e seus respectivos níveis (-1, 0 e 1) foram organizados em
um planejamento fracionado 24-1 em duplicata e com triplicata no ponto central, resultando em
uma matriz experimental com 19 tratamentos. O líquido percolado apresentou baixa
degrabilidade, com reduções de NOPC após tratamentos fotocatalíticos variando de 1% até no
máximo 24,9%. Quando se considera cada fator isoladamente, nem a catálise homogênea com
H2O2 e nem a heterogênea com TiO2 conseguiram degradar o líquido percolado, não
resultando em reduções significativas nos teores de NOPC. Por outro lado, o uso combinado
da catálise com H2O2 e TiO2 resultou nas maiores reduções do NOPC. A condição ótima para
redução do NOPC foi obtida em pH 7, diluição líquido percolado:água na proporção
1:1 (v v-1), excesso de 12,5% de H2O2 e revestimento da placa do reator com 0,025 g cm-2 de
TiO2.
Palavras-chave: Processos Oxidativos Avançados, catálise homogênea e heterogênea, fotoirradiação,
TiO2, peróxido de hidrogênio, líquido percolado de aterro sanitário.

Combination of sunlight irradiated oxidative processes for landfill
leachate: heterogeneous catalysis (TiO2) versus homogeneous catalysis
(H2O2)
ABSTRACT

The objective of this work was to study the treatment of landfill leachate liquid in nature,
after the use of a combination of advanced oxidation processes. More specifically, it
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compared heterogeneous catalysis with TiO2 to homogeneous catalysis with H2O2, both under
photo-irradiated sunlight. The liquid used for the study was the leachate from the landfill of
the city of Cachoeira Paulista, São Paulo State, Brazil. The experiments were conducted in a
semi-batch reactor open to the absorption of solar UV radiation, with 120 min reaction time.
The factors and their respective levels (-1, 0 and 1) were distributed in a experimental design
24-1 with duplicate and triplicate in the central point, resulting in an array with 19 treatment
trials. The studied factors in comparing the two catalytic processes were: liquid leachate
dilution, TiO2 concentration on the reactor plate, the H2O2 amount and pH level. The leachate
had low photo-catalytic degradability, with NOPC reductions ranging from 1% to a maximum
of 24.9%. When considering each factor alone, neither homogeneous catalysis with H 2O2, nor
heterogeneous catalysis with TiO2, could degrade the percolated liquid without significant
reductions (5% level) in total NOPC. On the other hand, the combined use of homogenous
catalysis with H2O2 and heterogeneous catalysis H2O2 resulted in the greatest reductions in
NOPC. The optimum condition for the NOPC reduction was obtained at pH 7, dilution of
percolated:water at 1:1 (v v-1) rate; excess of 12.5% H2O2 and coating plate reactor with
0.025 g cm-2 TiO2.
Keywords: Advanced Oxidation Processes, homogeneous and
photoirradiation, TiO2, hydrogen peroxide, liquid leachate from landfill.

heterogeneous

catalysis,

1. INTRODUÇÃO
A fração orgânica dos resíduos sólidos dispostos nos lixões ou nos aterros é submetida
aos processos físicos, químicos e biológicos gerados durante a decomposição anaeróbia,
dando origem a efluentes líquidos e gasosos. A fração líquida, conhecida como líquido
percolado de lixo (ou chorume), é originada pela umidade natural presente nos resíduos, pelo
processo de decomposição da matéria orgânica e pela água da chuva que percola sobre a
massa de resíduo (Telles, 2010). Por apresentar substâncias altamente solúveis, pode escorrer
e alcançar as coleções hídricas superficiais ou até mesmo infiltrar-se no solo e atingir as águas
subterrâneas, comprometendo sua qualidade e potenciais usos (Bertazzoli e Pelegrini, 2002).
Os líquidos como o percolado de aterros sanitários podem apresentar recalcitrância e
baixa degradabilidade. As características principais que conferem recalcitrância e baixa
degradabilidade ao percolado são: elevada carga orgânica; elevada concentração de espécies
químicas contendo núcleos aromáticos condensados (ex.: substâncias húmicas), as quais
absorvem intensamente a radiação fornecida (ultravioleta e visível) diminuindo o rendimento
quântico do processo de formação de radicais hidroxila (Moza et al., 1995; Aguer e Richard,
1996); elevada concentração de espécies sequestrantes de radicais hidroxila (ex.: Cl-, PO43-),
as quais tendem a formar ânions radicais que diminuem a eficiência do tratamento
fotoquímico (Lu et al., 1997) e caráter tensoativo das substâncias húmicas, as quais, quando
acima da sua concentração micelar crítica, induzem à formação de espumas que desfavorecem
o processo de oxidação (Rauem et al., 2002).
Devido a estas características, os Processos Oxidativos Avançados (POAs) surgem como
uma alternativa para ajudar a degradação do líquido percolado. Esses processos baseiam-se na
geração do radical hidroxila (altamente oxidante), o que pode levar à completa mineralização
de compostos orgânicos (formação de gás carbônico e água) (Silva et al., 2009).
O Processo Oxidativo Avançado pode ser influenciado por alguns fatores importantes do
ponto de vista cinético, como pH, temperatura, concentração do catalisador e concentração do
efluente. Para avaliar e aperfeiçoar o efeito desses fatores existe o planejamento experimental,
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que é baseado em princípios estatísticos que permitem conduzir o mínimo de experimentos e
estudar o efeito que cada variável exerce sobre o resultado final (Barros Neto et al., 1995).
Os POAs podem ser divididos em dois grandes grupos, de acordo com o número de fases
envolvido: processos homogêneos e processos heterogêneos. O processo oxidativo
fotocatalítico heterogêneo tem como princípio a ativação de um catalisador metálico
semicondutor por irradiação UV. A utilização de luz solar é uma alternativa promissora do
ponto de vista econômico para fornecer energia ao processo quando comparada com o
emprego de outras fontes artificiais, como a radiação UV artificial. Na zona de interface entre
a solução e o semicondutor eletricamente excitado ocorrem as reações de degradação, com
geração dos radicais hidroxila ( •OH), sem que ocorra a mudança em sua estrutura química
(Nogueira e Jardim, 1998; Sottoriva, 2006).
O dióxido de titânio (TiO2) é um semi-condutor muito usado em fotocatálise devido às
suas excelentes propriedades mecânicas, óticas e elétricas e estabilidade química. É barato e
não-tóxico e pode ser excitado, relativamente, com energia baixa de 3,2 eV, correspondendo à
radiação UV-A ( < 390 nm). Como estes comprimentos de onda fazem parte do espectro
solar, a irradiação solar pode ser usada no processo (Nogueira e Jardim, 1998). Ou seja, o
TiO2 possui energia capaz de remover um elétron da banda de valência para a banda de
condução do semicondutor na região do UV-A, podendo também ser utilizado à temperatura
ambiente. Porém, nesse caso, a absorção espectral do TiO 2 é de menos de 5 % (Rodriguez et
al., 2005).
Pela combinação de elétron da banda de condução o O2 pode ser transformado em ânion
superóxido (O2¯), em meio ácido, conduzindo a formação adicional de •OH, como observado
na Equação 1 (Nogueira e Jardim, 1998). Portanto, a eficiência desse processo depende da
presença de O2 (oxigenação/aeração) e o controle de pH.
e-hc + O2 ads + H+  HO2  O2- + H+  HO

....[1]

Os processos fotocatalíticos baseados no TiO2 têm alcançado elevado grau de maturidade
tecnológica (Domènech et al., 2001). Muruganadham e Swaminathan (2006), em seus estudos
comparativos sobre a descoloração do amarelo reativo azo 14, verificaram a influência do pH
sobre a eficiência de degradação do corante, bem como a concentração necessária de
TiO2-P25, para aumentar o rendimento de oxidação. Este método conseguiu 87 % de
descoloração após 60 min de reação, utilizando-se 4 g L-1 de TiO2 em pH 5,5.
Outra maneira de formação de radicais hidroxila é através da fotocatálise homogênea
utilizando-se H2O2 sob irradiação UV. Essa reação pode se tornar mais eficiente com o uso
em excesso deste peróxido em condições controladas de pH. O H 2O2 por ser anfótero pode
atuar de diversos valores de pH. Porém, na forma combinada com outro agente oxidante ou
mesmo catalisado, o pH passa a ser uma variável importante na cinética de degradação. Os
processos que utilizam ozônio podem ser combinados com peróxido de hidrogênio. As
reações que ocorrem entre eles iniciam-se com a transferência eletrônica do peróxido de
hidrogênio, produzindo o íon hidroperóxido. Em uma segunda etapa, este íon reage com o
ozônio para produzir O3- e o radical hidroperóxido. Estes produtos podem formar radicais
hidroxila, e desde que esses radicais estejam formados, a geração de outros radicais hidroxila
segue o mecanismo autocatalítico (Teixeira e Jardim, 2004). Uma forma simplificada de
expressar a reação envolvida nesse sistema é descrita na Equação 2:
H2O2+ 2 O3 → 3 O2+ 2 •OH

[2]
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O processo apresenta custo elevado, porém é rápido, podendo tratar contaminantes
orgânicos que estejam presentes em concentrações muito baixas e pH entre 7 e 8; a relação
molar ótima de O3/H2O2 é aproximadamente de 2,1:1. A cinética do processo é favorecida à
medida que se eleva o pH (Domenèch et al., 2001).
Também, o H2O2 na presença de ferro como catalisador, a cinética é favorecida em pH
entre 3 a 4, em função da estabilidade iônica do metal em solução aquosa.
O mecanismo mais comumente aceito para a fotólise de H 2O2 com UV é a quebra da
molécula em radicais hidroxila (cisão homolítica), com rendimento de 2 mols •OH para cada
mol de H2O2. A ligação peróxido (O – O) da molécula de H2O2 pode ser quebrada por
absorção de energia de comprimento de onda da ordem de 254 nm (Leahy e Shreve, 2000;
Shen e Wang, 2002), o que leva à geração de dois mols de radical hidroxila por mol de fótons
absorvidos, conforme representado na Equação 3. Entretanto, altas concentrações de radicais
hidroxilas podem fazer com que haja a recombinação desses radicais, transformando-se
novamente em H2O2 (Equação 4).
H2O2 + hv (254 nm)  2 •O
2 •OH H2O2

[3]

k = 5,3 x 109 mol L-1 s-1

[4]

Ressalte-se que, em elevadas concentrações, o peróxido de hidrogênio possui a
capacidade de consumir os radicais hidroxilas e formação dos radicais superóxidos,
diminuindo, assim, a possibilidade de oxidação (Equação 5). Também, pode ocorrer a reação
entre os superóxidos pelo radical hidroxila (Equação 6). Desta forma, em muitos processos, a
oxidação ocorre rapidamente no início da reação e, em outros, a degradação é lenta. No caso
do peróxido, para obter uma oxidação eficiente a sua dosagem deve ser efetuada lentamente
em todo seu experimento para garantir maior eficiência do processo.
H 2 O 2 + •OH  HO 2 • + H 2 O k = 2,7 x 107 mol L-1 s-1

[5]

HO 2 • + •OH  H 2 O 2 + O 2

[6]

A concentração ótima deve ser obtida experimentalmente em escala de laboratório
através da caracterização preliminar ou, utilizar dados disponíveis na literatura com condições
similares de operação. Evidentemente, a concentração de peróxido para que a cinética seja
favorável, deve ser no mínimo a equivalente à estequiometria, segundo a concentração do
carbono no efluente (Chamarro et al., 2001). Esta relação estequiométrica entre a
concentração do carbono (que pode ser dado pela medida do Carbono Orgânico Total – COT)
e a concentração de peróxido de hidrogênio é expressa segundo a Equação 7:
C + 2 H2O2 → CO2 + 2 H2O

[7]

Koh et al. (2004) estudaram a degradação de percolados, de três aterros diferentes
(contendo resíduos domésticos e industriais), localizados no norte da Alemanha. O líquido
percolado apresentavam DQO de 790 a 920 mg L -1 e DBO5/DQO inferior a 0,01. Quando o
processo UV/H2O2 em pH 4 foi usado com etapa inicial, promoveu uma degradação de 58 a
64 % da DQO, aumentando a razão de biodegradabilidade para valores entre 0,15 e 0,16.
Pacheco (2004) empregou líquidos percolados provenientes do aterro sanitário de Cachimba,
localizado na cidade de Curitiba – PR, onde a aplicação de POA´s promoveu uma degradação
de 75% da DQO utilizando UV/ H2O2, em pH 8.
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O objetivo deste trabalho foi estudar o tratamento de líquido percolado de aterro sanitário
in natura, a partir da combinação de processos oxidativos avançados. Mais especificamente,
comparou-se a catálise heterogênea (com TiO2) versus catálise homogênea (com H2O2),
ambos fotoirradiados com luz solar.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Amostragem e armazenamento do líquido percolado do lixo
O líquido percolado utilizado nos experimentos é proveniente do aterro sanitário da
cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, Brasil (22°39'4"S, 45°3'18"W). Esse
aterro está em operação desde o ano de 2006, e recebe em média de 100 ton lixo dia -1. O
líquido percolado foi disponibilizado pela empresa Vale Soluções Ambientais – VSA. O
líquido foi coletado no sistema de drenagem das colmeias, antes de atingir a lagoa de
armazenamento do percolado. As coletas foram realizadas em três dias distintos, durante uma
semana, na estação seca do ano. A coleta na estação seca objetivou diminuir o efeito da
diluição da água das chuvas na variação da concentração dos constituintes do percolado. O
líquido assim coletado foi homogeneizado e acondicionado em uma câmara fria a 4 °C até o
momento da sua utilização (em média, 90 dias após a coleta).
2.2. Características do líquido percolado do lixo
A metodologia utilizada para as caracterizações analíticas do líquido percolado antes e
após ser submetido aos tratamentos oxidativos foi adaptada do Standard Methods
(APHA, 2012).
As determinações de carbono orgânico foram realizadas em um analisador de carbono
orgânico total (Shimadzu, modelo TOC-VCPH), fundamentado na oxidação catalítica a
elevadas temperaturas e a quantificação de CO2 foi por espectroscopia no infravermelho. Em
decorrência das primeiras análises realizadas em amostras de percolado tratado pelo processo
oxidativo, optou-se por utilizar a análise de Carbono Orgânico Não-Purgável (NPOC), em
função da baixa concentração do carbono inorgânico (< 5 mg L-1). Duas curvas de calibração
foram construídas: a primeira para baixo teor de carbono, variando de 0 a 100 mg L -1, e a
segunda para alto teor, variando de 100 a 1000 mg L -1 de carbono. Preliminarmente, em todas
as amostras fez-se uma diluição de até 10 vezes e a correção do pH (entre 2 e 3) com ácido
sulfúrico, a fim de garantir a total digestão ácida previamente à combustão. O equipamento
utilizado foi programado para realizar duas medidas para as amostras, sendo que o controle
analítico foi realizado em função de um coeficiente de variação (CV) menor do que 3 % (caso
contrário, realizou-se outra medida).
Para a determinação do peróxido de hidrogênio residual foi utilizado o método
espectrofotométrico, com o reagente complexante metavanadato de amônio (NH4VO3). A
concentração de peróxido de hidrogênio foi monitorada pela formação de um complexo com
absorvidade em 450 nm, pela reação de H2O2 com metavanadato de amônio.
As principais características do líquido percolado coletado no sistema de drenagem do
percolado estão apresentadas na Tabela 1:
De acordo com os parâmetros permitidos pela legislação, é necessário tratar o líquido
percolado in natura antes do lançamento ao rio, principalmente quanto às concentrações de
DBO5, biodegradabilidade, nitrogênio amoniacal e do metal prata.
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Tabela 1. Características do líquido percolado coletado no sistema de drenagem do percolado.
Característica
(unidade)

Valor no percolado
(valor permitido*)

Característica
[unidade]

Valor no percolado
(valor permitido*)

8,3 (5,0 a 9,0)

Sulfato [mg L-1]

922

25,4 (<40,0)

Fluoreto [mg L-1]

8,04

16380

Cloreto [mg L-1]

93,7

DBO [mg L-1]

382,3 (60)

Fosfato [mg L-1]

193

DQO [mg L-1]

2869

Sólidos totais [mg L-1]

9237

Sólidos totais voláteis [mg L-1]

2338

939

Sólidos totais fixos [mg L-1]

6899

<0,01 (0,5)

Cromo Hexavalente [mg L-1]

<0,01 (0,10)

Índice de pH
Temperatura [°C]
Condutividade [μS/cm]

Óleos e Graxas [mg L-1]
Turbidez [NTU]
Fenóis [mg L-1 C6H5OH]

95 (100)

TOC [mg L-1]

564

Arsênio [mg L-1]

0,016 (0,20)

Nitrogênio Total [mg L-1]

2156

Cádmio [mg L-1]

0,091 (0,20)

Nitrogênio Amoniacal [mg L-1]

1703

Boro [mg L-1]

3,53 (5,0)

Nitrogênio Orgânico [mg L-1]

452

Chumbo [mg L-1]

0,21 (0,50)

Nitrito [mg L-1]

257

Cobre [mg L-1]

1,00 (1,0)

Nitrato [mg L-1]: até aqui

37,8

Prata [mg L-1]

0,72 (0,02)

*Valores permitidos, quando apresentados, referem-se aos limites permitidos pela resolução do CONAMA
430/2011 (Brasil, 2011).

2.3. Condução dos experimentos em reator semi-batelada
Neste trabalho os processos catalíticos foram conduzidos em condições fotoirradadas,
nos meses de Fevereiro e Março de 2012, quando a radiação solar variou de 650 a
950 µW cm-2. Tais experimentos foram realizados em um reator semi-batelada aberto para a
absorção das radiações UV solar (Figura 1).
O reator utilizado é constituído de uma bomba centrífuga (BOMAX, Modelo
NH-30PX-T), um reservatório cilíndrico de plástico (19,9 cm x 23,9 cm) e uma placa metálica
(25 cm de largura e 75 cm de comprimento, com uma área útil de 1875 cm2) impregnada
superficialmente com tinta contendo TiO2. O controle e ajuste do pH durante os experimentos
foram realizados ao reservatório com um peagâmetro (PH21 pH/mV HANNA). A intensidade
da radiação solar foi medida através de um radiômetro portátil (IL 1430 UV Health
Hazard-Actinic).
Nesse reator, uma amostra de líquido percolado foi bombeada com uma vazão de
13 L min-1 até a parte superior da placa, na qual era distribuído através de um tubo de PVC
perfurado. O volume da amostra foi mantido constante em 3 L por todo o período da reação
fotocatalítica, por adição contínua de água destilada. Por gravidade, o efluente percolava por
toda a extensão da placa, sob uma camada fina e uniforme, enquanto recebia a radiação solar.
A placa foi colocada sobre um suporte de madeira em sentido ao equador com um ângulo de
inclinação de 23°, para melhor aproveitamento da incidência da radiação solar na fotocatálise.
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Figura 1. Reator Solar utilizado nos experimentos da catálise heterogênea com TiO 2
impregnado versus catálise homogênea com H2O2, ambos fotoirradiado por luz
solar.

As etapas operacionais adotadas do funcionamento do reator foram: 1° - Medição do
volume de líquido percolado e de H2O destilada necessários para o experimento, à
temperatura ambiente. 2º - Ajuste do pH de acordo com o tratamento conduzido (indicado na
matriz do planejamento experimental, item 2.5. Durante todo o período reacional, o pH foi
controlado com a solução de NaOH a 5 eq L-1 e H2SO4 a 5 eq L-1; 3º – Colocação do efluente
condicionado no reservatório e acionamento da bomba do reator solar para dar início ao
processo de oxidação. Após homogeneização do sistema, coletou-se a primeira alíquota
(amostra no tempo t = 0). 4º – Início concomitante da dosagem de H2O2 (30% m m-1) de
acordo com o tratamento conduzido, de modo que o volume total fosse adicionado em 90
minutos; 5º - Após o ajuste de todos os níveis de cada fator, contagem do tempo de duas
horas, quando o experimento era finalizado.
2.4. Revestimento da placa metálica do reator com TiO 2
A tinta com elevada concentração de TiO2 anatase, presente na placa metálica do reator,
foi aplicada e formulada pela DuPont do Brasil S.A, unidade de Guarulhos – SP. Na
caracterização da camada de tinta com TiO2 aplicado à placa utilizou-se microscopia de
varredura e técnicas de difração de raio X (DRX). Quanto menor a quantidade de pigmento,
maior a espessura requerida para se ter a massa desejada (no caso, 0,025 ou 0,05 g cm-²) e
quanto maior a quantidade de pigmento, menor a espessura. Desta forma, foram realizados
cálculos para a determinação da espessura ideal do filme, formado com 18 % de titânio e o
teor de pigmento desejado dentro de uma área de 1 cm² (Carrocci et al., 2012). Conforme
análises realizadas na própria DuPont, o filme da placa utilizada contendo anatase apresentou
espessura variando de 55 a 65 µm. Estes dados foram confirmados por meio de micrografias
realizadas no LOM/EEL-USP, que confirmaram as características observadas visualmente, ou
seja, superfície homogênea e aderente em toda a extensão da placa e morfologia nodular.
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2.5. Planejamento experimental
Foram utilizados quatro fatores para avaliar os efeitos das degradações fotocatalíticas no
chorume: H2O2 (peróxido de hidrogênio 30 % (m m-1); TiO2, pH e diluição aquosa. Cada fator
foi estudado em três níveis, aqui denominados de -1, 0 e 1. O nível 1 indica o valor máximo, o
nível -1 o mínimo, e o nível 0 indica a média entre os valores máximo e mínimo.
Para o fator pH, os valores 5, 7 e 9 (níveis -1, 0 e 1) foram escolhidos para que fosse
possível a análise da catálise heterogênea em meio ácido, neutro e básico (Domenèch et al.,
2001; Koh et al., 2004; Pacheco, 2004).
Para o fator TiO2, foram utilizadas placas sem a pigmentação com TiO 2 (branco), com
0,025 e com 0,05 g TiO2 cm-2 (níveis -1, 0 e 1). Em relação ao fator diluição, o nível -1
corresponde ao líquido percolado sem sem diluição, ou seja, in natura. Os níveis 0 e 1
corresponderam à presença de água em quantidades crescentes (relação chorume:água de 1:1
e 1:2, v v-1), possibilitando uma avaliação da influência da cor e/ou a concentração dos ácidos
húmicos e fúlvicos presentes no líquido percolado, dando caráter tensoativo, as quais, quando
acima da sua concentração micelar crítica, induziriam à formação de espumas que
desfavorecem o processo proposto (Rauem et al., 2002). Por fim, o fator H 2O2 teve seus
níveis definidos em função da relação da carga orgânica por esse agente oxidante na reação de
degradação, considerando-se a quantidade estequiométrica e em excesso de 12,5 e 25%.
A quantidade de peróxido de hidrogênio utilizada na reação de oxidação foi calculada a
partir do número de mols de carbono do efluente colocado no reator para o tratamento, de
acordo com a Equação 8 (Chamarro et al., 2001):
C + 2 H2O2 → CO2 + 2 H2O

[8]

Desse modo, o volume de peróxido estequiométrico a ser utilizado no reator foi estimado
em 25,50 mL. E, por conseguinte, o volume de H2 O2 necessário para os níveis de 12,5 e 25%
foram de 28,70 e 31,87 mL, respectivamente.
Para analisar a eficiência dos dois processos fotoirradiados, os fatores e seus respectivos
níveis foram organizados em um planejamento 24-1 em duplicata e com triplicata no ponto
central, o que resultou em uma matriz experimental com 19 tratamentos.
2.6. Variável resposta e análise dos resultados
A variável resposta em cada tratamento, utilizada para avaliar o efeito dos diferentes
níveis dos fatores estudados, foi a redução percentual de NPOC (Carbono Orgânico NãoPurgável) no efluente. O NOPC é uma variante da análise do carbono orgânico total (TOC).
Nessa variante, inicialmente é feita a remoção da porção do carbono inorgânico (IC) e, em
seguida, medido o carbono residual. Este método envolve a purga da amostra acidificada,
livre de carbono ou nitrogênio do ar antes da medição (Clescerl et al., 1999).
A redução no NOPC, expressa em %, foi calculada pela Equação 9:

redução NOPC=

NOPC IN NATURA −NOPC TRATADO
×100
NOPC IN NATURA

[9]

em que:
NOPCIN
tratamento e

NATURA

é o NOPC determinado no líquido percolado in natura, antes do

NOPCTRATADO é o NOPC determinado no líquido percolado tratado, após 120 min do
início do experimento, ambos os teores de C são expressos em mg L -1.
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A variável resposta (redução dos teores de NOPC) foi submetida a Análise de Variância
para obtenção do T e do valor-p (significância do T) e à análise de Pareto para estimar a
importância de cada fator isolado e combinado na redução do NOPC. Foram construídas
superfícies de resposta para estimar as condições ótimas de redução do NOPC. Todas essas
análises foram feitas com auxílio do aplicativo computacional Minitab release 16.
2.7. Estimativa do custo operacional do processo otimizado
Do ponto de vista prático, o custo envolvido no tratamento de percolados de aterros
sanitários é um fator importante a considerar. Neste trabalho, esta estimativa foi feita após a
otimização dos fatores, ou seja, para o tratamento com maior redução do NOPC.
Consideraram-se os gastos com energia e os reagentes consumidos no processo fotooxidativo.
Considerou-se o consumo de energia pelo peagâmetro e pela bomba centrífuga durante o
período de duração do processo, de 1 hora. Essa estimativa do consumo energético dos
equipamentos utilizados no processo fotocatalítico foi medida por um equipamento ICEL
ME-2500 (220V e 60 Hz), com certificado de conformidade cuja numeração é
201111011512. Os valores do kWh foram os estipulados pelo Portal Business Brasil
(disponível em: <https://sites.google.com/site/portalbusinessbrasil/home/energiabrasileira>,
acesso em 20 de fevereiro de 2012).
Para a estimativa de consumo de reagentes considerou-se a quantidade do oxidante H2O2
e do ácido H2SO4 para ajustar pH do meio reacional. Os valores dos reagentes foram obtidos
no Guia do Químico (disponível em <http://www.guiaquimico.com.br>, acesso em 29 de
fevereiro de 2012). Como não foi detectada a presença de TiO 2 tanto antes como após os
tratamentos oxidativos, considerou-se que esse reagente não foi consumido durante a reação.
Evidentemente, em uma escala industrial (e mesmo em uma planta piloto) os custos fixos
e de implantação necessariamente deverão ser considerados. Entre os custos de implantação,
um item importante refere-se aos custos de construção do reator, o que inclui também o custo
das placas de suporte revestida com TiO2.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As concentrações de NOPC obtidas nos diferentes tratamentos de fotocatálise encontramse na Tabela 2. Em uma análise geral, as duplicatas e triplicata apresentaram valores próximos
(CV = 5,13%), mostrando um controle nos erros aleatórios e, principalmente, nas intensidades
das radiações solares (543  85 µW cm-2). É importante ressaltar que os valores redução do
NOPC foram pequenos, variando de 1% a no máximo 24,9%. Uma vez que o sistema
UV/H2O2 é reconhecidamente eficiente para degradar inúmeros substratos orgânicos,
inclusive aqueles reconhecidamente recalcitrantes, como fenol e corantes (Alaton et al., 2002;
Azbar et al., 2004), os resultados obtidos para o sistema permitem classificar a matriz de
chorume como sendo recalcitrante.
Na Tabela 3 encontram-se a Análise de Variância (ANOVA), bem como os valores
T-Student e valores-p dos efeitos dos fatores envolvidos no tratamento do líquido percolado.
Quando cada fator é considerado isoladamente, os únicos efeitos significativos foram o pH e a
diluição (valores-p < 0,001). Isoladamente, os efeitos do H2O2 e do TiO2 na redução do
NOPC não foram significativos (valores-p iguais a 0,153 e 0,362, respectivamente). Em
contra-partida, houve um forte sinergismo entre a fotocatálise heterogênea (TiO 2) com a
fotólise do H2O2 (valor-p <0,001), que é o objetivo deste trabalho. Também outras interações
se mostraram significativas, como H2O2*pH (valor-p = 0,003) e H2O2*Diluição
(valor-p = 0,002).
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Uma revisão sobre os diversos tipos de processos oxidativos (Loures et al., 2013) mostra
que os mecanismos formadores dos radicais hidroxila são governados por diferentes variáveis
em diferentes níveis, com interações que vão desde o sinergismo até o antagnonismo. Essa
interação complexa entre as variáveis e seus níveis dificulta explicar quimicamente um
processo híbrido como avaliado neste trabalho.
Tabela 2. Resultados da redução da concentração de NPOC do líquido percolado conforme matriz do
planejamento experimental 24-1.
Tratamentos

H2O2

TiO2

pH

Diluição

Redução
NOPC
(%)

1

1

1

-1

-1

14,8

2

-1

1

-1

1

16,7

3

1

-1

1

-1

14,4

4

1

-1

-1

1

14,7

5

-1

1

-1

1

14,8

6

-1

1

1

-1

15,4

7

-1

-1

1

1

8,3

8

-1

-1

-1

-1

11,6

9

-1

-1

1

1

8,0

10

1

-1

1

-1

14,1

11

1

1

1

1

1,0

12

-1

1

1

-1

13,5

13

0

0

0

0

24,9

14

0

0

0

0

24,1

15

1

1

-1

-1

13,5

16

1

1

1

1

3,5

17

-1

-1

-1

-1

10,4

18

0

0

0

0

22,5

19

1

-1

-1

1

15,9

Fatores e Níveis

A partir dos valores significativos para os efeitos e suas interações, procedeu-se à Análise
de Pareto, como forma de estimar a magnitude desses efeitos na redução do NOPC (Figura 2).
Esses resultados confirmam os da Tabela 3: isoladamente, tanto o emprego do TiO2 (Barra B)
como de H2O2 (Barra A) não tiveram efeito na redução do NOPC. Morais e Zamora (2005),
também constataram que o uso de H2O2 não foi eficiente na biodegradação de percolado de
aterro sanitário (medida pela relação BOD5/COD < 0,1). Os autores atribuíram essa baixa
degrabilidade à presença de macromoléculas resistentes à degradação no percolado, o que
poderia também explicar o ocorrido no presente trabalho. Fan et al. (2007), também
constataram que o emprego de H2O2 não foi eficiente em remover os ácidos húmicos, fúlvicos
e substâncias não húmicas do percolado de aterro sanitário (redução de 8% apenas).
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Tabela 3. Resultados da Análise de variância (ANOVA) dos efeitos estimados e coeficientes para os
fatores envolvidos na redução do NOPC.
Termo (fator)

Efeito

Constante

Coeficiente

Erro Padrão
Coeficiente

T

Valor-P

11,913

0,2750

43,32

<0,001

[H2O2]

-0,850

-0,425

0,2750

-1,55

0,153

[TiO2]

-0,525

-0,263

0,2750

-0,95

0,362

[pH]

-4,275

-2,137

0,2750

-7,77

<0,001

[Diluição]

-3,100

-1,550

0,2750

-5,64

<0,001

[H2O2]*[TiO2]

-6,050

-3,025

0,2750

-11,00

<0,001

[H2O2]*[pH]

-2,200

-1,100

0,2750

-4,00

0,003

[H2O2]*[Diluição]

-2,325

-1,162

0,2750

-4,23

0,002

*Redução NOPC (%) = 11,913 - 0,425*[H2O2] – 0,263*[TiO2] – 2,137*[pH] – 1,550*[Diluição] –
3,025*[H2O2]*[TiO2] – 1,100*[H2O2]*[pH] – 1,162*[H2O2]*[Diluição] ; R2 ajustado = 0,968; Valor-p:
significância do valor T de Student.

Na
literatura
científica
de
impacto
internacional
(disponível
em
<http://apps.webofknowledge.com>, não foram encontrados trabalhos utilizando TiO 2
isoladamente para degradar percolado de aterro sanitário. Possivelmente, esse processo
heterogêneo apresenta uma eficiência de degradação pequena, em função das características
físico-químicas intrínsecas desse percolado (como por exemplo turbidez, cor e alta
concentração de sólidos dissolvidos). Quando se consideram os efeitos dos fatores isolados,
houve influência (significativa a 5%) na redução do NOPC foram devidas ao pH (Barra C) e à
Diluição (Barra D). O pH tem sido considerado um importante fator que influencia na
eficiência dos processos oxidativos, como constatado por Fan et al. (2007), utilizando H2O2
catalisado com Fe para degradar lixiviado de aterro sanitário.

Fator
A
B
C
D

Figura 2. Análise de Pareto para os fatores que
influenciaram a redução do NOPC do líquido percolado
tratado por catálise homogênea com H2O2 e heterogênea
com TiO2.
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Considerando-se a interação entre fatores, a maior influência na redução do NOPC foi
obtida justamente quando se combinou o uso de dois fatores que isoladamente não tiveram
esse efeito: catálise homogênea com H2O2 e catálise heterogênea com TiO2 (barra AB).
Também outras interações como H2O2 e Diluição (Barra AD) e H2O2 e pH (barra AC)
também foram significativas a 5% pela Análise de Pareto. O uso combinado de processos
oxidativos não foi estudado para percolados de aterros sanitários. No entanto, conforme já
mencionado anteriormente, alguns trabalhos, como por exemplo, o de Uner et al. (2004),
constataram que a combinação de reagente de Fenton com O 3/H2O2, otimizados em
determinados níveis de pH, seriam eficientes para reduzir a cor e o COD de efluentes de
indústrias de corantes de lã e tecido.
Uma vez que diferentes fatores influenciaram na redução do NOPC, buscou-se otimizar
quais os melhores níveis para o processo catalítico. Na Figura 3 encontra-se a superfície de
resposta para redução do NOPC em função do H2O2 e TiO2. Na Figura 4 encontram-se as
demais superfícies de resposta para redução do NOPC em função da combinação dos fatores:
pH*Diluição (Figura 4A), TiO2*Diluição (Figura 4B); TiO2*pH (Figura 4C); H2O2*Diluição
(Figura 4D); H2O2*pH (Figura 4E); e H2O2*Diluição (Figura 4F).

% NPOC

H2O2

TiO2

Figura 3. Redução do NOPC em função dos níveis de H2O2 e TiO2 utilizados
na catálise do líquido percolado.

O primeiro aspecto que merece destaque é o fato de que em todas as superfícies de
resposta dos gráficos das Figuras 3 e 4 foram obtidos pontos ótimos para redução do NOPC.
Isso evidencia que a escolha dos níveis de cada fator foi apropriada, possibilitando valores
máximos e mínimos para redução de NOPC. De acordo com esses gráficos, numa análise
visual, as maiores reduções de NOPC (condições ótimas) ocorreram próximas dos níveis
centrais de cada fator (nível 0). Ou seja, com o pH mantido em 7, diluição do líquido
percolado com água na proporção 1:1 (v v-1), excesso de 12,5% de H2O2 e revestimento da
placa do reator com uma camada de 0,025 g cm-2 de TiO2.
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Figura 4. Redução do NOPC do líquido percolado em função de: A) pH e Diluição; B) TiO 2 e
Diluição; C) TiO2 e pH; D) H2O2 e Diluição; E) H2O2 e pH e F) H2O2 e Diluição.

É interessante que os níveis ótimos corresponderam aos níveis intermediários de cada
fator (níveis 0), não aos níveis máximos. No caso do fator Diluição, o nível 1 (chorume:água
na proporção 1:2, v v-1), a concentração do NOPC corresponde a 1/3 da concentração do
percolado inicial (nível 0). Com isso, possivelmente já foram atingidos níveis de concentração
de recalcitrância da carga orgânica, concentração essa refratária ao processo híbrido utilizado.
Praticamente em todos os tratamentos com excesso de peróxido, ao final do período de
reação de duas horas das fotocatálises não houve residual de H 2O2. Com excesso de 25 % de
peróxido em relação a estequiometria (nível 1), mesmo adicionado durante a reação
fotooxidativa, e aliado às temperaturas intrínsecas desse tipo de processo (> 35 oC) e, em
alguns casos, a pH alcalinos, possivelmente a cinética de oxidação da carga orgânica foi
influenciada negativamente pelo efeito sequestrante (scavenger) dos radicais hidroxila
(Equações 10 e 11). Esse efeito sequestrante provavelmente não ocorreu com o uso de menor
quantidade (12,5 % de H2O2 em excesso, nível 0), possibilitando seu consumo favorável
302

COSTA, M. P. D.; PANCOTTO, J. V. S.; ALCÂNTARA, M. A. K.; CAVALCANTI, A. S.; GUIMARÃES, O.
L. C.; IZÁRIO FILHO, H. J. Combinação de processos oxidativos fotoirradiados por luz solar para tratamento de
percolado de aterro sanitário: catálise heterogênea (TiO2) versus catálise homogênea (H2O2). Ambi-Agua,
Taubaté, v. 8, n. 1, p. 290-306, 2013. (http:/dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1063)

cineticamente, evidentemente também influenciado pelas variáveis: concentração da carga
orgânica passível de oxidação, pH e intensidade da radiação solar.
H2O2 + •OH  HO 2 • + H 2 O

[10]

HO 2 • + H 2 O  H 2 O + O 2

[11]

A fotocatálise heterogênea com TiO2 (quando usada individualmente) tem a cinética
favorecida pelo controle do pH em meio ácido (4–5). Também a fotólise do H2O2, em função
do tipo da composição da carga orgânica, o peróxido comporta-se como anfótero, podendo a
cinética de oxidação ser favorecida em pH levemente ácida (Koh et al., 2004) e em meio pH
levemente alcalino (Pacheco, 2004). A utilização do sistema híbrido, mostrou um sinergismo
entre as fotocatálises homogênea e heterogênea, com a variável pH otimizada em
aproximadamente 7.
O fato da concentração intermediária de TiO2 (nível 0) ser a melhor para o sistema
híbrido em comparação a de maior concentração (nível 1), parece ser antagônico do ponto de
vista químico da fotocatálise heterogênea individual. Isso porque, fisicamente, uma superfície
com maior quantidade de sítios ativos de TiO2, presente na placa do reator solar, torna-o mais
favorável cineticamente para a formação do radical hidroxila. Mas considerando o sistema
híbrido, onde houve o favorecimento de alta concentração de radicais hidroxila, o
fornecimento de maior concentração do radical oxidativo para uma carga orgânica que
apresenta degradação limitada, intrínseca pela própria característica físico-química desse
percolado de ser altamente refratária, a maior concentração do catalisador fotoativado não foi
a de maior significância.
Uma vez identificado qual o melhor tratamento para degradação do percolado (pH do
meio reacional 7, diluição líquido percolado:água na proporção 1:1 (v v-1), excesso de 12,5%
de H2O2 e revestimento da placa do reator com 0,025 g cm-2 de TiO2), procedeu-se a uma
estimativa preliminar do seu custo de operação. Em termos de energia, o pHmetro consumiu
0,00082 KWh para o controle operacional e a bomba centrífuga 0,0138 KWh para o fluxo de
reação, totalizando 0,01462 KWh de energia consumida no processo. Desta forma,
considerando-se que 1 KWh custa R$ 0,32357, o valor da energia do processo fotocatalítico
foi de R$ 0,00473 para os 3 L do reator, ou R$ 0,00158 L-1.
Para a estimativa de consumo de reagentes considerou-se a quantidade do oxidante H2O2
e do H2SO4 para ajustar pH do meio reacional. De acordo com os níveis do melhor resultado,
os valores dos reagentes foram: R$ 0,0522 para o H2O2 (30 %) e de R$ 0,00264 para o
H2SO4, totalizando R$ 0,05484 para os 3 L do reator, ou R$ 0,01828 L -1. Cabe lembrar que
nesta estimativa não foi considerado o TiO2, pois esse reagente não foi consumido durante a
reação de oxidação.
Desta forma, a estimativa do custo de operação do processo foi de aproximadamente
R$ 0,01986 L-1, ou R$ 19,86 m-3. Esse custo é inferior ao obtido por Lange et al. (2006), que
trataram um lixiviado do aterro de Belo Horizonte - MG, utilizando reagente Fenton. Aqueles
autores consideraram o tratamento bastante promissor do ponto de vista econômico, mesmo
obtendo um custo operacional de R$ 0,23 L -1. Outro aspecto que torna o processo otimizado
bastante promissor é a utilização de energia proveniente da luz solar. De acordo com Garcia et
al. (2009), que trabalharam com efluentes de indústrias têxteis, o custo operacional de POAs
utilizando energia solar é consideravelmente menor em comparação ao uso de fontes de
radiação artificial, como por exemplo a fornecida por lâmpadas que emitem luz UV.
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4. CONCLUSÕES
1. O líquido percolado apresentou baixa degrabilidade, com reduções de NOPC após
tratamentos fotocatalíticos variando de 1% até no máximo 24,9%;
2. Quando se considera cada fator isoladamente, nem a catálise homogênea com H 2O2 e
nem a heterogênea com TiO2 conseguiram degradar o líquido percolado, não apresentando
reduções significativas a 5% nos teores de NOPC;
3. Quando a catálise homogênea com H2O2 e a heterogênea com TiO2 foram utilizadas de
modo combinado, foram obtidas as maiores reduções nos teores de NOPC e
4. A condição ótima para redução do NOPC foi obtida em pH 7, diluição líquido
percolado com água na proporção 1:1 (v v-1), excesso estequiométrico de 12,5% de H2O2 e
revestimento da placa do reator com 0,025 g cm-2 de TiO2.
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