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ABSTRACT

This is the 22nd edition of Ambiente & Agua. As with recent editions, it includes 20 peerreviewed articles. We continue our policies of complete open access and of working to
increase the visibility of articles. As a result of these policies, we recently were accepted by
two important indexers: The Scientific Electronic Library Online (SciELO) and the US
National Agricultural Library (NAL). 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
describes the current status of the Ambiente & Agua journal in the Qualis CAPES.
Keywords: Ambi-Agua, Environment, Water Resources, Qualis CAPES, SciELO.

Editorial da vigésima segunda edição da revista Ambiente & Água An Interdisciplinary Journal of Applied Science
RESUMO
Estamos publicando a 22ª edição da Revista Ambiente & Agua. De forma similar às
últimas edições, ela contém 20 artigos avaliados por pares. Continuamos a praticar a política
de acesso completamente aberto e a promover continuamente a visibilidade dos artigos. Como
consequência, fomos recentemente admitidos em dois indexadores importantes que são:
SciELO e a National Agricultural Library dos Estados Unidos (NAL). Continuamos a registar
o doi de todos os artigos e a disponibilizar cada edição completa em um único arquivo, além
dos artigos individuais. Esse editorial apresenta o status da revista Ambiente & Agua no
Qualis CAPES, recentemente atualizado.
Palavras-chave: Ambi-Agua, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Qualis CAPES, SciELO.

1. INTRODUCTION
On May 9, 2013, the SciELO Brazil Advisory Committee selected new journals from
among
47
candidates
reviewed
for
the
SciELO
Brazil
Collection
(http://www.scielo.br/avaliacao/20130509_en.htm). It is our pleasure to announce that the
Revista Ambiente & Água (Online) was selected for inclusion in the SciELO’s Agricultural
Sciences area.
Inclusion in the SciELO Brazil Collection confers great distinction upon a scientific
journal. Among the several thousands of journals registered with ISSN in Brazil, only 274
Revista Ambiente & Água – An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 8, n. 2, 2013.
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titles are currently listed in the SciELO Collection. The challenge now is to maintain the high
quality standards of the SciELO. For more information about the journals selection process,
see http://www.scielo.br/avaliacao/criterio/scielo_brasil_en.htm.
Once we have been admitted to the SciELO Collection, we will be required by the
criteria of SciELO Brasil to increase our output to four issues per year and to augment the
institutional and geographic representativeness of the Editorial Committee. We will, of
course, continue to strive to maintain and improve the quality of our articles, with sound
analysis and adequate abstracts, and with well selected keywords. It was recommended that
the Editorial Committee include representatives from the fields of biology, water resources,
and environmental/sanitation engineering, as well as scientists with some Spanish
background. We would appreciate suggestions from the scientific community on how best to
implement these recommendations as soon as possible.
We have also received an invitation from The National Agricultural Library (NAL) of the
United States for indexing Revista Ambiente & Agua in the AGRICOLA database.
AGRICOLA (http://www.nal.usda.gov/AGRICOLA) contains over 5 million citations of
agricultural literature and is used worldwide by researchers, agriculturalists, and others. We
were pleased to accept this invitation and started the details to have Ambiente & Agua Journal
indexed in AGRICOLA.
The Brazilian Coordination for Enhancement of Higher Education Personnel (CAPES) is
responsible for stricto sensu post-graduate evaluation. To accomplish this, it evaluates the
scientific journals that publish articles from this community and grades the journals in an
index called “Qualis CAPES” (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam). We are
now rated in 19 different areas of Qualis CAPES. We were raised to the B1 stratum of the
Multidisciplinary Area and to the B2 stratum by the Environmental Committee, two of the
major foci of Ambiente & Agua. The journal also ranked in the B1 stratum in the
Administration, Accounting and Tourism Areas and in the B2 stratum in the Urban and
Regional Planning / Demography Area. We ranked lower in the other areas. The complete
ranking of the journal can be accessed in: http://www.ambi-agua.net/splashseer/?access=qualis-capes.
We look forward to world class submissions from the scientific community that will help
us to maintain SciELO Collection standards and increase our citation index. We are indebted
to the dedicated voluntary members of our Peer Review Evaluation Panel that now includes
500 registered reviewers. The quality and success of the journal is largely a tribute to their
very competent and professional efforts.
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ABSTRACT
Several hydrobiogeochemical research activities have been conducted in the Eastern
Amazon, contributing to the understanding of how changes in forests and agro-ecosystems
affect the provision of services to ecosystems. The findings have demonstrated that good
agricultural practices and the presence of natural secondary vegetation favored by the
management of small family farms are important factors for hydrobiogeochemical cycling,
aquatic ecosystem conservation, soil conservation, and mitigation of trace gases emissions
from biomass burning in Amazonian small catchments. Two challenges for watershed service
management arise in this context. First, low population densities and the relatively flat
landscape mean that a critical mass of downstream beneficiaries of such services - a
prerequisite for public intervention is more difficult to identify than in more densely
populated mountainous areas. Second, although watershed service providers (farmers) are
also to a considerable extent service beneficiaries, conflicts over land and cultural
heterogeneities among settlers inhibit local collective action to safeguard the quality of stream
water. Including small landholders in carbon payment schemes that compensate for the
maintenance of riverbank vegetation would appear to be a cost-effective means to secure
watershed services as additional benefits of forest-based mitigation of climate change.
Keywords: Stream water quality, hydrobiogeochemistry, good agricultural practices, watershed
management, payments for ecosystem services.

Pagamento por serviços hídricos a agricultores familiares na
Amazônia oriental: desafios e perspectivas
RESUMO
Diversos estudos hidrobiogeoquímicos têm sido realizados na Amazônia oriental para
contribuir no entendimento sobre como as mudanças em ecossistemas florestais e
agroecossistemas afetam a provisão de serviços ecossistêmicos. Os seus resultados
demonstram que as boas práticas agrícolas e a presença da vegetação secundária favorecidas
pelo manejo agrícola na agricultura familiar são fatores importantes para a ciclagem
hidrobiogeoquímica, a conservação do ecossistema aquático, a conservação dos solos e a
mitigação das emissões de gases traço oriundos da queima de biomassa em pequenas bacias
amazônicas. Neste contexto dois desafios se apresentam para a gestão dos serviços hídricos.
Primeiramente observa-se que a baixa densidade populacional e o relevo relativamente plano
resultam que uma massa crítica de beneficiários a jusante de tais serviços - um prerequisito
para a intervenção pública - torna-se de mais difícil sua identificação do que em áreas
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 8, n.2, 2013.
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montanhosas mais densamente povoadas. Em segundo lugar, os provedores de serviços
hídricos (produtores rurais) sejam em certa medida também beneficiários, os conflitos de terra
e a heterogenidade cultural entre eles inibe uma ação coletiva local para salvaguardar a
qualidade da água. A inclusão de agricultores familiares em arranjos para pagamento por
carbono que compensem a manutenção da vegetação ripária parece ser uma solução
financeira efetiva para assegurar os serviços hídricos como benefícios adicionais na mitigação
das mudanças climáticas com base na conservação de florestas.
Palavras-chave: Qualidade de água fluvial, hydrobiogeoquímica, boas práticas agrícolas, manejo de
bacia, pagamento por serviços ecossistêmicos.

1. INTRODUCTION
Agricultural frontiers in the Brazilian Amazonia are expanding into the forest,
compromising terrestrial and aquatic ecosystem structure and function, including fluxes of
nutrients, carbon and water in small catchments (Tomasella et al., 2009). These first and
second order streams comprise 80% of the total riverine habitat throughout this region
(McClain and Elsenbeer, 2001). Several hydrobiogeochemical research activities have been
conducted in the Eastern Amazon, contributing to the understanding of how changes in forests
and agro-ecosystems affect ecosystem service provision.
In addition to carbon storage and biodiversity maintenance, water cycling is an important
environmental service provided by the conservation of the Amazonian forests. The magnitude
and value of these services are poorly quantified (Fearnside, 2005). Among other urgent
policy actions, it has been suggested that family agriculture should be fortified rather than the
current policy focus on promoting large landholders (Fearnside, 2001). In this sense, among
other measures, it is suggested that consideration should be given to the possibility of
payments for environmental services as a source of support.
In the Eastern Amazon in Brazil, the use of fire for land preparation is still a widespread
practice in many traditional agricultural systems. Reducing the use of fire could be an
important step towards sustainable agriculture for small land holders. Conservative practices,
such as mulching in combination with zero tillage, have shown promising results in
experiments (Sommer, 2001). Innovative policy programs, such as payments for
environmental services, could help to promote the introduction of this and other alternatives
to slash-and-burn agriculture by compensating farmers for additional watershed services,
including forest conservation. Bennett et al. (2013) provide an accurate snapshot of the scale,
size, shape, and direction of investments in watershed services worldwide. However, the
development of payments for watershed services schemes currently hinges on a better
understanding of the biophysical determinants of hydrological service provision, especially in
the Amazon region.
In the present manuscript we review research on hydrobiogeochemistry of Amazonian
agro-ecosystems in small land holder and large-scale producer managed watersheds. Given
the clear link between agricultural practices and stream water quality, we discuss the potential
role of payments for watershed services plans in the regional context.

2. HYDROBIOGEOCHEMICAL ASPECTS
Large scale agriculture, such as cattle ranching and row crops, tends to radically change
the natural characteristics of small rivers and streams, whereas small landholder agriculture,
characterized by secondary forest mosaic landscapes, has a less disturbing effect on small
rivers and streams, especially when slash-and-burn land preparation practices are avoided.
Research has demonstrated that good agricultural practices and the presence of natural
7
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secondary vegetation favored by small landholder farm management are important factors for
hydrobiogeochemical cycling, aquatic ecosystem conservation, soil conservation, and
mitigation of trace gas emissions from biomass burning in small Amazonian catchments
(Davidson et al., 2008). In Table 1, we present a calculation for two different systems in
eastern Amazonia which shows that the GWP (Greenhouse Warming Potential) CO2 (dioxide
carbon) equivalents from soil emissions, fertilizer use, and diesel fuel use in the chop-andmulch system were not trivial, but they were nearly six times smaller than the total GWP CO2
equivalents of slash-and-burn system extensively used by small landholder farming in the
region
Other biogeochemical catchment studies more specifically related to water resources
have shown pasture stream channels were deeper and had a lower cover of sandy bottom
habitat and a higher cover of aquatic grass habitat than the forest streams, as well as lower
concentrations of dissolved oxygen and nitrate (NO3-) and higher concentrations of dissolved
iron (Fe2+) and phosphate (PO43-) (Neill et al., 2006). The stream chemistry of these two pairs
of forest and pasture watersheds are compared in Table 2.
Table 1. Comparison of greenhouse warming potentials (GWP) for a 100-year time frame of
emissions from slash-and-burn and chop-and-mulch cropping systems over approximately a 2year cycle.

Slash-and-burn

Chop-and-mulch

Flux

CO2 equivalents

Flux

CO2 equivalents

Soil CH4 efflux

-5.0

120

16

370

Fire CH4 emissions

630

14000

0

0

Soil N2O-N efflux

2.9

1300

4.2

2000

Fire N2O-N emissions

12

5600

0

0

N fertilizer

0

0

90

370

P fertilizer

0

0

60

37

K fertilizer

0

0

30

13

Diesel fuel for mulching

0

0

300

780

Total CO2 equivalents

21000

3600

Note: All values are in kg ha-1, except for diesel fuel, which is in L ha -1. All values are rounded to two
significant figures. CH4, methane; N2O, nitrous oxide; N, nitrogen; P, phosphorus; K, potassium.
Source: Davidson et al. (2008).

In a related article, the authors suggest that some links among deforestation, soil
biogeochemistry and the amount of nitrogen (N) and phosphorus (P) reaching small streams
have the potential to influence the structure of these aquatic ecosystems (Neill et al., 2001).
The authors point out that lower ratios of inorganic and total dissolved N:P in pasture streams
suggest a switch from P limitation in forest streams to N limitation in pasture streams. In
addition, periphyton bioassays in these forest and pasture streams confirmed that N limited
algal growth in pasture streams where light was available. Figure 1 serves as an illustration of
the dimension and environmental aspects of the studied streams.
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Table 2. Nutrient, cation and total suspended sediment concentrations in forest and pasture streams
at Nova Vida Ranch, Rondônia, Brazil, during the period of low flows in August to September of
1998 and 1999. Different superscripts indicate that forest and pasture means within each stream pair
were significantly different (t-test, p < 0.05).

Parameters

Units

Dissolved Oxygen
NO3NH4+
PO43DIN:DIP
Ca2+
Mg2+
K+
Na+
Fe2+

mg L-1
µM
µM
µM

Total suspended sediments

mg L-1

µM
µM
µM
µM
µM

Watershed 1
Forest
Pasture
a
6.9
0.1b
10.7a
6.5b
4.5a
6.9a
0.2a
1.8b
76
7
a
87
104a
79a
95a
84a
189b
63a
85b
19a
956b
11.4a

Watershed 2
Forest
Pasture
a
6.7
0.1b
8.1a
3.5b
4.9a
4.0a
0.5a
0.8a
26
9
a
112
110a
123a
109a
64a
209b
67a
104b
15a
441b

13.5a

6.0a

19.2b

Source: Neill et al. (2006).

Figure 1. Photos of (top) forest and (bottom) pasture studied streams.
Source: Neill et al. (2001)

Whereas the overland flow production is negligible in Amazon forests, overland flow
represents a significant pathway for additional loss of phosphorus and other elements from
pastures to the streams (Biggs et al., 2006). A photograph (Figure 2) of a pasture hill slope in
this study area illustrates the importance of this component of the hydrological cycle in the
9
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catchment, where we can see the cattle trail conveying the water of the overland flow. In the
same region another study testing the effects of the landscape characteristics on river water
chemistry, performed a multiple linear regression analysis and estimated a threefold increase
of phosphate concentration in stream water due to an increase of 10% in the pasture area of a
river basin (Ballester et al., 2003).
Identifying the sources and mechanisms of solute contribution to Amazonian streams is
necessary for understanding nutrient cycling processes in mature tropical forests and the longterm effects of land use change in the region. Regarding this objective, a particular watershed
where the soil was previously enriched in cations by forest clearing and burning 30 years
previously showed an increase in the leaching of cations during the wet season which in turn
increased the input of these elements into the streams (Markewitz et al., 2001).

Figure 2. Photograph of a pasture hill slope as
viewed from the overland flow sampling
location, with runoff at the end of an 11-mm
rainstorm. In the photo we can see the cattle
trail conveying the water.
Source: Biggs et al. (2006).

In contrast to pasture streams, where crops were grown near the stream, increases in
steam concentrations of nitrate, sodium, chloride, and turbidity have been observed to
increase with increasing crop cover area (Figueiredo et al., 2010). In this evaluation, land use
change affected water chemistry and other measures of stream water quality in eastern
Amazon catchments. Box plot graphs in Figure 3 illustrate upstream‐downstream trends for
pH, nitrate (as Ln NO3−‐N), and dissolved oxygen (DO) in three streams (IG54, IG7 and IGP).
Upstream‐downstream trends in pH are decreasing for IG54 while pH increases downstream
in IG7 and IGP, which can be attributed to impacts in the headwaters of IG54. On the other
10
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hand, nitrate upstream‐downstream declines were associated with a decreasing in the
percentage of forest area, while agricultural inputs are suspected of causing the observed
nitrate spike and dissolved oxygen collapse in station 4 of the IG54.

Figure 3. Upstream‐downstream trends for pH, nitrate (Ln NO3−‐N), and dissolved oxygen (DO) in
three streams of eastern Amazonia (IG54, IG7, and IGP). Lower and upper boundaries of the box are
the 25th and 75th percentile, dots are the 5th and 95th, the solid line is the median, and the dotted line
is the mean for samples that were collected monthly from April 2003 to October 2005.
Source: Figueiredo et al. (2010).

The benefits of small landholder production systems in term of watershed services are
strongly related to the amount of secondary forests available in the landscape. Secondary
forests may become increasingly important as moderators of hydrologic cycles in the Amazon
Basin as agricultural lands are abandoned and often later cleared again for agriculture (Vieira
et al., 2003). In catchments primarily occupied by small landholders, large areas of secondary
forest, together with good agriculture practices that avoid slash-and-burn land preparation,
resulted in the conservation of almost natural stream characteristics (Figueiredo, 2009).
In a watershed study (drainage areas < 30 ha), in the eastern Amazonia, it was observed
that, in a catchment where fire was used to prepare land for the planting of small crops or
pasture renovation showed additional nutrient losses from soils to streamwater when
compared to a catchment mainly occupied by secondary forests or chop-and-mulching to
agriculture management (Wickel, 2004). In Table 3, we observe the mean chemical
composition of base flow stream water of these two different types of watersheds according to
11

FIGUEIREDO, R. O.; BÖRNER, J.; DAVIDSON, E. A. Watershed services payments to smallholders in the
Brazilian Amazon: challenges and perspectives Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2, p. 6-17, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1056)

land preparation and ratio of concentrations in base flow to the concentrations in rain. This
approach demonstrates larger losses of potassium, calcium, magnesium, sulfate, and nitrate
from slash-and-burn agriculture watershed soils compared to chop-and-mulching watershed
soils losses to stream water.
Table 3. Mean chemical composition (in mg L-1) of base flow water of two watersheds, and ratio of
concentrations in base flow to the concentration in rain (Q/P ratio). WS1= 25.5 ha chop-and-mulching
agriculture watershed; WS2= 28.6 ha slash-and-burn agriculture watershed.

Na+

K+

Mean

1.45

0.09

WS1/Rain

2.37

Mean
WS2/Rain

Watersheds

Ca2+

Mg2+

SO42-

PO43-

NO3-

Cl-

0.16

0.20

0.41

0.03

0.02

2.63

0.56

1.31

3.34

2.32

0.75

1.74

2.51

1.40

0.20

0.61

0.29

0.81

0.02

0.04

2.58

2.30

1.21

4.99

4.83

4.65

0.57

4.47

2.46

WS 1

WS 2

Source: Modified from Wickel (2004).

Another study in the eastern Amazonia that analyzed stream water chemistry in nine
watersheds also measured larger catchment output of calcium related to fire in agriculture
fields (Barroso, 2011). In Figure 4, we can see larger concentrations due to slash-and-burn
agriculture in the M4, M5 and M6 watersheds.
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Figure 4. Box plot graph of calcium concentrations along one year
period (n=12) in stream water at nine catchments in the Marapanim
River Basin, eastern Amazonia.
Source: Barroso (2011).

Fish community studies in the eastern Amazonia have shown that agricultural catchments
dominated by small farmer can also support reasonable stream fish diversity. After nine
monthly collections, a study identified forty-three fish species in three streams of such
agricultural catchments (Corrêa et al., 2012). Later, a more exhaustive collection effort in
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seven streams of the same agriculture region registered seventy-three species distributed in six
orders, twenty six families and sixty three genera (Figure 5) (Brejão, 2011).
Moreover, a few of these studies have surveyed sustainable indicators that can be
measured in Amazon soils and streams, using rapid field measurements that would allow their
use by environmental regulatory agencies. Turbidity, temperature, pH, and dissolved oxygen
appear to be the simplest and most indicative parameters for detecting effects of land‐use
change on water quality in this region (Figueiredo et al., 2010). These measurements could be
used as indicators for the payment of watershed services in this region. But further steps are
needed, particularly in relation to the values of these environmental services.

Figure 5. Two of the seventy-three species registered by Brejão (2011) in
seven streams of the same agriculture region. From left to right the species
in this photos are: Crenuchus spilurus and Hyphessobrycon heterorhabdus.

It can be concluded from the studies shown above and other studies that small landholder
agriculture that does not use fire for land management andthat preserves large areas of forest
(secondary or mature forests), including riparian zones, can help to mitigate impacts to water
quality in small Amazonian streams. This invites study of the possibility of paying for
watershed services to small landholders who use conservative agriculture practices in the
region, and also possibly compensating large-scale farmers in some way for the same
environmental service.

3. Challenges of setting up payments for Ecosystem Services plans in the
Amazon
As for the hydrobiogeochemical aspects previously discussed, we can infer that, if we
want to assure stream water quality in small Amazonian catchments, we need to help
producers make the transition from the traditional slash-and-burn agricultural practices that
currently prevail in the Amazon frontier toward more diversified and sustainable agricultural
and extractive practices. We also need to provide support to producers for adopting
watershed conservation measures, such as the restoration of riverbank vegetation. Payments
for Environmental Services (PES) have been proposed as effective tools for this purpose
(Carvalho et al., 2004). In a watershed study in the Peruvian Amazonian, it was stated that
resource management efforts should move quickly to implement programs that reinforce good
practices of local people, further educate local people on the ecosystem services provided by
riparian areas, and strengthen the institutional framework for maintaining these practices into
the future (McClain and Cossío, 2003).
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A fundamental precondition for PES to be feasible is that ecosystem service beneficiaries
are willing to pay for at least the costs of setting up and running a given PES scheme. In the
case of watershed services, these beneficiaries are typically spatially clustered downstream
water users. Many other ecosystem services, such as carbon capture and species habitat
provision, result in benefits to society as a whole. In the context of the Amazon, two
important challenges arise for PES implementers:
1. Identifying beneficiaries: Low population densities and the relatively flat landscape
mean that a critical mass of downstream beneficiaries of such services - a prerequisite for
public intervention - is more difficult to identify than in more densely populated mountainous
areas.
2. Promoting local collective action: While watershed service providers (farmers) are
also to considerable extent service beneficiaries, land disputes and cultural heterogeneities
among settlers inhibit local collective efforts to safeguard stream water quality.
With regard to the first challenge, it is crucial to identify a sufficiently large group of
service beneficiaries. Experiences from PES efforts around the world show that watershed
services can often piggyback in PES plans that address other more globally valued ecosystem
services, such as carbon capture and habitat conservation. Mechanisms that link several
services are called bundling or layering (Wunder and Wertz-Kanounnikoff, 2009). Economic
analyses of conservation opportunity costs of small landholders in the eastern Brazilian
Amazon suggest that the costs of setting aside an additional hectare of secondary
deforestation lie between roughly R$ 10-20 per ton of CO2 (Figure 6) (Börner et al., 2007).
This is slightly higher than cost-estimates for the retirement of extensive pastures (Bowman et
al., 2012; Nepstad et al., 2009; Wunder et al., 2008).

Opportunity cost
(R$/tCO2)
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Figure 6. Opportunity costs per unit of avoided CO2 emission in smallholder
systems in the eastern Brazilian Amazon.
Source: Modified from Börner et al. (2007).

For many reasons, including transport infrastructure quality and land tenure security,
PES schemes may be more competitively established in the eastern Amazon setting than at
today’s agricultural frontiers, where the costs of implementing local interventions tend to be
high. Based on the existing Brazilian Forest Law, carbon payment schemes in the Brazilian
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Amazon could be optimized in terms of watershed service provision, e.g. through higher
rewards for the conservation and restoration of riparian vegetation.
With regard to the second challenge, tenure insecurity and the lack of a consistent land
register system still represent an important barrier to conservation initiatives in many parts of
the Amazon. Collective conservation action is unlikely to come about wherever the social
relationship between watershed service providers and service users is dominated by conflicts
over land. Efforts to build spatially explicit land registers linked to pragmatic land reform
strategies, such as the Cadastro Ambiental Rural (CAR) and the Terra Legal Program,
represent promising initiatives in that regard.

4. OUTLOOK AND CONCLUSIONS
We have shown that there are: 1. clear differences in water quality indicators between
traditionally managed and fire-free managed watersheds; and, 2. clear differences between
small landholder versus large-scale producer-managed watersheds.
Watershed services alone, however, are unlikely to evoke sufficient local demand for
establishing PES schemes in most Amazonian settings. Optimizing carbon payment schemes,
for example, in the context of currently mushrooming REDD+ schemes in the region may
represent an opportunity to improve watershed service provision through ecosystem service
bundling.
The high degree of dependence of the local population on stream water resources may,
nonetheless, also justify public interventions purely based on replacement cost criteria. The
potential costs of establishing and maintaining decentralized water treatment facilities as
natural watershed services degrade are likely to be higher than investments in promoting
improved community watershed management schemes.
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ABSTRACT
The aim of this work was to detect the presence of Salmonella spp. in recreational
aquatic environments in the Northeast of Argentina and to relate it with water and
environmental parameters. Sixty eight samples of water from recreational aquatic
environments in the provinces of Chaco and Corrientes, Argentina, were studied. Salmonellae
were detected in 6 samples (8.8%). Salmonella spp. isolates belonged to the following species
and serovars: S. enterica serovar Give, S. enterica subespecie IV, S. enterica ser. Bredeney, S.
enterica ser. Rubislaw, and S. enterica ser. Enteritidis (two isolates). None of the isolates
were resistant to tested antimicrobials. There were no significant differences among sampling
sites as a reservoir of bacteria Salmonella spp. and the other variables. The presence of
Salmonella spp. in our recreational aquatic environments reaffirms the need for monitoring in
order to minimize the risks of infection to exposed persons.
Keywords: surface water, enteropathogens.

Detecção e caracterização de Salmonella spp. em ambientes aquáticos
para uso recreativo no Nordeste da Argentina
Resumo
O objetivo deste trabalho foi detectar a presença de Salmonella spp. em ambientes
aquáticos para uso recreativo no Nordeste da Argentina e relacioná-la com parâmetros
ambientais e das águas. Foram estudados sessenta e oito amostras de água de ambientes
aquáticos de lazer nas províncias de Chaco e Corrientes, Argentina. Salmonella spp. foi
detectada em seis amostras (8,8%). Salmonella spp. isolados pertenciam às espécies e
sorovares S. enterica ser. Give, S. enterica subespécie IV, S. enterica ser. Bredeney,
S. enterica ser. Rubislaw e S. enterica ser. Enteritidis (dois isolados). Nenhum dos isolados
testados foram resistentes aos antimicrobianos. Não existiam diferenças significativas entre os
isolamentos de Salmonella spp. e os locais de amostragem e o restante das variáveis. A
presença de Salmonella spp. em nossos ambientes aquáticos para uso recreativo reafirma a
necessidade de vigilância, a fim de minimizar os riscos de infecção das pessoas suscetíveis
expostas.
Palavras-chave: água de superfície, enteropatógenos.
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 8, n.2, 2013.
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1. INTRODUCTION
The emergence and spread of infectious disease in plant, animal and human populations
is a problem around the world; water is a common element in the ecology of many pathogens
affecting these populations. Waterborne pathogens can pose threats to drinking water
supplies, recreational waters, source waters for agriculture and aquaculture, as well as to
aquatic ecosystems and biodiversity (Edge et al., 2001).
The phenomenon of “emergence” and “re-emergence” of infectious diseases in general is
now well recognized and up to 75% of emerging pathogens may be of zoonotic origin (WHO,
2004).
There is consistency in the overall body of evidence concerning health effects from
fecally polluted recreational waters and the most frequent adverse health outcome associated
with exposure to fecally contaminated recreational water is enteric illness (WHO, 2009).
Risk assessment is the accepted approach to scientifically evaluate pollutants and to
develop protective public policies. This approach, however, is no better than the database on
which we subsequently build public health strategies. A usable database must include
information about sources, occurrence, concentrations, frequency, survival, and transport of
specific microorganisms in the environment (Rose et al., 1999).
Water sources are vulnerable to contamination from many origins, to include humans and
animals (Dechesne and Soyeux, 2007).
There are several well documented waterborne zoonotic bacterial pathogens, including
Salmonella spp., E. coli O157:H7, Campylobacter spp., and Yersinia spp. The prevalence of
these organisms depends on the nature of the source and the water supply, excreta and other
waste disposal processes, and environmental and climatic factors (WHO, 2004)
Surface water quality is subject to frequent, dramatic changes in microbial quality as a
result of a variety of activities, because discharges of municipal raw (untreated) water, treated
effluents from processing facilities, storm water runoff, or other non-point source runoff all
affect surface waters (Anderson and Davidson, 1997).
The region influenced by the cities of Resistencia (Province of Chaco) and Corrientes
(Province of Corrientes) have several sites used for recreation by local and visiting
populations, mostly during the warm seasons (September to March), when the lagoons and
rivers are used for bathing, windsurfing, and rowing; however, aquatic environments are used
for fishing throughout the year.
The aim of this work was to detect the presence of Salmonella in recreational aquatic
environments in the Northeast of Argentina and to relate it to water and environmental
parameters.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Sampling sites
Water samples were collected in the sites indicated in the Figure 1, all of which are used
as recreational environments. They were lagoons (Argüello, Colussi, and Francia) and rivers
(Negro and Bermejito) located in the province of Chaco, and the following beaches along the
Paraná River in the Province of Corrientes (Arazatí, Regatas Club, Molina Punta, Malvinas
Argentinas, Canotaje Club, and Paso de la Patria).
2.2. Sample collection
Water was collected as grab samples (5 liters) in sterile polypropylene bottles at least
once each season in the years between April 2008 and April 2011. Samples were kept at 4°C
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until microbiological analyses were completed. Water was analyzed in situ for temperature
(ºC) and pH.

Figure 1. Sampling sites in the provinces of Chaco and Corrientes, Argentina. Ref.: A.
Northeast of Argentina. B. City of Resistencia. C. City of Corrientes. 1. Bermejito River, 2.
Paso de la Patria Beach, 3. Arazatí Beach, 4. Canotaje Club Beach, 5. Regatas Club Beach, 6.
Molina Punta Beach, 7. Negro River, 8. Colussi Lagoon, 9. Francia Lagoon, 10. Argüello
Lagoon.

2.3. Rainfall data
For each sampling, the amount of rain that had fallen in the previous four days was
recorded.
2.4. Microbiological analyses
2.4.1. Fecal indicator bacteria
Samples were screened for total coliform bacteria and Escherichia coli by filtration of
two aliquots of 100 ml tenfold diluted sample through two 0.45 µm-pore-size membranes
(HPA, 2007) within 30 minutes of collection. Enumerations were accomplished by placing
the membranes on m-ENDO® medium and m-ColiBlue24® medium, respectively.
2.4.2. Salmonellae
Salmonella spp. was detected by filtering 1 liter of water through 0.45 µm-pore-size
membranes within 30 minutes of sample collection. The membrane was then placed into 50
ml of Rappaport-Vassiliadis broth (RVB) and incubated at 42°C for 24 h for selective
enrichment of Salmonella (HPA, 2004). Ten microliters of the RVB enrichment were then
streaked onto Salmonella-Shigella agar for isolation at 35°C for 24 h, and colonies
presumptively identified as Salmonella were identified to the genus level by biochemical tests
(Caffer et al., 2008). Colonies that were positively identified as Salmonella were shipped to
the National Reference Laboratory (Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS
“Dr. Carlos G. Malbrán”, Buenos Aires, Argentina) for serotyping. Antimicrobial
susceptibility tests for Salmonellae were performed by an agar diffusion disk method
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according to the standards outlined by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)
(CLSI, 2008; 2009). The commercial disks used were: ampicillin 10 μg, cephalothin 30 μg,
cefotaxime 30 μg, neomycine 30 μg (NEO) gentamicin 10 μg, tetracycline 30 μg,
furazolidone 300
μg, nalidixic acid
30
μg, chloramphenicol
30
μg,
trimethoprim/sulfamethoxazole 1.25/23.75 μg, ciprofloxacin 5 μg, colistin 10 μg, and
fosfomycin 50 μg. Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Enterococcus faecalis ATCC 29212 were tested
as quality control organisms.
2.5. Statistical analyses
Data were recorded and analyzed using Epi Info 2000 software (Centers for Diseases
Control and Prevention, Atlanta, GA). For all bacterial counts, a value of zero was used for
any sample with concentrations below the limit of detection; Chi Square an t-student test were
determined to describe the relationships between the presence of Salmonella and other
variables. For all measures of association, p values <0.05 were considered significant.

3. RESULTS
Sixty eight samples of water were studied. Origins and numbers of samples in each of
them are presented in the Table 1. Salmonellae were detected in 6 samples (8.8%). The site
with highest incidence was the Argüello Lagoon in the city of Resistencia, where the
organism was found in 4 samples, followed by Regatas Club Beach and Negro River with one
strain each one; nevertheless, there were no significant differences between Salmonella
isolation and the sites of sampling.
Table 1. Origins and numbers of samples.

Argüello

Lagoon

Number of
samples
20

Colussi

Lagoon

4

Francia

Lagoon

4

Negro

River

16

Bermejito

River

4

Arazatí Beach

River

4

Club de Regatas Beach

River

4

Molina Punta Beach

River

4

Club de Canotaje Beach

River

4

Paso de la Patria Beach

River

4

Site of sampling

Type of site

Total

68

Previous rainfalls were recorded in 28.6% of positive Salmonella spp. samples and in
33.3% of negative samples. This difference was not significant.
The average values of water parameters are shown in Table 2. There were no significant
differences between these parameters and the likelihood of recovering Salmonella spp.
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Salmonella isolates belonged to the following species and serovars: S. enterica ser. Give,
S. enterica subspecie IV, S. enterica ser. Bredeney, S. enterica ser. Rubislaw, and S. enterica
ser. Enteritidis (2 isolates). None of the isolates were resistant to tested antimicrobials.
Table 2. Environmental parameters of the sampling sites related to the presence/absence of
Salmonella spp.
Presence of Salmonella
Environmental and
water parameters

Positive samples
(n=6)

Negative samples
(n=62)

Total samples
(n=68)

Average

Range

Average

Range

Average

Range

pH of water

7.7

7.4-8.7

7.2

4.6-9.6

7.2

4.6-9.6

Temperature
of water (ºC)

24.0

15.0-28.5

26.2

17-29

26.0

15.8-32.6

Total Coliforms
(CFU/100 ml)

1.8x106

5.1x1031x107

3.3x105

1.1x1021x107

4.8x105

1.1x1021x107

E. coli (CFU/100 ml)

1.2x104

0-1x105

1.1x104

0-1x105

1.2x104

0-1x105

Note: CFU: Colony forming units.

4. DISCUSSION
Salmonella spp. is a recognized human pathogen and its waterborne transmission has
been well documented (Cabral, 2010). Salmonella spp. detection in waterways indicates the
spread of the agent in the environment, highlighting the importance of fecal contamination of
the water environment in the spread of salmonellosis (Winfield and Groisman, 2003).
Although this is the first work about detection of this bacterium in recreational aquatic
environments in the Northeast of Argentina, Salmonella spp. was the enteric pathogen most
frequently recovered in coastal waters in Hong Kong and in several rivers in Japan and
another countries (Yam et al., 2000; Jokinen et al., 2011; Giménez Martí et al., 1990; Gorski
et al., 2011). It is therefore very important to monitor this organism in order to prevent the
possibility of infection through direct contact with superficial waters.
Salmonellae has been detected in different percentages by several authors in surface
waters, as varied as 8.5% (Jokinen et al., 2011), 15.4% (Adingra et al., 2012), 18.0% (Yam et
al., 2000), 62.9% (Anselmo et al., 1999), 79.2% (Haley et al., 2009) and 96.0% (Rajabi et al.,
2011). This is perhaps because the presence and the abundance of Salmonellae in aquatic
environments vary temporally (Haley et al., 2009) and is related to one or to a combination
of sewage effluents, such as agricultural run-off and direct fecal contamination from natural
fauna (Abulreesh, 2012). Additionally, the possibility of intermittent findings or of detecting
different serovars in the same site of sampling suggests the heterogeneity of the aquatic
environment (Rolland and Block, 1980).
Climate is one factor that might explain the differences in the abundance and diversity of
Salmonella spp. isolates between different locations (Gorski et al., 2011).
The intermittent detection of Salmonellae in aquatic environments may be due to the
assumption that enteric bacteria do not survive very long after introduction to oligotrophic
aquatic environments. Regarding this, Santo Domingo et al have noted that a considerable
decrease in plate counts of Salmonella spp. was observed after 7 days of suspension in
untreated and filtered river water (Santo Domingo et al., 2000).
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This suggests that monitoring must be continuous and must not rule out the possibility of
contamination merely on the basis of a single negative sample.
The climate in our region is subtropical with no dry season. There are only small
variations in temperature throughout the year (Argentina, 2013). This could explain why the
presence of Salmonella spp. in our aquatic environments does not depend on environmental
parameters. In other studies, however, the presence of Salmonella spp. increased with high
levels of rainfall that occurred at study locations and its prevalence was substantially higher
than in dry summers (Polo et al., 1999; Adingra et al., 2012)
Regarding the presence of fecal indicators, such as the count of Escherichia coli and total
coliforms, this study found no correlation to the presence of Salmonella spp., which is in
accordance with a previous work (Dechesne and Soyeux, 2007). This is because surface water
and reservoirs are particularly liable to pollution from animals and birds, and Salmonella spp.
may be detected even when only a small number of indicator organisms are present, e.g.
Escherichia coli (Polo et al., 1999).
Additionally, some authors highlighted that the different rates of survival of Salmonella
and E. coli in non-host environments suggest that E. coli may not be an appropriate indicator
of Salmonella spp. contamination (Winfield and Groisman, 2003).
Among the more than 2,500 known Salmonella serotypes, in accordance with our
findings, S. ser. Enteritidis, S. ser. Rubislaw, S. ser. Give and S. ser. Bredeney were the most
common serovars isolated from river water and from wild bird species (Anselmo et al., 1999;
Gorski et al., 2011; Polo et al., 1999; Jokinen et al., 2011; Rajabi et al., 2011).
This small range of environmentally recovered serotypes may reflect the relatively small
assortment of serotypes that commonly infect humans and animals as well as differential
environmental persistence among serotypes at different temperature ranges (Haley et al.,
2009).
As in the findings of our study, Salmonella spp. isolated from the environment in
previous studies are those with low invasiveness; infected persons usually experience a milder
type of diarrhea and do not require hospitalization. Consequently, these low invasive
Salmonella spp. may enter into coastal waters through domestic sewage discharges (Yam et
al., 2000).
Strains of Salmonella spp. with resistance to antimicrobial drugs are now widespread in
both developed and developing countries. In developed countries it is now increasingly
accepted that such strains are mostly zoonotic in origin and acquire their resistance in the
food-animal host before onward transmission to humans through the food chain (Threlfall,
2002).
The emergence of multidrug-resistant strains of Salmonella is an important public health.
Nevertheless, we did not find resistant strains. These results differ from the results from other
surveys characterizing Salmonella spp. antibiotic resistance, possibly because these other
surveys targeted regions with reported high incidences of Salmonella, areas affected by
animal agriculture, or feedlots and diseased animals (Gorski et al., 2011).
It has been reported that some strains of Salmonella spp. enter a viable but non-culturable
(VBNC) state when they encounter environmental stresses. These strains do not grow and
develop colonies on culture media; but their metabolic activity indicates that they are still
alive and that certain conditions could resuscitate them and cause them to become pathogenic
once again (Zeng et al., 2013).

5. CONCLUSIONS
The results of this study indicate that temperature, pH, previous rain, counts of total
coliforms and Escherichia coli seem to have no influence on the detection of Salmonellae in
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our region’s aquatic environments. Further studies are needed to examine the complex
environmental parameters, especially in relationship to wildlife distribution, human activities,
and other factors that may impact the microbial diversity and survival of Salmonella spp. in
our recreational aquatic environments.
The presence of Salmonella spp. in our recreational aquatic environments reaffirms the
need for monitoring in order to minimize the risks of infection of exposed persons.
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ABSTRACT
Atrazine (2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine) is a persistent herbicide
used on some crops and it has been found both in ground and surface water and drainage
systems. This work studied the behaviour of atrazine during a sewage treatment process by
activated sludge. The process was conducted on a laboratory scale using an under fed-batch
system with a hydraulic retention time of 24 hours. After this period, the raw sewage (with
atrazine) was changed and another batch was begun (the sludge age was 7 days old).
Radiolabel molecules (14C-atrazine) were used for to trace their fate and to measure to the
14
C-CO2 and the residues of atrazine were analysed by HPLC/UV. Initially about 50% of
radioactivity was sorbed by the settled sludge but it was desorbed with successive additions of
raw sewage without atrazine. The final balance of radioactivity showed that 98% of the
atrazine was released into the treated effluent, probably without any biodegradation.
Therefore, other organic micropollutants with similar characteristics to atrazine may behave a
similar way.
Keywords: atrazine, activated sludge, persistent organic pollutants.

O destino do herbicida 14C-atrazina durante o tratamento de esgoto
por um bioreator em escala laboratorial
RESUMO
A atrazina é um herbicida persistente usado em diversos tipos de culturas podendo ser
detectado tanto em águas subterrâneas quanto em águas superficiais e em sistemas de
drenagem. Este trabalho estudou o comportamento da atrazina durante o tratamento de esgoto
por lodos ativados. O processo foi realizado em escala laboratorial em regime de batelada
adotando um tempo de retenção hidráulica de 24 horas. Após este período, o esgoto bruto
(com atrazina) foi trocado e outra batelada foi iniciada (a idade do lodo foi de 7 dias). Foram
usadas moléculas radiomarcadas (14C-atrazina) para traçar seu destino e medir o 14C-CO2
produzido e os resíduos de atrazina foram analisados por HPLC/UV. Inicialmente cerca de
50% da radioatividade foi adsorvida pelo lodo sedimentado, mas foi desorvida com
sucessivas adições de lodo bruto sem atrazina. O balanço final da radioatividade mostrou que
98% da atrazina foram descartados no esgoto tratado provavelmente sem nenhuma
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biodegradação. Portanto, micropoluentes orgânicos que possuam características semelhantes
à atrazina podem ter este mesmo comportamento.
Palavras-chave: atrazine, lodos ativados, poluentes orgânicos persistentes.

1. INTRODUCTION
The herbicide atrazine (2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine) is a
pesticide of the s-triazines group and is applied worldwide to corn, sorghum, rangeland,
sugarcane and other crops. It is persistent and is reported as one of the main ground water
pollutants. Some authors have described its action as an endocrine disruptor (Anderson et al.,
2002; Gosh and Philip, 2004; Kadian et al., 2008). This compound has been found in sewage
systems via drainage and consequently can be found in treatment plants (Meakins et al.,
1994).
Atrazine is a molecule with intermediate polarity compared to other organic micropollutants such as DDT and lindane. Although it has a low octanol/water partition coefficient
(log Kow = 2.5) and average solubility in water (33 mL L-1) some authors observed the higher
affinity of atrazine to organic matter in soil systems (Correia et al., 2010). Therefore atrazine
can probably be sorbed by organic matter in other systems such as sewage treatment
processes.
The most common sewage treatment used is the aerobic process by activated sludge in
which raw sewage is mixed with biological sludge. The time of contact between sludge and
sewage is called the hydraulic retention time (HRT). This sludge could be reused to treat raw
sewage again for a set time and this is called cellular residence time or sludge age. Normally
treatment systems use a HRT of between 6 and 24 hours and a sludge age of 4 to 30 days (von
Sperling, 2002).
Various authors have studied the behaviour of organic micro-pollutants in this process
and reported that the main mechanism that removes these compounds is sorption by the
sludge (Morris and Lester, 1994; Byrns, 2001; Kipopoulou et al., 2004; Katsoyiannis and
Samara, 2004 and 2005; Katsoyiannis et al., 2006). However, little research has been done on
molecules with intermediate polarity and average solubility in water. Meakins et al. (1994)
reported that 40% of atrazine was removed from the sewage in a lab-scale activated sludge
process using a HRT of 18 h without sludge reuse. They suggested that the remainder amount
was probably biodegraded.
In this work the fate of atrazine was studied under the same process with a HRT of 24 h
and a sludge age of 7 days. The use of radiolabel atrazine (14C-atrazine) made it possible to
measure the mineralization (14C-CO2) and to trace the distribution of atrazine residues in the
settled sludge as well as in the treated effluent. The biological sludge used was not
acclimatised for the purpose of this study. HPLC analysis was used to identify atrazine
residues in the treated effluent.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Experimental Approach
The biological treatment was performed in a reactor connected to specific glassware
containing 30 mL of diethylene glycol monobuthyl ether and ethanolamine (1:1 ratio) to
capture 14C-CO2 as the trap solution (Figure 1). Radioactive ring labelled atrazine (14Catrazine) was previously purified for Thin Liquid Chromatography (TLC) up to 97%. The raw
sewage and the biological sludge used in this work were collected from a full scale Sewage
Treatment Plant in Rio de Janeiro State.
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The reactor was fed with 2.5 L of raw sewage, 1.0 L of biological sludge and 3.5 mg of
atrazine mixed with 105 Bc (2.7 µCi) of 14C-atrazine (final concentration of 1 mg L-1). The
reactor was kept aerated in order to provide oxygen (at an air flow rate of 15 L min-1) and the
mixture was maintained by magnetic stirring. The process was carried out over a 24 h period
at room temperature (25 ºC). After this period, the process was stopped for 30 minutes and the
treated effluent (upper layer) and the trap solution were removed. The settled sludge was
reused in another sequencing batch using new raw sewage without atrazine. After each batch
the trap solution was renewed.
The settled sludge in the reactor was reused five times with raw sewage. Samples of
settled sludge and sewage (raw and treated) were collected after each batch and submitted to
physical-chemical analyses, measurements of radioactivity and determination of the
concentration of atrazine. A control reactor (without atrazine) was used to evaluate the
efficiency of the process on a lab-scale. These processes were performed in duplicate. The
experimental model was the same as that used by Oliveira et al. (2008). An atrazine
concentration of 1.0 mg L-1 was used because it is the highest concentration of organic micropollutants that can be found in sewage treatment systems as according to Byrns (2001).
The efficiency of the processes was measured by organic matter (COD - Chemical
Oxygen Demand) removal, concentration of biomass (MLSS - Mixed Liquor Suspension
Solids) in the reactor and sludge settle-ability (SVI - Sludge Volume Index) after each batch.
COD and MLSS were carried out using standard methods (APHA et al., 2012) and SVI was
determined according to von Sperling (2002).

Air exit
Air inlet

CO2
Traps

Aerobic
reactor

Figure 1. Diagram of aerobic reactor connected to
traps to capture CO2 in the lab-scale treatment
process.

2.2. Radioactivity Measurements
To determine the 14C-CO2, an aliquot of 5 mL of a trap solution was mixed with 5 mL of
scintillation solution (4 g of 2,5-diphenyloxazole, 0.25 g of 2,2`-p-phenylene-bis-(5phenyloxazole), 33 mL of Triton X100 and 667 mL of toluene). To measure the radioactivity
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in the biological sludge and the treated effluent, 1 mL of these samples were burned in a
Havey Biological Oxidizer OX-500 (R.J. Havey Instrument Corp.) and recovered in an
oxidizer solution (mixture of 480 mL scintillation solution with 320 mL methanol and 200
mL ethanolamine). The radioactivity was measured in a Liquid Scintillation Counter model
Tri-carb 2100TR (Packard).
2.3. HPLC/UV Analysis
The concentration of atrazine in the treated effluent was determined by liquid
chromatography coupled to an ultraviolet detector (HPLC/UV) according to the methodology
described in the literature (Correia and Langenbach, 2006; Correia et al., 2007; Correia et al.,
2010). A certified standard of atrazine (Dr. Ehrenstörfer Reference Materials) was used. The
treated effluent (250 mL) was mixed with 30 mL of dichloromethane in a separation funnel
for liquid-liquid extraction. The lower fraction was removed and the extraction process was
repeated twice again using dichloromethane. The extract was dried in a rotator evaporator at
37ºC and was re-suspended in 15 mL of methanol. It was then transferred to a C-18 cartridge
(SPE Varian) previously activated with 15 mL of methanol and 15 mL of distillate water. This
cartridge was washed with 10 mL of distillate water and residues of atrazine were recovered
with 15 mL of a mixture of dichloromethane and methanol (7:3 v/v). The clean extract
obtained was dried in a rotator evaporator (37ºC) and re-suspended in 2.5 mL of acetonitrile.
Finally, the extract was analyzed in a HPLC 717 Waters System coupled to a 786 UV detector
(256 nm) using a C-18 reversed-phase column (Lichrocart 250-4 Lichrospher 100 RP-18,
5 μm, Merck). The mobile phase was acetonitrile:methanol (65:35) with a flow of 0.3 mL
min-1. The volume sample injected was 20 μL. This analysis was performed in triplicate.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
The reactors (with and without atrazine) had an efficiency in COD (Chemical Oxygen
Demand) removal of between 91 and 95% and the values of SVI (Sludge Volume Index) were
below 200 mL g-1. The concentration of the biomass (MLSS – Mixed Liquor Suspension
Solid) in these reactors remained between 1.7 and 2.5 g L-1. The results showed that these
processes have a performance similar to the activated sludge systems on a real scale (von
Sperling, 2002). Thus, atrazine (concentration of 1.0 mg L-1) did not affect its efficiency.
After seven days of the process, the total amount of 14C-CO2 was 0.05% of the total
radioactivity applied, demonstrating that atrazine was not mineralized. Figure 2 shows that
about 50% of the radioactivity in the first batch was released in the treated sewage and after
the seventh day of the process the radioactivity measured in the settled sludge was reduced to
2% of the quantity initially applied. These results show that radioactivity sorbed by the settled
sludge was gradually washed out with the treated effluent.
The recovery of atrazine from the treated effluent by HPLC/UV analysis was between 75
and 85%. Detection and quantification limits were 0.06 and 0.2 mg L-1 respectively. This
analysis can only detect atrazine in the beginning of the process as shown in Table 1. On the
first and the second days, 58 and 78% of initial application of atrazine was recovered
respectively. These results were similar to the radioactivity data which was 50 and 76% of
radiolabel carbon measured during this same period of the process. Thus, the radioactivity
measured in the treated effluent is probably atrazine.
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Figure 2. Distribution of radioactivity over 7 days of the process
where (●) the sum of radioactivity released in the treated effluent
(in percentage) relative to the amount initially applied and (■)
remaining in the settled sludge.
Table 1. Amount of atrazine found in the treated effluent after each batch of the
process.
Time of the
process

Concentration of atrazine
in treated effluent

Quantity of atrazine recovered
from the initially amount applied

1 day
2 days

0.81 mg L-1
0.28 mg L-1

3 days

less than 0.2 mg L-1

N.Q.

4 days

-1

less than 0.2 mg L

N.Q.

5 days

N.D.

N.Q.

6 days

N.D.

N.Q.

7 days

N.D.

N.Q.

58 %
78 %

Note: N.D. – not detected; N.Q. – not quantified

These results are different from those reported in the literature for other organic micropollutants. Oliveira et al. (2012) observed that 60% of 14C-didofol, an organochlorine
acaricide was sorbed by the settled sludge using the same process and they observed a partial
biodegradation. Kipopoulou et al. (2004) measured a removal of 67% of lindane by sludge
with a sewage aerobic treatment and suggested biodegradation of up to 60%. Katsoyiannis et
al. (2006) studied organochlorines and polychlorobiphenyls using a bench scale sewage
treatment process by activated sludge and measured an uptake of between 85 and 100% in the
sludge. These authors showed that these compounds were preferentially removed by the
settled sludge and biodegradation was observed in the some cases; however in this work
atrazine was released into the treated effluent without biodegradation.
In our study, about 50% of radioactivity was sorbed in the settled sludge after 24 h of the
process (Figure 2); however, adopting the sludge age of 7 days, this radioactivity was
desorbed from the sludge by addition of new raw sewage showing that this sorption was not
permanent. The radioactivity data showed that mineralization of atrazine did not occur and
HPLC/UV analysis identified that atrazine was probably discharged in effluent. Thus atrazine
31

OLIVEIRA, J. L. M.; FERREIRA, E. M.; SILVA, D. P.; DEZOTTI, M.; LANGENBACH, T. Fate of the
herbicide 14C-atrazine during sewage treatment on a lab-scale bioreactor. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2,
p 27-33, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1039)

was not biodegraded by sewage aerobic treatment process, as was suggested by Meakins et al.
(1994).
Probably lipophilic molecules (nonpolar) such as dicofol, lindane, polychlorobiphenyls
and other organochlorine compounds are more likely sorbed by the sludge and therefore may
be removed from the sewage by this process. However, molecules with intermediate polarity
such as atrazine showed low sludge sorption; thus they are more likely to be discharged with
the treated effluent. Although atrazine has a preferential partitioning of organic matter that is
concentrated on biological sludge its solubility prevailed in this system. Possibly the time of
contact this compound had with the biological sludge did not further its biodegradation
although the HRT used the maximum cited by the literature (von Sperling, 2002).These
results can be rationalized considering that substances with a low log Kow (octanol/water
partition coefficient) such as atrazine could have a greater affinity for the treated effluent
(aqueous phase) and therefore would not be retained in the sludge (Kipopoulou et al., 2004;
Katsoyiannis and Samara, 2004; Byrns, 2001). The challenge to avoid pollution by release of
atrazine in the effluent is to find an efficient sewage treatment process to biodegrade this
molecule.

4. CONCLUSIONS
This study evaluated the behaviour of 14C-atrazine in an activated sludge process on a
lab-scale. It was possible to conclude that:
 Atrazine (1.0 mg L-1) did not affect the process efficiency in terms of organic matter
removal, concentration of biomass and sludge settleability.
 Atrazine was not mineralized or biodegraded by the aerobic sewage treatment
activated sludge.
 Atrazine was gradually released into the treated effluent and consequently this
substance remained as an environmental pollutant.
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ABSTRACT
The pharmaceutical, textile and food industry bear much of the responsibility for
environmental pollution. In order to appropriately treat and mitigate the effects of
pharmaceutical effluent, it is necessary to study it in order to determine its physical and
chemical composition. In this work, the physicochemical characteristics of a pharmaceutical
effluent were studied, to include the concentration of phenolic compounds, heavy metals, total
phosphorus, nitrate, chemical oxygen demand (COD), and dissolved oxygen (DO). The in
vivo micronucleus test was performed in mice, for investigation and possible genotoxicity and
mutagenicity of the effluent from the pharmaceutical hub in Anápolis - Goiás. In all samples,
only the phenolics showed concentrations above the values established by CONAMA
Resolution 430/2011. The high concentrations of total phenols and synergy between metals
found in wastewater can be linked to mutagenicity and genotoxicity found in the effluent,
since the results of the micronucleus test indicated higher micronucleus formation when the
mice were exposed to the effluent. The results of the study highlighted the necessity of
characterizing these effluents in order to determine an appropriate treatment.
Keywords: pharmaceutical wastewater, phenolic compounds, metals, micronucleus test.

Caracterização e avaliação da genotoxicidade de um efluente de
indústria farmacêutica
RESUMO
Indústrias farmacêuticas, têxteis e alimentícias são umas das responsáveis por grande
parte da carga de poluentes lançados no meio ambiente. Pesquisa de substâncias
possivelmente presentes no efluente da indústria farmacêutica é justificada pela possibilidade
de considerar um tratamento adequado para seus efluentes por meio de sua caracterização
físico-química. Neste trabalho, as características físico-químicas de um efluente da indústria
farmacêutica foram estudadas: concentrações de compostos fenólicos, metais pesados, fósforo
total, nitrato, demanda química de oxigênio (DQO), oxigênio dissolvido (OD). O teste do
micronúcleo in vivo foi realizado em camundongos Swiss, para a averiguação e possível
genotoxicidade e mutagenicidade de um efluente farmacêutico do pólo farmacêutico de
Anápolis - Goiás. Em todas as amostras coletadas, apenas os compostos fenólicos
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apresentaram concentrações acima dos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA
430/2011. As altas concentrações de fenóis totais e a sinergia entre metais encontrados nos
efluentes podem estar ligadas à mutagenicidade e genotoxicidade encontrada no efluente,
visto que os resultados do teste de micronúcleo indicaram maior formação de micronúcleos
quando os camundongos foram expostos ao efluente. Através dos resultados obtidos
observou-se a necessidade da caracterização desses efluentes para a indicação do tratamento
mais adequado.
Palavras-chave: efluente farmacêutico, compostos fenólicos, metais, teste de micronúcleo.

1. INTRODUCTION
The pharmaceutical industry is of great economic importance to the State of Goiás due to
the large growth of the sector and the consolidation of the pharmaceutical hub located in the
Anápolis-Goiânia axis. The presence of drugs, metabolites, synthesis reagents and solvents,
and in particular halogenated compounds (New et al., 2000), in environmental waste from the
pharmaceutical industry has attracted great interest. A variety of drugs have been detected in
many environmental samples (Fick et al., 2009), such as natural surface waters (Idris et al.
2013), effluents from sewage treatment plants (Halling-Sorensen et al., 1998; Bueno et al.,
2012), soil and fish (White, 1983).
Historically, urban and industrial development occurred along the rivers due to the
availability of water supply and the ability to use the river for waste disposal. The increase in
population as the industry grows and the increasing discharge of municipal and industrial
wastes into the rivers are both causes of concern. It is therefore of fundamental importance to
analyze and treat the effluent. Besides the direct effects of pharmaceutical residues, secondary
effects such as penetration or bioaccumulation in the food chain of aquatic systems have also
been detected, and have been found to disrupt the function of the reproductive endocrine
systems of impacted species, thus influencing the species’ propagation (Bertoletti, 1989). It is
suspected that many of these toxic compounds are potent carcinogens (Bertoletti, 1990;
Bredhult et al., 2007).
Moreover, as the wastewater typically includes more than one organic compound, one
should take into consideration the synergic effect of these compounds (Vanegas et al., 1997;
Bervoets et al., 1996; Kopinke et al., 1995; Madureira et al., 2010).
The in vivo micronucleus test has been widely used and accepted by regulatory agencies
and the scientific community (Mateuca et al., 2006) as a test to investigate genotoxicity (Papis
et al., 2011). The test detects genomic alterations and / or damage to the mitotic apparatus
where micronuclei indicate the irreversible loss of DNA (deoxyribonucleic acid). While
genetic toxicity is not a measure of carcinogenicity, it is often used as an indicator for cancer
due to the associations between high positive responses in genetic toxicity tests and
carcinogenicity in rodents and humans (Azevedo et al., 2003; Rezende et al., 2006; Monteiro
and Boxall, 2010).
Many dyes in use possess mutagenic or carcinogenic properties. The disposal of dyes in
river sand lakes diminishes the absorption of light energy by changing aquatic ecosystems
(Ferreira et al., 1999; Carneiro et al., 2010). Azos dyes are commonly used in the textile,
paper, food, cosmetics and pharmaceutical products (Knapp and Newby, 1995).
Phenolic compounds are used in disinfectants, in phenolic resins and in other materials,
such as solvents. Phenol is toxic, but it has negative effects on waters even before reaching
levels harmful to the human health, because its chemical reactions form chlorophenol
compounds that affect the water’s appearance, taste and cause an unpleasant smell (Imhoff
and Imhoff, 1986). It therefore requires treatment with chlorine. According to Tziotzios et al.
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(2005), phenol contaminants have toxic effects capable of penetrating cell membranes and
cause coagulation of cytoplasmic membranes, thereby damaging the cells and possibly
causing severe damage to human health and to the environment. In activated sludge systems
(systems used for wastewater treatment of pharmaceutical waste), concentrations of phenols
in the range of 40 to 200 mg L-1 were able to inhibit nitrification, and concentrations of
40 mg L-1 are sufficient to cause such inhibition.
The State of Goiás establishes limits only for the organic load in relation to the
Biochemical Oxygen Demand (BOD), establishing the maximum concentration of
60 mg O2 L-1 or its reduction by 80%. CONAMA Resolution Nº 430 of May 13th, 2011,
establishes conditions and standards for effluent discharge directly into a water body. The
primary quality standards for the discharge of effluents into water bodies are shown in
Table 1, except for special cases where there is a history of cyano-bacterial bloom and sewage
wastewater treatment systems.
Ecotoxicological data have been collected by researchers to identify drugs that are
potentially dangerous to the environment; however, the data available in the literature are
insufficient. The occurrence of these drugs in surface and subsurface waste waters
demonstrates a need for studies to determine the toxic effects of these drugs on the
environment. In this context, research has been done to analyze potential risks for some drugs
in the environment (Henschel et al., 1997; Gros et al., 2010).
The objectives of this study were to characterize the physico-chemical effluent of a
pharmaceutical industry, to include inorganic compounds such as nitrogen, phosphorus, heavy
metals(iron, zinc, lead and copper), phenolic compounds of a specific pharmaceutical industry
and to investigate the genotoxic potential of that wastewater.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Pharmaceutical effluent
The effluent samples were collected quarterly over a period of one year at a
pharmaceutical industry near Anápolis, Goiás, Brazil. The effluent pH was measured
immediately after collection by a digital potentiometer. The effluent was stored under
refrigeration at approximately 4°C (Santiago, 1999). All effluent samples were characterized
chemically and evaluated for genotoxic potential. Table 1 shows the methodology used in the
characterization of the effluent, according to the Standard Methods of Water and WastewaterAPHA/ AWWA (APHA et al., 1995).
Table 1. Standard methods for water and wastewater of APHA/AWWA for characterization of
effluents (APHA et al., 1995).
Parameters
Reference
Quantification Limit
Total solids
Phenolics
Total phosphorus
Nitrate
Chemical Oxygen Demand-COD
Total Nitrogen
Iron
Lead
Copper
Zinc
Apparent Color, True Color and Turbidity
Dissolved Oxygen - DO

2540
5530-C
4500 P-E
4500-NO3-D
5220-D
ISO 2005. Method ISO
11732
3120-B
2120-C
4500-H+ B
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0,1 mg L-1
0,1 mg L-1
0,1 mg L-1
0,1 mg L-1
1,0 mg L-1
0,1 mg L-1
0,02 mg L-1
0,01 mg L-1
0,002 mg L-1
0,002 mg L-1
1,0 mg PtCo 1,0 NTU
0,1 mg L-1
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2.2. Animals
The chemical industry of the State of Goiás (IQUEGO) provided Swiss mice (males aged
7 to12 weeks) for the experiments. The animals were randomly grouped in plastic cages and
maintained at a constant temperature of 20° C with a light-dark cycle of 12 h. The regular diet
of the mice was the classic, with standard commercial feed and water provided ad libitum. To
achieve mutagenicity, the assay animals were divided in control and exposed to 0.2 mL of raw
effluent orally for 10 days. Animal studies were conducted according to the Ethical Principles
of Animal Experimentation of the Brazilian Council for Animal Experimentation.
2.3. Genotoxicity assay
In order to evaluate the potential mutagenic effluent, animals received 0.2 ml of the
effluent for 10 days. Twenty-four hours after exposure, the animals were terminated by
cervical dislocation and their marrow was harvested with a syringe. The control group
received only saline. The experimental groups (five animals per group) were distributed as
follows: Group I: negative control (received only saline), Group II: positive control
(cyclophosphamide 200 mg kg-1), Group III: received the raw effluent (pool of 4 samples;
0.2 mL day-1).
2.4. Preparation of slides for micronucleus research
Bone marrow was collected in a test tube containing 1 mL of saline. The tube was then
placed in a centrifuge twice, for 5 minutes each time, at 2000 RPM. The supernatant was then
discarded. A small drop of the resulting suspension was then removed and placed on the end
of the blade to be smeared on a slide. After drying, the smear slides were stained with
Leishmann and again dried at room temperature. A small drop of Canada balsam was then
applied in the center of the blade to fasten the cover slip. The slides were analyzed blind using
a 1000x magnification. One thousand erythrocytes were analyzed per slide (in triplicate).
2.5. Statistical Analysis
Data were analyzed using the Analysis of Variance (ANOVA) statistical method and the
Tukey post-hoc test. For all groups, results were considered statistically significant when
P <0.05.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Chemical characterization was performed in parallel to assess the genotoxic potential of
wastewater. Effluent sample collections were conducted at different times in order to obtain
representative samples, since the manufacture of medicinal products is seasonal and the
effluent varies according to the products that are being manufactured in a given period. The
hydrogen potential (pH) of all samples is below 7, indicating an acidic character. The pH is
an important parameter in wastewater treatment and determines process selection. It is also
one of the most important factors in the treatment of water, as it affects coagulation, hardness
and prevents corrosion of iron pipes in the distribution network.
The effluent was kept refrigerated in order to determine the concentration of total solids
and dissolved particulate compounds such as metals, inorganic salts, oils and greases and
organic matter (APHA et al., 1998). This is important in order to determine the amount of
waste present in the effluents. In this study, the amount of total solids was approximately
3 g L-1 for all effluent samples, with the lowest in sample 4 (1.8 g L-1). Figure 1 is a
comparative chart of total solids and total phenols.
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Figure1. Comparison of total solids and total phenols of samples of pharmaceutical
effluent.

The high concentration of phenolic compounds found in the analyzed industrial effluent
indicated that inadequate treatment of such substances can cause harm to both the
environment or to human health (Tziotzios et al., 2005). Santos and Linardi (2004) have
found that wastewater from industrial processes, petrochemical plants, coal conversion
processes, and phenolic resins from pharmaceutical industries include phenolic compounds,
and therefore require careful treatment prior to discharge into water bodies.
Phenolic compounds are among the polluting compounds of particular concern in the
environment as they are readily absorbed into the skin (CETESB, 2010) and are very toxic to
humans. A lethal oral dose is estimated to be about 70 mg kg-1 (CETESB, 2010).
Pinheiro et al. (2007) reported that such compounds may be toxic and problematic for
water supplies causing odor, even at low concentrations such as 1 to 10 g L-1. Moreover, they
represent a great threat to the environment because of their toxicity and their acidic,
mutagenic and carcinogenic characteristics. There is therefore a great need to remove these
compounds from wastewater. The CONAMA 430/2011 proposes that the maximum permitted
emission levels be 0.5 mg L-1; the samples had concentrations up to 40 times greater than
permitted.
In addition to high concentrations of phenolic compounds found in wastewater, other
substances may be present, such as compounds with nitrogen in its different oxidation states:
ammonia and albuminoid, nitrite and nitrate, thus increasing the risk to human health.
However, these elements are not of concern pharmaceutical effluent since they are present in
concentrations lower than that permitted by law.
Nitrate is one of the most frequent ions found in natural waters. It usually occurs in low
concentrations in surface waters, but can reach high concentrations in deep waters. Its
consumption in drinking water is associated with two adverse health effects: the occurrence of
methemoglobinemia, especially in children, and the potential formation of carcinogenic
nitrosamines and nitrosamines (Mato, 1996). Figure 2 compares these parameters.
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Figure 2. Comparison of the concentrations of total nitrogen, total phosphorus
and nitrate samples of the effluent from a pharmaceutical industry.

Copper ions usually occur in surface waters at concentrations below 20 μgL-1. However,
the presence of copper was not detected in the effluent due to the sensitivity of the method
used. Lead was not detected by atomic absorption spectrophotometry. Iron gives a dark color
and bitter taste when present at high concentrations. Iron concentration found in the effluent is
lower than those permitted by law (seven times lower on average) and therefore pose no risk.
Lead concentrations (Pb) were not detected by the analytical method used. Figure 3 compares
concentrations of the analyzed metals.
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Figure 3.Comparison of metal concentrations: zinc (Zn) and iron (Fe)
samples of pharmaceutical effluent.
Data regarding the color of the effluent are shown in Figure 4. The results showed great
variability.
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Figure 4.Comparison of apparent color variations and true color of
the samples of pharmaceutical effluent.
The effluent’s apparent color consists of dissolved substances (natural or artificial
colorants). In all samples, the true color was approximately 50% less than the apparent color,
showing a high quantity of particulate material, as evidenced by observed turbidity values
(Figure 4).
The high COD values found in samples, particularly in Sample 2 (6155 mgL-1of O2),
indicated a high load of organic compounds, suggesting that the effluent is actually composed
of a mixture of substances in different stages of decomposition.
DO concentrations were observed in low and high BOD, showing that the effluent from
the pharmaceutical industry has a high biologically degradable organic load. Values for the
COD and the BOD found in the industry effluent can be viewed and compared in Figure 5.
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Figure 5. Variation of COD and BOD in samples of effluent from a
pharmaceutical industry.
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Certainly, in addition to the substances mentioned above, other organic compounds,
biodegradable or not, are included in the effluents of these industries.
There is currently a need to develop analytical methods sufficiently sensitive to detect
and quantify residual pharmaceuticals in aquatic environments, with detection limits in the
order of gL-1 and ngL-1 and (Sacher et al., 2001).
In regard to the genotoxic potential of the effluent, Figure 6 shows the frequency of
micronuclei in erythrocytes in the bone marrow of animals exposed or 10 days to raw
effluent in the pharmaceutical industry in sample 3, since samples 1, 2 and 4 did not show
potential toxicity.

Number of micronclei / 1000
cells

1900ral

*#

1900ral

*

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
Control

Cyclophosphamide

Effluent

Figure 6.Assessment of micronucleus frequency in erythrocytes (1000/blade) bone marrow of
animals exposed (n=5) for 10 days (0.2 mL day-1) to the raw effluent of pharmaceutical
industries. The animals were terminated 24 h after exposure. Cyclophosphamide (single dose,
200 mg kg-1) was used as a positive control for induction of micronucleus formation.
ANOVA, Tukey test.*P<0.05 compared to control group. # P<0.05 compared to the group
that received cyclophosphamide.
The results clearly demonstrated the genotoxic potential of effluent from the
pharmaceutical industry since we observed a significant increase (P <0.05, ANOVA, Tukey
test) in the number of micronucleated erythrocytes in bone marrow of mice exposed to this
effluent compared to control group that only received saline. Moreover, the frequency of
micronuclei in animals exposed to the effluent was higher than the frequency of micronuclei
found in animals exposed to cyclophosphamide, an agent for positive control of
clastogenicity. Bakare et al. (2009) and Brausch et al. (2012) reported that in their
experiments the mixture of heavy metals have a more detrimental effect than the performance
of these separate elements.

4. CONCLUSIONS
The analyzes of the physico-chemical parameters of the effluent from the pharmaceutical
industry has a wide variety of chemical compounds, to include a high amount of total phenols
and inorganic species such as zinc, iron, nitrogen and phosphorus in smaller quantities. With
regard to compliance with environmental regulations, the samples were in accordance with
the established emission standards, except in the category of phenols, which was far above the
permitted levels and, therefore, can be related to the toxicity of this effluent.
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In addition, there was variation in the amount of certain substances in different samples.
This highlights the importance of collecting representative samples of what is being discarded
by the industry. In addition, the effluent has to be well analyzed in order to determine the
most effective treatment methods for the effluent type and also to determine compliance with
environmental regulations.
The genotoxicity and mutagenicity of the effluent in question, as shown in micronucleus
tests in mice, may be due to the high concentrations of phenolic compounds which readily
penetrate the skin of animal and cell membranes, causing a wide spectrum of genotoxicity and
mutagenicity. It may also be due to the synergistic action of metal ions found in the effluent.
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ABSTRACT
Free-living protozoa organisms are distributed in aquatic environments and vary widely
in both qualitative and quantitative terms. The unique ecological functions they exhibit in
their habitats help to maintain the dynamic balance of these environments. Despite their wide
range and abundance, studies on geographical distribution and ecology, when compared to
other groups, are still scarce. This study aimed to identify and record the occurrence of freeliving protozoa at three points in Piancó-Piranhas-Açu basin, in a semi-arid area of Rio
Grande do Norte (RN) state, and to relate the occurrence of taxa with variations in chlorophyll
a, pH and temperature in the environments. Samples were collected in the Armando Ribeiro
Gonçalves Dam, from two lentic environments upstream and a lotic ecosystem downstream.
Sixty-five taxa of free-living protozoa were found. The Student's t-test showed significant
inter-variable differences (p <0.05). Similar protozoan species were recorded under different
degrees of trophic status according to chlorophyll a concentrations, suggesting the organisms
identified are not ideal for indicating trophic level. We hypothesize that food availability, the
influence of lentic and lotic systems and the presence of aquatic macrophytes influenced
protozoan dynamics during the study period.
Keywords: Planktonic microorganisms, reservoirs; biodiversity.

Distribuição espacial e temporal de protozoários de vida livre em
ambientes aquáticos de uma região semiárida brasileira
RESUMO
Os protozoários de vida livre são organismos amplamente distribuídos em ambientes
aquáticos tanto em termos qualitativos como quantitativos. Eles possuem funções ecológicas
únicas em seus habitats e ajudam a manter, através delas, o equilíbrio na dinâmica desses
ambientes. Apesar do seu variado leque funcional e sua abundância, os estudos que abordam
sua ecologia e distribuição geográfica, quando comparados a outros grupos, ainda são
escassos. Diante disso o presente trabalho teve por objetivo registrar a ocorrência e identificar
os protozoários de vida livre de três pontos da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu,
localizada no semiárido potiguar, bem como relacionar a ocorrência dos táxons catalogados
com as variações de clorofila a, pH e temperatura dos ambientes em questão. As amostras
foram coletadas em dois ambientes lênticos à montante e um ambiente lótico à jusante da
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 8, n.2, 2013.
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Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Registrou-se a presença de 65 táxons de protozoários
de vida livre, dos quais 29 foram identificados em nível de espécie. O teste-t de Student
aplicado no estudo demonstrou diferenças significativas (p < 0,05) entre as variáveis. Foram
encontradas espécies semelhantes de protozoários sob diferentes graus de trofia, de acordo
com as concentrações de clorofila a, sugerindo que os organismos identificados não podem
ser considerados bons indicadores de nível trófico. Sugere-se que a disponibilidade de
nutrientes, a influência dos regimes lótico e lêntico e a presença de macrófitas aquáticas
influenciaram a dinâmica dos protozoários no período estudado.
Palavras-chave: Microrganismos planctônicos, reservatórios, biodiversidade.

1. INTRODUCTION
Clean water is becoming increasingly scarce, directly affecting the quality of life of
persons worldwide. In some parts of the world, particularly in semiarid regions, water-related
issues are compounded by its scarcity, which occurs due to prolonged, periodic drought.
Reservoirs are often constructed in an attempt to mitigate this problem. By contrast, this
practice has produced several changes in the biodiversity of aquatic ecosystems. Despite these
impacts, it is important to consider that benefits resulting from reservoir construction are
directly reflected in the well-being of individuals, in addition to economic and social aspects
(Tundisi et al., 2008).
The dynamics of artificial reservoirs are similar to those of natural aquatic environments.
Both are potential sites for the proliferation, growth and development of diverse biological
communities, such as animals, plants and microorganisms. Included in these groups are freeliving protozoa. They consist of three taxonomic groups: Ciliophora (ciliates), Mastigophora
(flagellates) and sarcordina (heliozoa and amoebas). All three belong to the plankton family
and are collectively known as protozooplankton. They are considered cosmopolitan, because
they are found from pole to pole (Laybourn-Parry et al., 2000).
Free-living protozoa are unicellular, heterotrophic, and may also contain mixotrophic
organisms. They usually feed on bacteria, algae, and even zooplankton, depending on their
size, and play a vital ecological role in aquatic environments (Sherr and Sherr, 2002).
Protozooplankton is a key element in the food chain, since it controls the populations of
various organisms. According to Lehrter et al. (1999) and Irigoien et al. (2005), protozoa can
consume up to 100% of daily phytoplankton production. Heterotrophic flagellates are able to
consume the entire bacterial production of an aquatic environment (Fenchel, 1986; Berninger
et al., 1991). Moreover, they participate in the carbon cycle, and are a fundamental part of the
"microbial loop" (Azam et al., 1983). This term derives from the fact that these organisms are
situated in one strategic trophic level, allowing them to transfer energy (carbon and other
nutrients) acquired from lower trophic levels, through the ingestion of organisms such as
algae and bacteria, moving to higher trophic levels as they are ingested by other organisms
(Xu et al., 2008; 2005; Finlay and Esteban, 1998).
Free-living protozoan organisms have been used as bioindicators and biomonitors of
pollution (Corliss, 2002). This is because they are highly sensitive to environmental changes,
given that they are formed by a single cell composed of fragile membranes. Hydrological
cycles, increased nutrients in water bodies, physical and chemical changes and phytoplankton
blooms interfere in the dynamics of this community, thereby affecting the entire trophic
network.
Despite the ecological importance of protozooplankton to freshwater environments,
studies on the dispersion and dynamics of this group are scarce when compared to other
species, such as algae and zooplankton. Thus, this investigation aimed to record the
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occurrence and identify freshwater free-living protozoa in aquatic ecosystems of a semiarid
area of RN, an approach that proposes to establish a relationship between their distribution
and the environmental variations observed.

2. MATERIAL AND METHODS
2. Study Area
The Piancó-Piranhas-Açu River Basin has a total drainage area of 43,681.50 km² in the
states of Paraiba (PB) and Rio Grande do Norte (RN). The latter contains the Armando
Ribeiro Gonçalves Dam (05 ° 40 '9:48' S and 36 ° 52 '44.34 "W) with a storage capacity of
2.4 billion cubic meters of water. This reservoir is socially and economically important and it
is estimated that 500,000 people depend on it for their water supply. Nevertheless, many
points along this system are eutrophic due to human activities.
2.1. Sampling and determination of variables
Sampling points (Figure 1) were determined according to their proximity to the cities of
São Rafael (P1), Itajá (P2) and Assu (P3). P1 and P2 are lentic, located upstream of the dam
and P3 is a lotic system, located downstream from the reservoir. Water samples for protozoa
identification were collected between May 2010 and March 2011. Three of the nine samples
were obtained at the end of the rainy season (ERS) and four in the dry season (DS) of 2010.
The other two collections occurred during the rainy season (RS) of 2011 with samples filtered
through 68μm and 10μm nets.

Figure 1. Piancó-Piranhas-Açu river hydrographic basin and sampling stations P1, P2 and P3.
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Protozoa were analyzed without the use of fixatives, in order to better preserve
morphological characteristics and make identifications more accurate. Taxonomic
identification was based on Foissner and Berger (1996), Mitchell (2003), Patterson (1996),
and the “Protist Information Server".
The variables pH and temperature were measured using a multi-parametric analyzer.
Chlorophyll a concentration followed the procedure recommended by Jespersen and
Christoffersen (1988). Significant differences were found between data from different periods
using Student's t-test for independent variables (p <0.05).

3. RESULTS AND DISCUSSION
Means of physical, biological and chemical variables (pH, temperature and chlorophyll
a) are described in Table 1. Data refer to the end of the rainy season (ERS) and dry season
(DS) of 2010 and the rainy season (RS) of 2011, at three sampling stations. Variables were
tested in the environment, showing variations between the study periods. In general, there was
a significant difference among them (p <0.05), except for temperatures at the end of the 2010
rainy season and the 2011 rainy season in P2. There were no significant differences in P3
between pH in the dry and rainy seasons, or between temperature at the end of the 2010 rainy
season and 2011 rainy season.
Table 1: Averages of physical and chemical variables of P1, P2 and P3.
Period / Year

pH

Temperature (ºC)

Chlorophyll a (µg L-1)

ERS (2010)

8,01

29,5

49,14

DS (2010)

8,48

28,2

54,95

RS (2011)

9,38

29,8

30,47

ERS (2010)

8,69

30,2

42,71

DS (2010)

8,65

27,9

38,36

RS (2011)

9,52

31,0

24,78

ERS (2010)

6,98

31,9

12,56

DS (2010)

8,11

30,9

15,13

RS (2011)

8,00

31,9

not measurable

Sampling Points

P1

P2

P3

Note: ERS: End of rainy season; DS: dry season; RS: rainy season.

Water temperature was the most constant parameter, exhibiting few significant
differences. The lowest averages were recorded in the dry season and the highest during the
rainy season. There were significant differences in pH values between lentic and lotic
environments. In the lentic environment, pH was always basic, with averages above 8.0, and a
peak of 9.52. In the lotic environment, we found averages ranging from 6.98 to 8.0. The
highest values in the three environments occurred during the rainy season (January and
February/2011).
P1 showed the largest mean concentration of chlorophyll a, reaching a maximum of
54.95 µg L-1. The lowest averages were found in P3, which had low concentrations in the
rainy season, precluding their measurement. According to Nurnberg (1996), chlorophyll a
concentrations indicate the degree of trophic status. We therefore surveyed all eutrophic
points during all collection periods, with the exception of the rainy season in P3, where
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chlorophyll a concentration was so low that it could not be measured. Thus, the more
eutrophic environments, based on criteria and values proposed by this author, were the lentic
sampling stations, especially in P1.
Environmental variables such as temperature, pH and chlorophyll a are factors that can
significantly interfere in the dynamics of aquatic ecosystems by modifying the structure and
function of microbial communities (Liu and Leff, 2002). According to Galvez-Cloutier and
Sanchez (2007), chlorophyll a indicates algal biomass and is positively related to the
phosphorous concentration of an environment, indicating the trophic state of an aquatic
ecosystem. Aquatic communities can change quantitatively and qualitatively in response to
eutrophication (Biudes and Camargo, 2006) In the present study, the environment has a high
level of trophic status considering the results of Cunha et al. (2009) and Eskinazi-Sant'Anna et
al. (2007) in the same watershed. Nevertheless these characteristics did not significantly
interfere in protozoan distribution.
We cataloged 65 protozoan taxa (Table 2). Twenty-nine were identified in 36 species and
genera. Of this total, 29 belong to the phylum Ciliophora (ciliates), 17 to Mastigophora
(flagellates) and 19 to the phylum Sarcodina (heliozoa and amoebae, which are naked, and
testacea). In all environments we identified three phyla of organisms throughout the study
period. Occurrence of ciliates was similar at the three sampling stations during all collection
periods (25 taxa in P1 and 24 taxa in P2 and P3). Mastigotes and Sarcodina revealed
differences in their qualitative distributions between lentic (P1 and P2) and lotic (P3)
collection points. We cataloged 17 flagellates, 10 of which were observed in P1 and P2.
Sarcodina were represented by 8 and 9 taxa in P1 and P2, respectively, while 16
representatives of this group were present in P3.
Irrespective of environment, sampling period and the significant difference between
some of the parameters evaluated, flagellate organisms stood out in terms of sample density.
This pattern has been observed in research aimed at quantifying these organisms (Araújo and
Godinho, 2008; Weitere and Arndt, 2003). However, we recorded differences in the
taxonomic composition of flagellates between lentic and lotic systems. This occurs primarily
due to the presence of the phytoflagellates Trachelomonas sp, Euglena sp and Phacus sp in
the lotic environment. They did not occur in the lentic stretch. These organisms, recognized as
important components of the periphyton group (Algarte et al., 2006; Ekhator, 2010), comprise
a periphytic community, since the collection point near the shore is surrounded by a variety of
aquatic plants, as well as submerged grasses. Chemical and physical parameters such as pH,
temperature and chlorophyll a, may not have been responsible for the establishment of this
community, as reported in similar spatial dispersion studies (Rodrigues and Bicudo, 2004).
Most other flagellate taxa occurred in all environments and seasons, indicating that
neither physical nor chemical variables influenced the permanence of these organisms in
terms of quality, a fact that occurred with Ansionema sp, Bodo sp, Entosiphon sulcatum ,
Entosiphon sp, and Notosolensus Pentalomonas sp. Similarly, Weitere and Arndt (2003)
noted that the flagellate composition of a river in Germany remained unchanged despite
physical and chemical changes. Patterson and Lee (2000) reported that species of the genus
Bodo and Pentalomonas have a cosmopolitan character, belonging to the most frequently
reported phylum Mastigophora in studies conducted in various parts in the world. This
ubiquity of flagellates is most likely related to their wide range of adaptations, especially with
regard to feeding versatility. Studies show that these organisms can feed on viruses and even
cyanobacteria (Pernthaler, 1996), as well as consume dissolved carbon. This qualitative
stability of flagellates hinders the classification of these organisms, cataloged in the present
study as indicators of trophic levels in aquatic environments.
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Table 2: Seasonal and temporal dispersion of Protozoa.
Espécies

P1

P2

P3

ERS/
2010

DS/
2010

RS/
2011

P3

ERS/
2010

DS/
2010

RS/
2011

Euglena clavata

x

x

x

x

Mastigela polyvaculata

x

Species

Ciliophora

P1

Cont.

Apsiktrata gracilis

x
x

Aspidisca aculeata

x

Aspidisca cicada

x

x

x

x

x

Aspidisca costata

x

x

x

x

x

Cinetochilum sp

x

x

x

x

Coleps elongatus

x

x

x

Coleps hirtus

x

x

x

Coleps sp

x

Colpidium sp

x

x

x

x

Sarcodia

Cinetochilum sp

x

x

x

x

x

x

Actinosphaerium eichornnii

x

Coleps elongatus

x

x

x

x

x

x

Ameba sp

Cyclidium sp.

x

x

x

x

x

x

Cyclidium glaucoma

x

x

x

x

x

x

Dileptus sp

x

x

x

Aspidisca sp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pentalomonas

x

x

x

x

x

x

x

Peranema sp

x

x

x

x

x

x

x

x

Phacus orbiculares

x

x

x

x

x

Synura sp .

x

x

x

Trachelomonas sp

x

x

x

x

x

x

Litonotus sp.

x

x

x

Mesodinium sp.

x

x

Paramecium sp.

x

Paramecium caudatum

x

x

x
x
x

x

x

x

Trachelomonas armata

x

Halteria sp

x

Notosolensus

x

x

Stentor sp.

x
x

Euplotes sp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Amoeba radiosa

x

x

x

x

x

x

Arcella vulgaris

x

x

x

x

Centropyxis aculeata

x

x

x

x

x
x

x

x

Centropyxis ecornis

x

x

x

x

x

x

Difflugia sp1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Difflugia sp2

x

x

x

x

x

x

x

Difflugia acuminata

x

x

x

x

x

x

x

x

Difflugia corona

x

x

x

x

x

x

Difflugia spiralis

x

x

x

x

x

x

x

Difflugia gramen

x

x

x

Hedriocistys sp

x

x

x

Euglypha sp1

x

x

Euglypha sp2

x
x

Stentor roeselii

x

Stylonychia sp

x

Tachysoma sp

x

x

x

x

x

Trachelophylum sp

x

x

x

x

x

x

Euglypha acantophora

Vorticella campânula

x

x

x

x

x

x

x

x

Euglypha alveolata

x

x

x

Vorticella nartans
Vorticella sp

P2

x

x

x

x

x

Euglypha filifera

x

x

x

x

x

x

Ansionema sp

x

x

x

x

x

x

Bodo sp

x

x

x

x

x

x

Chilomonas sp

x

x

x

x

x

x

Chroomonas sp

x

x

x

x

x

Entosiphon sulcatum

x

x

x

x

x

x

Entosiphon sp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trinema sp

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Mastigophora

Cryptomonas sp

Euglena sp

x

x

Note: P1: Sampling point 1; P2: Sampling point 2; P3: Sampling point 3; ERS/2010: End of rainy season 2010;
DS/2010: dry season 2010; RS/2011: rainy season 2011; x: occurrence of these protozoa during the period mentioned.
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The distribution of taxa belonging to the phylum Ciliophora was very similar in all three
environments. Differences were observed in the genera Aspidisca and Cinetochilum
Cyclidium, especially Aspidisca cicada species, Aspidisca Cyclidium costata and glaucoma,
which were prominent in all samples, regardless of environment and collection period. These
organisms are relatively small (20-30 μm) and were identified as dominant by Beaver and
Crisman (1989) in eutrophic systems in Florida. The authors also emphasized that among
these ciliates, those belonging to the order Scuticociliatida stood out in eutrophic
environments, while larger ciliates from the group Oligotrichida were associated with more
oligotrophic environments. The present investigation did not evaluate the possibility of
associating oligotrichia to oligotrophic environments, since other members of this group such
as Stylonychia sp and dumbbells sp were present in moments of high chlorophyll a
concentrations (dry season).
Thus, the occurrence of ciliates and flagellates seems more related to food availability
than the trophic level of the environment, given that these environments are conducive and
admittedly different in terms of algae, bacteria and flagellates (Sodré-Neto and Araújo, 2008),
which serve as food for protozoa. Species such as Aspidisca cicada, Coleps hirtus, Stentor
Roselli and Paramecium caudatum, which displayed widespread occurrence regardless of the
period, may feed on algae, flagellates, bacteria and even smaller zooplankton (Foissner and
Berger, 1996) .
The phylum sarcodina exhibited significant differences in taxonomic composition, and
the genera Difflugia, Arcella and Centropyxis were the most frequent in qualitative terms.
This corroborates research reporting these genera as among the most common in aquatic
environments (Lansac-Toha et al., 2000)
Only one representative of the heliozoa group was recorded: Actinosphaerium eichhornii.
This species is globally distributed and may occur in environments with different
characteristics. Specimens were found in all environments and collections, confirming that the
organism is resilient and adapts to physical and chemical changes. Previous research has
shown similar results for this organism (Takamura et al., 2000), recording its presence in
eutrophic and mesotrophic lakes, indicating the degree of environmental trophic status has not
changed its dispersion. In addition, Leonov (2010) identified these organisms in environments
with acidic pH up to 4.3, while in the present study they occurred at pH levels up to 9.52. This
shows that neither trophic level nor pH are regulators for the presence of this species.
We observed large differences in spatial arrangement and slight variations between
testate amoebae with regard to the temporal dispersion. These organisms are commonly
reported in lentic and lotic environments, but in this study, the lotic environment (P3)
exhibited twice the number of taxa, compared to the lentic (P1 and P2). Moreover, some
investigations (Lansac-Toha et al., 2000) have shown they may be more common or even
dominant in lotic environments.
Studies conducted in tropical environments (Araújo, 2008) reported an association
between testate amoebae and macrophytes. This may explain their higher frequencies in the
lotic environment, where these plants were abundant on its banks. Some species of testate
amoebae, such as Diflugia spiralis, Difflugia gramen, Hedriocystis sp, Euglypha filifera,
Euglypha acantophora, Euglypha sp1 and Euglypha sp2 occurred exclusively in the lotic
system. However, except for two species of Euglypha, they all occurred in every station,
despite their diverse and sometimes contrasting characteristics, during both the rainy and the
dry periods. This confirms that their presence is not dependent on the trophic level of the
environment.
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4. CONCLUSIONS
The identifications will contribute towards an understanding of the geographical
distribution of these species, since records of these organisms in these environments are
extremely scarce.
Despite variations observed between physical, chemical and biological variables in each
environment and during climatic periods, there were no significant differences in the
distribution of taxa, indicating these variables were not decisive in the occurrence of these
organisms in the study sites and periods.
Similar protozoan species were observed in different degrees of trophy according to
chlorophyll a concentrations. This suggests the organisms are not ideal for indicating the
trophic level of environments, in relation to the studied parameters.
The lentic and lotic regimens and the presence of aquatic macrophytes have influenced
the protozoan dynamics during the study period. Thus, further research is needed to identify
the variables determining the dynamics of this environment.
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ABSTRACT
The interaction between the surface and groundwater occurs in a dynamic and
interconnected way allowing the use of direct and indirect methods for hydro-geological
characterization and its contribution to the surface flow. The recession rates and the
groundwater flow can be obtained by using the Barnes’ Method. Precipitation is the main
component associated with the aquifer recharge process and may also be expressed as a
Precipitation Concentration Index (PCI). This work presents recharge data sets based on the
separation of the surface hydrograph for the Paraopeba and Sapucaí river basins, in Minas
Gerais State. The effect of precipitation on groundwater recharge in the Sapucaí basin is more
significant than that of the Paraopeba basin due to predominant land-use and its water and
climatic regimes. The contribution of the base flow to total runoff in the Sapucaí basin could
exceed 70% in some sub-basins, especially those near the Mantiqueira Range, demonstrating
that even in areas with high rainfall concentration the influence of the Atlantic Forest in this
process is highly significant.
Keywords: Barne’s method, recharge, precipitation.

Comportamento da recarga de agua subterránea com base em
hidrogramas de escoamento superficial em duas bacias hidrográficas
do Estado de Minas Gerais
RESUMO
A interação entre os meios hídricos superficiais e subterrâneos ocorrem de forma
dinâmica e interconectados o que permite o uso de métodos diretos e indiretos para
caracterização hidrogeológica a partir do conhecimento de sua contribuição para o meio
superficial. Os índices de recessão e o deflúvio base são obtidos com base no método de
Barnes. Em relação à precipitação, esta é o principal componente associado à recarga dos
aquíferos, podendo ser também expressa como um índice de concentração da precipitação
(ICP). Neste trabalho, são apresentados dados de recarga com base na separação do
hidrograma superficial para as bacias hidrográficas dos rios Paraopeba e Sapucaí, em Minas
Gerais. A participação da precipitação na recarga subterrânea na bacia do rio Sapucaí é mais
significativa do que para o rio Paraopeba devido às características predominantes de uso do
solo e aos regimes hídrico e climático da mesma. A contribuição do deflúvio base no deflúvio
total na bacia do rio Sapucaí pode ser superior a 70% em algumas sub-bacias, especialmente
naquelas próximas à Serra da Mantiqueira, demonstrando que mesmo em áreas com maior
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concentração de chuvas a influência da Mata Atlântica neste processo é altamente
significativa.
Palavras-chave: método de Barnes, recarga, precipitação.

1. INTRODUCTION
Water availability in a basin normally is determined through the water balance,
quantifying precipitation, evapo-transpiration, soil moisture and surface runoff. The first two
components can be measured directly or indirectly from weather stations and soil moisture
devices while the surface runoff is measured in fluviometric stations.
Groundwater resources are strategic in many regions around the world due to the scarcity
or even the total unavailability of surface water. Knowledge of aquifer recharge is an aid for
optimal exploitation of groundwater (Melo et al., 2005).
Groundwater recharge can be defined as the percolation of water through the soil profile
into the saturated zone, forming a reserve of additional water. Recharge can occur naturally
by rainfall, by rivers and even by irrigation (Melo et al. 2005).
Estimation of the recharge rates can be performed based on data sets of discharges with
the hydrograph components separated, being the most common estimates based upon
groundwater flow, or base flow (Chen and Lee, 2003). This estimate can be made based on
hydrographs, using a variety of manual (Barnes, 1939) or automated methods (Eckhardt,
2005). The hydrograph can be separated into four phases over time: (i) ascension or growth
curve, which corresponds to the increase in flow that occurs as a result of precipitation, (ii)
the peak region of the hydrograph, where the maximum flow occurs, (iii) decreasing curve,
corresponding to the progressive decrease of the direct surface runoff until it vanishes and (iv)
recession or depletion curve, which corresponds only to base flow contribution.
Base flow analysis can be extremely useful in the evaluation of aquifer reserves, storage
capacity, in study of river systems and in watershed management, as it represents the
contribution of groundwater to the surface flow as well as the natural regulatory capacity of
the basin (Price, 2011).
Therefore, the objective of this study was to evaluate the average representative
groundwater recharge behavior in two important basins of the Minas Gerais State based on
the analysis of surface runoff hydrographs.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Characterization of the study area
The study areas are the Paraopeba river basin, which is a tributary of the São Francisco
River, located in Central region of Minas Gerais State at the amplitude of coordinates 20°51’00”S and -18°34’58” S Latitude and -45°10’59”W and -43°37’59” W Longitude, with
a drainage area of about 13,640 km². Sapucaí river basin is the other studied area, composing
part of the Grande River basin, located in the Southern Minas Gerais, at the amplitude of
coordinates -22°33’16” S and -22°53’8.5” S Latitude and -45°42’5” W and -45°44’7” W
Longitude, with a drainage area of about 8,882 km².
Paraopeba river basin drains into Três Marias Hydroelectric Plant reservoir with a total
power generation capacity of about 396 MW, while Sapucaí river basin drains into the Furnas
Hydroelectric Power Plant reservoir, with energy production capacity of around 1,216 MW. It
should be noted that both basins have great strategic importance in the Brazilian economy,
where any change or disturbance in them can compromise the generating capacity of these
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facilities. It is noteworthy that both reservoirs, besides their power generation function, have a
hydrological function of outflow regularization downstream from them.
The predominant soils in the Sapucaí basin (Figure 1a) are Latosols (32.04%), Cambisols
(56.38%), Argisols (0.72%) and Fluvic Neosols (10.87%). For Paraopeba basin (Figure 1b),
the dominant soil classes are Latosols (39.68%), Cambisols (34.97%), Argisols (16.97%) and
Litholic Neosols (8.39%), according to that presented in Durães et al. (2011). Table 1 shows
the percentages and distribution of land use classes for each basin, while Figure 1 (c, d)
depicts the spatial distribution of the respective classes.

Figure 1. Soil maps of the Sapucaí basin (a) and Paraopeba basin (b) and
maps of current land use of the Sapucaí basin (c) and Paraopeba river
basin (d).
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Table 1. Percentage distribution of land use classes in
the basins studied.
% in Paraopeba
Basin

% in Sapucaí
Basin

Agriculture

7.55

13.77

Water

0.98

0.05

Urbanization

2.08

0.81

Savanna
(Cerrado)

2.82

0.46

Eucalyptus

1.85

0.37

Native Forest

23.83

23.82

Pasture

51.47

60.27

9.41

0.45

Land use

Bare soil

2.2. Data base
Fluviometric and rainfall data sets applied to the study were obtained from the National
Water Agency, through the website HIDROWEB/ANA (www.hidroweb.ana.gov.br). Tables 2
and 3 show the basic information from fluviometric and pluviometric gauging stations,
respectively Figure 1(a and b) also presents the spatial localization of the gauging stations in
each of the studied basins.
Table 2. Basic characterization of the fluviometric stations used in this study.
ID

Name (Basin)

Area
(km²)

Latitude

Longitude

HY*** Long-term

40740000

Alberto Flores*

4120

20°9’25”

44°10’

95/96

92-06

40710000

Belo Vale*

2770

20°24’29”

44°1’16”

77/78

65-90

40680000

Entre Rios de Minas*

487

20°39’37”

44°4’19”

71/72

70-05

40850000

Ponte da Taquara*

8750

19°25’23”

44°32’52”

02/03

99-06

40800001

Ponte Nova do Paraopeba*

5690

19°56’56”

44°18’19”

93/94

77-05

40549998

São Brás do Suaçuí*

462

20°36’14”

43°54’31”

95/96

92-06

61410000

Careaçu**

7330

22°3’15”

45°41’57”

69/70

65-82

61250000

Fazenda da Guarda**

109

22°41’16”

45°28’47”

80/81

66-87

61271000

Itajubá**

860

22°26’34”

45°25’38”

86/87

79-87

61305000

Santa Rita do Sapucaí**

2810

22°15’5”

45°42’32”

86/87

76-89

61390000

Vargem do Cervo**

486

22°7’00”

45°55’4’’

77/78

46-81

Note:*: Paraopeba River Basin; **: Sapucaí River Basin; *** HY: Hydrological Year.

Based on analysis of fluviometric gauging station data, the representative hydrological
year (HY) was defined for each station in terms of average annual flow, adopting that year
that presented values closest to the average for the historical series analyzed. Concomitantly,
the respective average precipitation regarding the representative HY was determined
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Table3. Basic characterization of the pluviometric stations used in this study.
ID

Name

Latitude

Longitude

Basin

2043013

Congonhas – Linígrafo

20°31’19”

43°49”48”

Paraopeba

2043005

Conselheiro Lafaiete

20°39’54”

43°46’40”

Paraopeba

2044007

Entre Rios de Minas

20°39’40”

44°4’14”

Paraopeba

2044008

Melo Franco

20°11’52”

44°7’15”

Paraopeba

1944031

Ponte da Taquara

19°25’24”

44°32’54”

Paraopeba

1944004

Ponte Nova do Paraopeba

19°57’20”

44°18’24”

Paraopeba

2245070

Brasópolis

22°28’17”

45°37’19”

Sapucaí

2245074

Careaçu

22°3’10”

45°41’56”

Sapucaí

2245010

Fazenda da Guarda

22°41’20”

45°28’53”

Sapucaí

2245083

São João de Itajubá

22°22’32”

45°26’49”

Sapucaí

2245085

Vargem do Cervo

22°7’56”

45°55’40”

Sapucaí

2.3. Precipitation Concentration Index – PCI
Precipitation is one of the most important components of the hydrological cycle, directly
affecting the availability of water resources. In this context, there are a variety of indicators
that assess its behavior, providing information about its temporal variability and allowing
evaluation of the hydrological processes (Apaydin et al., 2006). Thus, the Precipitation
Concentration Index (PCI) may be recommended since it allows inferences on rain
concentration behavior (Luis et al., 2011), and can have a direct influence on the groundwater
recharge process and on base flow behavior.
The PCI (Oliver, 1980), proposed as an indicator of rain concentration (Michiels et al.,
1992), can be calculated based on the average precipitation of each month (Pi) of the year,
according to the following Equation 1:
12

ICP 

 Pi

2

i 1

 P 
 i
 i1 
12

[1]

2

According to Luis et al. (2011), we can classify the concentration of precipitation for a
given region as “Uniform” (PCI <10), “Moderately Seasonal” (PCI between 11 and 15),
“Seasonal” (PCI between 16 and 20) and “Irregular” (PCI> 20).
2.4. Hydrograph analyzes
To estimate the groundwater recharge from the discharge data sets, we used a method
based on the recession-curve displacement, known as Barnes’ Method. Through the daily
flows (hydrographs) and daily precipitation data sets corresponding to the respective
representative hydrological year (HY), recession curves and recession coefficients were
defined following the fundamentals of the exponential Equation 2 of Maillet:
Q t  Q t 1  exp    t 

[2]

Among the various existing techniques, almost all consider only two flow components:
the direct surface runoff and the base flow (groundwater flow). This simplification is due to
the fact that it is virtually impossible to accurately determine all flow routes in a basin since
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the faster and slower flows often occur simultaneously and could be grouped to surface or
groundwater flows, as occurs with subsurface flow in headwater basins (Chappell, 2005).
Therefore, although they are arbitrary techniques, they can be adequate due to their
representativeness of the results.
The Barnes’ Method is often used in hydrogeology to evaluate the potential for
groundwater recharge of shallow aquifers, considering that it provides results close to reality.
This method relies on the linearity of the recession when this is analyzed with flow rates on a
logarithmic scale, since groundwater flow is basically the result of the recharging process
(Prince, 2011).
When the hydrographs are plotted on semi-log paper, with time (in days) on arithmetic
scale on the abscissa and the logarithm of the flow rate (m³ s-1) on the ordinate, the recession
of the groundwater flow is represented by a line whose slope is - ⍺ [log (e)] (Figure 2).
Subsequently, this line is extended toward the y-axis to the vertical that passes through the
inflection point "E", defining point "F", which is then attached to the "A" point (ascension
point of hydrograph). The portion underlying this line corresponds to the base flow (Figure 2).

Figure 2. Graphical method of Barnes (adapted from Costa and
Bacellar, 2010).

3. RESULTS AND DISCUSSION
The average annual precipitation for the Paraopeba river basin was 1,453 mm, with a
minimum of 1,254 mm and a maximum of 1,580 mm for the years studied. For the Sapucaí
river basin, the average annual rainfall was 1,529 mm, with a minimum of 1,256 mm and a
maximum of 1,739 mm.
The precipitation concentration behavior was assessed for each pluviometric station
through the PCI values shown in Table 4. It can be seen that the Fazenda da Guarda station,
located in the Sapucaí basin, presented a PCI that characterizes the rain as “Seasonal”.
Although it presents this aspect, this sub-basin is under influence of Atlantic Forest in
Mantiqueira Range, at an average altitude of 1,501 meters. The mentioned forest cover has a
dominant role in the soil-water infiltration behavior, maintaining soil moisture, promoting
preferential flow formations, decreasing direct surface runoff and increasing the recharge
potential (Mello and Curi, 2012; Alvarenga et al., 2012). However, in general way, we can
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classify the Sapucai basin with a precipitation concentration regime of “Moderately
Seasonal”, while Paraopeba basin is classified as “Seasonal”, meaning that in the first basin
the precipitation throughout the year is better distributed.
Table 4. Precipitation behavior of the representative hydrological years in the basins studied.
Name

HY

Depth (mm)

PCI

Classification

Basin

Congonhas – Linígrafo
Conselheiro Lafaiete

77/78
95/96

1420.7
1513.6

13.2
15.4

Moderate
Concentrated

Paraopeba
Paraopeba

Entre Rios de Minas

71/72

1579.6

13.3

Moderate

Paraopeba

Melo Franco

95/96

1462.1

14.4

Moderate

Paraopeba

Ponte da Taquara

02/03

1254.1

22.9

Strong

Paraopeba

Ponte Nova do Paraopeba

93/94

1486.1

17.0

Concentrated

Paraopeba

Brasópolis

86/87

1739.1

14.5

Moderate

Sapucaí

Careaçu

69/70

1468.2

14.5

Moderate

Sapucaí

Fazenda da Guarda

80/81

1531.6

18.0

Concentrated

Sapucaí

São João de Itajubá

86/87

1649.2

14.5

Moderate

Sapucaí

Vargem do Cervo

77/78

1256.1

12.5

Moderate

Sapucaí

Ponte Nova do Paraopeba station, located in the Paraopeba basin, presented behavior
similar to Fazenda da Guarda station (rainfall more concentrated), but it should be noted that
the concentrated character of the rain in that region is more significant because the land use is
predominantly extensive pasture and urbanized areas, reducing the groundwater recharge
conditions, especially affecting water infiltration into the soil.
Analyzing the representative hydrological years for the Paraopeba basin, we see an
average base flow of 320.74 mm, corresponding to 61.2% of the total runoff and 22.1% of the
average precipitation for the hydrological years. Regarding the Sapucaí basin, there was an
average base flow of 511.2 mm, corresponding to 63.4% of the total runoff and 33.43% of the
precipitation. These results demonstrate the importance of the pluvial regime on the recharge
process, where in the basin with more concentration of precipitation (Paraopeba) there is
lower recharge depth (Table 5).
For Fazenda da Guarda station, the base flow was approximately 762 mm, which
corresponds to 49.75% of the precipitation. Although there is a higher concentration of
precipitation in this station in relation to the Sapucai river basin is a whole, this result
demonstrates the contribution to recharge, storage and base flow regulation of the Atlantic
Forest environments, especially in the Mantiqueira Range. However, as noted earlier, in these
environments the participation of subsurface flow can be significant and can even be counted
as base flow due to the difficulties associated with the uncertainty of flow separation methods.
Menezes et al. (2009), analyzing a simplified water balance in two micro-catchments of
the Mantiqueira Range occupied by Atlantic Forest and extensive pasture, found that the base
flow is three times greater for the first micro-catchment. This result was explained due to the
positive impact of the Atlantic Forest on the formation of the preferential flows in the soil
profile.
Applying methodology similar to the present study, Alvarenga et al. (2012) observed, for
basins of the Upper Grande river basin, meaningful participation of base runoff on total
runoff, which ranged from 54.3 (for the basin whose fluviometric section is farthest from the
Mantiqueira Range) to 75% (for the basin entirely inserted in the Mantiqueira Range
environment), having the hydrological years of 2007/2008 and 2008/2009 as reference. The
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authors concluded that the soil quality, characterized based on hydrological indicators of soil,
is considerably higher in the Mantiqueira Range environment occupied by Atlantic Forest.
Table 5. Behavior of base flow in the fluviometric sections studied.
HY

Average annual
base flow (Dm)

Average base
flow (Db)

Ratio
Db/Dm

433.99
624.61

276.16
422.20

0.636
0.676

Paraopeba

Belo Vale

95/96
77/78

Entre Rios de Minas

71/72

644.84

376.15

0.583

Paraopeba

Ponte da Taquara

02/03

426.91

161.64

0.378

Paraopeba

Ponte Nova do Paraopeba

93/94

483.16

369.04

0.764

Paraopeba

S. Brás do Suaçuí – Montante

95/96

514.74

326.82

0.635

Paraopeba

Careaçu

69/70

674.60

322.67

0.478

Sapucaí

Fazenda da Guarda

80/81

1108.19

762.04

0.687

Sapucaí

Itajubá

86/87

856.25

601.63

0.702

Sapucaí

Santa Rita do Sapucaí

86/87

797.01

467.96

0.587

Sapucaí

Vargem do Cervo

77/78

559.29

401.48

0.717

Sapucaí

Name
Alberto Flores

Basin

Paraopeba

For Wittenberg and Sivapalan (1999), only a small portion of the precipitation acts
directly on the groundwater recharge and may be greater than 30% in temperate regions and
less than 5% in semi-arid conditions. In this context, the Sapucaí river basin presents a higher
proportion between base runoff and precipitation of the representative hydrological year in
relation to the Paraopeba river basin due to some important aspects, highlighting the less
urbanized area, better rainfall distribution throughout the hydrological year and lower
atmospheric demand due to meteorological conditions of a Cwb climate, closer to subtropical,
with milder temperatures in the summer, and a better preserved headwater region, with
representative Atlantic Forest areas.

4. CONCLUSIONS
The average base runoff was 320.74 mm for the Paraopeba basin and 511.2 mm for the
Sapucaí basin., with the ratio between this and total runoff more significant for the latter,
especially in its headwater region (Mantiqueira Range), whose base flow and precipitation
ratio corresponded to 49.75%, proving to be a strategic area regarding the recharge of aquifers
and water availability.
The temporal concentration of precipitation for the Paraopeba basin ranged from
“Seasonal” to “Irregular”, while for the Sapucaí river basin this variation was from
“Moderately Seasonal” to “Seasonal”, demonstrating the negative effect of this concentration
on groundwater recharge conditions of the first basin.
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RESUMEN
Tradicionalmente la calidad del agua es monitoreada y evaluada a través de datos
recolectados en localidades previamente escogidas. Los depósitos de material en los embalses
reducen su capacidad funcional. Los factores que más afectan la calidad son: sedimentos en
suspensión en la superficie, clorofila-a y nutrientes. La modelación y el monitoreamiento del
estado biogeoquímico dos embalses pueden ser realizados usando datos obtenidos con
sensores remotos. Parámetros relacionados con la calidad del agua tales como la
concentración de clorofila-a y la profundidad del disco secchi, pueden ser hallados con una
alta correlación, a través de las variables espectrales transformadas y derivadas de las bandas
1, 2, 3 y 4 del satélite LANDSAT 5TM. Construimos los modelos de respuestas estimadas en
relación a los valores de clorofila-a. Para eso, utilizamos modelos poblacionales de regresión
linear simples y múltiples, cuyos parámetros están asociados a los datos de reflectancia de las
bandas 2 y 4 de la sub-imagen del satélite, así como a los datos de clorofila-a obtenidos en las
25 estaciones de muestreo. De acuerdo con los análisis físico-químicos realizados, las
características del agua en el embalse Rio Tercero, correspondieron a un agua dulce, algo dura
y bicarbonatada cálcica. El agua pudo ser clasificada apta para ser utilizada como fuente de
una planta potabilizadora, excelente para riego por su baja peligrosidad salina, sódica y bajo
contenido de carbonato de sodio residual y no apta para consumo animal por su bajo
contenido en sales.
Palabras llaves: regresión, clorofila-a, parámetros de calidad, SIG.

Controle da qualidade da água no reservatório de Rio Terceiro
(Argentina) usando sistemas de informação geográfica e modelos de
regressão linear
RESUMO
Tradicionalmente a qualidade da água é monitorada e avaliada através de um conjunto de
dados coletados em localidades previamente escolhidas. Os depósitos de material em
reservatórios reduzem sua capacidade funcional. Os fatores que mais afetam a qualidade são:
sedimentos suspenso na superfície, clorofila e nutrientes. A modelagem e o monitoramento do
status biogeoquímico dos reservatórios podem ser realizados usando dados obtidos com
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sensores remotos. Parâmetros relacionados à qualidade da água tais como a concentração de
clorofila-a e a profundidade do disco secchi, podem ser achados com uma alta correlação,
através das variáveis espectrais transformadas e derivadas das bandas 1, 2, 3 e 4 do satélite
LANDSAT 5TM. Construímos os modelos de respostas estimadas em relação aos valores de
clorofila-a. Para isso, utilizamos modelos populacionais de regressão linear simples e
múltiples, cujos parâmetros estão associados aos dados de refletância das bandas 2 y 4 da subimagen do satélite, assim como os dados de clorofila-a obtidos nas 25 estaciones
selecionadas.. De acordo com as análises físico-químicas realizadas, as características da água
no reservatório do Rio Tercero, correspondem a água doce, algo dura e bicarbonatada cálcica.
A água foi classificada apta para ser utilizada como fonte de uma planta de tratamento,
excelente para a irrigação pela baixa salinidade, sódica e baixo conteúdo de carbonato de
sódio residual e não apta para o consumo animal pelo seu baixo conteúdo de sales.
Palavras Chaves: regressão, clorofila-a, parâmetros de qualidade, SIG.

Water quality control in Third River Reservoir (Argentina) using
geographical information systems and linear regression models
ABSTRACT
Water quality is traditionally monitored and evaluated based upon field data collected at
limited locations. The storage capacity of reservoirs is reduced by deposits of suspended
matter. The major factors affecting surface water quality are suspended sediments,
chlorophyll and nutrients. Modeling and monitoring the biogeochemical status of reservoirs
can be done through data from remote sensors. Since the improvement of sensors’ spatial and
spectral resolutions, satellites have been used to monitor the interior areas of bodies of water.
Water quality parameters, such as chlorophyll-a concentration and secchi disk depth, were
found to have a high correlation with transformed spectral variables derived from bands 1, 2,
3 and 4 of LANDSAT 5TM satellite. We created models of estimated responses in regard to
values of chlorophyll-a. To do so, we used population models of single and multiple linear
regression, whose parameters are associated with the reflectance data of bands 2 and 4 of the
sub-image of the satellite, as well as the data of chlorophyll-a obtained in 25 selected stations.
According to the physico-chemical analyzes performed, the characteristics of the water in the
reservoir of Rio Tercero, correspond to somewhat hard freshwater with calcium bicarbonate.
The water was classified as usable as a source of plant treatment, excellent for irrigation
because of its low salinity and low residual sodium carbonate content, but unsuitable for
animal consumption because of its low salt content.
Keywords: regression, chlorophyll, quality parameters, GIS.

1. INTRODUCCION
Los embalses son reservorios de agua utilizados para satisfacer varias necesidades del
medio ambiente y la sociedad. Entre las más destacadas figuran la generación de energía, la
provisión de agua para consumo humano, animal y riego, la atenuación de crecientes, la
recarga de napas subterráneas, la provisión de hábitat para una gran cantidad de especies
animales y vegetales. Sin embargo, ligado a la calidad del agua, la eutrofización, definida
como un proceso de deterioro que se origina por el enriquecimiento de nutrientes,
principalmente nitrógeno y fósforo, condiciona la utilización de los mismos ejerciendo
grandes impactos ecológicos, sanitarios y económicos a escala regional.
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El deterioro del estado ecológico de las aguas continentales (embalses y lagos) ha sido un
problema creciente en los últimos años. Numerosos factores naturales y humanos contribuyen
al incremento en la concentración de sustancias óptimamente activas en el cuerpo de agua, así
como también un incremento en la turbidez y temperatura de la misma. Estos procesos
pueden conducir a “blooms” algares, anoxia y hasta un deterioro dramático de la calidad del
agua (Polvorinos et al., 2005). En la actualidad, la intensificación de los procesos de eutrofia
bajo la influencia de la civilización ha adquirido características preocupantes en los países
desarrollados (Bonansea et al., 2012), debiendo las investigaciones limnológicas incluir las
observaciones climatológicas y la evolución y desarrollo de los cambios climáticos durante el
período de estudio (Tundisi et al., 2007).
Una herramienta bastante utilizada en el monitoreo de recursos hídricos son las imágenes
satelitales provistas por sensores remotos (Bazán, 2006), ya que aportan datos de manera
sinóptica y periódica, cubren grandes zonas y permiten la evaluación y monitoreo espaciotemporal de la calidad del agua superficial de los reservorios. La teledetección o
sensoramiento remoto puede integrarse al SIG, que se definen como un sistema utilizado para
ingresar, almacenar, manipular y analizar datos referenciados geográficamente.
El objetivo de este trabajo fue evaluar las variaciones temporales y espaciales de los
parámetros de calidad del agua en el embalse Río Tercero (Córdoba-Argentina), combinando,
datos experimentales con datos provenientes de imágenes LANDSAT 5TM dentro de un
modelo numérico que permita inferir la concentración de clorofila-a. Los modelos aplicados a
fenómenos ecológicos e hidrológicos proveen alta resolución en las variables estudiadas
(Spadavecchia y Williams, 2009). El uso de la caracterización espacial desde un análisis
estadístico implica resultados y suposiciones sencillas (González y Valdes, 2008; González et
al., 2011).

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Área de estudio
El embalse Río Tercero se encuentra en el valle de Calamuchita, región de las Sierras
Chicas en la Provincia de Córdoba, Argentina (64º 23' O y 32º 10' S) (Figura 1).Construido en
1936 sobre el río Tercero con el fin de suministrar energía hidroeléctrica, hoy también
constituye la fuente de enfriamiento de la central nuclear ubicada a sus orillas (Mariazzi et al.,
1992; Calcagno, 1996). Provee además agua para consumo, fuente de riego y usos
recreacional y turístico. Posee un área superficial de 46 Km², una profundidad media de 12 m
y una profundidad máxima de 46 m; un volumen de 560 hm3 y una producción media anual
de 5.800 Mwh/a.
2.2. Toma de muestras y laboratorio
Se realizaron dos clases de muestreos. Por un lado, durante las campañas de los años
2003 a 2006, se determinaron en 7 estaciones seleccionadas, parámetros para evaluar la
calidad del agua a nivel físico-químico y biológico (temperatura del agua, pH, oxígeno
disuelto, nitrógeno total (NT), fósforo total (PT) y concentración de clorofila-a). La
transparencia del agua fue evaluada por el disco de Secchi, in situ. Por otro lado, en el
muestreo realizado el día 3 de octubre del año 2005, fecha coincidente con el paso del satélite
LANDSAT 5TM por el área de estudio, se consideraron 26 estaciones de muestreo
distribuidas en toda el área de estudio, incluyendo las 7 estaciones preestablecidas en las
campañas anteriores. Las posiciones de dichos sitios se establecieron por medio de GPS
(Global Positioning Systems). La metodología de toma de muestras, almacenamiento,
conservación, transporte y técnicas analíticas se realizaron de acuerdo a métodos
estandarizados por APHA et al. (2000).
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Figura 1: Ubicación de la zona de estudio. Sierras Chicas-Córdoba (640 23’O y
320 10’S).

En el laboratorio se analizaron; dureza, conductividad, aniones, cationes, alcalinidad,
sales totales, DBO5 y DQO (APHA et al., 2000). Para la determinación de clorofila-a, las
muestras fueron tomadas en recipientes plásticos de un litro, a 20 cm de profundidad.
Seguidamente se resuspendieron las algas en metanol por 12 h a -4 ºC; se centrifugaron y se
tomó el sobrenadante, midiéndose en espectrofotómetro y utilizándose metanol puro como
blanco. La lectura se realizó a 665 y 720 nm y luego la diferencia entre ambos se multiplicó
por la constante de conversión 13,42 (Prosperi, 1994).
2.3. Procesamiento de imágenes
Fue utilizada una sub-imagen extraída de una escena completa (Path 229, Row 82)
provista por el satélite LANDSAT 5TM. Utilizando cartas del IGM (Instituto Geográfico
Militar) de la zona de estudio y datos del 2006 de la Dirección Provincial de Agua y
Saneamiento, se generó una máscara de la cuenca del embalse, que se aplicó sobre la imagen
satelital para obtener una sub-imagen que comprendió toda la cuenca del embalse. Para el
análisis, procesamiento e interpretación de la misma se utilizaron los software ArcView GIS
(ver 3.2) y ENVI 3.5. Se georreferenció esta imagen con un RMS (Error Medio Cuadrado)
global de 0,54 pixel (30 metros/pixel). Teniendo en cuenta los relieves del terreno, se
consideró al RMS como aceptable. Se aplicó una técnica de corrección atmosférica, para
disminuir o corregir la influencia que las distintas componentes de la atmósfera tuvieron al
dispersar o absorber parte de la radiación electromagnética captada por el sensor. Por último,
se realizó una clasificación supervisada de la misma y se generó un mapa temático de uso del
suelo de la cuenca del embalse. El índice de ajuste general (Kappa Index of Agreement)
obtenido en esta etapa fue de 87,9%. Sobre la máscara construida, se aplicaron las respuestas
estimadas de los modelos de regresión lineal simple y múltiple obtenidos en este estudio. A
partir de estas respuestas se predijo la concentración de clorofila-a en sitios no muestreados y
en sitios alejados a los puntos de muestreo y se evaluó su variabilidad espacial.

70

LEDESMA, C.; BONANSEA, M.; RODRÍGUEZ, C.; DELGADO, A. R. S. Calidad del agua en el embalse Río
Tercero (Argentina) utilizando sistemas de información geográfica y modelos lineales de regresión. Ambi-Agua,
Taubaté, v. 8, n. 2, p. 67-76, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1113)

2.4. Metodología
En primer lugar construimos los modelos de respuestas estimadas en relación a los
valores de clorofila-a. Para eso, utilizamos modelos poblacionales de regresión lineal simples
y múltiples, cuyos parámetros están asociados a los datos de reflectancia de las bandas 2 (b2)
y 4 (b4) de la sub-imagen del satélite LANDSAT 5TM, así como a los datos de clorofila-a
obtenidos en las 25 estaciones de muestreo. Usamos el software estadístico InfoStat-2008. El
modelo poblacional de regresión lineal simple tiene por Ecuación 1:
[1]
donde:
- representa la concentración de clorofila-a en función de la reflectividad (
las variables regresoras (b2) y (b4);
y

de

son parámetros del modelo, constantes y desconocidos y εi es el error aleatorio.

El modelo poblacional de regresión lineal múltiple tiene por Ecuación 2:
[2]
donde:
- representa la concentración de clorofila-a en función de los valores de
reflectividad de las variables regresoras (b2) y (b4) respectivamente;
una constante del modelo,
y
los coeficientes de las bandas 2 y 4
respectivamente y εi es el error aleatorio asociado.
2.5. Procedimientos numéricos
Para el modelo poblacional de regresión lineal simple, Ecuación 3, obtenemos el modelo
de regresión estimado.
[3]
El procedimiento conocido para estimar la Ecuación 3 es a través de las rectas de
regresión, obtenidas a partir de las muestras y que tienen por Ecuación 4:
[4]
donde:
- representa la concentración de clorofila-a estimada, x es la reflectividad de las
bandas 2 y 4, respectivamente, y a y b son los estimadores de los parámetros α y β del
modelo poblacional de regresión lineal simple.
Ya en el modelo de regresión lineal múltiple, se consideraron conjuntamente como
variables regresoras del modelo a b2 y b4 y cuyo modelo estadístico tiene por Ecuación 5:
[5]
El ensayo numérico realizado en este caso se rige por la Ecuación 6:
[6]
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donde:
- representa la concentración de clorofila-a estimada,
respuesta estimada;
y

es una constante de la

son los coeficientes asociados a las bandas 2 y 4 respectivamente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con los análisis físico-químicos realizados, las características del agua en el
embalse Rio Tercero, correspondieron a un agua dulce, algo dura y bicarbonatada cálcica. El
agua pudo ser clasificada apta para ser utilizada como fuente de una planta potabilizadora,
excelente para riego por su baja peligrosidad salina, sódica y bajo contenido de carbonato de
sodio residual y no apta para consumo animal por su bajo contenido en sales.
En la Tabla 1, podemos notar que la concentración media de clorofila-a, varió de
a
; en cuanto que la máxima varió de
a
; entre los
años 2003 y 2006. Esta variable aumentó a lo largo del tiempo. Según Bazán (2006), la
concentración de clorofila-a está relacionada con la concentración de nutrientes, tanto PT,
como NT; con la penetración de la luz (disco de Secchi) y con la temperatura del agua.
Tabla 1. Valores medios y máximos de clorofila-a

y clasificación del estado trófico

del embalse Rio Tercero (2003-2006).
Año

2003

2004

2005

2006

Valor Medio

Variable

–Media

4,5

– Máxima

8,2

–Media

6,4

– Máxima

14,0

–Media

10,3

– Máxima

15,0

–Media

10,4

– Máxima

15,5

Clasificación Del Estado
Trófico (OECD)*

Mesotrófico

Mesotrófico

Eutrófico

Eutrófico

*OECD: Organización, Cooperación y Desarrollo Económico de Aguas Interiores (ver Tabla 1 en
Ledesma et al., 2013).

Durante el periodo de estudio se observó que el embalse presentó una temperatura
mínima de 25 ºC y una máxima de 30 ºC. Luego de procesar la imagen satelital, se observó
una buena correlación entre los valores de temperatura muestreados y los estimados por
sensoramiento remoto (R2= 0.7). Al generar el mapa de temperatura superficial en el embalse
Río Tercero por medio de técnicas de teledetección, se observó una temperatura media en el
reservorio de 26,6 ºC (Figura 2). Los valores encontrados no fueron diferentes a los existentes
en los antecedentes del embalse, por lo que la temperatura no ha variado a lo largo del tiempo.
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Figura 2: Distribución de la temperatura superficial del agua en el embalse
Río Tercero.

Como era de esperar, los registros más altos se encontraron en verano y primavera;
mientras que los más bajos se registraron en invierno y otoño, demostrando una tendencia
estacional a lo largo del tiempo. De esta manera, el aumento en las concentraciones de PT y
NT halladas en el embalse, pudo ser a causa del incremento en la concentración de clorofila-a
Tabla 2.
Tabla 2. Concentraciones de PT y NT en el embalse Rio Tercero; Córdoba, Argentina (2003-2006).

2003

2004

2005

2006

PT-Medio

20,0

23,0

41,0

40,0

NT-Medio

871,0

2.229,0

1.700,0

1.715

Variable/año

Entre los sitios de muestreo, se observó que las concentraciones más altas se presentaron
en el canal de enfriamiento de la central nuclear y en el murallón del embalse (ver Figura 1).
En el primer caso, el incremento de
pudo deberse a la alta temperatura que posee el
agua en este sitio, favoreciendo la proliferación de algas; mientras que en el segundo caso,
podría ser el producto a la alta concentración de nutrientes y de los vientos predominantes en
el embalse Rio Tercero, provenientes del sector suroeste. Deberían de ser realizados nuevos
estudios sobre la dispersión de los vientos, para corroborar que estos no han cambiado en el
tiempo. Por otro lado, los valores más bajos de
se encontraron en la confluencia de los
ríos Quillinzo y La Cruz, lo que estaría relacionado con una baja transparencia del agua y que
generaría condiciones desfavorables para el fitoplancton.
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Cuando se consideró como variable regresora a b2 de la sub-imagen satelital LANDSAT
5TM, la recta de regresión estimada fue Ecuación 7:
[7]
En cuanto se consideró como variable regresora b4 de la sub-imagen satelital LANDSAT
5 TM, la recta de regresión estimada fue Ecuación 8:
[8]
El valor del coeficiente de determinación fue de R2 = 0,76 para la Ecuación [7]; en cuanto
que para la Ecuación [8] fue de R2 = 0,68. Los valores obtenidos de los coeficientes a y b en
las rectas de regresión estimadas, cuando consideró como variable regresora a b2 como así
también cuando se consideró como variable regresora a b4, fueron estadísticamente
significativos (
).
En el modelo de regresión lineal múltiple, la ecuación estimada para el valor de clorofila-a,
está dada por Ecuación 9:
[9]
Para a Ecuación [7], se obtuvo un valor de R2 ajustado de 0,76, indicando que el 76% de
la variación de la concentración de clorofila-a fue explicada por las variables regresoras b2 y
b4. Los valores de los estimadores obtenidos -2,65, 0,69 y 0,02 fueron estadísticamente
significativos (
). Como resultado del estudio tenemos las Figuras 3 y 4.
En las mismas se observaron áreas de color verde más intenso que correspondieron a
áreas de mayor concentración de clorofila-a y que representan una mayor cantidad de
nutrientes presentes en el agua. Dichas áreas coinciden con los afluentes del embalse. En la
salida del reservorio la concentración resultó inferior al de las entradas.
La variable clorofila-a osciló entre los 9 µg/l y los 26 µg/l. En ambos mapas se observó
una distribución de clorofila-a muy similar. En las Figuras 3 y 4 se observan diferencias
únicamente en el centro del lóbulo menor del embalse. Estas figuras son el resultado de la
integración de sensores remotos y respuestas estimadas por las Ecuaciones [7]-[8]-[9].

Figura 3. Distribución de clorofila-a en el embalse Figura 4. Distribución de clorofila-a en el embalse
Río Tercero por medio de respuesta lineal simple. Río Tercero por medio de respuesta lineal múltiple.
LANDSAT 5 TM. CONAE.
LANDSAT 5 TM. CONAE.
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4. CONCLUSIONES
Las respuestas de regresión estimadas permitieron inferir la concentración y la
distribución espacial de la variable concentración de clorofila-a, posibilitando evaluar y
predecir florecimientos algares. La concentración de clorofila-a presentó variabilidad espacial
en el embalse, encontrándose mayores valores en los afluentes. La integración de datos de
sensoramiento satelital y clorofila-a, podrían ser metodologías apropiadas para predecir los
valores de la variable en sitios no muestreados y permitirían conocer su distribución espacial
en el cuerpo de agua. Las herramientas y las técnicas utilizadas en este trabajo podrán servir
de líneas de base para futuras investigaciones en otros cuerpos de agua, para ampliar los
estudios realizados en el embalse Río Tercero, y para desarrollar programas de gestión a los
fines de disminuir los riesgos de florecimientos potencialmente tóxicos para la salud.
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RESUMO
Este artigo analisa a variação da precipitação na bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia
no período de duas décadas, tomando como base as estações pluviométricas do banco de
dados HidroWeb, da Agência Nacional de Águas, nos anos de 1983, 1993 e 2003. As
informações foram sistematizadas e tratadas a partir de métodos hidrológicos como método de
contorno e interpolação por krigagem ordinária. O tratamento considerou a consistência dos
dados das estações e os períodos de estudo. Os resultados demonstraram que o volume total
de água precipitada anualmente não se alterou significativamente nos 20 anos estudados,
ocorrendo, no entanto, uma significativa variação em sua distribuição espacial. Analisando-se
as isoietas e o volume precipitado constatou-se que houve deslocamento da precipitação, no
sentido Tocantins Baixo (TOB) aproximadamente de 10% do volume total precipitado. Tal
deslocamento pode estar ligado a mudanças globais e/ou pode ser causado por atividades
antrópicas ou fenômenos naturais regionais, cuja análise foge ao escopo deste trabalho.
Palavras-chave: Bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, isoietas.

Rainfall variation by geostatistical interpolation method
ABSTRACT
This article analyses the variation of rainfall in the Tocantins-Araguaia hydrographic
region in the last two decades, based upon the rain gauge stations of the ANA (Brazilian
National Water Agency) HidroWeb database for the years 1983, 1993 and 2003. The
information was systemized and treated with Hydrologic methods such as method of contour
and interpolation for ordinary kriging. The treatment considered the consistency of the data,
the density of the space distribution of the stations and the periods of study. The results
demonstrated that the total volume of water precipitated annually did not change significantly
in the 20 years analyzed. However, a significant variation occurred in its spatial distribution.
By analyzing the isohyet it was shown that there is a displacement of the precipitation at
Tocantins Baixo (TOB) of approximately 10% of the total precipitated volume. This
displacement can be caused by global change, by anthropogenic activities or by regional
natural phenomena. However, this paper does not explore possible causes of the displacement.
Keywords: Tocantins-Araguaia hydrographic region, isohyet.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente os recursos hídricos têm sido bastante estudados e discutidos pela sua
importância para a existência da vida na Terra e para a engenharia. Seu valor estratégico
como para a geração de energia, a partir da construção de enormes reservatórios ou
hidroelétricas a fio d´água, do poder socioeconômico sobre sistema hidroviário, a partir da
construção de eclusas e hidrovias em geral; a importância para a agricultura, na condição da
água virtual; ao abastecimento público de grandes cidades e núcleos urbanos; a indústria e
mesmo para o lazer do ser humano.
Sendo que muitas dessas atividades são geradoras de grandes impactos ambientais sobre
a fauna e a flora, enfim, o meio ambiente como um todo.
Entretanto, pouco se houve falar em soluções para o fim dessa relação desarmoniosa
entre o homem e o meio ambiente. Assim sendo, perdura a degradação do habitat natural que
só é percebido quando as ações antrópicas impactam as questões econômicas e, de alguma
forma, geram conflitos ou problemas de ordem social. Por exemplo: aumento da temperatura
(aquecimento global, local ou regional); secas extremas; alterações nos regimes de chuvas;
inundações entre tantos outros (Dahamsheh e Askoy, 2007).
Talvez porque seja necessário se estudar e investigar os fenômenos e as ações antrópicas
para compreender os processos naturais e suas alterações, podendo estabelecer grandezas e
quantifica-las para definir indicadores e parâmetros que subsidiem e promovam análises
racionais e decisões com maiores possibilidades de serem corretas (Mirás-Avalos et al.,
2009).
Para subsidiar o entendimento e melhor compreender o mecanismo da precipitação em
uma bacia hidrográfica por meio da definição do valor numérico ou quantificação da chuva é
que este artigo foi desenvolvido.
Apresenta-se uma análise da variação da precipitação na região hidrográfica do
Tocantins-Araguaia com base em dados correspondentes aos anos de 1983, 1993 e 2003. Para
tanto foram utilizados métodos hidrológicos baseados na Geoestatística e na Hidrologia, tais
como cálculo de médias aritméticas, Interpoladores de Krigagem e Método dos Contornos
para calcular o volume precipitado no referido ano.
A Região em estudo foi escolhida tendo em vista a enorme importância estratégica de
suas águas (com ênfase em suas chuvas) para o país como um todo, seja no tocante a
manutenção dos volumes de reserva para geração de energia hidroelétrica (UHE de Tucuruí,
Lajeado, entre outras), na produção de alimentos (agricultura e pecuária), na exploração de
enormes riquezas naturais como minérios e produtos florestais.
Na área de estudo ocorreram grandes intervenções humanas, principalmente a partir da
década de 1960, com a construção da rodovia Belém – Brasília, intervenções estas
extremamente ampliadas e intensificadas a partir da década de 1980 com a implantação de
grandes projetos e programas na região, como grandes áreas de pastagens, monoculturas
intensivas, extração de minérios em larga escala e construção de grandes usinas hidroelétricas.
Outro elemento importante é que a bacia Hidrográfica do Araguaia-Tocantins é totalmente
brasileira, isto é, está inserida de maneira integral do território nacional e não extrapola as
fronteiras como outras importantes bacias hidrográficas (ANA, 2006).
A bacia hidrográfica do Tocantins – Araguaia apresenta seus limites entre parte CentroOeste e Norte do território brasileiro, com uma área de 967.059 km², abarcando os Estados do
Mato Grosso (14,7%), Maranhão (3,3%), Distrito Federal (0,1%), Tocantins (30,2%), Goiás
(21,3%) e o Pará (30,3%) da região hidrográfica, sendo que grande parte está localizado na
região Centro-Oeste, onde se encontra as nascentes dos rios Araguaia e Tocantins e a jusante,
parte na região Norte, até a sua foz (Figura 1) (ANA, 2005).
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Figura 1. Bacia Hidrográfica Tocatins-Araguaia.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram identificadas oitenta e cinco 85 estações pluviométricas integrantes do Banco de
Dados disponibilizados no HidroWeb - Sistema de Informações Hidrológicas da Agência
Nacional de Águas que estão ou estavam inseridas nos limites da bacia objeto deste trabalho.
Deste total, 24 estações não apresentavam consistência, principalmente no tocante a falta
de dados, regularidade ou integralidade de informações referentes aos períodos 1983, 1993 e
2003, então foram utilizadas efetivamente apenas 61 estações, pois estas apresentavam
informações consideradas consistentes e completas nos períodos de estudo.
Também foram identificadas 4 estações pluviométricas consistidas externas a área de
estudo com intuito de formação do mapa de isoietas para avaliação quantitativa. A Tabela 1
demonstra as estações pluviométricas internas e externas à área de estudo.
As sessenta e cinco estações finais foram então plotadas (Figura 2), através de suas
coordenadas geográficas e por questões didáticas para análise da bacia hidrográfica, esta foi
dividida em Tocantins Baixo (TOB), Tocantins Médio (TOM) e Tocantins Alto (TOA)
adaptando a proposta de Pfafstetter (1989).
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Tabela 1. Estações Pluviométricas da Bacia Hidrográfica do Tocantins - Araguaia dos períodos de
1983, 1993 e 2003.

N°

Código

01
02

1348000
1447000

Precipitação (mm)
1983
1993
2003
1772,7
1240,6
1336,0
1622,4 1241,8 1138,9

34
35

Precipitação (mm)
1983
1993
2003
1551001
2152,8
1383,0
1550,2
1650000 1809,5 1347,4 1471,5

03

1447002

1699,3

885,7

1126,5

36

1650002 2293,1 1565,1

1560,3

04

1448000

1775,6

1651,0 1464,1

37

1652000 2206,2 1262,7

1577,9

05

1448001

1962,1

1085,8 1164,9

38

1653004 1546,5 1526,8

1375,8

06

1448002

1686,5

1021,6 1304,1

39

1350000 1938,0 1314,6

1519,3

07

1449000

2052,1

1412,2 1295,7

40

1450000 1634,8 1397,7

1283,4

08

1547010

1868,2

1142,6 1254,3

41

1450001 1943,6 1344,2

1555,2

09

1548003

2116,4

1391,9 1579,0

42

1551000 1889,2 1342,8

1581,5

10

1549001

1998,9

1290,4 1124,9

43

1149000 1518,2 1632,9

1890,9

11

1549002

2076,1

1439,0 1568,4

44

1150001 1656,2 1442,3

1571,1

12

1549003

2151,4

1319,7 1563,8

45

1250000 1828,8 1306,4

1302,2

13

1649007

2101,7

1419,0 1520,6

46

1350002 1574,0 1275,8

1358,6

14

1246000

1704,3

879,7

1442,6

47

1554005 1769,0 1547,7

2085,3

15

1246001

1839,5

1044,7 1495,9

48

749000 1545,8 2005,5

1766,0

16

1247000

1339,5

918,5

1291,2

49

849002 1750,3 2075,8

1736,0

17

1248003

1541,7

1246,6 1302,3

50

949000 2183,1 1779,8

1854,4

18

1346000

1340,8

917,5

1116,0

51

950000 1499,6 1934,1

1849,7

19

1346002

1332,1

785,2

1179,2

52

548000 1439,6 2228,3

1687,2

20

1346005

1259,3

1028,2 1130,0

53

648000 1320,2 1614,7

1706,6

21

1348001

1745,3

1078,6 1169,6

54

648001 1321,6 1534,3

1626,8

22

1348002

1695,1

994,9

1220,2

55

748003 1380,4 1669,5

1752,9

23

1547001

1826,5

1094,0 1187,8

56

349000 2187,6 3168,6

2749,4

24

946003

1402,9

1140,4 1369,6

57

549001 1693,0 2424,1

2121,2

25

948001

1662,1

1402,2 1493,6

58

148013 1580,7 2322,3

1890,5

26

1047000

1501,7

1573,7 1310,9

59

148003 1981,3 3076,0

2516,9

27

1147000

1360,4

1029,2 1460,5

60

251000 2301,4 2983,3

2682,4

28

1147002

1602,2

1177,4 1373,4

61

350000 1836,2 2927,5

2646,5

29

1248001

1595,8

1219,0 1344,5

62* 1145013 1771,9

30

1349000

1783,8

1256,4 1288,5

63*

31

747000

1465,3

32

748002

33

847001

N°

Código

817,3

1109,3

152001 1476,5 2317,6

2393,4

1515,0 1432,6

64* 1555005 1856,9 1695,5

1974,3

1738,2

1753,6 1468,2

65* 1853000 1893,6 1300,2

1378,4

1433,0

1620,2 1678,6

*Estações pluviométricas externas a área de estudo.
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Figura 2. Distribuição espacial das
estações
pluviométricas
da
bacia
hidrográfica Tocantins-Araguaia.

Após análise da distribuição espacial, foram traçadas, por meio de interpolação, linhas
que definissem alturas ou lâminas d´águas de grandezas inteiras, não fracionárias,
denominadas isoietas para cada ano de estudo, tendo sido definida uma equidistância de 150
milímetros.
A construção do mapa de isoietas é procedida por meio de uma interpolação realizada de
modo discreto entre pontos sucessivos. Dentre os métodos de interpolação a geoestatística se
destaca por ser um método que busca a variância mínima com uma rede de dados de baixa
densidade e irregularmente espaçada (Luo et al., 2007).
A geoestatística, conhecida como Krigagem, método de interpolação geoestatístico, não
tendencioso, mínima variância, se baseia na análise e modelagem da variabilidade espacial de
um atributo, a partir de um conjunto de amostras (Goovaerts, 2000). No caso, a variável em
estudo é a precipitação em milímetros de cada estação para os referidos anos de estudo
(Tabela 1).
A quantificação dos volumes precipitados num certo período de tempo pode ser realizada
de diversas maneiras, por distintos métodos, dependendo de extensão ou tamanho da bacia em
estudo, do número de estações pluviométricas disponíveis, das formas ou tendências das
isoietas, e ainda de outros fatores.
Existem inúmeros métodos para se proceder ao cálculo de volumes, mas, em termos
gerais, todos são derivados de duas principais, os quais serão a seguir relacionados (Uren e
Price, 1978) e (Borges, 1992):
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a) Por Áreas ou Seções Extremas (Fórmulas de Prisma e Prismoidal)
Fundamenta-se na aproximação do espaço real no qual se necessita calcular o volume em
um sólido em que se calculam as áreas no plano vertical dos limites e se conhece a distância
no plano horizontal que separa estes limites. Geralmente à distância (D) que separa as seções
extremas é constante (Figura 3).

Figura 3. Representação do método prismoidal.
Fonte: Adaptado de Uren e Price (1978).

As fórmulas matemáticas que efetuam o cálculo do volume de cada prisma é dado pelas
Equações 1 e 2:
V (

S1  S 2
)xD
2

[1]

ou ainda:
1 D
( S1  S 2  ( S1  S 2 ) x ) x
2 3

[2]

em que,

V → corresponde ao volume do prisma
S1 e S 2 → correspondem as áreas (secções extremas) do prisma
D → distância entre as duas seções extremas
b) Por Contornos
Este método se pauta em um raciocínio oposto ao das seções extremas, pois, calcula-se
pelo produto da área no plano horizontal e a altura média (distância na vertical) entre as linhas
ou contornos que delimitam o espaço (Figura 4).
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Figura 4. Representação do método
dos contornos pela área entre as
isolinhas h2 e h3.

Pelo método das isoietas a precipitação média sobre uma área é calculada ponderando-se
a precipitação entre isoietas sucessivas, isto é, normalmente fazendo a média dos valores de
duas isoietas ( P1 , P2 ,..., Pn ) pela área (a1 , a2 ,..., an1 ) entre as isoietas totalizando-se esses
produtos e dividindo-se pela área total da bacia, conforme dado pela Equação 3 (Subramanya,
2008):

P

1
At

 h h 
h P 
  a1  1 2   a2  2 3  
 2 
  2 

 h  h 
an1  n1 n  
2



[3]

Neste estudo, o resultado gráfico da matriz gerado no interpolador de Krigagem ordinária
é o mapa de isoietas de precipitação do ano de 1983, 1993 e 2003. Assim, a partir do mapa de
isoietas, foi realizado o calculo do volume precipitado em quilômetros cúbicos (km³)
utilizando o método dos contornos para se calcular o volume precipitado, sendo que as alturas
“h” correspondem à altura pluviométrica (mm) expressa no mapa de isoietas. Adaptando a
Equação 3 para o cálculo do volume em km³ tem-se a Equação 4:

h h 
Vpa   Ai , Ai 1   i i 1 .109
 2 
i 1
n

[4]

em que:
V pa – volume precipitado anual (km3);

Ai , Ai 1 – Área (m²) entre isolinhas de ordem i ; e
hi , hi 1 – Altura da lâmina precipitada (m) de isolinha de ordem i .

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando a Figura 5 e a Tabela 2, observa-se que a distribuição espacial da precipitação
tem variado muito ao longo dos últimos 20 anos entre as regiões, mas o volume precipitado
médio de 1.569,72 km³da bacia hidrográfica tem se mantido praticamente o mesmo dentre o
período estudado.
Pela Tabela 2, o TOB apresenta volume médio precipitado de 550,02 km³ e nota-se ao
longo dos anos um deslocamento da precipitação para esta região com incremento em relação
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ao ano de 1983 de quase 5% no ano de 1993 e de quase 10% no ano de 2003. O TOM com
volume médio precipitado de 568,41 km³ teve uma pequena variação (2%) comparativamente
aos demais anos, permanecendo praticamente o mesmo. Já para TOA com volume médio
precipitado de 451,29 km³ houve um decréscimo em relação ao ano de 1983 de um pouco
mais de 7% no ano de 1993 e de mais de mais de 10% no ano de 2003.
Comparativamente encontraram autores encontraram possíveis explicações naturais e
antrópicas que explicam e corroboram estes resultados.
Costa e Foley (1998) corroboram o comportamento irregular da precipitação em seus
estudos, na qual compararam o resultado da variabilidade da precipitação estimada por satélite
e por estações pluviométricas na região Amazônica na ocorrência de El Niño no período de
1988 a 1992. Ambos demonstram uma diminuição da precipitação no norte (TOA e TOM) e a
no período de El Niño.
Souza et al. (2000) também em seus trabalhos encontraram resultados semelhantes.
Realizaram estudo sobre a ocorrência simultânea da anomalia da TSM no Oceano Pacífico e
Atlântico e concluíram que ação do El Niño e Dipolo Positivo acarretam anomalias negativas
de precipitação estendendo-se sobre a Amazônia centro-leste (TOA e porção leste do TOB),
contribuindo assim para a distribuição anômala da precipitação.

Figura 5. Mapa de isoietas para a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia dos anos de 1983,
1993 e 2003.
Tabela 2. Volume precipitado (km³) na Região Hidrográfica Tocantins - Araguaia.
Regiões

Área km²

1983

%

2003

%

Média

TOB

284.033,13

469,62

30,35

625,28

39,42

550,02

TOM

351.208,53

546,11

35,29

568,13

35,82

568,41

TOA

331.831,05

531,69

34,36

392,79

24,76

451,29

Total

967.072,72

1.547,42

100,00

1.586,2

100,00

1569,72
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Machado et al. (2004) alertam que entre o período de 1993 e 2002 (Figura 6), a taxa
média de desmatamento do Cerrado (especialmente TOM e TOA) foi em média de 0,67% ao
ano. Com esse valor a perda anual do cerrado foi de 1,36 milhões de hectares ao ano.

A

B

Figura 6. Panorama da perda de vegetação do cerrado no TOM e TOA: (A) - Área de distribuição
original do Cerrado (1993); (B) - Área remanescente da Vegetação nativa do Cerrado (2002).
Fonte: Machado et al. (2004)

Cohen et al. (2007) também chamam atenção para o desmatamento da Amazônia nas
ultimas três décadas, em que passou por um período intenso de ocupação e acarretou o
desmatamento de 14% em sua área. Essa ocupação ocorre no chamado “Arco do
Desmatamento”, uma extensa faixa, situada ao longo do limite sul da área de transição entre o
cerrado e a floresta, impulsionada pela expansão da fronteira agrícola, que compreende a
TOM e TOA.
Assim outros estudos observacionais e estudos de modelagem (como por exemplo: Betts
et al., 1997; Chase et al., 2000; Zhao et al., 2001) demonstraram que mudanças na cobertura
superficial podem ter um impacto significativo no clima regional e consequentemente no
volume precipitado.
Caso se acentue este deslocamento nesta proporção, as mudanças no regime hídrico serão
de grande impacto, como diminuição da possibilidade de geração hidroelétrica onde a bacia
apresenta maior capacidade instalada ou potencial, enchentes ou inundações as proximidades
da foz com maior periodicidade, secas mais frequentes na parte sul (à montante), alterando de
maneira geral e intensa a fauna e flora da região.
Essa evidência induz às investigações e pesquisas mais aprofundadas e detalhadas para
um maior e melhor entendimento das relações de causas e efeitos relacionados a este
fenômeno, causas estas que podem ser de origem natural ou antrópica, para, posteriormente,
predizer, de forma fundamentada, possíveis consequências.
Portanto, o correto entendimento do ciclo hidrológico da bacia, em especial o seu regime
pluviométrico, é de suma importância pela estratégica posição geográfica da região, com
enorme potencial de produção de hidroenergia, alimentos e outras riquezas de grandes
repercussões econômicas, sociais e ambientais para o país.

4. CONCLUSÃO
O volume anual de água precipitada em 1983 foi de 1.547,42 km³, em 1993 de 1.575,54
km³ e em 2003 de 1.586,2 km³, logo, este volume tem se mantido aproximadamente
constante, ou seja, com uma quantidade de cerca de 1,55 trilhões de litros/ano.
Entretanto, identificou-se uma significativa variação na distribuição espacial das chuvas
ao longo da região hidrográfica. Cerca de 10% do volume total, isto é, 155 bilhões de litros
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por ano (155 km³ ano-1) se deslocaram para TOB, ficando praticamente inalterado o volume
precipitado no TOM. Uma relação causa-efeito imediata deste fenômeno é o aumento à
jusante da vazão do curso d´água principal da bacia, ou seja, o Rio Tocantins (já incluindo o
Rio Araguaia) e a redução desta mesma vazão à montante.
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RESUMO
Neste estudo, é avaliada a variabilidade do estoque total de água continental, derivada de
estimativas de balanço de água e dados de satélite, em combinação com dados
hidro-meteorológicos. A ocorrência de cheias e vazantes extremas na bacia Amazônica é
também relacionada com a variabilidade do estoque de água continental. Ambos os métodos
de estimativa do estoque de água continental (Método PER e a Missão GRACE) mostram
uma forte diminuição do armazenamento de água durante a seca de 2005, e uma forte
recuperação durante a cheia de 2009, que se deu ao longo de um período de vários anos. Os
resultados mostram que existe uma forte relação entre a ocorrência de cheias (vazantes)
extremas com estoque de água continental elevado (baixo) na Amazônia. Medições pontuais e
em profundidade do armazenamento de água continental podem fornecer indicações mais
precisas da dinâmica do sistema hidrológico e sua resposta à variabilidade climática.
Palavras-chave: Estoque de água continental, Extremos hidrológicos, Inércia hidrológica.

Variability of continental water storage and its relationship to extreme
hydrological events in the Amazon basin
ABSTRACT
In this paper, we evaluated the variability of total continental water storage derived from
estimates of balance water using satellite data in association with hydro-meteorological data.
The occurrence of extreme hydrological events such as drought and flood in the Amazon
basin was related to the variability of total storage of continental water. Both estimation
methods (PER- Precipitation, Evapotranspiration and Runoff and GRACE) show a strong
decrease in water storage during the 2005 drought and a strong recovery during the 2009
flood. The results show that there is strong relationship between the occurrences of extreme
hydrological events and water storage in the Amazon. Local and deep measurements of
continental water storage can provide more precise indications of the dynamics of the
hydrological system and its response to climate variability.
Keywords: Storage continental water, hydrological extremes, Inertia hydrological.
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica das águas na Amazônia é complexa e envolve não apenas os fluxos
superficiais, mas também os fluxos drenados até o solo profundo e a água presente nas calhas
dos rios e nos aquíferos. O regime anual de vazão é influenciado pela variabilidade espaçotemporal da precipitação, responsável pela ocorrência de cheias entre junho e julho e vazantes
entre setembro e outubro (Molinier et al., 1996; Filizola et al., 2006; Vale et al., 2011).
A variabilidade interanual das chuvas e sua influência na vazão estão relacionadas à
ocorrência de eventos El Niño - Oscilação Sul (ENOS), com valores de escoamento baixo
(alto) durante El Niño (La Niña) (Espinoza et al., 2009; Lewis et al., 2011; Xu et al., 2011). A
precipitação também pode ser influenciada pelo padrão da temperatura da superfície do mar
no oceano Atlântico (Marengo, 1992), com efeito mais evidente durante a estação menos
chuvosa (Zeng et al., 2008). Bittencourt e Amadio (2007) o classificaram como cheias (secas)
os eventos com maior (menor) nível do rio Amazonas em Óbidos que aqui é designado como
eventos hidrológicos extremos.
O armazenamento total de água continental é um importante componente do ciclo
hidrológico terrestre, pois integra os efeitos da variabilidade da precipitação em escalas
relativamente grandes de espaço e tempo. As variações lentas do armazenamento de água no
solo superficial e profundo exercem uma “inércia hidrológica” em escala pontual
indispensável para manter a vazão e evaporação em anos com deficiência de chuvas
(Tomasella et al., 2008).
Essas variações no estoque de água continental é o resultado da combinação da
variabilidade nos fluxos de entrada (Precipitação) e saída (Evaporação e Escoamento total) e
contempla variações no estoque da zona não saturada (umidade do solo) e saturada (solo
profundo e aquífero). Uma vez que ambos os sistemas têm uma resposta lenta (decadal a
interdecadal), existe a possibilidade de que grande parte da variabilidade climática
intra-sazonal seja atenuada por este componente do balanço hídrico (Tomasella et al., 2008).
Se não houvesse o efeito amortecedor (inércia hidrológica) do sistema subterrâneo, anomalias
climáticas extremas provocariam desvios muito maiores do que se verifica em anos normais
(Tomasella et al., 2008).
Atualmente, novos dados estão sendo gerados para estimativa da variação do estoque de
água continental, como é o caso da missão GRACE (Gravity Recovery and Climate
Experiment) que tem contribuído para o seu melhor entendimento. Diversos estudos (Zeng
et al., 2008; Chen et al., 2009; Almeida et al., 2012) têm demonstrado as habilidades da
missão GRACE em estimar a variação da massa de água continental (lâmina de água) com
acurácia da ordem de 1,5 cm em uma escala espacial de 300 km. Validações dos dados da
missão GRACE têm sido realizadas sobre grandes bacias hidrográficas, tais como Amazonas
(Rodell et al., 2004; Zeng et al., 2008; Ramillien et al., 2009). Os resultados mostram que as
estimativas das flutuações do estoque de água continental são bastante consistentes com os
modelos hidrológicos existentes e os dados da missão GRACE, em relação aos níveis dos rios
medidos em mais de 230 locais na bacia Amazônica (Davis et al., 2004; Almeida, 2009;
Almeida et al., 2012).
Zeng et al. (2008) mensuraram as flutuações do estoque de água continental utilizando o
método PER (Precipitação, Evapotranspiração e Runoff - Escoamento) no período 1970 a
2000, verificando que o estoque de água continental apresenta uma influência do ENOS, onde
esta correlação é também verificado por Diniz e Candido (2010). O modelo SLAND (modelo
de superfície continental) contempla a retroalimentação dos processos ligados às trocas de
água e energia com a atmosfera e foi importante para determinação da evapotranspiração,
sendo assim incorporado ao método PER.
A análise de Zeng et al. (2008) sugere que um estoque baixo (alta) de água pode
contribuir para uma vazante (cheia) persistente, dependendo do suprimento de umidade
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proveniente do solo, o que reforça a teoria de que a inércia hidrológica pode realçar um
evento hidrológico gerado a partir de eventos climáticos. Portanto, como pergunta científica:
seria possível que a variabilidade do estoque de água continental estivesse atuando como um
agente atenuador ou intensificador dos fenômenos climáticos, afetando assim a intensidade
das cheias ou secas na Amazônia?
A fim de responder essa questão, este trabalho analisa a relação entre a precipitação, à
vazão e o estoque de água continental na bacia Amazônica. A variabilidade do estoque de
água continental é relacionada com as principais cheias e vazantes extremas ocorridas no
período de 1950 a 2009. Para complementar esse estudo de variabilidade, os resultados do
estoque de água continental estimados para o inicio desse século são comparados com os
dados da missão GRACE disponibilizados por Bettadpur (2007).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para estudar a variabilidade do estoque total de água continental da bacia amazônica foi
utilizada a base de dados de Sheffield et al. (2006) que combina informações meteorológicas
de superfície, tais como radiação solar, velocidade do vento, temperatura e umidade do ar,
além de precipitação e radiação de onda longa emitida pela atmosfera. Esses dados
representam um “proxy” (melhor conjunto) de informações que incluem reanálises
atmosféricas, dados de sensoriamento remoto e de estações meteorológicas de superfície. O
conjunto de forçantes climáticas foi utilizado para o período de 1948 a 2009, para aplicação
de modelo de superfície continental, com resolução espacial de 1° x 1° e temporal em escalas
diária e mensal. A série de dados diários de vazão do rio Amazonas medidos em Óbidos pela
Agência Nacional de Águas (ANA, 2008), foi utilizada nesse estudo e compreendeu o período
de 1968 a 2009. O escoamento total da área drenada por Óbidos [em mm] foi calculado
considerando seu tamanho de 4,68 x106 km2 (valor referente aos dados da ANA, 2008) que
compreende cerca de 85% da bacia drenada de água dos afluentes do Amazonas, conforme
Figura 1.

Figura 1. Área da bacia drenada de água dos
afluentes da bacia Amazônica.

Os dados disponibilizados pela missão GRACE – RL04, foram derivados por Bettadpur
(2007), seguindo a solução da CSR-UT (Center for Space Research-University of Texas) dos
campos gravitacionais de Chen et al. (2009) para o período de abril de 2002 a dezembro de
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2009, utilizados para os cálculos das estimativas das flutuações do estoque total de água
continental sobre o domínio especificado na Figura 1, em uma escala de grade de 1° X 1°.
Nas análises desenvolvidas sobre a variabilidade do estoque de água na Amazônia,
consideraram-se as anomalias com ciclo sazonal removido tomando a média do período
janeiro de 2003 a janeiro de 2007.
2.1. Modelo de superfície continental
O modelo de superfície SLAND (Zeng et al., 2000) foi utilizado para representar o
balanço de água continental na bacia Amazônica, forçado pelas variáveis meteorológicas de
Sheffield et al. (2006). Neste modelo, uma única camada de solo com 2m de profundidade é
considerada no cálculo do balanço hídrico incluindo a zona de raízes da vegetação. Na
configuração do domínio de Óbidos, o modelo foi discretizado em células de grade de 10 x 10.
O modelo foi integrado por um período de 61 anos (1948 a 2009) considerando 10 ciclos de
repetição para atingir o equilíbrio com as forçantes. A Equação 1 do balanço de água na
camada de solo é dada por:
–

–

–

–

[1]

em que:
S é o estoque de água no solo e P é a precipitação.
A perda por evapotranspiração (E) é particionada nos fluxo de transpiração (
evaporação da água interceptada pelo dossel da floresta ( ).
O escoamento total R, é a contribuição do escoamento superficial (

) e na

) e profundo (Rg).

2.2. Estimativa da variação do estoque de água continental
O estoque de total de água continental (S) representa a massa de água líquida e sólida nos
reservatórios superficiais (umidade do solo, neve, gelo, lagos, canais dos rios, entre outros) e
profundos (água do solo profundo e aquífero). A Equação 2 que rege o balanço de água
continental é geralmente utilizada para determinar até o nível arbitrário abaixo da superfície
dada, unindo os dois termos Ei e Et tem-se a evapotranspiração:
[2]
Dados da variação do estoque de água continental sobre toda bacia Amazônica foram
obtidos através da missão GRACE para o período 2002 a 2009. A variação do estoque de
água continental para o período 1950 a 2009 foi estimada através do balanço hídrico
continental a partir de dados de precipitação, vazão e evapotranspiração. Para compor o
método PER, se fez necessário modelar a evapotranspiração através do SLAND .
2.3. Método PER (Precipitação, Evapotranspiração e Escoamento)
No método PER, Zeng et al. (2008) demonstram que a variação do estoque total de
água continental (S) é estimado pela contabilidade dos fluxos de entrada que é a precipitação
observada (
), durante o período de estudo, e os fluxos de saída que são o Escoamento
total observado (
) e a Evapotranspiração modelada pelo SLAND (
). Conforme
adaptação da Equação 2, tem-se a Equação 3:
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[3]
Os fluxos
e
fazem parte da rotina de monitoramento global, enquanto
é estimada usando-se o modelo de superfície continental (SLAND).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Variabilidade da evapotranspiração
A evapotranspiração média mensal (EVAP) mostra uma variação aproximada entre 3,4 e
3,8 mm dia-1, e uma média de 3,6 mm dia-1 (Figura 2). Estas estimativas são condizentes
quando comparadas a dados medidos em diferentes sítios de floresta na Amazônia, que
indicam uma variação que não deve ser inferior a 3,5 mm dia-1 nem superior a 4,0 mm dia-1
(Correia et al., 2007). A EVAP é subestimada quando comparada aos dados de Leopoldo
(2000) que mostra valores de 4,59 mm dia-1, e bastante próxima aos valores medidos por
Marques et al. (1980) com magnitude de 3,45 mm dia-1. A comparação com estimativas
provenientes de dados hidrológicos (Vorosmaty et al., 1989) sugerem valores também
equiparáveis e da ordem de 3,42 mm dia-1.
O modelo SLAND foi capaz de representar uma variabilidade que comparada a da
precipitação é bastante inferior. Zeng (1999) mostra que a maior variabilidade da precipitação
influência a variação do estoque de água continental na Amazônia (Figura 2). Segundo este
autor, isso faz com que os erros inerentes às incertezas nas estimativas da evapotranspiração
tenham menor impacto na estimativa do estoque de água continental pelo método do balanço
hidrológico. A variabilidade da precipitação abrange desde o ciclo anual, até escalas
interanual e interdecadal (Marengo et al., 2004), que está relacionada as ocorrências dos
eventos ENOS (Ronchail et al., 2002) no oceano pacífico equatorial e também aos padrões de
variabilidade da temperatura da superfície no oceano Atlântico equatorial (Zeng, 1999;
Kayano et al., 2011; Andreoli et al., 2012).

Figura 2. Série temporal intersazonal da Evapotranspiração modelado pelo SLAND de 1950 a
2009 (integrada para toda a bacia estudada), comparada com a variabilidade de precipitação
utilizada como forçante do modelo.

3.2. Variabilidade do escoamento total
Na correlação entre a vazão observada em Óbidos e a estimativa da vazão obtida a partir
da evapotranspiração modelada pelo método SLAND (Figura 3), observa-se uma boa
aproximação entre os escoamentos. O ajuste entre as curvas é apresentado através do gráfico
de dispersão no canto superior esquerdo da Figura 3 com coeficiente de determinação (R2) da
ordem de 0,7191. Esse bom desempenho do modelo SLAND permitiu o uso dos dados de
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escoamento total simulado para a substituição das falhas observadas entre 1950 e 1968 para o
cálculo do estoque total de água continental, através do método PER. Esse procedimento
usado para o preenchimento de falhas não comprometeram as estimativas de variabilidade no
estoque de água continental, pois as médias anuais observadas e estimadas foram da ordem de
3,21 e 3,25 mm/dia, respectivamente, entre o período de 1970 a 2009. Em relação a uma
diferenciação de valores de vazão para o intervalo de 1980 a 1984, pode estar associado a
falhas nos dados observados ou a erros inerentes da estimativa da evapotranspiração pelo
modelo SLAND.

Figura 3. Variabilidade de vazão de Óbidos comparado com a vazão estimada pela
evapotranspiração modelada no SLAND acompanhado da medida de dispersão entre os dados.

3.3. Variabilidade do estoque de água continental pelo método PER
O método PER captou a variabilidade correspondente aos anos que sofreram fortes
vazantes e as grandes cheias que estão marcados na Figura 4 e ordenados na Tabela 1, com os
respectivos valores do estoque de água (S). A variabilidade interanual e interdecadal do
estoque de água continental para o período 1950 a 2009 mostrou um padrão bem definido,
com amplitude de até 600 mm (Figura 4). Na escala interdecadal, o estoque apresenta valores
elevados ao longo da década de 50, com média em torno de 746 mm e máximos acima de
1000 mm. Porém, ocorrendo uma queda no estoque para a década de 60, seguidos de valores
menores que 200 mm que persistem até o início da década de 70. A partir dos anos 70, iniciase um novo ciclo de estoque de água continental elevando-se em toda bacia, que perdura até
final dos anos 80, atingido valores de até 1100 mm. Esse aumento no estoque de água esta
associado ao aumento da precipitação, cuja variabilidade após os anos 70 se dá com a
mudança na variabilidade do Pacífico e do Atlântico em escalas decadais e/ou superiores se
mantendo dessa forma até início deste século (Ronchail et al., 2007).
Na década de 90, um ciclo de valores intermediários de estoque se estabelece com
tendência de redução, em que as variações interanuais determinam as flutuações do estoque
de água continental. Estes resultados convergem com os resultados de Óbidos obtidos por
Zeng et al. (2008), quando analisaram a variabilidade do estoque de água continental no
período de 1970 a 2005, e Espinoza et al. (2009) quando explica que a tendência das vazões
máximas são explicadas pelas variações decadais das chuvas no verão e no outono austral no
período de 1963 a 2003, sendo que essa variabilidade interdecadal da chuva é também
responsável pela variabilidade do estoque de água continental e diretamente associadas as
vazões máximas.
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Figura 4. Estimativa do estoque de água continental através do método PER de 1950 a
2009
Tabela 1. Relação das maiores cheias e vazantes de 1950 a 2009 com as
respectivas estimativas de estoque de água continental da bacia Amazônica.
Anos de Cheias

S(mm)

Anos de Vazantes

S(mm)

1955

1120

1958

320

1967

900

1963

10

1971

710

1972

240

1975

910

1984

420

1976

1080

1992

310

1989

1100

1998

280

1994

860

2005

315

1999

1000

2006

1070

2009

1190

A partir dos anos 2000, uma nova tendência decadal de incremento se estabelece no
estoque de água continental que perdura até o final da série, porém com variações interanuais
acentuadas nos estoques de água continental propiciando grandes amplitudes, favorecendo
assim condições que podem ter contribuído com a seca de 2005 (com grande queda no
estoque para valores abaixo de 400 mm) e a grande cheia de 2009 (com grande acréscimo no
estoque para valores acima de 1100 mm), em ambos os casos extremos, os estoques
apresentaram grandes amplitudes nas variações interanuais > 700 mm.
3.4. Anomalias do estoque de água continental entre 2002 e 2009
A Figura 5 apresenta o padrão de variabilidade das anomalias do estoque de água
continental para a bacia Amazônica estimada pelo método PER e através dos dados GRACE.
As anomalias foram derivadas considerando o período base de 2003 a 2007. A variabilidade
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interanual do estoque de água continental representadas pelo método PER e nos dados
GRACE são bastante semelhantes.
A variação no estoque de água continental inclui mudanças no estoque de água no solo e
nos reservatórios de água profunda e superficial, desta forma mudanças neste estoque vão
refletirão o efeito da variabilidade da precipitação na perda por evapotranspiração e nos
escoamentos superficiais e sub-superficiais em uma dada área ou bacia (Chen et al., 2009).
Os processos que interligam esses diferentes componentes do ciclo hidrológico continental
ocorrem em escalas de tempo e espaço diferentes e influenciam o efeito da Inércia hidrológica
continental.

Figura 5. Comparação entre as anomalias da Precipitação, o método PER e a missão GRACE
durante o período de agosto de 2002 a dezembro de 2009.

Baseado na Figura 5, verificam-se persistências de anomalias intensas e negativas de
precipitação durante a pré-estação e estação chuvosa dos anos 2002 e 2003, onde o menor
nível ocorre em fevereiro de 2003, resultando na queda do estoque de água continental. Em
agosto de 2003 o estoque de água aumentou, mas com um retardo em relação às anomalias
positivas de precipitação. Neste mesmo ano inicia-se um novo ciclo de anomalias de
precipitação menos persistentes e que se prolongam até meados de 2005. Nesse período os
dados obtidos pela missão GRACE superestimam o déficit de estoque de água comparado ao
método PER. É possível observar que o baixo estoque de água ao longo de 2003 a 2005, em
conjunto com anomalias negativas de precipitação, resultou na grande seca da Amazônia em
2005. Apesar das anomalias negativas mais persistentes de precipitação terem sido em 2004,
neste ano não ocorreu uma grande vazante, pois o estoque de água continental não se
encontrava em um nível menor quanto em 2005, mesmo com chuvas acima da média nesse
ano (Figura 5).
A partir de agosto de 2005, observa-se um aumento do estoque de água continental
representado pelos dois métodos associados às anomalias positivas de precipitação sobre a
bacia (Figura 5). Após o mês de agosto de 2006, uma maior frequência de anomalias positivas
domina o padrão de variabilidade de precipitação. Esse comportamento na precipitação
favorece a anomalias positivas do estoque de água continental entre 2007 e 2008 que se
intensificam até o final de 2009. A partir daí, sustentando um elevado estoque de água
continental durante todo o ano de 2009, mesmo com a ocorrência de chuvas abaixo da média
nesse ano. Esta combinação de anomalias resultou na ocorrência da grande cheia de 2009.
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4. CONCLUSÃO
Os resultados sugerem a necessidade da inclusão explícita da dinâmica de águas
profundas nos modelos de superfície continental, já que ainda não é programada como parte
integrada das rotinas de processamento numérico. Justamente para que as amplitudes
interanuais e interdecadais do estoque de água possam ser consideradas nas simulações do
ciclo hidrológico na Amazônia.
Nos anos em que ocorreram graves fenômenos de vazantes (cheias), estes foram
marcados por intensas anomalias negativas (positivas) de precipitação - El Niño (La Niña)
numa escala de tempo basicamente interanual e que se complementaram negativamente
(positivamente) com níveis baixos (altos) do estoque de água continental numa escala de
tempo diferencialmente interdecadal. Promovendo assim, intensas vazantes (cheias).
É importante considerar que o estudo do estoque de água continental, através do método
PER, capturou com boa definição o estoque numa variabilidade interanual e interdecadal. A
comparação entre os métodos de estimativa das anomalias do estoque de água continental
(GRACE e PER), para os anos de 2002 a 2009, mostra que ambos apresentam a mesma
variabilidade, indicando que o estoque total de água na bacia Amazônica também tem um
papel importante na ocorrência dos extremos hidrológicos associados às anomalias climáticas
dos oceanos Atlântico e Pacífico, e que em conjunto com essas condições, a inércia
hidrológica atua como um regulador do regime hidrológico, inclusive em anos anteriores a
2002.
As diferenças entre as estimativas do método PER e da missão GRACE devem estar
associados a fontes de erros inerentes aos dois métodos. Apesar dessas diferenças, os métodos
apresentam destreza na representação das anomalias do estoque de água continental. Por fim,
este trabalho indica a potencialidade dos dados da missão GRACE para o estudo da hidrologia
da Amazônia que apresenta uma grande diversidade de rios e áreas alagáveis que se
modificam durante as cheias e as vazantes.
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RESUMO
A cobertura florestal tem grande importância dentro do contexto do balanço hídrico e pode
alterar o mecanismo de entrada de água na superfície do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
precipitação interna, escoamento pelo tronco, escoamento superficial em relação à precipitação em
aberto em um fragmento de Mata Atlântica. A precipitação em aberto foi obtida por um pluviógrafo
e um pluviômetro instalados em uma torre acima do dossel da floresta. Para quantificação da
precipitação interna, foram lançadas seis parcelas de 20 x 20 m, contendo 25 pluviômetros
distanciados cinco metros entre si, por parcela. Para a medição do escoamento pelo tronco foram
adaptados coletores nos troncos das árvores com circunferência ≥ 15 cm. Para a medição do
escoamento superficial, foram lançadas três parcelas com áreas de 13,71 m², 14,79 m² e 14,86 m².
As parcelas foram delimitadas com chapas de ferro galvanizadas. Com base nos resultados obtidos,
pode-se concluir que as florestas têm papel importante no ciclo hidrológico, do total precipitado
(1182,6 mm) uma fração é interceptada pela copa das árvores, sendo evaporada de volta à
atmosfera, outra parte (958,1 mm), correspondendo a 81% da precipitação total, passa pelo dossel
atingindo o solo. O escoamento pelo tronco foi de 10,8 mm correspondendo a 0,9 % do total
precipitado. O escoamento superficial foi de 15,5 mm, correspondendo a 1,3% da precipitação em
aberto. A cobertura vegetal tem papel importante na redução do volume de água escoada na
superfície do solo.
Palavras-chave: Precipitação, Hidrologia Florestal, Manejo de Bacias Hidrográficas.

Rainfall distribution in the Atlantic Rainforest
ABSTRACT
Forest cover is of great importance in the context of water balance and may alter the
mechanism of water absorption into the soil surface. The aim of this study was to evaluate the
throughfall, stemflow, and surface runoff compared to rainfall in a fragment of the Atlantic
Rainforest. Rainfall was measured through a rain gauge and a pluviograph installed on a
tower above the forest canopy. To quantify the throughfall, six plots of 20 x20 m were laid,
with 25 pluviometers five meters spaced from each other, for each plot. To measure the
stemflow, collectors were adapted on the tree trunks having ≥ 15 cm circumference. For the
runoff estimate, three plots were established with areas of 13.71 m², 14.79 m² and 14.86 m².
The plots were demarcated with galvanized iron sheets. Based on the results, it can be
concluded that forests play an important role in the hydrological cycle: from the total
precipitation (1182.6 mm), one portion is intercepted by the tree canopy and evaporated back
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into the atmosphere; another portion (958.1 mm) corresponding to 81% of the total
precipitation, passes through the canopy and hits the ground. The stemflow was 10.8 mm,
corresponding to 0.9 % of the total rainfall. The runoff was 15.5 mm, which corresponds to
1.3% of the rainfall. The vegetation has an important role in reducing the runoff volume on
the soil surface.
Keywords: Precipitation, Forest Hydrology, Watershed Management.

1. INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica foi ao longo dos anos sendo desmatada dando lugar à agricultura e às
cidades reduzindo sua área inicial, restando menos de 93% de sua área (Myers et al., 2000).
As unidades de conservação se tornaram um instrumento para proteger o pouco que resta da
mata, sendo de fundamental importância não só pela proteção de espécies animais e vegetais,
mas também como locais para pesquisas científicas.
Devido a esse passado de degradação, hoje existem pequenos fragmentos de floresta em
diferentes estágios sucessionais. Além disto, as florestas semideciduais em regeneração são
também um importante laboratório natural, capaz de gerar informações indispensáveis ao
entendimento da dinâmica sucessional dessas comunidades florestais.
De acordo com Valverde (1958), naquele tempo as florestas estacionais semideciduais da
Zona da Mata de Minas Gerais, já estavam severamente modificadas pelo ciclo do café, pela
pecuária extensiva e pelo plantio da cana de açúcar.
A preocupação com o uso adequado dos recursos hídricos tem aumentado nos últimos
anos à medida que os problemas ocorridos em decorrência das chuvas têm provocado cada
vez mais transtornos à sociedade como as inundações em períodos chuvosos bem como a
escassez pela diminuição da vazão dos cursos d’água em épocas secas. Alterações que são
influenciadas pela baixa taxa de infiltração dos solos devido à falta de cobertura vegetal que é
de fundamental importância na taxa de infiltração diminuindo a velocidade que a água da
chuva chega ao solo, aumentando o escoamento superficial e diminuição da recarga do lençol
freático.
Durante um período de chuva, a quantidade de água que chega ao solo de uma floresta é
diferente da quantidade que chega em uma área aberta (sem cobertura vegetal). Em florestas
naturais ou plantadas, a quantidade de água de chuva que atinge a serapilheira é denominada
precipitação efetiva que é dada pela precipitação interna e escoamento pelo tronco (Lima,
1975).
A precipitação interna é a precipitação que atinge o piso florestal, incluindo gotas que
passam diretamente pelas aberturas existentes entre as copas e gotas que respingam do dossel
(Arcova et al., 2003).
Segundo Moura et al. (2009) a cobertura florestal tem grande importância dentro do
contexto do balanço hídrico de determinado local e pode alterar o mecanismo de entrada de
água na superfície do solo. O formato da cobertura vegetal, a área foliar e a estrutura da casca
são consideradas fatores-chave para se determinar a capacidade de armazenamento de água no
dossel, afetando a interceptação das chuvas e os demais componentes do balanço hídrico
local.
A água da chuva que precipita sobre uma mata, segue dois caminhos: volta à atmosfera
por evapotranspiração (perda de água do solo por evaporação e a perda de água da planta por
transpiração, ocorrendo concomitantemente) ou atinge o solo, através da folhagem ou do
tronco das árvores. De toda a água que chega ao solo, uma parte tem escoamento superficial,
chegando de alguma forma aos cursos d’água ou aos reservatórios de superfície. A outra parte
sofre armazenamento temporário por infiltração no solo, podendo ser liberada para a
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atmosfera através da evapotranspiração, manter-se como água no solo por mais algum tempo
ou filtrar como água subterrânea. De qualquer forma, a água armazenada no solo que não for
evapotranspirada, escoa devagar pela floresta, compondo o chamado deflúvio, sustentando os
mananciais hídricos.
O conhecimento do tamanho de cada uma das três frações na partição das chuvas,
interceptação, precipitação interna e escoamento pelo tronco será um complemento
indispensável para se obter valor preciso do balanço hídrico numa floresta (Jiménez et al.,
1996). A quantidade de água envolvida nesses três processos é variável e depende de fatores
relacionados tanto com a vegetação quanto pelas condições climáticas na qual a floresta está
inserida (Leopoldo e Conte, 1985)
Sobrepondo-se às mudanças climáticas, de caráter global, há os efeitos das variabilidades
climáticas regionais sobre as variáveis hidrológicas e sedimentológicas, bem como os
impactos da mudança do uso e manejo do solo. No que diz respeito ao escoamento, estudos
mostram significativa amplificação em relação a aumentos de precipitação (Tucci, 2002).
O tipo de cobertura vegetal implica distintos comportamentos nos atributos do solo e da
água, sendo que a remoção das florestas tem causado aumento significativo dos processos que
levam à degradação de imensas áreas, com prejuízos à hidrologia e à biodiversidade (Bueno et
al., 2005). Rizzi (1985) aborda aspectos da importância das florestas nativas na produção e
conservação dos mananciais hídricos, com funções de interceptar a água da chuva,
proporcionar condições ótimas de infiltração e reduzir o escoamento superficial.
Assim sendo, este trabalho teve por objetivo avaliar os processos hidrológicos:
precipitação efetiva, precipitação interna, escoamento pelo tronco e escoamento superficial
em relação a precipitação em aberto em um fragmento de Mata Atlântica no Município de
Viçosa-MG.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido na Estação de Pesquisas, Treinamento e Educação
Ambiental Mata do Paraíso, pertencente à Universidade Federal de Viçosa, situada no
município de Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais, a 229 km da capital Belo Horizonte.
A área possui 194 ha e está localizada entre as latitudes de 20° 41’ 20” S e 20° 49’ 35” S e
entre as longitudes de 42° 49’ 36” WGr e 42° 54’ 27” WGr (Oliveira Junior, 2006) a uma
altitude média de 650 metros. A estação esta localizada na bacia hidrográfica do córrego
Santa Catarina que é afluente do ribeirão São Bartolomeu, na bacia hidrográfica do rio Doce.
Na região há ocorrência da formação florestal estacional semidecidual tropical, em parte
caducifólia (Veloso et al., 1991). Conforme a espécie florestal poderá haver variação na queda
das folhas, de meados de maio até praticamente fins de outubro (Castro et al., 1983).
A maioria dos solos é de textura argilosa, sendo classificados como Latossolos
Vermelho-Amarelos distróficos nas áreas com perfis convexos, Câmbicos nos topos,
Argissolos nas áreas de perfis côncavos e nos terraços e, finalmente, Hidromórficos aluviais
no leito maior dos cursos d’água (Correa, 1984).
De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é classificado como
temperado quente, com verões chuvosos e invernos frios e secos (Cwb). A precipitação média
anual e a umidade relativa ficam em torno de 1268,2 mm e 81%, respectivamente, sendo a
temperatura média anual igual a 20°C, conforme dados obtidos na estação meteorológica
local, no período de 1968 a 2010 (Lorenzon, 2011).
A precipitação em aberto foi obtida por um pluviógrafo e por medições realizadas em um
pluviômetro de PVC com área de captação de 167 cm², instalado em uma torre acima do
dossel da floresta.

102

FREITAS, J. P. O.; DIAS, H. C. T.; BARROSO, T. H. A.; POYARES, L. B. Q. Distribuição da água de chuva
em Mata Atlântica. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2, p. 100-108, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambiagua.1141)

Para quantificação da precipitação interna (PI), foram lançadas seis parcelas de 20 m x
20 m, três na área de regeneração inicial e três na área de regeneração avançada, espaçadas 10
m entre si. Cada parcela é composta por 25 pluviômetros distanciados 5 m entre si. Os
pluviômetros foram construídos com PVC e garrafas “pets”, com área individual de captação
central de 75,4 cm² e 81,7 cm², respectivamente. Para o cálculo da precipitação interna da
parcela, utilizou-se a Equação 1:
∑( )

[1]
em que:
PI é a precipitação interna (mm),
V é o volume de água coletada em cada pluviômetro (mL) e
A é área de captação de cada pluviômetro (cm²).
Para a medição do escoamento pelo tronco (Et) foi demarcado, dentro de cada parcela de
precipitação interna, uma sub-parcela de 10 x 10 m, onde foram adaptados coletores à base de
poliuretano nos troncos das árvores com circunferência ≥ 15 cm medidas a 1,30 m sobre o
nível do solo (CAP). A água da chuva foi direcionada por uma mangueira de 5∕8” afixadas aos
coletores para recipientes individuais de plástico. Para cálculo do escoamento pelo tronco da
parcela utilizou-se a Equação 2:
∑

[2]

em que:
Et é o escoamento pelo tronco (mm),
V é o volume de água coletada em cada coletor (L) e
AS é a área da sub-parcela (100 m²).
Os dados foram armazenados em planilha apropriada, tabulados e submetidos a uma
análise de correlação.
Para a medição do escoamento superficial, foram lançadas sistematicamente, três
parcelas na área de regeneração inicial com áreas de 13,71 m², 14,79 m² e 14,86 m². As
parcelas foram delimitadas com chapas de ferro galvanizadas. A declividade média da área é
de 23%. A água de chuva, captada nas parcelas, foi direcionada por mangueira para tonéis de
plástico cuja medição foi realizada por balde e provetas. O cálculo para a determinação do
escoamento superficial está descrito na Equação 3:
[3]
em que:
ES é o escoamento superficial (mm),
V é o volume (L) e
A é a área da parcela (m²).
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Os dados foram obtidos no período de janeiro 2012 a dezembro de 2012. As leituras
foram feitas, quando possível, logo após cada evento de chuva. Assim cada coleta constitui de
uma ou mais precipitações. As medições foram realizadas com o auxilio de provetas e baldes
graduados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1 são apresentados os valores totais mensais da precipitação em aberto (PA),
precipitação interna (PI), compreendidos entre janeiro a dezembro de 2012, podendo ser
observado que do total precipitado uma pequena parte 213,7 mm é interceptada, sendo que a
maior parte, 958,1 mm atinge diretamente o solo.

300

Pa

Precipitação (mm)

250

Pi

200
150
100
50
0

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Figura 1. Precipitação em aberto (PA) e precipitação interna (PI) na Estação de Pesquisas, Treinamento
e Educação Ambiental Mata do Paraíso, Viçosa, MG, 2012.

O valor da precipitação interna no fragmento foi de 958,1 mm correspondendo a 81% da
precipitação total na área que foi de 1182,6 mm. Observando que a precipitação interna
representa a maior parte da água que atinge o solo da mata. Os valores de precipitação interna
são influenciados pela densidade do dossel bem como o formato da copa das arvores, que irão
determinar uma maior ou menor precipitação interna.
Uma das principais influências da floresta ocorre já no recebimento das chuvas pelas
copas das árvores, quando se dá o primeiro fracionamento da água, em que parte é
temporariamente retida pela massa vegetal e, em seguida, evaporada para atmosfera, processo
denominado interceptação. O restante alcança o solo por precipitação interna ou pelo
escoamento de água pelo tronco das árvores (Arcova et al., 2003), em que a soma desses dois
processos é denominado precipitação efetiva.
Do total de chuva precipitada uma parte 18,1 % foi interceptada pela copa das árvores e
possivelmente evaporada, voltando novamente à atmosfera (Figura 2). Outra parte 0,9 % foi
interceptada pela copa das árvores, escoando pelo tronco até atingir o solo como mostra a
Figura 3. Apesar de apresentar valores muito baixos, o escoamento pelo tronco é importante
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pelo fato de que a água escoada leva um maior tempo até atingir o solo, o que favorece o
processo de infiltração.
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Figura 2. Precipitação em aberto (PA) e Interceptação (I) na Estação de Pesquisas, Treinamento e
Educação Ambiental Mata do Paraíso, Viçosa, MG, 2012.
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Figura 3. Precipitação em aberto (PA) e Escoamento pelo tronco (ET) na Estação de Pesquisas,
Treinamento e Educação Ambiental Mata do Paraíso, Viçosa, MG, 2012.

A precipitação em aberto foi de 1182,6 mm e o escoamento superficial igual a 15,5 mm o
que correspondeu a 1,3 % da precipitação em aberto. Esse valor foi abaixo do observado por
Lima (1988), que estudando o escoamento superficial em plantios de eucaliptos em terrenos
com declividade de 7 %, encontrou valores médios de 2,44 % em relação à precipitação em
aberto. Alencar et al. (2006), ao avaliar a influência da precipitação no escoamento superficial
em área de cerrado no Distrito Federal, observaram valores médios, próximos de 3,55 % em
relação à precipitação em aberto. Para culturas agrícolas, a perda de água por escoamento
superficial é ainda maior. Carvalho et al. (2009), observaram, em um terreno cultivado com
milho e com declividade de 9 %, valores de escoamento superficial em torno de 28,49 % em
relação à precipitação em aberto. Bertol et al. (2008), observaram, em um terreno com 12 %
de declividade, valores de escoamento superficial iguais a 34 e 24 % para um plantio
convencional de feijão e soja, respectivamente.
Na Figura 4 observam-se os valores de escoamento superficial, que variam de acordo
com o volume precipitado, porém não são proporcionais à quantidade precipitada, os maiores
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valores encontram-se nos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, quando ocorre o
período chuvoso na região, com chuvas de alta intensidade favorecendo assim o escoamento
superficial.
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Figura 4. Precipitação em aberto (PA) e escoamento superficial (ES) em mm. Mata do Paraíso,
Viçosa-MG, 2012.

Na Figura 5 está representada a porcentagem da água de escoamento superficial em
relação à precipitação em aberto, podendo-se observar valores baixos de escoamento em
relação ao total precipitado. Carvalho et al. (2009) observaram, em um terreno cultivado com
milho e declividade de 9%, valores de escoamento superficial em torno de 28,49 % em
relação à precipitação em aberto. Bertol et al. (2008) observaram, em um terreno com 12% de
declividade, valores de escoamento superficial iguais a 34 e 24% para um plantio
convencional de feijão e soja, respectivamente.
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Figura 5. Precipitação em aberto (PA) e escoamento superficial (ES) em %. Mata do Paraíso,
Viçosa-MG, 2012.
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4. CONCLUSÕES
Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que o fragmento de Mata
Atlântica em estudo tem papel importante no ciclo hidrológico. Do total precipitado
(1182,6 mm), uma fração é interceptada pela copa das árvores sendo evaporada de volta à
atmosfera, outra parte (958,1 mm) correspondendo a 81% da precipitação total passa pelo
dossel atingindo o solo. Apesar de apresentar valores muito baixos, o escoamento pelo tronco
é importante pelo fato de que a água escoada pelo tronco leva um maior tempo até atingir o
solo, o que favorece o processo de infiltração. O escoamento superficial foi de 15,4 mm, o
que corresponde a 1,3 % da precipitação em aberto. A cobertura vegetal tem papel importante
na redução do volume de água escoada na superfície do solo, diminuindo o seu valor.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar as perdas de solo, carbono e espécies químicas através
do escoamento superficial em áreas de pinus (Pinus taeda), eucalipto (Eucalyptus dunni) e um
consórcio de pastagem com aveia preta (Avena stringosa) e azevém (Lolium multiflorium),
localizadas na bacia hidrográfica do Lajeado Fragosos, Concórdia, SC. Para tanto, simulações
de chuva, com intensidade média de 94 mm h-1, foram realizadas, nos meses de setembro e
novembro de 2011, em parcelas experimentais de 1 m2 implantadas nas três áreas. Nos
ensaios foram quantificadas as vazões escoadas superficialmente e determinadas às
concentrações e cargas transportadas de sedimentos, carbono e espécies químicas. Os
resultados mostraram que as concentrações de sedimento e carbono orgânico foram maiores
na área de eucalipto. Nitrato, cálcio, magnésio e potássio foram as espécies químicas que
apresentaram as maiores concentrações para todas as áreas. Carbono total, carbono orgânico,
sedimento e nitrato foram os parâmetros com maior carga transportada, sendo esta na área de
eucalipto. Contudo, para todas as espécies químicas, com exceção do nitrato e do cloreto, as
cargas transportadas foram mais elevadas na pastagem.
Palavras-chave: Bacia Lajeado dos Fragosos, escoamento superficial, qualidade da água.

Transport of sediments, carbon and nutrients in areas of reforestation
and grassland based on simulated rainfall
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the soil losses, as well as carbon and chemical
samples in runoff through areas of pine (Pinus taeda), eucalyptus (Eucalyptus dunni) and a
consortium of pasture with oat (Avena stringosa) and ryegrass (Lolium multiflorium) in the
Fragosos river basin, in Concordia, SC. For this, rainfall simulations with mean intensities of
94 mm h-1 were conducted in September and November 2011, in plots of 1 m2 established in
the three areas. Runoff, loads carried of the sediment, and carbon and chemical concentrations
were quantified in the experiment. The results showed that the concentrations of sediment and
organic carbon were higher in the eucalyptus area. The largest concentrations of chemicals for
all areas were nitrate, calcium, magnesium and potassium. Total carbon, organic carbon,
sediment and nitrate were transported in higher loads in the eucalyptus area. With the
exception of nitrate and chloride, the chemical loads carried were higher in the pasture area.
Keywords: Fragosos river basin, runoff, water quality.
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 8, n.2, 2013.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, florestas de eucalipto e de pinus têm se expandido e ocupado grandes áreas,
sendo indispensável o desenvolvimento de estudos a respeito dos impactos que esses
reflorestamentos podem causar nos recursos naturais água e solo (Bueno et al., 2005). Sabe-se
que, normalmente, os plantios florestais encontram-se inseridos em ecossistemas sensíveis às
perturbações antrópicas em função de razões como o relevo acidentado, solos com baixa
fertilidade natural e antigas áreas agrícolas degradadas. Estes fatores associados às operações
de manejo, colheita mecanizada da madeira, construção e manutenção de estradas florestais e
ao potencial erosivo da região são os principais responsáveis pela perda da capacidade
produtiva dos solos sob florestas plantadas e alteração da quantidade e qualidade da água em
sub-bacias, decorrentes da erosão hídrica (Silva et al., 2011).
Segundo Bertol et al. (2004), a erosão hídrica do solo ocasiona perda de espécies
químicas e degradação da qualidade dos corpos de água e redução da produtividade agrícola
pelo empobrecimento do solo. A degradação dos corpos de água é ocasionada pelas espécies
químicas (solúveis e adsorvidas) transportadas no escoamento superficial, podendo provocar a
eutrofização pelo enriquecimento de nutrientes.
As áreas de plantio de pinus apresentam índices estimados de perda de solo de até
10 t ha-1 ano-1 (Guimarães et al., 2011). Além disso, há diminuição do escoamento superficial
e da perda de solo em parcelas florestadas em relação às parcelas com solo descoberto (Lima,
1988), uma vez que em áreas cobertas por floresta nativa as taxas de erosão não ultrapassam
1 t ha-1 ano-1 (Guimarães et al., 2011).
Por outro lado, Pires et al. (2006), Oliveira (2008) e Martins (2010), quantificaram
perdas de solo em áreas de eucalipto próximas da mata nativa indicando sustentabilidade
daquele ambiente no contexto da erosão hídrica. De forma semelhante, Vital et al. (1999)
observaram que, apesar dos valores de perdas em um Argissolo Vermelho-Amarelo terem
praticamente dobrado no primeiro ano após o corte raso de eucalipto em uma sub-bacia, os
valores de 0,04 mg ha-1 ano-1 foram ainda significativamente menores do que os decorrentes
do uso mais intensivo do solo.
Apesar das divergências encontradas na literatura quando se avalia o uso do solo para
diferentes atividades agrícolas, como pastagens, florestas de pinus e de eucalipto, etc., o que
se sabe de forma concreta é que as características do solo e seus diferentes usos influenciam
na qualidade da água das bacias (Donadio et al., 2005).
De acordo com Silva et al. (2005) e Wichert (2005), as perdas de espécies químicas e
matéria orgânica acompanham as perdas de solo, sendo encontrado nos sedimentos de erosão
a seguinte tendência, em ordem decrescente: Ca>K>Mg>P, não concordando com Oliveira
(2007) que apresenta a seguinte ordem: Ca>Mg>K>P. Corroborando com a afirmação de
Oliveira (2007), Pinheiro et al. (2010), ao analisarem sedimento erodido em cultura de
eucalipto sob chuva natural obtiveram 11,42 kg ha-1 de perdas totais de nutrientes,
representadas por 63% de Ca, 18% de Mg, 13% de K e 6% de P.
Conforme García-Ruiz et al. (2008), estudos detalhados realizados em bacias
hidrográficas com diferentes usos da terra são de suma importância na comparação das
respostas hidrológicas em diferentes escalas de tempo. Esta informação é fundamental na
validação de modelos hidrológicos e previsão da evolução dos recursos hídricos sob
diferentes cenários ambientais.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar as perdas de solo, de carbono e de
espécies químicas pelo escoamento superficial em áreas de reflorestamentos de pinus e de
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eucalipto e pastagem, utilizando-se parcelas experimentais instaladas na bacia hidrográfica do
Lajeado Fragosos, localizada no município de Concórdia, SC, Brasil.

2. MATERIAIS E MÉTODO
O estudo foi desenvolvido na bacia hidrográfica do Lajeado Fragosos, no município de
Concórdia, SC, na microrregião do Alto Uruguai, região Oeste de Santa Catarina. A bacia em
questão possui uma área de 58,65 km2.
A metodologia compreende a realização de simulação de chuva em parcelas
experimentais implantadas em áreas com diferentes cultivos sendo eles: pinus (Pinus taeda),
eucalipto (Eucalyptus dunni) e um consórcio de pastagem com aveia preta (Avena stringosa) e
azevém (Lolium multiflorium). No experimento foram quantificadas as vazões escoadas
superficialmente e determinadas às concentrações de sedimentos, carbono e espécies químicas
transportadas.
O clima da região da bacia é classificado como subtropical úmido (Cfa) de acordo com o
sistema de classificação de Köeppen. A temperatura atmosférica média anual é de 15 °C, sem
estações de secas definidas. As distribuições espaciais dos totais anuais de precipitação ficam
acima dos 1500 mm, sendo que as chuvas são regulares e bem distribuídas durante o ano,
ficando definido o regime tropical. A vegetação na bacia pode ser confundida com secundária
devido ao seu porte, pois apresenta somente remanescentes da vegetação original. Na área da
bacia pode se observar a coexistência das floras adversas, determinando o padrão estrutural e
fitofisionômico Floresta Estacional Decidual (Floresta Latifoliada do Alto Uruguai). Nos
ambientes com baixa alteração antrópica é possível observar áreas remanescentes da
vegetação nativa bem preservada (Santa Catarina, 2006).
As áreas de pastagem e de eucalipto são próximas e estão localizadas na área mediana da
bacia, praticamente no divisor de águas. A área de pinus encontra-se próxima ao exutório da
bacia. Nas três áreas, o solo é classificado como Nitossolo Vermelho, de acordo com o
Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. São solos minerais, não-hidromórficos,
apresentam B textural proeminente, com elevados teores de ferro (Fe2O3). Tais solos são de
grande importância agrícola por propiciarem elevada produtividade. No entanto, são muito
suscetíveis à erosão e apresentam algumas limitações para o desenvolvimento radicular,
exigindo muitas vezes o preparo convencional para o plantio.
Para a realização dos ensaios de simulação foi usado um simulador de chuva semelhante
ao descrito por Meyer e Harmon (1979). O simulador foi instalado a 2,45 m acima do solo
(Figura 1a). Sua alimentação foi realizada através de uma bomba submersa, com pressão
constante.
A água utilizada na simulação de chuva foi proveniente de fonte situada nas
proximidades do local da simulação. Para a área de pastagem foi utilizada água de poço, nas
áreas de eucalipto e de pinus, a água foi captada em curso de água alimentado por nascentes.
Foram realizadas analises químicas da água utilizada em cada simulação, conforme
apresentado na Tabela 1.
Com a intenção de simular chuvas com características próximas das chuvas naturais,
além da altura, foi usado um bico aspersor do tipo Veejet 80-100, com o qual foi obtida uma
precipitação média de 94 mm h-1. A pressão usada durante as simulações foi monitorada e
controlada através de um manômetro.
Mesmo com todos os cuidados adotados, a cada nova simulação, foi realizada uma
calibração do simulador. A calibração da intensidade das chuvas foi realizada com o auxilio
de uma caixa de zinco de 1,21 m2 de área superficial de coleta e 0,10 m de altura, onde a
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simulação foi realizada durante um período de dois minutos. A água armazenada na caixa foi
coletada e medida, determinando-se assim a intensidade da precipitação.
Foram efetuados dois ensaios de simulação de chuva em cada área, sendo a primeira
sequência de ensaios no mês de setembro e a segunda no mês de novembro. As simulações
foram realizadas com uma duração de 75 minutos cada, e as coletas foram realizadas a cada
dez minutos após o início do escoamento superficial.
Tabela 1. Concentrações médias e desvios padrão da caracterização química da água usada nas
simulações.
Pinus

Eucalipto
mg L

Pastagem

-1

Acetato

0,52 ± 0,62

4,97 ± 6,99

0,85 ± 1,19

Cloreto

0,69 ± 0,20

1,59 ± 0,06

1,33 ± 0,13

Nitrito

0,01 ± 0,01

0,09 ± 0,07

0,00 ± 0,00

Nitrato

6,19 ± 0,55

8,30 ± 0,61

9,73 ± 0,95

Fosfato

0,03 ± 0,00

0,02 ± 0,01

0,03 ± 0,01

Sulfato

0,71 ± 0,05

0,96 ± 0,05

0,29 ± 0,08

Sódio

1,36 ± 0,01

1,85 ± 0,41

1,99 ± 0,63

Amônio

0,31 ± 0,16

0,13 ± 0,09

0,16 ± 0,14

Potássio

0,71 ± 0,06

0,50 ± 0,40

0,81 ± 0,17

Magnésio

2,12 ± 0,47

2,81 ± 0,85

3,08 ± 0,38

Cálcio

5,70 ± 0,84

7,46 ± 2,30

7,59 ± 0,85

CO

3,40 ± 2,00

2,50 ± 2,04

1,34 ± 0,01

CI

4,22 ± 0,06

6,44 ± 1,64

9,23 ± 1,36

CT

7,61 ± 2,07

8,94 ± 0,40

10,57 ± 1,36

Durante o experimento, além do simulador de chuva, foram utilizadas parcelas de 1 m2,
com declividade de 42,42% para a área de pinus, 7,67% para a área de eucalipto e 10,67%
para a área de pastagem. A cobertura do solo foi mantida com a vegetação predominante em
cada local de simulação, mantendo-se assim, o interior das parcelas, em perfeitas condições
naturais.
As parcelas experimentais foram estabelecidas através do isolamento de cada área com a
fixação de chapas de aço a uma profundidade aproximada de 5 a 10 cm. As chapas foram
fixadas em três lados da parcela e no lado inferior foi anexada a caixa coletora. As chapas
usadas possuíam dimensões de 1,00 m de comprimento por 0,20 m de altura (Figura 1b).
A caixa coletora, construída em metal, com comprimento de 1,00 m, largura de 0,20 m e
altura de 0,12 m foi anexada na parte inferior da parcela para fins de coleta de água e
sedimentos transportados pelo escoamento superficial. Além disso, para a realização da
coleta, um dos lados longitudinais da caixa, possuía uma abertura de 0,05 m, a qual foi
disposta no mesmo nível de altura do solo. Contudo, para facilitar o escoamento do material
em direção à abertura de 0,05 m da caixa coletora, o lado oposto da abertura foi instalado com
uma declividade de 2% (Figura 1c).
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Para a medição do escoamento e determinação da concentração de sedimentos, o
material, composto por água e sedimentos, foi coletado em potes plásticos com capacidade de
920 mL. Para a determinação das concentrações de carbono e de nutrientes foram usados
frascos de polietileno de 100 mL. Todas as amostras foram acondicionadas em caixa com
isolamento térmico e transportadas ao laboratório de hidrologia da Fundação Universidade
Regional de Blumenau, FURB, para análise.
Nas amostras coletadas durante os ensaios de simulação de chuva foram determinadas as
concentrações das espécies químicas, acetato (CH3COO-), cloreto (Cl-), fosfato (PO43-),
nitrato (NO3-), nitrito (NO2-), sulfato (SO42-), sódio (Na+), amônio (NH4+), potássio (K+),
magnésio (Mg2+), cálcio (Ca2+), bem como, carbono total (TC) dividido em carbono orgânico
(CO) e carbono inorgânico (IC).
Para a determinação das concentrações das espécies químicas foi utilizado um
cromatógrafo de troca iônica, marca Dionex IC-90. Foram adotadas duas metodologias, uma
para cátions e outra para ânions. As condições adotadas para a determinação de Ânions foram
- Injeção da amostra: 10 L; Temperatura: 30 ºC; Taxa de fluxo: 1,2 mL min.-1; Eluente:
Na2CO3 4,5 mM/NaHCO3 1,4 mM; condutividade da linha de base: 21 µS; Supressora:
aniônica auto regenerante e uma coluna de separação Ânionica. Para determinação de Cátions
foram - Injeção da amostra: 25 L; Temperatura: 30 ºC; Taxa de fluxo: 0,51 mL min. 1;
Eluente: 20 mM H2SO4; Condutividade da linha de base 1,80 µS; Supressora: catiônico auto
regenerante; Solução regenerante: TBAOH (tetrabutylammonium) 2,06 M e uma coluna de
separação catiônica. As curvas de calibração foram realizadas com padrões obtidos junto à
Merck, utilizando-se cinco pontos na faixa de 1 a 10 mg L-1 com leitura em quintuplicata. As
leituras das amostras foram realizadas em triplicatas.

Figura 1. Instalação do simulador (a); parcela experimental isolada (b); coleta da
água e sedimentos (c).
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Para a análise do carbono dissolvido, as amostras foram analisadas diretamente no
analisador de carbono da marca Shimadzu com curva de calibração inserida através da leitura
em quintuplicata de seis pontos.
Em relação à concentração dos sedimentos em suspensão, sua determinação foi realizada
através da relação entre a massa de sedimentos e o volume da amostra de água. Para isto
foram determinados os pesos da amostra, do pote com o sedimento seco em estufa a
temperatura de 50 a 60 °C e do pote vazio. A diferença de peso entre o pote com sedimento e
o pote vazio, forneceu a massa de sedimentos. A diferença do peso da amostra e do pote com
sedimento forneceu o volume de água da amostra.
Os dados de concentração dos sedimentos, do carbono e dos nutrientes foram submetidos
à análise de variância (ANOVA) e complementados pelo teste de Tukey a 5% de
significância, a fim de averiguar diferenças significativas ou não entre as áreas de pinus,
eucalipto e pastagem. As concentrações médias foram também comparadas com a Resolução
n. 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, a qual dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e da outras providencias.
Foram realizados os cálculos do volume escoado e das cargas transportadas para as áreas
de pinus, eucalipto e pastagem.
Para calcular o volume escoado foi utilizada a Equação 1.

[1]
em que:
QE - volume escoado (mm h-1);
Q - vazão (mm h-1);
T - tempo de coleta (s).
Para calcular a carga foi utilizada a Equação 2.
[2]

c arg a = ∑Ci * Qi * Δt

em que:
Ci - concentração da amostra i (mg L-1);
Qi - volume de escoamento superficial ou de drenagem, armazenado no recipiente, onde
foi coletada a amostra i (mm h-1);
Δt – intervalo de tempo entre as amostras i e i + 1(s).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 2 são apresentados os hidrogramas medidos do escoamento superficial médio
nas parcelas experimentais instaladas nas culturas de pinus, eucalipto e pastagem, com
intensidade de precipitação média de 94 mm h-1. Observa-se que em todas as parcelas houve
escoamento superficial. Na parcela de eucalipto, a vazão de estabilização média foi de
84 mm h-1, alcançada a partir dos 54 min. após o início do escoamento superficial. Para a
pastagem, a vazão de estabilização média foi 57,77 mm h-1, registrada a partir dos 55 min do

114

PINHEIRO, A.; KAUFMANN, V.; SCHNEIDERS, D.; GOTARDO, R. Transporte de
sedimentos e espécies químicas em áreas de reflorestamentos e pastagem com
base em chuva simulada. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2, p. 109-123, 2013.
(http:/dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1106)
início do escoamento. Na área de pinus a vazão de estabilização média da ordem de
4,86 mm h-1 foi alcançada a partir dos 45 min. após o início do escoamento superficial.
Pinus

Eucalipto

Pastagem

100
90

Vazão (mm h-1)

80
70
60
50
40

30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tempo (min)

Figura 2. Hidrogramas de escoamento superficial.

Na Figura 3 são plotadas as concentrações médias e os desvios padrão dos sedimentos,
carbono e espécies químicas encontrados nas áreas de pinus, eucalipto e pastagem para os
ensaios de simulação de chuva com intensidade de precipitação média de 94 mm h-1. Nota-se
que para a concentração média de sedimento, a área de eucalipto apresentou maior
concentração (68.534,30 ± 31.837,64 mg L-1) do que a de pastagem (11.478,36 ± 6.920,39
mg L-1) e pinus (2.872,02 ± 3.750,85 mg L-1), sendo estatisticamente superior.
Na análise de água de escoamento fluvial (coletada em vertedores) de uma microbacia
ocupada em 98% por Eucalyptus saligna Smith, Ranzini & Lima (2002) encontraram
8,5 mg L-1 de concentração média de sedimento. Sheridan et al. (2007) encontraram
370 mg L-1 de concentração média para sedimento em simulações de chuva realizadas em
florestas de Eucalyptus delegatensis RT Baker, na Austrália, com intensidade de 100 mm h-1,
durante 30 minutos de ensaio e em parcelas de 3 m2. Estes valores estão muito abaixo dos
encontrados neste estudo.
Para o carbono orgânico, a área que apresentou maior concentração média foi o
eucalipto (10,56 ± 6,76 mg L-1) e, para o carbono inorgânico a maior concentração média foi
observada na pastagem (8,78 ± 4,57 mg L-1). Nas áreas de pinus e pastagem, para o carbono
orgânico, os valores médios obtidos foram de 6,68 mg L-1 e 5,92 mg L-1, e o desvio padrão foi
de ± 1,82 mg L-1 e ± 2,02 mg L-1, respectivamente. Estes foram estatisticamente inferiores a
área de eucalipto. No caso do carbono inorgânico, 4,56 ± 1,16 mg L-1 e 3,17 ± 1,09
mg L-1 foram os valores obtidos para as parcelas de eucalipto e pinus, respectivamente. Estes
foram estatisticamente inferiores a parcela de pastagem.
Em relação às espécies químicas, o nitrato está presente em maior concentração média
nas três áreas, sendo a pastagem a área com maior valor (11,35 ± 4,97 mg L-1), seguido pelas
áreas de eucalipto (9,08 ± 0,67 mg L-1) e pinus (6,18 ± 0,92 mg L-1). Estatisticamente, as
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concentrações nas parcelas de pastagem e eucalipto não diferem entre si, porém, estas diferem
da parcela de pinus que apresentou menor valor.
Comparando-se com a Resolução CONAMA n. 357/2005, verifica-se que os valores de
nitrato atendem ao padrão, para as áreas de pinus e eucalipto, ficando abaixo do limite
estabelecido de 10 mg L-1 (independente da classe do corpo de água). O contrário ocorreu
com a concentração de nitrato na pastagem, uma vez que o padrão foi excedido.
Cooper e Thomsen (1988) analisaram nitrato em água oriunda de chuvas intensas em
áreas de pinus (Pinus radiata D.Don) e pastagem (Holcus lanatus L., Lolium perenne L.,
Trifolium repens L.) na Nova Zelândia. As amostras de água foram coletadas com o auxílio de
amostradores automáticos e os valores médios encontrados foram de 0,61 mg L-1 para
pastagem e 0,34 mg L-1 para pínus, sendo menores aos encontrados no presente estudo.
Outra espécie química que se destacou, em todas as parcelas, foi o cálcio. Com
9,16 ± 1,89 mg L-1 de concentração média na pastagem, se mostrou estatisticamente superior
as parcelas de eucalipto e pinus que apresentaram concentrações médias de 5,16 ± 2,11 mg L-1
e 4,19 ± 0,55 mg L-1, respectivamente.
Apresentando concentração média de 5,07 ± 1,61 mg L-1, o magnésio foi encontrado em
maior quantidade na área de pastagem, sendo estatisticamente superior as concentrações
médias de 1,88 ± 0,86 mg L-1 e 1,30 ± 0,28 mg L-1 encontradas, respectivamente, para
eucalipto e pinus.
Para o potássio as concentrações médias determinadas foram 4,81 ± 3,65 mg L-1,
2,40 ± 1,52 mg L-1 e 1,51 ± 0,69 mg L-1 para pastagem, pinus e eucalipto, respectivamente. A
primeira, de acordo com a análise estatística, é superior a das outras duas áreas.
Perdas de cálcio, magnésio e potássio por erosão hídrica são, geralmente, elevadas
(Schick et al., 2000). Isto ocorre porque estes elementos estão fortemente adsorvidos aos
colóides no solo, o que torna mais fácil o transporte destes com o sedimento, e também
porque ocorrem em concentrações elevadas em água de escoamento superficial, por
apresentarem maior solubilidade (Bertol et al., 2003). Conforme Schick et al. (2000), as
grandes perdas de cálcio e magnésio também podem ser justificadas pela adição destes ao
solo em quantidades relativamente grandes, por ocasião da calagem, e além disso, a retirada
desses elementos pelo processo erosivo ainda tende a acelerar a reacidificação do solo.
As concentrações médias do sódio e do sulfato não apresentaram diferença estatística
entre as áreas estudadas. No caso do sódio, a concentração média para a pastagem foi
1,98 ± 0,48 mg L-1, para o pinus foi 1,71 ± 1,06 mg L-1 e para o eucalipto foi 1,55 ± 0,86
mg L-1. Em relação ao sulfato, 2,62 ± 4,39 mg L-1, 1,23 ± 0,33 mg L-1 e 1,01 ± 0,12 mg L-1,
foram as concentrações médias encontradas, respectivamente.
No que diz respeito ao sulfato, as concentrações encontradas em todas as áreas, pinus,
eucalipto e pastagem, são inferiores ao padrão de 250 mg L-1 (independente da classe do
corpo de água) estabelecido pela Resolução CONAMA n. 357/2005.
Em relação ao fosfato, na área de pastagem foi detectada a maior concentração média
(4,10 ± 1,34 mg L-1), seguido pelas áreas de eucalipto (0,13 ± 0,17 mg L-1) e pinus
(0,03 ± 0,02 mg L-1), sendo que estes dois últimos se mostraram estatisticamente inferiores a
área de pastagem.
A legislação brasileira não reconhece o fósforo como contaminante de solo, reforçando a
percepção do agricultor de que a adubação fosfatada deve obedecer a critérios produtivos e
econômicos, e não ambientais. Além disso, a falta de definição da espécie de fósforo e uma
metodologia padrão, conforme a resolução 357/05 do CONAMA pode levar à possibilidade
de se utilizar, como padrão, uma forma química que apresente riscos menores que os reais ou
uma metodologia de baixa representatividade (Gebler et al., 2012).

116

PINHEIRO, A.; KAUFMANN, V.; SCHNEIDERS, D.; GOTARDO, R. Transporte de
sedimentos e espécies químicas em áreas de reflorestamentos e pastagem com
base em chuva simulada. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2, p. 109-123, 2013.
(http:/dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1106)

Sedimento *

120

Magnésio

8

100

Cloreto

2,5
2,0

6

b

80

b

1,5

b

a

a

4

60

1,0
40
2

a

20

0,5

a
a

a

0

0,0

0

Nitrato

18

Fosfato

6

Acetato

1,5

15

5
12

b
1,0

b
3

b

9

a

a

6

a

0,5

a

2
3

Concentração (mg L-1 )

Potássio

10
8

a

a

0

0

0,0

Sulfato

8

Nitrito

0,12

6

0,09

4

0,06

6
b

4

b
a
2

a

2

0,03

a

a

0

a

0

Cálcio

12

0,00

CT

25

Sódio

3,0
2,5

20

b

9

a, b

a

2,0
b

15

a

b

a

6

a

1,5

a

10

a

a
1,0

3

5

0,5

0

0

CO

0,0

CI

15

Amônia

1,5

18
1,2

12

15
12

9

b

b

0,9
a

9
a

6

0,6

6

a

3

0

a

a
a

3

0,0

0

Pinus

Eucalipto

Pastagem

a

0,3

Pinus

Eucalipto

Pastagem

Pinus

Eucalipto

Pastagem

Figura 3. Concentrações médias e desvios padrão de nutrientes, carbono (mg L-1) e sedimentos
*(g L 1) em ensaio de chuva simulada com intensidade de precipitação média de 94 mm h -1; (CO, CI,
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Neste sentido, para fins de comparação, foi necessário transformar o valor de fósforo
total recomendado pela Resolução CONAMA n. 357/2005 em fosfato. Assim, a partir da
relação PO4 = Ptotal * 3,066, o valor 0,05 mg L-1, recomendado para ambientes intermediários
e de classe 2 (classe de enquadramento das águas da bacia hidrográfica do Lajeado Fragosos
de acordo com a Resolução n. 2/2008 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado
de Santa Catarina), obteve-se a concentração 0,1533 mg L-1, como valor recomendado de
fosfato. Adotando, então, o valor de 0,1533 mg L-1, e de acordo com as concentrações de
fosfato encontradas, apenas na área de pastagem estas são superiores.
O cloreto foi o único que não apresentou maior concentração média na área de pastagem
(1,41 ± 0,51 mg L-1). Sua concentração foi maior na área de eucalipto (1,80 ± 0,34 mg L-1) e
menor na área de pinus (1,34 ± 0,52 mg L-1). Em termos estatísticos, a concentração média
desta espécie química na área de eucalipto se mostrou superior as demais.
No caso do cloreto, a Resolução CONAMA n. 357/2005, estabelece somente valores
limites para corpos de água classificados como Classe 1 e 3 (250 mg L-1), estando as
concentrações de todas as áreas, pinus, eucaliptos e pastagem, abaixo do valor fixado.
Para amônio e acetato não foi verificado diferença estatística entre as parcelas estudadas.
As concentrações médias encontradas para amônio foram 0,78 ± 0,63 mg L-1, 0,47 ±
0,28 mg L-1 e 0,43 ± 0,37 mg L-1, respectivamente, para pastagem, pinus e eucalipto. Para o
acetato, 0,63 ± 0,59 mg L-1, 0,55 ± 0,80 mg L-1 e 0,42 ± 0,39 mg L-1 foram as concentrações
médias encontradas para pastagem, pinus e eucalipto, respectivamente.
Nitrito foi a espécie química encontrada em menor quantidade em todos as áreas
analisadas. Apesar da concentração média deste nutriente ser maior na área de pastagem
(0,05 ± 0,06 mg L-1), esta, estatisticamente, não difere da encontrada para a área de eucalipto
(0,03 ± 0,02 mg L-1), que por sua vez não difere estatisticamente da determinda para área de
pinus (0,01 ± 0,01 mg L-1).
De acordo com CONAMA n. 357/2005 os valores de todas as áreas, pinus, eucalipto e
pastagem, estão em conformidade ao limite de 1,0 mg L-1 (independente da classe do corpo de
água) determinado pela Resolução. Ranzini e Lima (2002), obtiveram concentrações médias
de 2,10 mg L-1 para sódio, 1,35 mg L-1 para potássio, 0,88 mg L-1 para cálcio, 0,49 mg L-1
para magnésio, 0,28 mg L-1 para nitrato, 0,04 mg L-1 para amônia e 0,02 mg L-1 para fosfato.
Tais valores, com exceção do sódio, são inferiores aos encontrados na presente pesquisa.
Constatou-se ainda, que a área de pinus apresentou as menores concentrações na maioria
dos parâmetros analisados. Tal fato pode ser justificado pela densa serapilheira de acículas
que é formada nessas áreas, uma vez que a decomposição lenta das acículas retarda a
liberação das espécies químicas. Esse material apresenta decomposição lenta, devido ao seu
alto teor de lignina, o que dificulta a ação dos microrganismos decompositores (Murphy et al.,
1998; Kleinpaul et al., 2005).
Cabe ressaltar que, a não comparação de alguns parâmetros com a Resolução CONAMA
n. 357/2005 se deve a não existência de informações na mesma sobre os limites de
concentração para tais parâmetros.
A magnitude das contribuições de fontes difusas de nutrientes em uma bacia hidrográfica
de ocupação agrícola está intimamente ligada à ocupação e ao manejo do solo, os quais por
sua vez estão relacionados às interações solo-água-nutriente e às condições climáticas,
topográficas, pedológicas e geológicas locais (Pisa et al., 1999).
Na Figura 3 são apresentadas as cargas de sedimentos, carbono e espécies químicas
presentes na água do escoamento obtida nos ensaios de simulação de chuva realizados nas
áreas de pinus, eucalipto e pastagem. Percebe-se que para cálcio (5,62 kg ha-1), magnésio
(2,97 kg ha-1), potássio (2,31 kg ha-1), amônio (0,36 kg ha-1), sódio (1,20 kg ha-1), sulfato
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(0,98 kg ha-1), fosfato (2,54 kg ha-1), nitrito (0,023 kg ha-1) e acetato (0,32 g ha-1) as cargas
transportadas foram mais elevadas na área de pastagem. O mesmo aconteceu com o carbono
inorgânico, com carga de 5,49 kg ha-1. Conforme Hubbard et al. (2004), bacias hidrográficas
ocupadas por pastagens e com concentração de animais têm apresentado descargas de
espécies químicas de 5 a 10 vezes maiores do que as bacias hidrográficas ocupadas por
lavouras ou florestas.
Para o carbono orgânico, sedimento, assim como para as espécies químicas cloreto
(1,46 kg ha-1) e nitrato (7,41 kg ha-1), as cargas transportadas foram mais elevadas na área de
eucalipto. Isso se explica pela geração de escoamento superficial maior (Figura 2) e pelas
concentrações mais elevadas destes parâmetros (Figura 4), com exceção do cloreto, terem
ocorrido nessa parcela. Por outro lado, a área de pinus foi a que apresentou menor transporte
de carga para todos os parâmetros analisados.
Os baixos valores de carga encontrados na área de pinus são justificados pelo reduzido
escoamento superficial registrado nessa parcela, conforme pode ser observado na Figura 2,
bem como, em virtude das concentrações da maioria dos parâmetros também serem inferiores
(Figura 4) quando comparadas com aquelas das parcelas de eucalipto e pastagem.
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Figura 4. Cargas transportadas de nutrientes e carbono dissolvido (g ha-1), e sedimento (t ha-1) para
os ensaios de chuva simulada com intensidade de precipitação média de 94 mm h-1; (CO, CI, CT –
carbono orgânico, inorgânico e total, respectivamente).

Torna-se importante destacar ainda que carbono total (11,07 kg ha-1), carbono orgânico
(7,65 kg ha-1), sedimento (68,88 t ha-1) e nitrato (7,41 kg ha-1) foram os elementos com maior
carga transportada, sendo esta na área de eucalipto. As elevadas perdas de carbono podem ser
explicadas pelo fato de ser a matéria orgânica o primeiro constituinte a ser removido pela
erosão, considerando sua alta concentração na superfície do solo e, principalmente, sua baixa
densidade (Schick et al., 2000).
Ranzini e Lima (2002) estudando o comportamento hidrológico, balanço de nutrientes e
perdas de solo em florestas de eucalipto, com uma precipitação de 1280 mm-1 por ano,
encontraram os seguintes valores de carga - sódio: 14,59 kg ha-1, potássio: 9,81 kg ha-1,
cálcio: 6,38 kg ha-1, magnésio: 3,53 kg ha-1, nitrato: 2,08 kg ha-1, amônia: 0,30 kg ha-1 e
fosfato: 0,14 kg ha-1.
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Segundo Helmers et al. (2005), em uma pesquisa na bacia de Nebraska, o uso de
gramíneas pode alcançar uma eficiência no aprisionamento de sedimentos de até 80%. Após
eventos de chuva natural, Pitts et al. (1997), obtiveram diferentes perdas de sedimento de
acordo com o tipo de pastagem, 0,088 t ha-1 para Cynodon dactylon, 0,089 t ha-1 para Festuca
arundinacea e 0,17 t ha-1 para Panicum virgatum.
Barbosa et al. (2009) obtiveram perdas de fósforo da ordem de 0,026 kg ha-1 para aveia
(Avena strigosa) e 0,025 kg ha-1 para ervilhaca (Vicia sativa) em água de escoamento oriunda
de ensaios de simulação de chuva com intensidade de precipitação de 64 mm h-1 e duração de
1 h.

4. CONCLUSÃO
As concentrações de sedimento e carbono orgânico foram maiores na área de eucalipto.
Nitrato, cálcio, magnésio e potássio foram os nutrientes que apresentaram as maiores
concentrações para todas as áreas, pinus, eucalipto e pastagem.
A parcela com pinus apresentou as menores concentrações para a maioria dos
parâmetros analisados.
Carbono total, carbono orgânico, sedimento e nitrato foram os parâmetros com maior
carga transportada, sendo esta na área de eucalipto. Contudo, para todos os nutrientes, com
exceção do nitrato e do cloreto, as cargas transportadas foram mais elevadas na pastagem.
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RESUMO
Com o objetivo de avaliar a qualidade microbiológica de frutos de pimentão produzidos
com água residuária da suinocultura (ARS), após tratamento preliminar, mudas de pimentão
Casca Dura Elquida foram cultivadas e fertirrigadas com diferentes doses dessa água
residuária fornecendo 100 e 200% da quantidade de nitrogênio necessária a cultura, com e
sem complementação da adubação. Os frutos foram submetidos à analises de coliformes
totais, coliformes termotolerantes e Salmonella. Os resultados permitiram concluir que a
fertirrigação com ARS, via sistema de irrigação localizada, produziu frutos de pimentão sem
contaminação por coliformes termotolerantes e Salmonella spp., estando de acordo com os
padrões microbiológicos sanitários exigidos pela RDC n°12 de 02/01/2001.
Palavras-chave: reuso, microbiologia, hortaliça.

Sanity of bell pepper fruit fertigated with wastewater from hog
production
ABSTRACT
In order to evaluate the microbiological quality of bell pepper fruits produced with swine
wastewater (SW), after preliminary treatment, pepper seedlings of variety Casca Dura
Elquida were grown and fertigated with different levels of this wastewater providing 100 and
200% of the amount of the nitrogen needed for cultivation, with and without supplementation
of fertilization. The fruits were analyzed for the presence of thermo-tolerant and total
coliforms, and of Salmonella sp. The results showed that fertigation with SW, by trickle
irrigation system, resulted in bell pepper fruits uncontaminated by fecal coliform and
Salmonella spp., in accordance with the microbiological standards required by RDC n°12
02/01/2001.
Keywords: reuse, microbiology, vegetable.
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1. INTRODUÇÃO
A suinocultura é considerada pelos órgãos de fiscalização e proteção ambiental como
atividade de grande potencial poluidor, face ao elevado número de contaminantes contidos
nos seus efluentes, cuja ação individual ou combinada representa fonte potencial de
contaminação do ar e de degradação dos recursos hídricos e do solo (Oliveira, 2001).
Cientes da degradação ambiental causada pelo lançamento de águas residuárias nas
coleções de água e diante da ação fiscalizadora realizada por órgãos públicos responsáveis
pela qualidade do meio ambiente, os suinocultores buscam soluções específicas no sentido de
tratar, dispor ou aproveitar os resíduos (Gomes Filho, 2000; Barros, 2005).
Apesar das características poluidoras, a utilização dos dejetos em áreas agricultáveis tem
sido apontada como uma das alternativas para a resolução do problema, que pode favorecer
tanto ao meio ambiente quanto ao produtor. O aproveitamento de águas residuárias ricas em
nutrientes na fertirrigação de culturas agrícolas pode possibilitar aumento de produtividade e
qualidade dos produtos colhidos, redução da poluição ambiental e dos custos de produção,
além de promover melhoria nas características químicas, físicas e biológicas do solo (Matos,
2007).
Estudos efetuados em diversos países demonstraram que a produtividade agrícola
aumenta significativamente em áreas fertirrigadas com águas residuárias, desde que estas
culturas sejam adequadamente manejadas (Souza, 2010; Mota, 2000; Freitas et al., 2004).
Todavia, o uso incorreto pode trazer efeitos deletérios tanto ao solo quanto à cultura. A
taxa de aplicação de águas residuárias deve estar baseada no nutriente que estiver em maior
concentração relativa, que no caso da suinocultura é o nitrogênio, e na quantidade deste
nutriente requerido pela cultura, pois, caso esses níveis sejam suplantados, além de
comprometer a produtividade da cultura, podem provocar poluição do solo e das águas
superficiais e subterrâneas (Matos, 2007; Barros, 2005).
A cultura do pimentão (Capsicum annumm Mill.) ocupa lugar de destaque na economia
brasileira, não somente pelo seu valor econômico, mas, também, por ser uma atividade
geradora de grande número de empregos. Está entre as dez hortaliças mais importantes
cultivadas no Brasil, sendo cultivada, principalmente, nas regiões sudeste e centro-oeste, com
destaque para o Estado de Goiás (Blat-Marchizeli et al., 2003). Assim, o uso das águas
residuárias da suinocultura pode ser tornar alternativa importante como forma de redução de
custos de produção, no que concerne à fertilização das plantas.
No presente trabalho, objetivou-se verificar, segundo os padrões microbiológicos
exigidos pela RDC 12 de 02/01/2001, a qualidade sanitária de pimentões produzidos com
água residuária da suinocultura.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, localizado a
17°29’06”S e 48°12’27”W, com precipitação média anual em torno de 2000 mm e
temperatura anual em torno de 28 C, em Urutaí - GO, no período de 19 de novembro de 2011
a 24 de maio de 2012.
Antes do período experimental, amostras de solo foram coletadas para determinação de
suas características físicas e químicas, segundo metodologias descritas em EMBRAPA
(1999), cujos resultados estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. O solo foi caracterizado como
Latossolo Vermelho, não sendo necessária sua correção, quanto à acidez, para implantação da
cultura, conforme recomendações da Comissão de Fertilizante do Solo de Goiás (CFG, 1988).
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Tabela 1. Características físicas do solo utilizado no plantio.
Características

Resultados

Areia (%)

59,00

Argila (%)

13,80

Silte+Argila (%)

27,20

Classe textural

Franco Arenoso
-3

Massa específica de partículas (g cm )

2,62

-3

Massa específica do solo (g cm )

1,41

Tabela 2. Características químicas do solo.
Características

Resultados

Características

Resultados

pH

5,76

SB (cmolc dm-3)

2,65

K (mg dm-3)

204

t (cmolc dm-3)

2,65

6,5

-3

T (cmolc dm )

6,75

Ca (cmolc dm )

1,74

V (%)

39,3

Mg2+ (cmolc dm-3)

0,39

P-rem (mg L-1 )

21,4

H+Al

4,1

MO (dag kg-1)b

2,76

Mn (mg dm-3)

17,0

Zn (mg dm-3)

3,59

-3

P (mg dm )
2+

-3

-3

Cu (mg dm )

-3

2,15

Fe (mg dm )

23,2

Nota: pH - potencial hidrogeniônico, em água 1:2,5; P - fósforo disponível; K - potássio
trocável; Ca2+ - cálcio trocável; Mg2+ -magnésio trocável;H+Al - acidez potencial;
Mn - Manganês; Cu – Cobre; SB - soma de bases; t -capacidade de troca catiônica efetiva;
T - capacidade de troca catiônica a pH 7,0; V - índice de saturação por bases; ; P-rem fósforo remanescente; MO - matéria orgânica; Zn – Zinco; Fe - Ferro.

As mudas de pimentão casca dura Elquida foram semeadas em alvéolos com 64 células
contendo substrato comercial e, após formação de quatro folhas definitivas, foram
transplantadas no espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,50 m entre plantas, em covas com
dimensões de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, sendo 15 plantas por tratamento.
Os tratamentos foram constituídos de testemunha (T1 - irrigação e adubação mineral
recomendada para o pimentão) e fertirrigação com água residuária da suinocultura,
fornecendo-se 100 e 200% da dose de nitrogênio recomendada para a cultura do pimentão
sem complementação da adubação mineral (T2 e T3) e com complementação da adubação
mineral (T4 e T5), respectivamente, sendo conduzido no delineamento inteiramente ao acaso,
com cinco tratamentos e três repetições.
A água residuária utilizada nas fertirrigações foi obtida no Setor de Suinocultura do
Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, após passagem pelas grades e esterqueira
(tratamento preliminar). Para fins de caracterização do efluente, foram analisadas, conforme
metodologias recomendadas pela APHA et al. (1995), as seguintes características: pH,
turbidez, P-total, P-filtrado, K-total, CE, Na, sólidos totais (ST), Amônio, N-total e demanda
química de oxigênio (DQO), cujos resultados estão apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3. Caracterização da água residuária da suinocultura (ARS) utilizada nos diferentes
tratamentos.

Características

Resultado

pH

Características

7,46

Turbidez (UNT)

Resultado

-1

127,25

-1

Na (mg L )

560

ST (mg L )

6579

PT (mg L-1)

159,3435

Amônio (mg L-1)

1,34927

Pf (mg L-1)

30,2575

NT (mg L-1)

1002,65

KT (mg L-1)

663,195

DQO (mg L-1)

9996

-1

CE (μS cm )

6490

Nota: pH - potencial hidrogeniônico; PT - fósforo total; Pf – fósforo filtrado; KT - potássio total; CE condutividade elétrica; Na – sódio; ST – Sólidos Totais; NT - nitrogênio total; DQO - demanda
química de oxigênio.

Para o cálculo da lâmina de água residuária a ser aplicada na fertirrigação, foi utilizada a
Equação 1, recomendada pela EPA (1981). Tal método objetiva evitar a contaminação das
águas subterrâneas com nitrato em níveis acima dos aceitáveis (10 mg L-1).
Lw 

Cp PR  ET   10 U
1  f  Cn  Cp

[1]

em que:
Lw - lâmina de aplicação anual, cm ano-1;
Cp - concentração de nitrogênio na água de percolação, mg L-1;
PR - precipitação local, cm ano-1;
ET = evapotranspiração da cultura no local, cm ano-1;
U - absorção de nitrogênio pela cultura, kg ha-1 ano-1;
Cn - concentração de nitrogênio na água residuária, mg L-1; e
f - fração do nitrogênio que é removido por desnitrificação e volatilização,
adimensional.
Neste método, considerou-se Cp como 10 mg L-1 (CONAMA 357/2005; COPAM/CERH
nº 01/2008), PR-ET (obtido com auxílio de estação meteorológica automática), U igual a 100
kg ha-1 (conforme CFG, 1988), f igual a 20% (Matos, 2007) e Cn obtida em avaliações
quinzenais.
A adubação química complementar foi calculada, subtraindo-se dos valores de P e K
recomendados por CFG (1988), a quantidade aportada destes nutrientes advindos das
diferentes lâminas de ARS aplicadas. Dessa forma, além de 1 g cova-1 de bórax e 0,5 g cova-1
de sulfato de zinco, foram adicionados 99 e 97 g cova-1 de super-simples e, 9 e 7 g cova-1 de
cloreto de potássio, aos solos submetidos aos tratamentos 4 e 5, respectivamente.
Tanto a adubação mineral quanto as lâminas de fertirrigação foram aplicadas em parcelas
quinzenais conforme recomendações da CFG (1988), sendo finalizada aos 70 dias após o
transplantio. Após este período, as plantas receberam apenas água de irrigação de modo a
repor a demanda evapotranspirométrica.
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A partir de dados meteorológicos (obtidos por meio estação meteorológica automática),
dos coeficientes de cultivo (kc) e de estresse hídrico (ks), sugeridos por Allen et al. (1998) e
Bernardo et al. (2006), foi determinada a lâmina líquida de irrigação, conforme metodologia
proposta por Doorenbos e Pruitt (1977) e modificada por Mantovani (2002). O turno de rega
foi diário, e a quantidade média exigida por planta foi de 2,5 mm d-1.
Na Tabela 4 estão apresentadas as características químicas da água utilizada na irrigação
das culturas.
Tabela 4. Características químicas da água de irrigação.
pH

CE

DQO

NT

S cm-1
7,44

70,40

KT

Na

Cl

mg L-1
9,80

3,47

2,63

3,83

1,00

Alc

Ca+Mg

mg L-1
de CaCO3

mmolcL-1

26,00

0,58

RAS

RAP

(mmolcL-1)-1/2
0,31

0,13

Nota: pH - potencial hidrogeniônico; CE - condutividade elétrica; DQO - demanda química de oxigênio, NT nitrogênio total; KT - potássio total; Na - sódio; Cl - cloreto; Alc – alcalinidade total, Ca+Mg - cálcio mais
magnésio, RAS - relação de adsorção de sódio; RAP - relação de adsorção de potássio.

As plantas foram tutoradas verticalmente com fitilho, iniciando o amarrio 10 dias após o
transplante das mudas, tendo a condução e o controle de pragas e doenças sido efetuadas
conforme práticas de manejo recomendadas por Reifschneider e Ribeiro (2004) e Filgueira
(2008).
Os padrões e critérios para análise do aspecto sanitário seguiram a legislação vigente para
hortaliças (Brasil, 2001), já que não existe padrão para pimentão. Foram analisadas as
concentrações de coliformes totais e termotolerantes) bem como de Salmonella sp.
Os coliformes foram determinados pelo método do NMP, pela técnica dos tubos
múltiplos, que consta de duas fases distintas: a fase do teste presuntivo e teste confirmativo,
conforme Silva et al. (2010).
Assepticamente, foram pesadas 25g da amostra e homogeneizadas em liquidificador com
225 mL de água peptonada 0,1%, constituindo-se, assim, a diluição 10-1. A seguir, foram
realizadas diluições decimais até 10-4. A partir de cada diluição, transferiu-se 1 mL para três
tubos de Caldo Lactosado (CL), que foram incubados a 37 °C por 48 h. Considerou-se
positivo os tubos que apresentaram bolhas no interior do tubo de Durham (tubo de
fermentação), indicando a produção de gás a partir da lactose. Transferiu-se uma alçada de
cada tubo positivo de CL para tubos de Caldo Lactosado Bile Verde Brilhante (CLBVB),
incubados a 37 °C/48 h. Os tubos positivos no CLBVB foram repicados para tubos de caldo
especial para Escherichia coli (EC), e incubados em banho-maria a 45 °C por 48 h.
A estimativa do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e coliformes a 45°C
foi realizada com base na tabela do NMP, através dos tubos positivos no CLBVB e EC,
respectivamente.
Na detecção de Salmonella sp., também foi utilizada metodologia descrita por Silva et
al. (2010), para tanto, 25 g da amostra foram adicionada em 225 mL de Água Peptonada
Tamponada e incubada em uma estufa a 35 ºC por 24 h (pré-enriquecimento). Depois de
decorrido o tempo de pré-enriquecimento foram transferidos 1 mL para dois tubos de
ensaio diferentes, um contendo 9 mL de Caldo Selenito Cistina (SC) e outro 9 mL de Caldo
Tetrationato (TT), e incubados a 35 ºC em banho-maria (enriquecimento seletivo).
Posteriormente, foram realizados repiques em placas de Ágar Salmonella Shigella (SS),
Ágar Verde Brilhante (BG) e Ágar Xilose Lisina Desoxilato (XLD), e incubados a 35 ºC
por 24 h.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 5 estão apresentadas as características microbiológicas dos frutos de pimentão
de acordo com os diferentes tratamentos avaliados.
Tabela 5. Características microbiológicas dos frutos de pimentão segundo os diferentes tratamentos
avaliados.

Tratamentos

Características
-1

Coliformes Totais (NMP g )
-1

Coliformes Termotolerantes (NMP g )
-1

Salmonella spp. (UFC 25g )

1

2

Aus

10,58D

Aus
Aus

3

4

5

39,48B

34,02C

52,14A

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Nota: Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra nas linhas não diferem entre si, a 5% de probabilidade,
pelo teste de Tukey.
T1 – tratamento testemunha (irrigação e adubação mineral); T2 e T3 – fertirrigação com água residuária da
suinocultura (ARS) fornecendo 100 e 200% da dose de nitrogênio recomendada para a cultura do pimentão, sem
complementação da adubação mineral, respetivamente; T4 e T5 – fertirrigação com água residuária da
suinocultura (ARS) fornecendo 100 e 200% da dose de nitrogênio recomendada para a cultura do pimentão, com
complementação da adubação mineral, respetivamente.

No Brasil, em relação aos critérios microbiológicos de alimentos, está em vigor a
Resolução nº12/2001 que não estabelece padrões microbiológicos específicos para pimentão,
no entanto, para comparação, pode ser adotado o padrão de hortaliças, que prevê ausência de
Salmonella spp. em 25 g e até 102 g-1 para coliformes termotolerantes, após ter sido a amostra
incubada a 45 ºC (Brasil, 2001).
Na Tabela 5, observa-se que em todos os tratamentos, os frutos apresentaram condições
sanitárias satisfatórias para o consumo, com ausência de coliformes termotolerantes e
Salmonella spp., conforme exigidos pela Resolução 12/2001. Também, pode se verificar que
a contagem de coliformes totais esteve abaixo do que é estabelecido pela legislação vigente
para coliformes termotolerantes, o que é mais um indicativo de alto padrão sanitário do
produto. Verifica-se, ainda, que a contagem de coliformes totais foi influenciada pelas
lâminas de ARS aplicadas, sendo maiores nos tratamentos que receberam maiores lâminas de
águas residuária.
Sousa et al. (2006) estudando o aproveitamento agrícola da água residuária de origem
doméstica na produção de pimentão, aplicado via irrigação superficial, verificou que, quando
utilizaram água de poço com ou sem aplicação de adubação orgânica (vermicompostada), os
frutos de pimentão apresentaram contagem de coliformes termotolerantes superiores àqueles
produzidos com efluentes da lagoa de polimento. Entretanto, todos os frutos apresentaram
contagem de coliformes em níveis aceitáveis pela legislação.
Souza et al. (2009) utilizando água residuária da suinocultura na produção de tomate, via
irrigação por gotejamento, obtiveram frutos de tomate com ausência de Salmonella spp. e de
coliformes termotolerantes. Estes autores observaram ainda que a presença de coliformes
totais foi mais influenciada pela proximidade das plantas aos reservatórios de água residuária
do que propriamente pelas lâminas aplicadas, visto que os frutos submetidos ao tratamento
apenas águas de irrigação foi o que apresentou maior contagem de coliformes totais, embora
ainda apresentassem condições sanitárias satisfatórias.
Varallho et al. (2011) avaliando a qualidade sanitária de alface fertirrigada com água
residuária de origem doméstica, via gotejamento, obtiveram ausência de coliformes
129

SOUZA, J. A. R.; MOREIRA, D. A.; MARTINS, I. P.; CARVALHO, C. V. M.; CARVALHO, W. B. Sanidade
de frutos de pimentão fertirrigados com água residuária da suinocultura. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2,
p 124-134, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1115)

termotolerantes nas folhas. Da mesma forma, Al-Lahhan et al. (2003), estudando os efeitos da
aplicação de esgoto doméstico tratado em tomateiros, via gotejamento, obtiveram produção de
frutos saudáveis, com coliformes totais e termotolerantes de 160 e 3 NMP g-1,
respectivamente. Sandri (2003) também conseguiu produzir alface com condições sanitárias
adequadas, quando utilizou esgoto urbano tratado, aplicado via gotejamento. Porém,
Baumgartner et al. (2007) não obteveram o mesmo êxito ao utilizar água residuária da
suinocultura, via gotejamento, na produção de alface.
Embora as águas residuárias oriunda de criatórios de animais ou domésticas apresentem
elevada contagem de coliformes termotolerantes e presença de Salmonella spp., verifica-se
que o perfil microbiológico de alimentos vegetais depende de diversos fatores que vão desde
as etapas de produção primária até o seu preparo para o consumo final (Brackett, 1987). O
solo parece ser o responsável pela maioria das contaminações, seguido da utilização de água
não tratada para irrigação e condições impróprias de lavagem e estocagem. Alguns estudos no
Brasil têm identificado hortaliças com alto grau de contaminação por coliformes
termotolerantes transmitidos pela água de irrigação (Guimarães et al., 2003).
Rocha et al. (2002) ao realizaram análises microbiológicas em mananciais no município
de Lavras – MG, identificaram que quase a totalidade dos mananciais investigados
apresentava contaminação por coliformes termotolerantes. Também, foi constatada a presença
acentuada desse grupo de bactérias nas águas de poços de duas regiões do Rio de Janeiro
(Freitas et al., 2001).
Takayanagui et al. (2000) analisaram 129 hortas cultivadas no interior do Estado de São
Paulo e observaram que 17% delas apresentaram alta contaminação por coliformes
termotolerantes, proveniente da água de irrigação.
Palú et al. (2002), em estudo de avaliação microbiológica de frutas e hortaliças frescas,
servidas em restaurantes self-service, encontraram 80,0% das amostras de hortaliças
analisadas em condições insatisfatórias. Takayanagui et al. (2007), avaliando a contaminação
de hortas em Ribeirão Preto - SP, verificaram contaminação em 40,9% das 88 hortas
produtivas, sendo que das 103 águas de irrigação analisadas, 15,5% estavam em desacordo
com a legislação em vigor.
Sandri (2003), estudando a aplicação de água residuária de origem doméstica após
tratamento em leito cultivado com macrófitas na cultura de alface, não encontrou a presença
de coliformes termotolerantes nas folhas de alface quando aplicadas por gotejamento
superficial ou subterrâneo, porém sua presença foi detectada quando utilizou a irrigação por
aspersão. Esses resultados evidenciam que o uso de sistemas de irrigação por gotejamento
subterrâneo e superficial, podem ser utilizados para aplicação de água residuária, mesmo em
culturas consumidas in natura, como as hortícolas tradicionais.
Oron et al. (1991) observaram que o gotejamento é o método que proporciona o menor
índice de contaminação do produto vegetal. Segundo Armon et al. (1994), a aplicação de água
por aspersão aumenta os efeitos contaminantes nas culturas devido ao grande contato entre o
efluente e o vegetal. Para Souza et al. (2009) e Sousa et al (2006), os métodos de irrigação
contribuem, sobremaneira, para a contaminação dos produtos, aconselhando-se a irrigação
subsuperficial e localizada, uma vez que reduzem contato do alimento com a água residuária.

4 CONCLUSÃO
Nas condições experimentais e de acordo com os resultados obtidos concluiu-se que
utilização de água residuária da suinocultura após tratamento preliminar, aplicada sistema de
irrigação localizada, produziu frutos de pimentão sem contaminação por coliformes
termotolerantes e Salmonella spp., estando de acordo com os padrões microbiológicos
sanitários exigidos pela RDC n°12 de 02/01/2001.
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RESUMO
Nesse estudo procederam-se testes de atividade metanogênica específica (AME) para
lodo de indústria têxtil e lodo de indústria alimentícia. O lodo têxtil (aeróbio), proveniente de
um sistema de lodos ativados, foi coletado na entrada do decantador biológico secundário e o
lodo alimentício (anaeróbio) foi coletado em um reator UASB. Uma vez coletados, os lodos
foram caracterizados e submetidos a ensaios de AME. Constatou-se que os microrganismos
presentes no lodo alimentício apresentaram AME de 0,17 gDQO-CH4 gSSV.d-1 e produção de
metano de 337,05 mL, enquanto que os microrganismos do lodo têxtil apresentaram 0,10
gDQO-CH4 gSSV.d-1 de AME e 3,04 mL de produção de metano. Deste modo, o lodo têxtil
apresentou menor atividade metanogênica e produção de metano, quando comparado ao lodo
alimentício, indicando não ser viável seu uso como inóculo para a partida de um reator
UASB.
Palavras-chave: Lodo industrial, atividade metanogênica específica, metano.

Specific methanogenic activity (SMA) of industrial sludge from the
aerobic and anaerobic biological treatment
ABSTRACT
In this study, specific methanogenic activity (SMA) tests were performed on textile
sludge and food industry sludge. The textile sludge from an activated sludge was collected at
the entrance of the secondary biologic clarifier and the food sludge was collected in a UASB
reactor. Once collected, the sludges were characterized and tested for SMA. It was found that
the microrganisms present in the food sludge had SMA of 0.17 gCOD-CH4 gSSV.d-1 and
337.05 mL of methane production, while the microrganisms of the textile sludge presented
0.10 gCOD-CH4 gSSV.d-1 of SMA and 3.04 mL of methane production. Therefore, the food
sludge was more suitable to be used as a starting inoculum in UASB.
Keywords: Industrial sludge, specific methanogenic activity, methane.
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1. INTRODUÇÃO
Durante as últimas décadas, os problemas ambientais e a escassez de energia despertaram
interesse pelos processos biológicos de tratamento de efluentes, em especial aos processos
anaeróbios. A digestão anaeróbia é um processo biológico natural que ocorre na ausência de
oxigênio molecular, onde populações de microrganismos interagem para promover a
depuração estável e autorregulada da matéria orgânica, que resulta em biogás. O biogás é,
portanto, o produto final dessa digestão, sendo constituído na maior parte por metano (CH4) e
dióxido de carbono (CO2).
As relações entre os diversos grupos de microrganismos envolvidos neste processo são
complexas e interdependentes (Florentino et al., 2010). Para obter a máxima eficiência na
produção de metano, que é um gás combustível e pode ser convertido em energia elétrica, fazse necessário o monitoramento dos microrganismos metanogênicos. A quantificação da
biomassa anaeróbia capaz de tratar certos tipos de águas residuárias é obtida através do teste
de Atividade Metanogênica Específica (AME) (Chernicharo, 1997). Neste teste mensura-se a
taxa máxima de produção de metano em condições específicas, que avalia a capacidade de
conversão de substrato orgânico a metano (Aquino et al., 2007; Souto et al., 2010).
Geralmente, a produção de metano é indicativa do bom funcionamento do sistema em
avaliação, como por exemplo, reatores anaeróbios do tipo UASB (Ahn et al., 2000).
Embora não haja um protocolo padronizado para a execução do teste de AME, sua
importância já é reconhecida na literatura (Bueno, 2010; Souto et al., 2010). Além de ser
utilizado para quantificar a atividade metanogênica específica de lodos anaeróbios, também
tem sido utilizada em diversas aplicações, como: obtenção de informações sobre a digestão
anaeróbia (Alves et al., 2005), avaliação de inóculos na partida de reatores (Enright et al.,
2009; Oz et al., 2012), estimação dos diferentes grupos fisiológicos presentes nos lodos
(Dolfing e Bloemen, 1985; Song et al., 2006), avaliação do efeito inibitório de elementos
tóxicos na digestão anaeróbia (Zhou e Qiu, 2006; Alvarez e Cervantes, 2012), avaliação da
atividade da biomassa em reatores anaeróbios (Chellapandi et al., 2010), potencial de
biodegradabilidade, tanto de lodos anaeróbios como aeróbios, ou ainda, combinados (aeróbio
+ anaeróbio) (Silva et al., 2005; Louzada et al., 2005), dentre outras.
Nesse estudo, portanto, efetuou-se a caracterização e testes de AME para dois lodos
industriais, da indústria têxtil (aeróbio) e da indústria alimentícia (anaeróbio), com o intuito de
investigar a viabilidade de partida de um reator anaeróbio de manta de lodo - UASB (Upflow
Anaerobic Sludge Blanket), em escala laboratorial, usando como inóculo o lodo aeróbio.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio do teste de AME foi conduzido no Laboratório de Hidrologia, da Fundação
Universidade Regional de Blumenau (FURB). Foram avaliados, como possíveis inóculos,
dois tipos de lodos industriais, os quais foram coletados em indústrias na região onde a
pesquisa foi conduzida. O primeiro foi coletado na entrada de um decantador secundário,
proveniente de um sistema de lodos ativados para tratamento de efluentes de uma indústria
têxtil (lodo aeróbio). Esta indústria fabrica produtos para cuidados da saúde, sem tinturaria em
seu processo fabril. O segundo lodo foi coletado em um reator UASB de uma ETE de
indústria alimentícia do ramo de especiarias e condimentos (lodo anaeróbio). Optou-se pelo
lodo têxtil e pelo lodo alimentício pelo fato da disponibilidade e viabilidade de coleta dos
mesmos.
Uma vez coletadas, as amostras de lodo foram conduzidas ao laboratório e armazenadas
à temperatura de 5ºC até os procedimentos de caracterização. Todas as amostras foram
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caracterizadas através dos parâmetros de controle ambiental, tais como: pH, Sólidos Totais
(ST), Sólidos Totais Voláteis (STV) Sólidos Totais Fixos (STF), Sólidos Suspensos Totais
(SST), Sólidos Suspensos Voláteis (SSV), Sólidos Suspensos Fixos (SSF), Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20ºC) e Demanda Química de Oxigênio (DQO). Além disso, o
lodo têxtil e o lodo alimentício foram submetidos a ensaios de Atividade Metanogênica
Específica (AME).
Os ST foram obtidos através da evaporação da amostra em banho-maria e, posterior
secagem, em estufa De Leo MDH, a 105 °C, durante 1 h. Com a subsequente calcinação da
amostra em forno mufla Quimis 305, a 550 °C, durante 30 min, foram obtidos os STF. Os
STV foram obtidos por meio da diferença entre ST e STF, segundo o método gravimétrico
(APHA et al., 2012).
Para a determinação dos SST foi realizada a secagem da fração sólida da amostra em
estufa DeLeo MDH, previamente filtrada em membrana de fibra de vidro Macherey-Nagel,
poro 0,45 µm, a 105 °C, durante 1 h. Com a posterior calcinação da amostra em mufla Quimis
305, a 550 °C, durante 15 a 20 min, foram obtidos os SSF. Os SSV foram obtidos através da
diferente entre SST e SSF, segundo o método gravimétrico (APHA et al., 2012).
O método utilizado para determinar a DQO foi o de digestão em reator (nº 8000) da
Hach. Para tanto, foi utilizado o kit para DQO 0-1500 mg L-1, com digestão prévia da amostra
em reator Hach DRB 200 e posterior leitura em espectrofotômetro Hach DR 2800, cujo
comprimento de onda foi de 435 nm.
O procedimento utilizado para a determinação da DBO5, 20°C consistiu na diluição da
amostra dentro de uma faixa aceitável (0 a 700 mg L-1) e temperatura específica de 20 °C, em
um período de 5 d em estufa, Nova Ética 411D, sendo o oxigênio medido com o auxílio do
equipamento Hach modelo BOD Trak TM II.
Para o teste de AME, adotou-se o procedimento descrito por Soares e Hirata (1999),
sendo que a proporção de lodo em relação ao substrato empregado foi igual a 2,5 gSSV L-1
para 2,5 gDQO L-1, ou seja, 1:1, em um frasco de 400 mL, em regime de agitação. Para se
determinar a quantidade de lodo foram usados os valores de SSV e para se obter a
concentração de substrato, alíquotas de 8,18 mL da mistura dos ácidos orgânicos: acético,
propiônico e butírico, correspondendo a 122,14 gDQO L-1, foram utilizadas no meio de
cultura. O meio de cultura basal foi composto pelos nutrientes listados na Tabela 1.
Para dar início ao teste de AME, foi realizada, primeiramente, a determinação da
concentração (em g L-1) de SSV presentes nos lodos analisados (lodo aeróbio e lodo
anaeróbio); e, assim, foi definido o volume de lodo a ser adicionado em cada frasco, a fim de
se obter uma concentração final de lodo correspondente a 2,5 g SSV L-1. Posteriormente,
foram acrescentados ao lodo aproximadamente 5,55 mL da Solução I; 0,83 mL da Solução II;
6 gotas da solução III; 8,18 mL da Solução IV e completou-se com água destilada até 400 mL.
Nesta solução, foi realizado, então, o ajuste de pH para aproximadamente 7,0, com solução de
hidróxido de sódio (NaOH) ou de ácido sulfúrico (H2SO4). Em seguida, foi efetuada a purga
do oxigênio presente nos frascos através de borbulhamento com nitrogênio gasoso (pressão de
5 psi, durante 5 min). Feito isso, os frascos foram fechados com rolhas de borracha e
conectados a frascos de vidro contendo escamas de NaOH para reter o dióxido de carbono
(CO2) proveniente da digestão anaeróbia e, estes, por sua vez, foram ligados a frascos de
vidro contendo água, a qual foi deslocada para frascos coletores onde foi medido o volume de
água deslocado. O volume de água deslocado correspondeu ao volume de metano produzido.
Por fim, todos os frascos foram incubados em uma mesa agitadora tipo shaker, da marca
TECNAL, modelo TE – 420, com agitação e temperatura controlada, 100 rpm e 33 °C,
respectivamente. O esquema completo do dispositivo experimental é apresentado na Figura 1.
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Tabela 1. Composição das soluções estoque.
Concentração (g L-1)

Solução I: Macronutrientes
NH4Cl

170

KH2PO4

37

MgSO4.7H2O

11,5
8

CaCl2.2H2O

Concentração (mg L-1)

Solução II: Micronutrientes
FeCl3.4H2O

2000

CoCl2

1088

MnCl2.4H2O

500

CuSO4.5H2O

38

ZnSO4.7H2O

106

H3BO3

50

(NH4)6Mo7O2.4H2O

90

Na2SeO3.5H2O

100

NiCl2.6H2O

50

EDTA

1000

HCl 36 %

1*

Rezazurina

500
Concentração (mg L-1)

Solução III: Meio Redutor

Na2S.9H2O

100

Solução IV: Ácidos Orgânicos Voláteis

Concentração (g L-1)

Acético

29,78

Propiônico

41,96

Butírico

50,40
-1

*Unidade em mL L . Fonte: Soares e Hirata (1999).

Figura 1. Dispositivo experimental utilizado para a realização do teste de atividade
metanogênica específica.
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Foram realizados três ensaios, bem como, três coletas de amostra de lodo, no mês de
junho, agosto e setembro de 2011. Em cada ensaio foram adotados dois frascos para o lodo
aeróbio, dois frascos para o lodo anaeróbio e dois frascos, um para o lodo aeróbio e outro para
o lodo anaeróbio, sem o acréscimo de substrato (solução IV). As leituras de volume de gás
foram feitas aproximadamente após 20 min do início do experimento. Nas primeiras 12 h de
ensaio, as medidas foram realizadas em intervalos de 30 a 60 min e, nos três dias
subsequentes, as leituras ocorreram duas a três vezes ao dia. Após este período, as medidas
foram realizadas uma ou duas vezes por dia, até a produção de metano se estabilizar.
O volume de gás produzido foi corrigido nas condições normais de temperatura e pressão
(CNTP), sendo utilizada a Equação 1.
....[1]
em que:
P = pressão atmosférica (atm);
V = volume (L);
T = temperatura (K);
1 = condições na CNTP;
2 = condições de laboratório em que o teste de AME foi realizado.
A AME foi determinada a partir da velocidade de conversão do substrato a metano, pela
inclinação da curva (trecho de inclinação máxima). Para calcular a AME do lodo foi utilizada
a Equação 2, apresentada por Soares e Hirata (1999).
....[2]
em que:
AME = atividade metanogênica específica (gDQO-CH4 gSSV.d-1);
r = velocidade de produção de metano (gDQO-CH4 h-1);
V = volume de reação (L);
SSV = concentração do lodo (gSSV L-1).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2 são apresentados os valores médios e desvios padrão de DQO, DBO, pH,
SST, SSV, SSF, ST, STV e STF, referente as amostras dos lodos têxtil e alimentício.
Verificou-se que a razão DBO/DQO média do lodo têxtil foi 0,13, inferior à observada
para o lodo alimentício, que foi de 0,19. De acordo com Badawy e Ali (2006), quando se
reporta a efluentes, uma razão DBO/DQO menor que 0,3 é um indicativo de baixa
biodegradabilidade, tornando-se necessário a adoção de tratamentos físicos e/ou químicos
para remover a matéria orgânica remanescente. Os mesmos autores ainda destacam que
efluentes com razão DBO/DQO maior que 0,3 apresentam melhor biodegradabilidade,
podendo ser tratados biologicamente.
Chun e Wang (1999), também lembram que valores inferiores a 0,3 de razão DBO/DQO
para efluentes são indicativos da presença de substâncias recalcitrantes com propriedades
139

SILVA, J. D.; SCHNEIDERS, D.; TILL, A.; LAPA, K. R.; PINHEIRO, A. Atividade metanogênica específica
(AME) de lodos industriais provenientes do tratamento biológico aeróbio e anaeróbio. Ambi-Agua, Taubaté,
v 8, n. 2, p. 135-145, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1098)

refratárias ou de toxicidade, que podem inibir a atividade metabólica dos microrganismos
presentes no inóculo, necessitando-se desta forma, para a otimização do processo, de
aclimatização prévia para a partida de um reator biológico.
Tabela 2. Caracterização média e desvios padrão dos lodos têxtil e alimentício.
Parâmetros

n*

Lodo Têxtil

Lodo Alimentício

DQO (mg L-1)

3

15.163 ± 1.810

30.389 ± 1.278

DBO5, 20 ºC (mg L-1)

3

1.898 ± 467

5.724 ± 748

pH

3

7,82 ± 0,29

7,28 ± 0,20

SST (g L-1)

3

26,03 ± 4,27

32,19 ± 5,80

SSV (g L-1)

3

21,08 ± 3,61

26,69 ± 5,82

SSF (g L-1)

3

4,96 ± 0,66

5,50 ± 0,87

ST (g L-1)

3

39,59 ± 3,22

45,83 ± 17,15

STV (g L-1)

3

33,72 ± 2,72

39,67 ± 18,74

3

5,84 ± 0,44

6,41 ± 2,07

-1

STF (g L )

*n: número de amostras analisadas para cada parâmetro.
Como o lodo é um subproduto do tratamento de efluentes, certamente tais características
recalcitrantes dos efluentes são transferidas ao subproduto, podendo-se justificar também a
baixa razão DBO/DQO dos lodos estudados (têxtil e alimentício). Essa colocação é
corroborada por Marques e Hogland (2002), bem como, Lara et al. (1999), ao afirmarem que
algumas substâncias presentes inicialmente no efluente bruto concentram-se no lodo formado
nas ETE. Além disso, a baixa relação DBO/DQO também pode estar relacionada ao fato de
que a carga orgânica destes lodos já foi digerida durante o tratamento restando apenas
compostos de difícil degradação.
Observou-se, também, a partir da Tabela 2, que a razão SSV/SST média encontrada para
o lodo têxtil foi 0,81 e para o lodo alimentício foi 0,83. Para a razão STV/ST média foram
obtidos os valores de 0,85 e 0,87 para o lodo têxtil e lodo alimentício, respectivamente. Essas
razões estão de acordo com a literatura, pois, conforme Manera Neto (1992), estima-se como
adequado um valor de aproximadamente 0,8 para a razão entre SSV e SST do lodo. A razão
comum de STV/ST para lodos granulares se encontra entre 0,45 e 0,90 (Hulshoff Pol, 1989).
Lozada et al. (2008), no estudo da AME de lodo granular proveniente de um reator
UASB que tratava efluente de indústria papeleira, alcançaram razão STV/ST de 0,65. Torres
et al. (2004) obtiveram razão STV/ST de 0,46 para lodo proveniente de um reator UASB que
tratava efluente doméstico. Vidal et al. (2003) encontraram uma variação entre 0,80 e 0,92
para a razão SSV/SST ao analisarem o lodo de um sistema de lodos ativados tratando efluente
de curtumes.
De forma geral, os resultados da razão DBO/DQO foram baixos, enquanto que os da
SSV/SST e STV/ST foram elevados. Tal situação indica que a composição dos dois lodos é
predominantemente orgânica (devido à elevada razão SSV/SST e STV/ST), porém, pouco
biodegradável (devido à baixa relação DBO/DQO).
Quanto aos valores médios de pH, estes se mostraram próximos da neutralidade para
ambos os lodos estudados, isto é: 7,82 e 7,28 respectivamente. Durante o acompanhamento do
teste de AME, para o favorecimento de uma condição máxima de crescimento das Arqueas
metanogênicas, procedeu-se o ajuste de pH em torno de 7,0 – procedimento este encontrado
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em outros estudos, como Dohányios e Zábranská (2001), e Bueno (2010), usando ácido
sulfúrico (H2SO4).
Na Figura 2 é apresentada a curva representativa da produção cumulativa de metano do
lodo têxtil e alimentício. Ressalta-se que a curva média dos resultados obtidos foi calculada de
acordo com metodologia adotada por Soares e Hirata (1999) para três amostragens de lodos.
Observou-se que a produção de metano do lodo têxtil aumentou até 14 h (3,04 mL de
metano) de incubação, estabilizando a partir deste momento. Por outro lado, no lodo
alimentício, a produção de metano aumentou até 261 h (337,05 mL de metano) de incubação,
estabilizando-se em seguida. Constatou-se, ainda, que os resultados obtidos das curvas de
produção de metano foram diferentes, uma vez que a produção de metano do lodo têxtil
começou e terminou rapidamente em questão de 14 h, de forma oposta ao que ocorreu com o
lodo alimentício, cuja produção se estendeu por um período de aproximadamente 11 d.
Ricordi et al. (2008), seguindo a metodologia de Soares e Hirata (1999), para o teste de
AME, obtiveram uma produção de metano em torno de 250 mL para um período maior de
monitoramento, alcançando a estabilidade com 336 h de incubação do resíduo de cama de
frangos de corte com diferentes teores de umidade.
A

Lodo Têxtil (Aeróbio)

4,0
3,6

Metano (mL)

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

1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
0

20

40

60

80

B

100

120 140 160
Tempo (h)

180

200

220

240

260

280

200

220

240

260

280

Lodo Alimentício (Anaeróbio)

450
400
Metano (mL)

350
300
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80

100

120 140 160
Tempo (h)

180

Figura 2. Produção acumulada média de metano durante o teste de AME do lodo têxtil (A) e do
lodo alimentício (B).

141

SILVA, J. D.; SCHNEIDERS, D.; TILL, A.; LAPA, K. R.; PINHEIRO, A. Atividade metanogênica específica
(AME) de lodos industriais provenientes do tratamento biológico aeróbio e anaeróbio. Ambi-Agua, Taubaté,
v 8, n. 2, p. 135-145, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1098)

Com base nas curvas de produção cumulativa média de metano, utilizou-se a Equação 2
para a determinação da produtividade máxima de metano ou AME máxima, que foi 0,10 e
0,17 gDQO-CH4 gSSV.d-1 para o lodo têxtil e lodo alimentício, respectivamente (Figura 3).
Diante destes resultados, constatou-se que o valor de AME do lodo alimentício foi superior ao
valor de AME do lodo têxtil.
Seguindo os procedimentos metodológicos de Soares e Hirata (1999), utilizados neste
trabalho, porém com algumas modificações, Alves et al. (2005), avaliaram diferentes tipos de
lodo para partida de reatores anaeróbios com diferentes configurações, trabalhando com uma
relação inóculo/substrato de 5,0 gSSV L-1 para 5,0 gDQO L-1, alcançaram maior AME com o
lodo bovino (0,0565 gDQO-CH4 gSSV.d-1) em relação ao lodo de dejetos suínos puro. Já
Belli Filho et al. (2002), que também seguiram a mesma metodologia, na busca de definição
de um inóculo para partida de um reator UASB, na bioestabilização de resíduos sólidos
orgânicos urbanos integrados com lodos de tanques sépticos, escolheram o lodo granular
proveniente de um reator UASB da Companhia de Saneamento de Santa Catarina (CASAN)
tratando esgoto doméstico, cujo valor médio da AME máxima alcançada foi de 0,19 gDQOCH4 gSSV.d-1.
No caso de Lozada et al. (2008), para o ensaio de AME de lodo granular proveniente de
um reator UASB que tratava efluente de indústria papeleira, os autores alcançaram 0,20
gDQO-CH4 gSSV.d-1, usando uma relação inóculo/substrato de 2,5 gSSV L-1 de concentração
celular para 2,5 gDQO L-1 em ácidos orgânicos.

AME (gDQO-CH4 gSSV.d-1)

0,18
0,16

0,14
0,12

0,10
0,08

0,06
0,04

0,02
0,00
Lodo Têxtil

Lodo Alimentício

Figura 3. Atividade metanogênica específica média do
lodo têxtil e lodo alimentício.

4. CONCLUSÃO
Para as condições estabelecidas durante a condução do experimento, em escala de
bancada, concluiu-se que:
Nos ensaios de AME os microrganismos presentes no lodo têxtil (aeróbio) apresentaram
menor atividade metanogênica e produção de metano, quando comparados aos do lodo
alimentício (anaeróbio), indicando não ser viável seu uso como inóculo para a partida de um
reator UASB.
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RESUMO
Há vários processos de tratamento de esgoto urbano e industrial, sendo o mais comum o
de lodos ativados. Dentre os principais problemas operacionais, tem-se o crescimento
excessivo dos micro-organismos filamentosos. O presente trabalho teve o objetivo de estudar
os efeitos iniciais de dosagem de cloro como medida de controle do intumescimento do lodo
em escala de bancada, utilizando o teste de jarros. Os resultados do monitoramento do sistema
de tratamento de efluente indicaram boa eficiência, porém foram identificadas as bactérias do
Tipo 0675 e Thiothrix I. Em um primeiro momento foram testadas dosagens no lodo de
recirculação com hipoclorito de sódio de 125 g L-1 de cloro ativo. A concentração de 25
mg L-1 surtiu efeito positivo após 1h de sedimentação, quebrando os filamentos.
Posteriormente foram testadas concentrações de 20 a 27 mg L-1, relacionando-as com os
sólidos em suspensão total da recirculação e sólidos sedimentáveis de 1 h. A concentração
com efeito positivo foi a de 25 mg L-1, os sólidos em suspensão total da recirculação
apresentou valores médios de 4933 mg L-1 e os sólidos sedimentáveis para esta concentração
foi de 947 mL L-1, sendo que o controle foi de 943 mL L-1. Essa concentração auxiliou na
sedimentação do lodo, porém afetou as atividades dos demais micro-organismos.
Possivelmente, o fato de somente altas dosagens surtirem efeito sobre as bactérias se deve à
presença de bainha, que agiu como uma capa protetora contra agentes externos nessas
espécies de bactérias.
Palavras-chave: Controle do lodo intumescido, bactérias Tipo 0675 e Thiothrix I, efluente de
indústria alimentícia.

Use of chlorine in the control of filamentous bulking in an activated
sludge system from beef industry
ABSTRACT
There are various processes for treating urban and industrial sewage; the most common is
activated sludge. Among the major operational problems is the excessive growth of
filamentous microorganisms. The present work aimed to study the initial effects of a dosage
of chlorine to control bulking in lab bench scale using a Jar-test. Although results of the
monitoring of the treatment effluent system indicate good efficiency, Thiothrix I and Type
0675 bacteria were identified. In the first phase, doses were tested in the return sludge with
sodium hypochlorite of 125 g L-1 of active chlorine. A concentration of 25 mg L-1 showed a
positive effect after 1 h of sedimentation, breaking the filaments. In the second phase,
concentrations of 20 to 27 mg L-1 were tested, relating them to the total suspended solids and
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settled volume at 1 h. The concentration of 25 mg L-1 showed a positive effect: the total
suspended solids of return sludge showed values of 4933 mg L-1 and a settled volume of
947 mL L-1, whereas the control was 943 mL L-1. This concentration helped sedimentation of
sludge, but has affected the activities of other microorganisms. A possible explanation for
why only high doses had a positive effect on the bacteria could be due to the presence of a
sheath that acted as a protective cover against external agents in this species of bacteria.
Keyword: Control of bulking, bacteria Type 0675 and Thiothrix I, food industry effluent.

1. INTRODUÇÃO
A indústria alimentícia é crescente em todo o cenário mundial e o Brasil é um dos líderes
em criação, produção e exportação de alimentos industrializados, sendo a carne bovina o
principal produto. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação
(ABIA, 2013), este setor fechou 2012 com uma expansão de 11,3% o que representou um
faturamento de R$ 426,7 bilhões. O processo, desde o abate até o produto já embalado,
produz resíduos sólidos e líquidos que necessitam de tratamento especial antes de serem
lançados em aterros ou nos corpos d’água.
Há diversos processos de tratamento de esgoto urbano e industrial, sendo o mais comum
o de Lodos Ativados, em situações nas quais são necessárias uma elevada qualidade do
efluente e reduzidos requisitos de área. O sistema consiste basicamente de um reator aeróbio,
onde ocorre a degradação da matéria orgânica, seguido de um decantador. Posteriormente, o
líquor sedimentado no decantador é recirculado para o reator anaeróbio. O processo inclui um
índice de mecanização superior ao de outros processos de tratamento, implicando em uma
operação mais sofisticada e em maiores consumos de energia elétrica (Von Sperling, 1997).
Dentre os principais processos operacionais, há a necessidade de se controlar diversos
parâmetros tais como: o pH, o oxigênio dissolvido, o volume do lodo, o tempo de detenção
hidráulica e o monitoramento dos micro-organismos. Esses últimos são de fundamental
importância para a eficiência do processo. As bactérias, fungos e protozoários irão decompor
a matéria orgânica e auxiliar nos processos químicos de remoção de nitrogênio e fósforo
(Claas, 2007).
Segundo Van Haandel e Marais (1999), diversos pesquisadores alegam que a formação
de flocos de dimensões relativamente grandes está associada ao desenvolvimento de
micro-organismos filamentosos. Estes micro-organismos são normalmente encontrados nos
sistemas de lodos ativados, e o problema surge quando seu crescimento é excessivo. Este
fenômeno é chamado de intumescimento do lodo e suas características são: grandes
dimensões, resistência, má sedimentabilidade e consequentemente, altos valores de índice
volumétrico do lodo (IVL). A dificuldade de contato entre flocos devido à presença dos
filamentos causa o flotamento do lodo.
Para o controle dos eventos de intumescimento por micro-organismos filamentosos
recomenda-se identificar quais são as causas desses eventos e tomar ações para minimizar os
fatores biológicos ou físicos que está propiciando seu crescimento excessivo. Somente no
caso de não haver alternativa é que se faz necessária uma intervenção direta no controle
desses micro-organismos através do uso de agentes físicos ou químicos (Figueiredo, 2011).
O controle do intumescimento do lodo foi estudado por diversos autores, sendo alguns
deles, defensores do uso de coagulantes como sulfato ferroso e produtos precipitantes
baseados em alumínio, tais como sulfato de alumínio. Outros sustentam a utilização de
seletores, a aplicação de surfactantes, a aplicação de cloro, o emprego de clarificadores em
série, adição de talco, o controle da temperatura e da carga de lodo e a diminuição da idade do
lodo (Andreasen et al. 1999; Kitatsuji et al., 1996; Ramirez et al. 2000; Clauss et al. 1999;
Jenkins et al., 2003).
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A utilização do cloro como técnica de controle do intumescimento do lodo é largamente
empregada nos Estados Unidos (Jenkins et al., 2003). Ele é utilizado para a desinfecção de
efluentes secundários e a quantidade requerida para o controle do crescimento de bactérias
filamentosas é muito pequena se comparada com a utilizada para a desinfecção, e sua
aplicação não interfere na eficiência de remoção da demanda bioquímica de oxigênio (DBO5)
e sólidos sedimentáveis para os níveis requeridos para o tratamento secundário.
Apesar do uso do cloro ser comum em sistemas de tratamento por lodos ativados, ainda
são poucos os estudos relatados sobre o controle do intumescimento do lodo e os principais
são de sistemas de lodos ativados de efluentes municipais (Jenkins et al. 2003; Jordão e
Pessoa, 2009).
Alves et al. (2007) utilizou dosagens de cloro gasoso, no retorno do lodo, em uma ETE
operando com lodos ativados de aeração prolongada com o objetivo de manter os valores de
IVL aproximadamente a 100 ml g-1. O sistema opera tratando 840 L s-1 e tem capacidade para
atender 467.000 hab. As dosagens com resultados efetivos foram de 2,5 kgCl2 tonSTdia-1.
Ramirez et al., (2000) avaliaram o efeito do cloro sobre as bactérias filamentosas do Tipo
021N em sistema de lodos ativados que tratam efluente municipal e de indústria de papel,
com o objetivo de controlar seu crescimento excessivo. A dosagem máxima de cloro utilizada
foi de 8 g KgSSV dia-1.
Em uma ETE municipal, Saayman et al. (1996) estudaram o cloro, o ozônio e o peróxido
de hidrogênio como fontes de combate ao crescimento excessivo das filamentosas. O cloro foi
o agente mais eficaz, porém, os autores fazem um alerta que a alta dosagem pode ser
prejudicial ao sistema.
O presente trabalho tem o objetivo de estudar os efeitos iniciais de dosagem de cloro
como medida de controle do intumescimento do lodo em escala de bancada, utilizando o teste
de jarros, em um efluente de indústria alimentícia.
Segundo a empresa, que possui uma área total construída de aproximadamente duzentos
mil metros quadrados e está em processo de ampliação, as atividades geram 3.827 empregos
diretos e a estação de tratamento de efluente tem capacidade para 14.000 m3 dia-1.
Diariamente são abatidos 170.000 aves e 1.200 bovinos, gerando 365 produtos, entre cortes
de carnes, congelados e empanados, e sete subprodutos.
Os efluentes estão divididos em: linha vermelha, que ainda é subdividida em efluente das
fábricas de aves e efluente das fábricas dos bovinos e linha verde, rume dos bovinos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi dividido em três partes: caracterização do sistema de tratamento, análise
microbiológica do sistema de lodos ativados e experimentação de dosagens de hipoclorito de
sódio em Jar Test.
Foram utilizados quatro pontos de coleta conforme Figura 1, sendo o Ponto 1 (P1) a
entrada do tanque de aeração (efluente das linhas verde e vermelha sem o retorno do lodo), o
Ponto 2 (P2) a saída do tanque de aeração, o Ponto 3 (P3) a saída do decantador secundário e,
o Ponto 4 (P4) o retorno do lodo.
2.1. Caracterização do Sistema de Tratamento
A caracterização do efluente foi realizada por dados secundários das análises físicoquímicas cedidas pela própria empresa. Foram utilizados dois pontos de coleta do sistema, o
Ponto 1 e o Ponto 3. Os dados utilizados referem-se a vinte coletas do período de janeiro a
junho de 2012.
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Para caracterização do efluente utilizou-se as médias dos resultados das análises. A
média, o desvio padrão, valor máximo e mínimo foram obtidos a partir do programa SPSS
Statistics 13.0.

Figura 1. Pontos de coleta utilizados para
caracterização do efluente.

2.2. Identificação das bactérias filamentosas
A identificação baseou-se em observações microscópicas diretas do material retirado do
tanque de aeração. Nessas observações foram consideradas características morfológicas
(dimensão, forma, ramificação, etc.) localização, reações a colorações (Gram, Neisser,
Poli-β-hidroxibutirato - PHB, etc.) e motilidade (Eikelboom e Van Buijsen, 1981; Jenkins
et al., 2003; Figueiredo, 2011).
2.3. Experimentação de dosagens de Hipoclorito de Sódio em Jar Test
Para este experimento a metodologia de Seka et al. (2001) foi modificada. A solução de
hipoclorito de sódio (NaClO) utilizado nos testes tem a concentração de cloro ativo de
125 g L-1 e, as concentrações de cloro e o tempo de contato foram baseados na escala real da
estação em estudo. A concentração inicial foi de 2 mg L-1 conforme a metodologia citada por
Jordão e Pessoa (2009) e o tempo de contato foi de 41 seg.
Optou-se por dividir esta parte do trabalho em duas fases.
2.3.1. Testes in loco
Nesta fase os primeiros testes com o hipoclorito de sódio foram realizados entre julho e
agosto de 2012 durante quinze dias, na própria empresa, com o lodo de retorno (P4).
Observações microscópicas de campo claro foram feitas a cada teste para visualização do
comportamento das bactérias filamentosas (se ainda estavam em excesso e se os filamentos
estavam partidos e livres no meio) e da microfauna (se ainda permanecia em atividade em
relação às dosagens).
A solução de NaClO (10 mL) foi diluída em 1000 mL de água destilada para que
houvesse um volume maior da massa nos testes.
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Adicionou-se 1000 mL de amostra de lodo em dois jarros e, com a velocidade de
110 rpm, acrescentou-se as dosagens de hipoclorito de sódio. Após o tempo de contato
(41 segundos) a primeira visualização foi realizada no microscópio de campo claro e o jarro
posto para decantação. Após 30 minutos foi feita a segunda observação microscópica e
posteriormente, totalizando 1 hora desde o início do teste, foi realizada a última leitura.
Em cada teste utilizou-se uma única massa mais o controle, para que o tempo das
observações microscópicas não interferisse nos resultados. Nesta fase foram realizadas cinco
repetições do experimento para cada massa, totalizando 90 testes e 180 observações
microscópicas.
A Tabela 1 mostra as concentrações de cloro (Cl2) e a massa de hipoclorito de sódio
(NaClO) utilizadas nos testes em bancada:
Tabela 1. Concentrações de cloro e massa de hipoclorito de sódio em Jar Test testadas na fase in loco.
Concentração de
2
Cl2 (mg L-1)
Massa de
NaClO (mL)

1,6

3

4

5

6

7

8

9

10

13

15

18

20

21

22

23

24

25

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2

8,0

10,4

12,0

14,4

16,0

16,8

17,6

18,4

19,2

20,0

2.3.2. Testes em laboratório
Nesta segunda fase os testes foram realizados, em agosto de 2012 durante dez dias, nos
laboratórios de Análises Físico-Químicas de Água e Resíduos e de Microbiologia Sanitária e
Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso (Figura 2). As amostras do P3 e P4 foram
coletadas na indústria no período matutino.
As análises de sólidos em suspensão totais (SST) do P4 foram realizadas imediatamente,
assim como os testes de Sólidos Sedimentáveis em 30 minutos (SSed30). O restante das
amostras foi armazenado em temperatura ambiente e os testes, com o cloro, realizados em no
máximo 5 horas após a coleta. As amostras do P3 foram utilizadas para a identificação das
bactérias filamentosas.
A solução de hipoclorito de sódio (10 mL) foi diluída em 1000 mL de água destilada. As
concentrações de Cl2 testadas foram de 20, 23, 25 e 27 mg L-1, conforme Tabela 2, mais o
controle.
Tabela 2. Testes com concentrações de cloro e dosagem de hipoclorito de
sódio em Jar Test 2ª fase.
Concentração
de Cl2 (mg L-1)
Massa de
NaClO (mL)

20

23

25

27

16,0

18,4

20,0

21,6

Adicionou-se 1000 mL de amostra em cinco jarros e, com a velocidade de 110 rpm,
foram acrescentadas as massas de hipoclorito de sódio às amostras. Após o tempo de contato
(41 s) preparou-se duas lâminas (uma para a visualização da amostra fresca e outra para
esfregaço) e, as amostras dos jarros foram transferidas para cones Imhoff para sedimentação.
Após 30 minutos foi realizada a segunda observação microscópica com a preparação das
duas lâminas. As amostras foram coletadas do interior do cone.
Transcorrido 1 hora após o início do teste foi realizada a leitura da sedimentação e
preparadas mais duas lâminas, uma fresca e um esfregaço.
Nesta fase foram realizadas cinco repetições de testes com todas as massas ao mesmo
tempo, totalizando 25 observações microscópicas.
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As lâminas fixadas, após secas, foram coradas com Cristal Violeta para visualização dos
filamentos.

Figura 2. Testes com hipoclorito de sódio em escala de bancada
na fase em laboratório.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização do Sistema de Tratamento
A Tabela 3 apresenta os resultados do controle das variáveis físico-químicas do sistema
em estudo.
Tabelas 3. Variáveis físico-químicas de entrada (P1) e saída (P3) de janeiro a junho de 2012.
Variáveis
(mg L-1)

Médias
P1

P3

Desvio
Padrão
P1

Entrada
TA

P3

pH

Saída
Decantador

Valor
Min.

Valor
Max.

Valor
Min.

Valor
Max.

5,7

8,0

6,6

7,7

Eficiência
de
Remoção
(%)

DBO5

1300

30

804

8

260

3910

20

52

97

DQO

2132

60

1238

37

645

5638

36

198

97

NKT

10

1

6

1

1

22

0

2

90

Fósforo

17

1

10

1

3

50

0

2

94

Óleos e Graxas

98

10

245

24

6

950

0

80

89

1515

132

1264

191

580

5880

20

600

91

SST
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A planta de lodos ativados do presente estudo trata em média 306 m3 h-1 de efluente
industrial, sendo que sua capacidade máxima é de 584 m3 h-1. O retorno do lodo tem vazão
média de 916 m3 h-1. O tempo de detenção hidráulica (TDH) é de 3,3 dias.
A matéria orgânica em P1 representada pela DBO5 e DQO, apresentou os
valores de 1.300 e 2.132 mg L-1, respectivamente. Estes resultados encontrados estão dentro
dos valores de projeto para o tanque de aeração: 1.500 mg L-1 para DBO e 3.500 mg L-1 para
DQO. A concentração média de sólidos em suspensão totais que apresentou valor médio
de 1.515 mg L-1, também está de acordo com os parâmetros de projeto que é de no máximo de
4.000 mg L-1.
O índice volumétrico do lodo (IVL) é de 177 mL g-1. Segundo Claas (2007), valores de
IVL próximos ou acima de 200 mL g-1 indicam um lodo de má sedimentabilidade e
compactação, características de um lodo jovem ou do intumescimento do lodo filamentoso e
de altas cargas aplicadas. Von Sperling (1997) afirma que lodos com IVL entre 100 e 200
mL g-1 tem sedimentabilidade média. Neste estudo o tempo de detenção celular calculado, foi
de 5 dias.
O pH do reator é 7 e o OD é de 2,5 mg L-1, valores adequados para o tratamento
biológico, porém o OD apresenta-se com valores ligeiramente altos. A temperatura de 27 ºC
beneficia o tratamento por micro-organismos mesofílicos.
A relação A/M é de 0,57 kgDBO kgSSV d-1, valor distante dos 0,15 kgDBO kgSSV d-1
de projeto, caracterizando o efluente como sendo de alta carga orgânica e em sistema com
estabilização precária (Figueiredo, 2011).
A Tabela 4 mostra um comparativo das variáveis encontradas no efluente estudado com
as de projeto e, com as variáveis médias de sistema de aeração prolongada e lodos ativados
convencional.
Tabela 4. Comparativo das variáveis do experimento com as de projeto e variantes de lodos ativados.
Variáveis

Experimento

Projeto

Aeração Prolongada*

Convencional*

DBO5 (remoção %)

97

98

93-98

85-95

DQO (remoção %)

97

97

90-95

85-95

Idade do Lodo (dias)

5

10

18 a 30

4 a 10

TDH (dias)

3,3

1,73

0,67 a 1,0

<0,3

Relação A/M
(kgDBO kgSSV d-1)

0,57

0,15

0,08 a 0,15

0,3 a 0,8

Nota:* Von Sperling (1997).

O sistema foi projetado para ser operado como lodo ativado convencional, porém o
efluente do experimento também mostra uma relação com os índices de aeração prolongada.
Os índices de eficiência na remoção de matéria orgânica podem estar ligados aos valores
relativamente elevados de TDH.
3.2. Identificação das bactérias filamentosas
Baseado em imagens e no quadro resumo de Jenkins et al. (2003) e em ilustrações de
trabalhos publicados por Eikelboom e Van Buijen (1981) e Figueiredo (2011), pode-se chegar
a duas bactérias filamentosas dominantes: o Tipo 0675 e Thiothrix I. A Tabela 5 mostra as
características claramente observadas.
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Tabela 5. Características observadas nos filamentos encontrados neste estudo.

Características

Tipo 0675

Thiothrix I

Coloração de Gram

+,V

-

Coloração de Neisser - filamento/grânulo

-/-,+

-/-,+

+

+

R,LC

R,LC

Localização do filamento

A

P

Septos celulares evidentes

+

+

Bainha

+

+

Crescimento epifítico

+

-

Rosetas

-

+

Motilidade

-

-

Coloração PHB
Forma do Filamento

Nota:+ = positivo; - = negativo; V = variável; -,+ = variável (primeiro mais observado) R =
reto; LC = levemente curvado; P = projetando-se do floco; A = associado ao floco.

Jenkins et al. (2003) afirmam que bactérias do Tipo 0675 podem estar associadas à baixa
relação A/M e a zonas anaeróbias iniciais no reator biológico, o que contradiz com os
resultados observados no presente estudo.
3.3. Testes in loco
Nas fases de testes a concentração de 25 mg L-1 de cloro (Cl2) foi a que surtiu efeito
positivo e após o tempo decorrido de 1 hora os filamentos partiram-se. Os ciliados fixos não
apresentavam movimentos, porém permaneceram vivos e todos os pequenos flagelados livre
natantes morreram.
3.4. Testes em Laboratório
Com o resultado do efeito positivo na concentração de 25 mg L-1 de Cl2, os testes foram
reproduzidos em laboratório juntamente com as concentrações de 20, 23 e 27 mg L-1, para
descobrir se havia diferença nas respostas dos micro-organismos à concentrações próximas a
25 mg L-1.
As médias de SSed para o controle e concentrações de 20, 23, 25 e 27 mg L-1 foram de
943, 963, 950, 947 e 947 mL L-1, respectivamente (Figura 3).
Os testes com as concentrações de 25 e 27 mg L-1 foram os que mais produziram efeito
positivo em relação à sedimentação do lodo, apesar de os valores serem maiores que o do
controle. Isso pode ser explicado, pois o sobrenadante do controle era transparente, porém
apresentava lodo flotado. Já a parte clarificada dos testes se aparentava turvo, mas sem
sobrenadante.
Possivelmente, o fato de somente uma alta dosagem ter surtido efeito pode ser explicado
pela presença de bainha (Figura 4), nas espécies de filamentosas encontradas. Essa estrutura é
uma capa cilíndrica que envolve os filamentos protegendo-os dos agentes externos.

153

Sólidos Sedimentáveis após 1h
(ml L-1)

YANO, A. A.; GOMES, L. A. Uso de cloro no controle de bactérias filamentosas em lodos ativados de indústria
frigorífica. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2, p. 146-156, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1104)

Controle

20 mg L-1

23 mg L-1

25 mg L-1

27 mg L-1

Figura 3. Média dos SSed após decorrido o tempo de 1 hora do início
do teste.

Bainha

Figura 4. Visualização em microscópio de campo claro da bainha em
cristal violeta (1000x).

4. CONCLUSÕES
Após os testes em escala de bancada, com o uso de cloro em amostras do lodo de retorno
de indústria alimentícia, pode-se chegar às seguintes conclusões:
Em geral, apesar do efluente em estudo apresentar bons resultados nas análises de
controle operacional, algumas variáveis excederam os valores esperados de projeto. Isso,
possivelmente pode ser explicado pelo alto valor do tempo de detenção hidráulica.
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A identificação das bactérias filamentosas torna-se importante, uma vez que cada tipo ou
espécie desses micro-organismos apresentam características particulares para possíveis causas
do intumescimento do lodo e formas de controle.
O teste em escala laboratorial com Jar Test é muito usado e recomendado em fases de
análises para a identificação de dosagens iniciais de concentrações de cloro ou outros agentes
controladores do intumescimento do lodo.
A concentração de 25 mg L-1 de cloro mostrou-se, inicialmente, satisfatória no controle
das bactérias filamentosas, porém, neste caso, houve o efeito negativo sobre os pequenos
flagelados.
O cloro deve ser dosado de modo a manter a harmonia entre o controle dos filamentos e a
atividade dos demais micro-organismos. Neste caso houve o efeito positivo sobre filamentos
das bactérias, porém alguns organismos da microfauna cessaram suas atividades ou morreram.
Sendo assim, aconselha-se estudar as anomalias causadoras destes problemas, para
possíveis correções dos mesmos. Outra possibilidade é o aprofundamento dos estudos a cerca
da utilização de outros agentes inibidores.
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RESUMO
A utilização de águas residuárias tratadas para fins agrícolas pode se tornar uma
alternativa para a manutenção da qualidade dos corpos hídricos, da biota natural dos sistemas
bem como alívio de demanda e preservação da oferta de água para uso mais restritivos. O
presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do reuso de águas residuárias na
qualidade microbiológica da parte aérea da cultura do girassol. O experimento foi realizado
em casa de vegetação do Departamento de Engenharia Agronômica (DEA), localizada na
Universidade Federal de Sergipe, Campus de São Cristóvão, no período de julho a setembro
de 2012. As águas residuárias tratadas foram coletadas na Estação de Tratamento de Esgotos
(ETE) Rosa Elze, localizada no Município de São Cristóvão/SE. A irrigação foi realizada
utilizando-se diferentes proporções entre água potável e água residuária tratada. A lâmina de
irrigação foi obtida utilizando-se o método da FAO 56. Foi utilizado o delineamento
inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos e quatro repetições por parcela útil.
Os dados obtidos foram submetidos à análise, conforme os parâmetros recomendados pela
Resolução n°. 12 de 02/01/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi realizada a
enumeração de coliformes termotolerantes, E. coli, bolores e leveduras, e a pesquisa de
Salmonella. Os resultados obtidos nas análises de qualidade microbiológicas demonstram que
a parte aérea do girassol encontrou-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação
vigente, contudo fazem-se necessários estudos que investiguem o efeito da variação do solo.
Palavras-chave: reuso, águas residuárias, qualidade microbiológica, cultura do girassol.

Influence of wastewater reuse on the microbiological quality of
sunflowers for animal feed
ABSTRACT
The use of treated wastewater for agricultural purposes can be an alternative to
maintaining the quality of water bodies and the biota of natural systems. It can also reduce the
demand for water and preserve water supplies for more important uses. This study aimed to
evaluate the effects of wastewater reuse in the microbiological quality of above ground parts
of sunflower crops. The experiment was conducted from July to September 2012 in the
greenhouse of the Department of Agricultural Engineering (DEA) at the Federal University of
Sergipe, São Cristóvão Campus. Treated wastewater was collected at the Sewage Treatment
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Plant (WWTP) Rosa Elze, located in the municipality of São Cristóvão, SE. Irrigation was
performed using different ratios of water and treated wastewater. The irrigation followed the
FAO 56 method. We used a completely randomized design (CRD) with five treatments and
four replicates per plot. The data were analyzed according to the parameters recommended by
Resolution no. 12, 02/01/2001 of the Brazilian National Agency for Sanitary Vigilance.
Coliforms, E. coli, yeast and mold, and Salmonella were counted. Results have shown that the
microbiological quality of the superficial area of sunflower crops analyzed met the standards
of Brazilian law. However, further studies should be conducted to investigate the effects of
soil.
Keywords: reuse, wastewater, microbiological quality, sunflower crops.

1. INTRODUÇÃO
Ao decorrer dos últimos 50 anos, com a expansão da população urbana e o crescimento
do desenvolvimento industrial e tecnológico, as poucas fontes disponíveis de água doce do
mundo estão sendo comprometidas ou correndo sério risco. Conforme Rijsberman (2006), no
século XX, a população mundial triplicou ao passo que o consumo de água aumentou em seis
vezes. A conclusão de diversos estudos aponta que dois terços da população mundial serão
afetados pela escassez de água nas próximas décadas. Associa-se a este fator que a escassez
de água é acompanhada por uma deterioração de sua condição de qualidade devido à poluição
e à degradação ambiental. O aumento no consumo de águas de abastecimento permitiu um
grande acréscimo no volume de águas residuárias geradas e, em decorrência, à adição de
poluentes em águas naturais, torna-se necessário então formar uma conscientização da
necessidade de disposição de efluentes de maneira segura e que traga benefícios a todo o
planeta.
Segundo Hespanhol (2003), o reuso planejado de águas é uma alternativa potencial de
racionalização desse bem natural. O autor destaca a importância de institucionalizar,
regulamentar e promover o reuso de água no Brasil, fazendo com que a prática seja
desenvolvida de acordo com princípios técnicos adequados, que seja economicamente viável,
ambientalmente sustentável e socialmente aceita e segura, em termos de preservação
ambiental e de proteção dos grupos de riscos envolvidos. Paganini (2003) corrobora com o
autor, ressaltando que a utilização de efluentes tratados em solos deve ser constantemente
monitorada, para que não haja contaminação do sistema solo-água-planta. Vale salientar que o
PROSAB (Programa de Pesquisas em Saneamento Básico) atua no desenvolvimento e
aperfeiçoamento de tecnologias voltadas às águas residuárias no Brasil, com foco principal
em todos os parâmetros citados anteriormente, acrescentando a visão da melhoria das
condições de vida da população menos favorecida, esta mais necessitada de ações na área.
As recomendações apontadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) destacam a
importância da qualidade biológica dos efluentes utilizados na irrigação, para que se diminua
a probabilidade de propagação de patógenos, evitando diversas enfermidades. Para atingir o
enquadramento nas recomendações, diversas formas de tratamento de esgotos são utilizadas
atualmente, portanto foi observado que as lagoas de estabilização possuem um alto grau de
eficiência, reconhecidas por excelente remoção, dentre outros parâmetros, de microrganismos
fecais, além de que é o único sistema de forma natural reconhecido pela OMS (WHO, 2006).
Segundo Bastos e Mara (1993), as águas residuárias podem conter em sua composição os
mais variados agentes patogênicos. Entretanto, a simples presença de um microrganismo
patogênico não implica necessariamente na transmissão de doenças, caracterizando apenas um
risco potencial. O risco real de um indivíduo ser infectado depende da combinação de uma
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série de fatores: a resistência dos microrganismos ao tratamento do esgoto, as condições
ambientais da localidade, a quantidade de dose infectante e a patogenicidade dos agentes
infecciosos, a susceptibilidade e grau de imunidade do hospedeiro e o grau de exposição
humana aos focos de transmissão.
A existência de inúmeros microrganismos presentes nas águas residuárias, dificulta o
isolamento e a identificação dos microrganismos patogênicos, visto que a maioria não é
numerosa o suficiente para a identificação em pequenas amostras. Por esse fato existem os
microrganismos indicadores de contaminação fecal, por serem de fácil detecção e indicarem a
presença de material fecal, sendo utilizado para tanto, um subgrupo dos coliformes totais,
denominados coliformes termotolerantes. Alguns autores sugerem a utilização da bactéria
Escherichia coli, visto que nem todos os coliformes termotolerantes são de origem
exclusivamente fecal (Paganini, 1997).
Os bolores e leveduras, segundo Silva et al. (2010), formam um grande grupo de
microrganismos originários, na sua grande maioria, do solo ou do ar. Pode-se destacar a
versatilidade dos bolores, por serem capazes de assimilar qualquer fonte de carbono derivada
de alimentos, sendo as leveduras são mais exigentes que os bolores. A temperatura ótima da
maioria dos fungos está entre 25 a 28oC, não se desenvolvendo nas temperaturas mesófilas
(35-37oC) e raramente nas temperaturas termotolerantes (45oC).
A Salmonella é o principal agente de doenças de origem alimentar em várias partes do
mundo (WHO, 2006) e também no Brasil. Segundo Silva et al. (2010), a Salmonella é uma
bactéria de ampla ocorrência em animais e, no ambiente, as principais fontes são a água, o
solo, as fezes de animais, os insetos etc. A doença geralmente é contraída através do consumo
de alimentos contaminados de origem animal, principalmente a carne bovina, a carne de aves,
os ovos e o leite, mas também por vegetais contaminados com esterco que podem acarretar na
transmissão.
Segundo Ungaro et al. (2009), no Brasil, apesar de apresentar pouca expressão, a cultura
do girassol vem sendo praticada nos estados do centro-oeste, sul, sudeste e nordeste. Inúmeras
foram as tentativas de fomentar e expandir seu cultivo, em diferentes regiões do País, a partir
do início do século XX. Contudo, em 1998, por iniciativa de indústrias e cooperativas
elencadas ao setor de óleos vegetais e a partir de 2003, com o Programa Nacional de Produção
e Uso do Biodiesel, o girassol se enquadra dentre as oleaginosas destinadas à alimentação
humana e à energia veicular.
Ainda de acordo com Ungaro et al. (2009), nos dias atuais, o girassol também pode ser
utilizado como planta medicinal, melífera, produtora de silagem e de forragem, como
adubação verde, melhoradora do solo e ornamental. Contudo, segundo Evangelista e Lima
(2001), um dos problemas da pecuária no Brasil é a sazonalidade de produção de forrageiras
ao longo do ano, levando a períodos de grande produção, seguidos de escassez. Assim, para
evitar a falta de alimento volumoso na época seca, são propostos métodos de conservação,
sendo a ensilagem uma alternativa para o país devido aos períodos de déficit hídrico que
entravam a produção de alimentos volumosos de boa qualidade e, consequentemente, a
manutenção da produção animal todo o ano.
Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a influência do reuso
de águas residuárias na qualidade microbiológica do girassol destinado à alimentação animal.
A abordagem objeto deste trabalho assume uma dimensão interdisciplinar, nas esferas social,
política e econômica. Outro fator importante é a prevenção de doenças aos moradores
situados no entorno das estações de tratamento, acrescido que haverá a formação do mercado
de água de reuso em Sergipe, temática inovadora e de elevado interesse ao Estado.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Departamento de Engenharia
Agronômica (DEA), localizada na Universidade Federal de Sergipe, em São
Cristóvão/Sergipe, sob as coordenadas geográficas de 10º55’46”S latitude e 37º06’13” O
longitude, a uma altitude de 8 m. O experimento foi conduzido em 3 bancadas metálicas com
0,45 m de altura e dimensões de 2,06 x 1,25 m. Foi realizada a preparação do local antes da
semeadura, consistindo na remoção de gramíneas e ervas daninhas ao redor e abaixo das
bancadas metálicas, com gadanhos para a obtenção de uma cultura limpa. A semeadura foi
realizada no dia 03/07/2012, sendo as sementes dispostas sob fileira em sulcos de solo, em
número de cinco unidades. O primeiro desbaste das plântulas ocorreu após dez dias da
semeadura, removendo-se as menos vigorosas.
O experimento foi compreendido entre os meses de julho a setembro de 2012 e foram
cultivadas plantas de girassol (Helianthus annuus L.) em vasos plásticos em formato de braço
de cone com volume de 22,08 dm3, irrigadas diariamente e contendo sementes fornecidas pela
EMBRAPA Tabuleiros Costeiros. Os tratamentos utilizados foram diferenciados em
proporções de efluente tratado e água da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). O
ciclo de cultivo teve a duração de 70 dias após semeadura.
O efluente tratado utilizado no experimento foi proveniente da Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) Rosa Elze, localizada no município de São Cristóvão, estado de Sergipe. A
ETE trata as águas residuárias geradas pelos bairros do Rosa Elze e do Eduardo Gomes,
atuando com vazão aproximada de 7,6 L s-1, composta por cinco lagoas de estabilização
disposta em série, sendo duas facultativas e três de maturação perfazendo uma área total de
29.650m2. A ETE Rosa Elze foi construída na década de 80 e mantida e operada pela DESO e
suas características físicas estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Características das lagoas da ETE Rosa Elze.
Profundidade (m)

Área (m2)

Facultativa primária

2,00

8.735

17.470

Facultativa secundária

1,98

6.962

13.785

Maturação 1

1,96

4.712

9.236

Maturação 2

1,94

4.618

8.959

Maturação 3

1,92

4.623

8.876

Lagoa

Volume (m3)

Fonte: Planta baixa do projeto do sistema de lagoas de estabilização Rosa Elze.

Segundo Mendonça et al. (2005), estudos realizados na ETE Rosa Elze apontaram a
inexistência de protozoários e helmintos no efluente, patógenos denominados de alto risco
devido ao fato do tempo de detenção do sistema ser elevado, cerca de 141 dias, favorecendo a
excelente eficiência na remoção dos parasitas que sedimentam ao longo do tratamento das
águas residuárias. Portanto o presente estudo foi voltado às bactérias (coliformes
termotolerantes, E. coli e Salmonella) e aos bolores e leveduras.
As fontes de irrigação utilizadas no experimento foram duas: água potável da DESO
coletada em reservatório de 500 litros, situado anexo à casa de vegetação, e águas residuárias
tratadas (efluente), proveniente da ETE Rosa Elze, transportadas semanalmente até o local do
experimento em reservatórios plásticos de 20 litros com tampa. O quantitativo de coletas
semanais se comportava de acordo com a necessidade hídrica, determinada em função da cada
uma das quatro fases fenológicas da cultura, de acordo com a FAO (Allenet al., 1998).
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O solo do experimento foi preparado conforme as necessidades da cultura, visando o
favorecimento da germinação da semente e do desenvolvimento do sistema radicular da
planta. O delineamento experimental realizado foi inteiramente casualizados (DIC),
constituído por cinco tratamentos com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos
pelas proporções descritas na Tabela 2.
Tabela 2. Proporções utilizadas nos tratamentos para
irrigação do Girassol.
Tratamento

Proporções utilizadas

T1

100% de água DESO

T2

100% de efluente

T3

50% de água DESO + 50% de efluente

T4

25% de água DESO + 75% de efluente

T5

75% de água DESO + 25% de efluente

Fonte: Carvalho (2013).

O efluente e a água foram distribuídos sobre os tratamentos por meio de sistema de
irrigação, sendo contabilizada a carga de N e P do efluente como aporte de nutrientes, contudo
não calculada pelo fato do objetivo do estudo ser o microbiológico. A irrigação foi realizada
diariamente e reposta individualmente em cada vaso (irrigação de superfície com regador)
100% da demanda evapotranspirométrica da cultura inicialmente. A demanda
evapotranspirométrica de referência foi estimada diariamente, utilizando o método padrão
FAO 56 Penman-Monteith e do coeficiente de cultura (Kc), este sendo multiplicado pelo ET0,
resultando na evapotranspiração da cultura (ETpc).
As variáveis meteorológicas (temperatura, umidade relativa do ar, radiação solar e
velocidade do vento) foram obtidas diariamente por uma estação meteorológica automática
instalada dentro da casa de vegetação e o coeficiente de cultivo da cultura do girassol foi
definido pelo documento FAO 56 (Allen et al., 1998).
O solo utilizado no experimento foi coletado na localidade de Umbaúba, situada no
Estado de Sergipe, em propriedade da EMBRAPA. O procedimento de coleta consistiu
basicamente na não-descaracterização do material, sendo removido em camadas com
espessuras de 20 cm (0-20 cm; 20-40 cm e 40-60 cm) e sendo dispostas com as mesmas
sequências nos vasos plásticos. Após a disposição final dos vasos em casa de vegetação, o
solo foi devidamente umidificado por 48 horas. Os vasos foram então identificados e o solo
caracterizado.
Conforme os resultados da realização da análise química do solo, foi realizada a
recomendação para a adubação de plantio, com quantitativos de 0,4416 g de potássio (K) e
1,104 g de fósforo (sob forma de P2O5) por vaso, realizados conjuntamente na própria
umidificação do solo (adubação de plantio). Foi realizado o incremento de boro (B) e zinco
(Zn) nos valores por vaso: 550 mg de ácido bórico e 675 mg de sulfato de zinco, de acordo
com as recomendações do Boletim Técnico 100 (Ambrosano et al., 1996).
No dia anterior à semeadura foi realizada uma irrigação de preparação, no montante de
cerca de 1 litro de água potável DESO e após a semeadura, por duas vezes diárias (500 mL)
durante uma semana. Como foi observada elevada quantidade de água percolada pelo vaso,
foi realizada a irrigação de saturação, composta cada uma por 335 mL de água potável DESO.
Este valor foi obtido realizando o teste de percolação, que consistiu na colocação de bandejas
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abaixo dos vasos para a obtenção do volume percolado. O objetivo desse tipo de irrigação foi
para a promoção de germinações uniformes e um bom desenvolvimento radicular das plantas.
A semeadura foi realizada no dia 03/07/2012 com cinco sementes híbridas cedidas e
recomendadas pela EMBRAPA Tabuleiros Costeiros. As sementes foram dispostas em fileira
em casa vaso, em sulcos rasos, espaçadas cerca de 1,5 cm e profundidade média de 2,0 cm em
relação a superfície.
Acerca de três dias após o plantio, observou-se a germinação das primeiras sementes.
Com dez dias, foi feito o primeiro desbaste, removendo três plântulas de cada vaso com
eventual presença de fungos e menos vigorosas. Após trinta dias da semeadura, foi realizado o
desbaste final do experimento, restando uma única plântula em cada vaso.
Após 15 e 36 dias após a semeadura, foram realizadas respectivamente, a primeira e a
segunda adubação de cobertura compostas por uma solução de 2,45 g de ureia e 500 mL de
água DESO por vaso.
Aos 56 dias da semeadura, deu-se início à emissão do botão floral das plantas (Figura 1)
e, aos 70 dias, com a floração superior a 50 %, foi efetuado o corte rente ao solo de todo o
material (20 plantas) para a análise microbiológica dos girassóis: análises de coliformes
termotolerantes, E. coli, bolores e leveduras e Salmonella, colhido quando a cultura
apresentava-se no início da fase reprodutiva. O material foi devidamente acondicionado em
sacos de papel 10 kg e identificados, e colocados em estufa por 48 horas à temperatura de
65oC, procedimento este de preparo para uma silagem de volumosos destinados à alimentação
animal. O material permaneceu na estufa até a constância de peso (desidratação), onde então
as plantas secas foram devidamente moídas e acondicionadas em sacos plásticos estéreis.

Figura 1. Início do botão floral.
Fonte: Carvalho (2013).

Com menos de um mês da semeadura (19/07/12), houve no experimento a presença da
praga mosca minadora, colchonilhas (sugadoras de seiva) e fungos. Os fungos apresentados
da classe Oídio foram combatidos por fungicidas à base de enxofre e mancozebe, nas
proporções de 0,675 g para cada 750 mL de água potável, aplicados com borrifador manual
somente nas folhas das plântulas em ciclos quinzenais. Após a aplicação do fungicida, a
irrigação foi realizada com tratamento de 335 mL de água potável por duas vezes diárias.
Após a irrigação de adubação de cobertura, todas as folhas com sintomas de mosca minadora
foram removidas para combater a proliferação. Ao longo de todo o experimento foram
observadas lagartas, sendo devidamente removidas assim que detectadas.
Para a preparação de amostras para as análises microbiológicas, foram tomadas por base
orientações contidas na American Public Health Association (APHA), descritas na 4ª edição
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do Compendium of Methods for Microbiological Examination of Foods (Downes e Ito, 2001).
A preparação das amostras foi compreendida por três etapas, que são a homogeneização do
conteúdo e retirada da unidade analítica, a preparação da primeira diluição da unidade
analítica e a preparação de diluições decimais seriadas, para inoculação nos meios de cultura
(Silva et al., 2010). Todo o procedimento desde a preparação até a obtenção dos resultados foi
realizado pelo ITPS (Instituto Tecnológico de Pesquisa de Sergipe), órgão devidamente
credenciado pelo INMETRO.
A análise da contagem de bolores e leveduras foi realizada pelo método de plaqueamento
em profundidade (pour plate). Para a contagem de coliformes termotolerantes e E. coli foi
utilizado o método American Public Health Association (APHA) do número mais provável e
para a determinação da presença/ausência da bactéria Salmonella foi utilizado o método
AOAC (Association of Official Analytical Chemists).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados microbiológicos obtidos na presente pesquisa foram comparados com
padrões legais sob esfera federal estabelecida. Convém salientar a inexistência de legislação
relativa à alimentação animal sob forma de silagem, portanto foi utilizada no presente
trabalho a legislação voltada à alimentação humana (Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA) que de certa forma torna a análise mais rigorosa. Pode-se observar que, todos os
tratamentos utilizados encontraram-se dentro dos padrões ANVISA, portanto podem-se
recomendar todos os tratamentos utilizados no experimento, incluindo o tratamento cinco
(T5), composto na sua totalidade por águas residuárias tratadas.
A menção de contagem < 3,0 NMP g-1 para a metodologia convencional indica que
nenhum dos tubos inoculados se mostrou positivo, podendo ser encarado como ausência de
coliformes fecais por g de produto. A Resolução RDC no 12 de 02/01/2001 (Brasil, 2001)
determina 50 NMP g-1 como contagem máxima de coliformes termotolerantes ou E. coli, para
farinhas, massas alimentícias e similares, no subitem de produtos a base de amidos, farinhas
semielaborados (processos industrializados) estáveis à temperatura ambiente. Conforme
explicitado anteriormente e apresentado na Tabela 3, os resultados de coliformes
termotolerantes encontrados foram valores menores que 3,0 NMP g-1, portanto pode-se
observar que atendem aos parâmetros da legislação. Em relação a análise da Salmonella sp.,
os padrões microbiológicos recomendados são ausência em 25 gramas, valores estes
devidamente atendidos conforme também apresentado na Tabela 3 devido ao fato que, para a
preparação da silagem, o material foi colocado em estufa a 65 oC e essas bactérias à esta
temperatura empregada desnaturam-se até a morte.
Os resultados obtidos corroboram com as observações realizadas por Al-Nakshabandi et
al. (1997) e Emongor e Rmolemana (2004), quando esses autores constataram a ausência de
coliformes fecais, Salmonela sp., Shigela sp. e E. coli em todas as amostras analisadas de
berinjela e tomate irrigado com águas residuárias tratadas. Koraa et al. (2002) também
observaram que culturas irrigadas com águas residuárias tratadas e com água potável
apresentaram concentrações de coliformes fecais menores que 3,0 NMP g-1 e de ovos de
helmintos menores que 1 ovo L-1.
Em relação aos bolores e leveduras também foram utilizados os padrões microbiológicos
recomendados para grupos populacionais específicos, com valores de 50 UFC g-1. Ao realizar
o comparativo com a Tabela 3, observa-se que os valores obtidos foram menores que 10 UFC
g-1, excetuando uma repetição no tratamento de 25% de água residuária e 75% de água DESO
que apresentou um resultado menor de 100 UFC g-1, valor este que não acarreta ao não
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atendimento aos padrões estabelecidos tanto pelo fato do grupo ser mais restrito bem como o
valor estar enquadrado no parâmetro deste grupo.
Tabela 3. Resultados microbiológicos da parte aérea do Girassol moído.
Tratamento
T1R1
T1R2
T1R3
T1R4
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4
T3R1
T3R2
T3R3
T3R4
T4R1
T4R2
T4R3
T4R4
T5R1
T5R2
T5R3
T5R4

Coliformes
termotolerantes
(NMP g-1)
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0

E. coli
(UFC g-1)

Bolores e
Leveduras
(UFC g-1)

<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0

9
9
<10
<10
<10
<10
9
<10
<10
<10
<10
<10
9
<10
<10
<10
<100
<10
<10
<10

Salmonella
sp.(em 25 g)
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência

Proporções

100% água
DESO

100% água
Residuária

50% água
DESO/
água residuária
25% água
DESO
75% água
Residuária
25% água
Residuária
75% água
DESO

Fonte: Carvalho (2013).

Kouraa et al. (2002) ao reutilizarem águas residuárias tratadas para irrigação de batatinha
e alface, quantificaram um valor médio de fósforo total de 2,77 mg L-1 e, ao final do ciclo,
constataram que não houve diferença significativa nos parâmetros físico-químicos do solo
após irrigações. A média de fósforo total no presente estudo correspondeu a 2,54 mg L-1,
valor abaixo da média obtida no estudo citado. Duarte (2006) aponta em seus estudos com o
pimentão que a irrigação com esse tipo de águas apresentou um valor médio de nitrogênio de
25,41 mg L-1, que contribuiu para a elevação da produção da cultura. Foi obtido nesta pesquisa
uma média de 22,20 mg L-1, valor que não ultrapassa o acima citado.
Bastos e Mara (1993) apontam que além da contaminação via irrigação, a contaminação
das culturas pelo contato com solo acontece porque as bactérias tendem a sobreviver por mais
tempo no solo do que nas culturas, uma vez que o solo apresenta condições, como matéria
orgânica, umidade, temperatura e exposição solar, as quais são mais favoráveis à
sobrevivência e crescimento desses organismos. Além do contato com o solo através da
colheita ou de respingos por ocasião da irrigação, o manejo da irrigação e o transporte
também podem ocasionar a contaminação dos produtos irrigados.
Segundo Feachem et al. (1983), vírus e bactérias não podem penetrar no tecido vegetal
exceto se o mesmo se encontrar danificado. Entretanto, alguns tipos de microrganismos
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patógenos podem estar presentes na superfície das culturas quando estas são irrigadas ou
fertilizadas com produtos de origem orgânica. Os autores ainda ressaltam que o tempo de
sobrevivência dos microrganismos patógenos nas culturas é bem menor do que em outros
tipos de ambientes.
Diante do exposto, as águas residuárias tratadas poderão ser empregadas na irrigação de
culturas de girassol. É importante salientar também que, deve-se promover sempre um
tratamento eficiente do efluente a ser utilizado, escolha e manejo adequados do sistema de
irrigação, restrição do tipo de cultura a ser irrigada e cuidados na colheita, transporte e
manuseio. Deve-se atentar ao fato de que o conhecimento acumulado sobre a utilização
agrícola de efluentes de ETEs no Brasil ainda dá pequenos passos, o que torna fundamental a
necessidade de pesquisas e ações na direção de reuso controlado, incluindo sua
regulamentação, pois a não adoção desses critérios pode acarretar no uso indiscriminado de
águas residuárias tratadas para irrigação de diversas culturas, sendo, portanto, um grande
vetor de disseminação de poluição ambiental e de doenças de veiculação hídrica, como é
levantado em estudos realizados no México e Paquistão, por Alvarez (1997) e Van der Hoek
et al. (2002), respectivamente.
Cabe salientar que o aproveitamento de esgotos sanitários na agricultura depende de
ações conjuntas dos governos federal, estaduais e municipais, no que se refere ao
planejamento adequado para uso e ocupação do solo, implantação de infraestrutura para coleta
e tratamento dos esgotos gerados e desenvolvimento de programas que incentivem o uso de
esgotos tratados para irrigação. Uma política criteriosa de reuso transforma a problemática
poluidora e agressiva dos esgotos, em um recurso econômico, além de que, com os seus
devidos cuidados e vencidas as resistências de natureza cultural apresentar-se-á como uma
solução sanitariamente segura, economicamente viável e ambientalmente sustentável. É
importante ressaltar a necessidade de estudos voltados à análise da qualidade microbiológica
do solo utilizado na cultura, para assegurar o sistema solo-água-planta.

4. CONCLUSÕES
A matéria seca da parte aérea do girassol irrigado com efluentes de lagoas de
estabilização poderá ser utilizada para a alimentação animal sob as condições estudadas, uma
vez que os resultados se encontraram dentro dos padrões sanitários aceitáveis inclusive para a
alimentação humana e não existe legislação voltada à alimentação animal. Ademais a
influência da irrigação com águas residuárias apresentou-se de forma positiva em diversos
trabalhos relativos à temática, aumentando inclusive a produtividade das culturas estudadas.
Como não houve diferenciação substancial relativa entre os tratamentos utilizados na
pesquisa, poder-se-á irrigar culturas de girassol com 100% das águas residuárias tratadas,
otimizando a destinação desse material.
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RESUMO
Efluentes de indústrias farmacêuticas veterinárias, que formulam medicamentos, são
gerados principalmente durante a lavagem dos equipamentos. O objetivo desse trabalho foi
avaliar a toxicidade aguda para Daphnia similis e crônica para Ceriodaphnia dubia, dos
efluentes brutos e tratados gerados por uma indústria farmacêutica veterinária. O sistema de
tratamento de efluentes usado é composto por uma etapa de tratamento químico (coagulaçãosedimentação forçada) seguida do tratamento biológico aeróbio (processo de lodos ativados).
Foram realizadas 5 campanhas de amostragens entre outubro de 2011 e julho de 2012. As
amostras de efluentes brutos apresentaram elevada toxicidade aguda e crônica (aguda: quarta
campanha com CE50 - 48-h de <0,001% e crônica: terceira campanha com CI50 –
7-d <0,0001%). As amostras de efluentes tratados quimicamente foram as mais tóxicas com
CE50 - 48-h entre <0,001 e 0,1% e CI50 - 7-d entre 0,00001 e 0,0001%, provavelmente
relacionada ao uso de sulfato de alumínio como agente floculante. O tratamento biológico
levou a uma pequena diminuição da toxicidade dos efluentes. Os testes ecotoxicológicos
foram adequados para detectar a toxicidade dos efluentes e úteis para avaliar a eficiência das
etapas do tratamento. Melhorias no sistema de tratamento de efluentes da indústria estudada
deveriam ser implementadas visando à redução da toxicidade observada nos efluentes finais.
Palavras-chave: Fármacos veterinários, efluentes industriais, avaliação ecotoxicológica.

Ecotoxicity of raw and treated effluents generated by a veterinary
medicine industry
ABSTRACT
Effluents from veterinary pharmaceutical industries that formulate medicines are mainly
generated during the washing of equipment. The aim of this work was to evaluate the acute
toxicity to Daphnia similis and chronic toxicity to Ceriodaphnia dubia of raw and treated
effluents generated by a veterinary pharmaceutical industry. The industrial effluent treatment
system comprises a step of chemical treatment (coagulation-sedimentation forced) followed
by aerobic biological treatment (activated sludge process). Five samplings campaigns were
performed from October 2011 to July 2012. The raw effluent samples showed high acute and
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chronic toxicity (acute: fourth sampling with EC50 - 48-h of <0.001% and chronic: third
sampling with IC50 - 7-d of <0.0001%). The chemically treated effluent samples were the
most toxic with EC50 - 48-h between <0.001 and 0.1% and IC50 - 7-d between 0.00001 and
0.0001%. This increase in toxicity is probably related to the use of aluminum sulfate as
flocculating agent. The biological treatment led to a small reduction in toxicity of the
effluents. The selected ecotoxicological tests were adequate for detecting the effluent toxicity
and useful for evaluating the efficiency of the steps of the effluent treatment. Improvements in
the industrial wastewater treatment system should be implemented in order to reduce the
observed toxicity of the final effluent.
Keywords: Veterinary pharmaceuticals, industrial effluents, ecotoxicological assessment.

1. INTRODUÇÃO
Fármacos de uso veterinários foram detectados em diferentes países no solo, em
sedimento, no lodo do tratamento de esgoto, nas águas superficiais e subterrâneas e em
efluente industrial (Boxall et al., 2003; Akintonwa et al., 2009; Watanabe et al., 2010). Estes
produtos compõem uma classe especial de poluentes, pois necessariamente apresentam
elevada atividade fisiológica. Os fármacos são utilizados na agroindústria para combater
parasitas, na prevenção e tratamento de doenças bacterianas e como promotores de
crescimento. Além disso, possuem maior resistência à biodegradação, por serem
desenvolvidos com certa resistência à biotransformação, o que aumenta os efeitos terapêuticos
(Boxall et al., 2003; Fatta-Kassinos et al., 2011), porém contribui para a sua recalcitrância
(Fatta-Kassinos et al., 2011).
As fontes de contaminação ambiental por fármacos veterinários são geralmente difusas.
O lançamento direto, o descarte inadequado, a aplicação de excretas como fertilizantes
(considerada a principal fonte) e a dissolução direta em corpos d’água onde há aquicultura são
consideradas potenciais vias de introdução de fármacos no ambiente (Jones et al., 2004; FattaKassinos et al., 2011).
Indústrias farmacêuticas geram efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos
sólidos, e seu desafio atual é o controle e prevenção da poluição ambiental (Berry e
Rondinelli, 2000; Akintonwa et al., 2009). Até recentemente a produção de medicamentos
não era considerada como uma importante fonte de poluição, contudo estudos conduzidos
principalmente em indústrias localizadas em países asiáticos demonstraram elevadas
concentrações de fármacos nos efluentes tratados e lançados nos corpos d'água receptores
(Fick et al., 2009; Larsson e Fick, 2009).
O setor farmacêutico inclui quatro processos de fabricação (fermentação, extração,
síntese química e formulação). Esses podem gerar efluentes recalcitrantes dependendo dos
medicamentos produzidos e dos processos de fabricação (Balcioğlu e Ötker, 2003). Os
efluentes líquidos são resultantes da limpeza do maquinário, sendo essa etapa a principal
responsável pela presença dos fármacos nos efluentes industriais brutos além de outros
compostos inorgânicos e orgânicos, que incluem reagentes diversos, solventes, catalisadores e
intermediários de síntese (Balcioğlu e Ötker, 2003; Akintonwa et al., 2009; Chen et al., 2011).
Assim, as demandas químicas e bioquímicas de oxigênio (DQO e DBO), o teor de sólidos
suspensos, o pH e as quantidades de fenol e amônia são variáveis (Akintonwa et al., 2009).
Além disso, a toxicidade para bactérias e recalcitrância de muitos fármacos (como os
antibióticos) pode desempenhar um papel importante na redução da remoção de DQO em
sistemas biológicos de tratamento de efluentes (Chen et al., 2011).
Determinar quimicamente todos os toxicantes presentes em efluentes é impraticável.
Além disso, a complexidade das relações entre os compostos e a biota, e o desconhecimento
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de parte dos constituintes dos efluentes, associados a possíveis efeitos sinérgicos ou
antagônicos, resultantes das interações entre seus constituintes, demonstram que os dados
obtidos por métodos embasados somente em análises químicas são inadequados para uma
correta avaliação do potencial tóxico desses resíduos, sendo recomendável uma caracterização
complementar com testes ecotoxicológicos (Kapanen e Itävaara, 2001; Wilke et al., 2008).
A ocorrência de fármacos no ambiente ainda está cercada de muitas dúvidas, por
exemplo, qual o seu real potencial de causar efeitos tóxicos relevantes para a flora, fauna e
seres humanos (Fatta-Kassinos et al., 2011). Embora os testes ecotoxicológicos sejam
recomendados para a caracterização do perigo de fármacos e de amostras ambientais, poucos
estudos focados em resíduos da produção de medicamentos veterinários estão disponíveis. No
Brasil existem apenas estudos direcionados à determinação química de fármacos de uso
humano em corpos d’água (Sodré et al., 2010; Locatteli et al., 2011), porém, não foram
encontrados na literatura revisada, estudos nacionais sobre a contaminação ambiental por
fármacos veterinários. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a toxicidade aguda, para
Daphnia similis, e crônica, para Ceriodaphnia dubia, dos efluentes brutos e tratados de uma
indústria farmacêutica veterinária instalada no Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliados os efeitos tóxicos agudos e crônicos de amostras de efluentes brutos e
tratados, gerados na fabricação de medicamentos veterinários de uma indústria farmacêutica
localizada na região sudeste do Brasil. Nessa indústria são preparadas formulações e o sistema
de produção usado é em batelada. Durante as campanhas de coleta estavam sendo fabricados
antibióticos, antiparasitários e hormônios.
O sistema de tratamento implantado na ETE da indústria (Figura 1), onde as amostras
foram coletadas, é composto por tratamento químico realizado por meio de coagulaçãosedimentação forçada e tratamento biológico aeróbio do tipo lodo ativado. No tratamento
químico são usados o hidróxido de sódio (NaOH) para ajuste de pH, o sulfato de alumínio
(Al2(SO4)3) como floculante e polímeros orgânicos para a flotação e redução de sólidos
suspensos. Os efluentes resultantes do tratamento químico são encaminhados para o
tratamento biológico aeróbio convencional.
Foram realizadas 5 campanhas de amostragem bimestralmente entre outubro de 2011 e
julho de 2012. As amostras de efluentes foram coletadas na ETE da indústria farmacêutica
antes da entrada no tratamento químico (efluentes brutos - EB), logo após sua saída do
tratamento químico (efluente tratado quimicamente - EQ) e no final do processo de
tratamento, logo após o tratamento biológico (efluente tratado biologicamente - EF), com
recipientes de polietileno lavados, de acordo com o protocolo de limpeza básica de frascaria
da CETESB (2011). As amostras foram mantidas congeladas (-20 ºC), em frascos plásticos,
até a realização dos testes ecotoxicológicos, por no máximo 60 dias (CETESB, 2011).
Todas as amostras coletadas foram submetidas à determinação dos parâmetros físicoquímicos: pH (usando medidor de pH portátil - PHTEK- modelo PH100); oxigênio dissolvido
(OD) e temperatura (usando um oxímetro - OAKTLON modelo 600); condutividade (usando
condutivímetro - W120 - BEL) (CETESB, 2011) e teor de amônia (usando eletrodo de íon de
amônia - High Performance Ammonia Ion Selective Electrode - Thermo Scientific).
Os cultivos dos organismos teste foram realizados de acordo com as normas brasileiras
NBR 12.713 (ABNT, 2009), para D. similis, e NBR 13.373 (ABNT, 2010), para C. dubia.
Todos os organismos foram cultivados em recipiente de 2 L sob fotoperíodo com 16-h de luz
e temperatura entre 18 e 22 °C, em câmara do tipo D.B.O. (ABNT, 2009; 2010). Trocas totais
da água de cultivo, com limpeza dos recipientes e contagem dos organismos adultos, foram
realizadas a cada 48-h. Nesse momento as D. similis foram alimentadas com a alga
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Pseudokirchneriella subcapitata, e as C. dubia com P. subcapitata e vitohormônio (ração
fermentada adicionada de leveduras). As sensibilidades das D. similis e das C. dubia foram
avaliadas mensalmente utilizando como controle positivo o cloreto de sódio (NaCl) (ABNT,
2009; Liguoro et al., 2009; ABNT, 2010; Kim et al., 2010).

Figura 1. Processo de tratamento de efluentes empregado na indústria farmacêutica
veterinária e pontos de amostragem dos efluentes avaliados.

Para os testes com D. similis foram utilizadas neonatas com 2 a 24-h de idade (ABNT,
2009). Cinco organismos foram expostos a cada concentração (0; 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 25;
50 e 100% v/v) das diferentes amostras de efluentes, em quatro réplicas, por um período 48-h
de exposição, com ausência de luz e alimento. O controle negativo empregado foi água de
cultivo. Após o período de exposição foi contabilizado o número de indivíduos imóveis em
cada concentração testada e os resultados foram expressos em concentração efetiva 50%
(CE50) (Liguoro et al., 2009).
Os testes crônicos com C. dubia seguiram a norma NBR 13.373 (ABNT, 2010), com
período de exposição dos organismos de 7 dias com fluxo semiestático. As ceriodaphnias
foram mantidas em frascos coletores universais com meio líquido, em câmaras tipo D.B.O. à
25 °C com fotoperíodo de 16-h de luz. Os organismos foram alimentados a cada 2 dias
durante os testes (ABNT, 2010). No delineamento experimental desses testes as concentrações
de efluentes foram definidas a partir dos resultados dos testes de toxicidade aguda com D.
similis. A menor concentração que causou 100% de letalidade foi divida por 100,
estabelecendo a maior concentração dos testes com C. dubia. As amostras foram testadas em
elevadas diluições, variando de 0,01 a 0,0000001% (v/v). O controle negativo usado foi água
reconstituída. A reprodução dos organismos foi o parâmetro avaliado para a determinação da
concentração inibitória 50% (CI50). Foram utilizados organismos neonatos, e para cada
concentração foi exposto um indivíduo por réplica, totalizando dez réplicas.
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Os dados obtidos nos testes agudos e crônicos foram submetidos a análises estatísticas
para obtenção das concentrações médias de imobilização (CE50 - 48-h), e concentrações
médias inibitórias da reprodução (CI50 - 7-d) calculadas pelos métodos “Trimmed SpearmanKraber” e de Interpolação Linear, disponível nos programas JSPEAR e ICPIN (Hamilton et
al., 1977; Norbert-King, 1993).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As amostras de efluentes brutos e tratadas avaliadas apresentaram elevada toxicidade
aguda e crônica. Parte dessa toxicidade poderia ser atribuída a fármacos, reconhecidamente
tóxicos (Reis Filho et al., 2007; Santos et al., 2010), usados na fabricação dos medicamentos
veterinários e incorporados aos efluentes brutos. A toxicidade dos efluentes tratados pode
estar relacionada a produtos químicos usados na etapa de tratamento químico ou aos próprios
fármacos e os seus produtos de degradação, pois é amplamente aceito que sistemas
convencionais de tratamento de efluentes apresentam baixa remoção de fármacos (FattaKassinos et al., 2011).
Características físico-químicas dos efluentes podem interferir nos resultados dos testes
ecotoxicológicos e assim é de grande importância que se faça as suas determinações e ajustes,
sempre que necessário, antes da realização dos testes. Nesse trabalho foram determinados os
parâmetros: pH, OD, temperatura, condutividade e concentração de amônia. Os resultados
destas determinações e os fármacos que estavam sendo utilizados durante o período de cada
amostragem são apresentados na Tabela 1. O pH, temperatura e OD apresentaram variação
relativamente pequena entre as campanhas, porém, a condutividade e a concentração de
amônia apresentaram maiores variações.
Os níveis de OD têm forte influência na manutenção de processos de autodepuração em
sistemas aquáticos naturais e nas ETE. Considera-se como condição ideal para a execução de
testes ecotoxicológicos que sua concentração seja maior que 2 mg L-1 (Morales, 2004).
Efluentes com elevados valores de DBO e/ou DQO ou que contenham populações bacterianas
podem apresentar concentrações de OD menores do que as encontradas nas águas naturais, o
que pode provocar estresse ou mortalidade dos organismos, fazendo com que a toxicidade
seja superestimada (Costa et al., 2008). A maioria das amostras de efluentes avaliadas
apresentaram valores de OD >2 mg L-1. Nas amostras de EB, os níveis de OD não devem ter
contribuído para a sua toxicidade. Porém para as amostras de EQ, que em geral foram as mais
tóxicas, foram observados os menores valores de OD, fato que pode ter contribuído para sua
alta toxicidade. Porém, tanto nos testes agudos quanto nos crônicos as CE50 - 48-h e CI50 - 7d, respectivamente, foram determinadas em concentrações bastante diluídas das amostras e
assim os meios dos testes podem ter compensado os baixos níveis de OD dos efluentes.
O pH é um dos fatores limitantes à sobrevivência de organismos aquáticos e tem forte
influência na toxicidade de metais e de muitos compostos orgânicos normalmente presentes
em efluentes. Em todas as amostras coletadas o pH estava de acordo com a faixa tolerada por
organismos aquáticos (pH entre 6 e 9) (Morales, 2004), exceto nas amostras de EQ (pH 5,0)
da terceira campanha e de EB (pH 5,5) da quarta campanha, em que o pH foi corrigido com
solução 0,1 M de NaOH. Não foi observada variação de pH durante os testes e assim este
fator não influenciou na toxicidade das amostras analisadas.
Parâmetros de integração como condutividade, sólidos dissolvidos totais, ou salinidade
são usados como medida das concentrações de íons em amostras líquidas. Embora em certos
casos haja correlação entre o aumento de condutividade ou de sólidos dissolvidos totais e
aumento da toxicidade, esses parâmetros não são preditores robustos de toxicidade. Em
estudos com águas de drenagem de irrigação, foram encontradas, para C. dubia, valores de
CL50 correspondentes a valores de condutividades entre 3500 e 4000 µS cm-1. Efluentes
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industriais apresentaram toxicidade para C. dubia com condutividade de apenas 1800 µS cm-1.
Em geral amostras líquidas com elevados níveis de sólidos dissolvidos totais tem alta
toxicidade para D. magna (Mount et al., 1997). Assim podemos inferir que condutividade não
interferiu nos testes ecotoxicológicos, pois embora algumas amostras apresentaram valores
elevados, sugerindo presença de íons em solução e de alguns nutrientes, os valores de
condutividade estão abaixo daqueles que normalmente elevam ou causam toxicidade.

Coleta

Tabela 1. Fármacos que estavam sendo empregados na fabricação de medicamentos veterinários durante
os períodos das cinco campanhas de amostragem e parâmetros físicos e químicos determinados nas
amostras de efluentes coletadas em diferentes estágios do processo de tratamento da ETE industrial.

3

pH

Condutividade
(µS cm-1)

**

OD(mg L-1)

T(ºC)

Fármacos
*

EQ #EF

EB

Sulfadiazina
Sulfaguanidina
Penicilina G procaína
7,0
1
potássica Penicilina
G procaína benzitina
Norfloxacina

6,5

6,4

24,3 20,6

23,7

6,2

Norfloxacina
7,1
2 Oxitetraciclina
Medroxiprogesterona

6,1

6,3

26,7 24,6

26,7

Estreptomocina
Enrofloxacina
Norfloxacina
7,0
Penicilina G procaína
potássica

5,0

6,5

23,1 21,4

Sulfadiazina
Sulfaguanidina
Oxitetraciclina
5,5
4
Penicilina G procaína
potássica
Norfloxacina

6,6

6,2

Penicilina G procaína
potássica
7,1
5 Norfloxacina
Enrofloxacin
Ivermectina

7,6

6,3

EB

&

EQ

EF

EB

EQ

EQ

EF

Amônia
(mg L-1 NH3)

EF

EB

0,2

1,2

99,7

313,0 276,0

5,3

1,4

1,0

94,7

96,1

27,6

4,9

2,4

3,7

470,0

389,0 324,0 14,3

20,4 19,6

21,7

2,4

2,7

2,3

550,0

553,0 405,0 17,9 19,8 17,7

15,8 15,0

19,2

8,1

1,4

2,7

1041,0 716,0 411,0 58,8 30,8

97,5

EB

EQ

EF

0,9

13,9

3,0

0,9

12,9 11,9

8,7

0,9

5,8

Notas:*EB - Efluente bruto; &EQ - efluente pós-tratamento químico; #EF - efluente pós-tratamento biológico; **OD
- Oxigênio dissolvido.

A presença de amônia foi constatada em todas as amostras, porém em quantidades em
que não se espera influência na toxicidade. Exceto na última campanha, onde as amostras de
EB e EQ apresentaram concentrações relativamente elevadas de amônia, com valores de
58,84 e 30,80 mg L-1 NH3, respectivamente. Porém, essas amostras apresentaram toxicidades
agudas e crônicas nas mesmas faixas das demais amostras que continham concentrações
relativamente baixas de amônia.
Os resultados dos testes de toxicidade aguda para D. similis e crônica para C. dubia são
apresentados na Tabela 2. Essas espécies foram escolhidas por a sua elevada sensibilidade e
por apresentarem protocolos padronizados e validados, sendo amplamente usadas para
avaliação de efluentes (Costa et al., 2008; Fatta-Kassionos et al., 2011).
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Tabela 2. Toxicidade aguda para D. similis, expressa em CE50 - 48-h, e toxicidade crônica
para C. dubia, expressa em CI50 - 7-d, das amostras de efluentes brutos e tratados gerados na
produção de medicamentos veterinários.
Coleta

1
2
3
4
5

Toxicidade aguda CE50 - 48-h (%)
EB*
EQ&
EF#

Toxicidade crônica CI50 - 7-d (%)
EB*
EQ&
EF#

<0,1

<0,1

<0,1

0,0005

0,0003

0,0006

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(0,0004-0,0005)

(0,0001-0,0005)

(n.d.)

0,56

<0,001

0,02

0,0019

0,00001

0,0009

(0,32-0,98) ***

(n.d.)

(0,01-0,03)

(0,0001-0,0039)

(0,00001-0,0001)

(n.d.)

0,03

<0,001

0,03

<0,0001

0,0001

-

(0,02-0,05)

(n.d.)

(0,02-0,04)

(n.d.)

(0,00001-0,0001)

<0,001

<0,001

0,02

-**

(n.d.)

(n.d.)

(0,01-0,03)

0,02

0,03

0,08

(0,01-0,03)

(0,02-0,04)

(0,03-0,17)

0,00001

-

(0,00001-0,0001)

-

0,00001

-

(0,00001-0,0001)

Nota: *EB - Efluente bruto; &EQ - efluente pós-tratamento químico; #EF - efluente pós-tratamento biológico; **-:
CI50 - 7-d não pode ser determinada, pois estão acima das maiores concentrações testadas; *** Intervalo de
confiança de 95%; n.d. - intervalo de confiança não determinado.

As amostras de EB apresentaram a maior variação nos níveis de toxicidade aguda, com
CE50 - 48-h que variaram entre <0,001 e 0,56% (Tabela 2). Essa variação e elevada toxicidade
observada podem ser parcialmente explicadas pelo tipo de fármacos e adjuvantes que estavam
sendo empregados, durante os diferentes períodos de coleta, e por diferenças no ritmo de
produção, mas como não foram determinadas suas concentrações não é possível confirmar
essa hipótese. Durante todos os períodos de amostragem os antibióticos foram os fármacos
mais usados na produção dos medicamentos veterinários (Tabela 1). Sanderson et al. (2004)
mostraram que 16% dos antibióticos avaliados foram considerados extremamente tóxicos para
os dafinídeos com CE50 - 48-h <0,1 mg L-1.
Mesmo aumentando a diluição dos efluentes para a realização dos testes crônicos foi
possível observar toxicidade em várias amostras (Tabela 2). As amostras de EB da quarta e
quinta campanhas não foram tóxicas, mesmo nas maiores concentrações testadas. Na
primeira, segunda e terceira campanhas foi observada toxicidade crônica relativamente alta
com CI50 - 7-d de 0, 0005; 0,0019 e <0,0001%, respectivamente.
Efluentes gerados na formulação de antibióticos tem baixa degradabilidade, uma vez que
contêm elevada carga de princípios ativos recalcitrantes (Balcioğlu e Ötker, 2003),
desperdiçados durante a fabricação dos medicamentos, para os EB, que são produzidos
principalmente durante a lavagem do maquinário. Antibióticos são especialmente prejudiciais
a organismos aquáticos como algas, cladoceras e artêmias (Jones et al., 2004). Foram
encontrados na literatura dados de toxicidade para cladoceras de alguns dos antibióticos
usados na indústria durante os períodos de amostragem. Para D. magna a enrofloxacina
apresenta CE50 - 48-h de 58,7 mg L-1 e em testes crônicos a concentração de efeito não
observado (CENO - 21-d) foi de 5 mg L-1. Em testes agudos e crônicos com D. magna a
sulfadiazina apresenta CE50 - 48-h de 221,0 mg L-1 e CI50 - 21-d (para reprodução) de 13,7 mg
L-1. A oxitetraciclina apresenta CE50 - 48-h para D. magna de 621,2 mg L-1 e CI50 - 7-d
(inibição do crescimento populacional) para C. dubia de 0,18 mg L-1 (Santos et al., 2010).
Além dos antibióticos, o hormônio e o antiparasitário usados na indústria, durante os
períodos de amostragem, podem ter contribuído para a toxicidade das amostras. Os hormônios
pertencem ao grupo dos interferentes endócrinos, considerados muito tóxicos, pois atuam no
sistema endócrino dos organismos mesmo em concentrações extremamente baixas (Reis Filho
et al., 2007). Os antiparasitários são muito usados para combater ectoparasitas e endoparasitas
e estão entre os fármacos com maior risco ambiental, principalmente para a biota aquática. A
174

MASELLI, B. S.; LUNA, L. A. V.; PALMEIRA, J. O.; BARBOSA, S.; BEIJO, L. A.; UMBUZEIRO, G. A.;
KUMMROW, F. Ecotoxicidade de efluentes brutos e tratados gerados por uma fábrica de medicamentos
veterinários. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2, p. 168-179, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1121)

ivermectina, usada durante o período da quinta campanha de coleta, apresenta elevada
toxicidade aguda para daphnideos com CE50 - 48-h de 0,00045 mg L-1 (Boxall et al., 2003).
As amostras de EQ apresentaram, em sua maioria, as maiores toxicidades agudas com
CE50 - 48-h que variaram entre <0,001 e 0,003% (Tabela 2). Somente na quinta campanha de
amostragem o EB foi mais tóxico (CE50 - 48-h 0,02%) que o EQ (CE50 - 48-h 0,03%), porém
a diferença entre as toxicidades foi pequena. Nos testes crônicos as amostras de EQ também
foram as mais tóxicas com valores de CI50 - 7-d entre 0,00001 e 0,003% (Tabela 2).
Embora o pré-tratamento químico seja necessário para melhorar a tratabilidade de
efluentes gerados na produção de antibióticos (Balcioğlu e Ötker, 2003), o processo
empregado na ETE onde foram coletadas as amostras elevou toxicidade dos EB. O aumento
na toxicidade dos EQ poderia estar relacionado à adição de reagentes tóxicos para organismos
aquáticos, como o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), usado como agente floculante. Os
tratamentos de águas e de efluentes estão entre as principais fontes antropogênicas de
contaminação ambiental por Al (Wren e Stephenson, 1991), demonstrando que parte desse sal
esta presente nos efluentes finais.
A toxicidade do Al para invertebrados de águas doces é espécie específica e variável. Em
amostras com pH maior que 6, é normalmente baixa variando entre 320 a 832 µg L-1. Os
organismos mais sensíveis ao Al são os cladóceros (Wren e Stephenson, 1991), como os
daphnideos empregados nos testes ecotoxicológicos desse trabalho. A toxicidade observada,
principalmente nos testes agudos, que avaliaram as amostras em concentrações menos
diluídas, parece estar relacionada ao Al2(SO4)3. Porém outro fator que pode ter influenciado
no aumento da toxicidade dessas amostras é a formação de produtos intermediários de
degradação com toxicidade igual ou maior que a dos compostos vindos diretamente da
produção dos medicamentos (Tambosi et al., 2010; Fatta-Kassinos et al., 2011).
As amostras de EF das três primeiras campanhas apresentaram toxicidade aguda igual
(campanhas 1 e 3) ou superior (campanha 2) àquelas das amostras de EB (Tabela 2). Porém,
nas amostras de EF das duas últimas campanhas houve redução na toxicidade (mais
pronunciada na quarta campanha). As amostras de EF das últimas três campanhas não
apresentaram toxicidade crônica nas doses testadas. Os valores de CI50 - 7-d das amostras das
duas primeiras campanhas foram altas com valores de 0,0006 e 0,0009% (Tabela 2).
Larsson et al. (2007) determinaram as concentrações de 59 fármacos e avaliaram a
toxicidade de efluentes finais de um complexo de indústrias fabricantes de medicamentos
genéricos. Dentre os 11 fármacos encontrados em maior abundância 5 eram antibióticos
(ciprofloxacina, norfloxacina, lomefloxacina, enoxacina e ofloxacina), presentes em
concentrações que variaram entre 150 e 31.000 µg L-1. Nos testes de toxicidade aguda com D.
magna, dos mesmos efluentes, os valores de EC50 - 48-h variaram entre 6,7 e 7,2%. Mesmo
sendo espécies diferentes de daphnias, a toxicidade das amostras de EF das cinco campanhas
de amostragem apresentaram toxicidade aguda muito superior àquelas observadas por Larsson
et al. (2007) para amostras com elevadas concentrações de fármacos.
Nos ambientes aquáticos, devido ao alto fator de diluição, geralmente os organismos
estão expostos a concentrações subletais dos poluentes e essa exposição a concentrações
baixas pode levar a distúrbios fisiológicos e/ou comportamentais em longo prazo. Os
efluentes avaliados nesse trabalho, mesmo em elevadas diluições, apresentaram toxicidade
crônica para C. dubia e, portanto poderiam representar riscos aos organismos aquáticos.
Porém, os EF da indústria farmacêutica avaliada são lançados na rede municipal coletora de
esgotos e, além de sofrer grande diluição no esgoto doméstico, são levados à ETE municipal
onde passam novamente por um tratamento biológico.
Caso não sejam naturalmente biodegradados, fotodegradados ou eficientemente
removidos nas ETE os fármacos podem atingir os ambientes aquáticos (Melo et al., 2009).
Nos sistemas de tratamento de efluentes, dois processos de eliminação de fármacos são
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geralmente importantes: a adsorção aos sólidos suspensos e a biodegradação. A adsorção é
dependente de interações hidrofóbicas e eletrostáticas dos fármacos com partículas e bactérias
em suspensão. Porém, quando os fármacos estão presentes preferencialmente na fase solúvel,
o processo de eliminação mais importante é a biodegradação (Tambosi et al., 2010). A
degradação pode ocorrer em zonas aeróbias (e em alguns casos anaeróbias) nos tratamentos
por lodos ativados, e no geral a decomposição biológica de fármacos aumenta com o aumento
do tempo de retenção hidráulica e com a idade do lodo (Tambosi et al., 2010). Como a etapa
de tratamento biológico da ETE, onde foram coletadas as amostras, trata conjuntamente
efluentes sanitários e industriais esperava-se maior remoção da toxicidade atribuída aos
fármacos por ambos os processos citados.
O tratamento de efluentes é considerado a etapa chave para proteção dos ambientes
aquáticos em relação à introdução de fármacos. Existem quatro abordagens para melhorar a
remoção desses compostos dos efluentes: otimização de tecnologias de tratamento existentes,
modernização de equipamentos de tratamento existentes com novas tecnologias, métodos de
segregação e medidas de controle na fonte. Melhorar as ETE e aplicação de medidas de
controle na fonte são as abordagens tradicionais para a melhoria da qualidade dos efluentes.
Segregação na fonte é uma abordagem recente com crescente aceitação (Tambosi et al.,
2010). Diferentes processos oxidativos avançados aplicados à degradação de fármacos de
diferentes classes terapêuticas apresentam alta eficiência de degradação dos fármacos em
efluentes (Melo et al., 2009). Essas alternativas perecem eficazes para a redução da toxicidade
aguda e crônica dos efluentes da indústria farmacêutica avaliada e, se implantadas poderão
reduzir seus possíveis impactos ambientais.

4. CONCLUSÃO
Os efluentes brutos e tratados da indústria de medicamentos veterinários estudada
apresentam elevada toxicidade aguda para D. simillis e crônica para C. dubia. Os testes de
toxicidade, aguda e crônica, realizados se mostraram sensíveis e adequados para a avaliação
dos efluentes brutos e tratados gerados na produção de medicamentos veterinários e também
para avaliação da eficiência das diferentes etapas do processo de tratamento de efluentes sob o
parâmetro toxicidade.
Em geral as amostras de efluentes tratados quimicamente apresentaram maior toxicidade
quando comparadas às amostras dos efluentes brutos. O tratamento químico, portanto, não
melhora a qualidade dos efluentes em relação aos parâmetros toxicidade aguda e crônica e, a
elevada toxicidade observada nas amostras desses efluentes pode estar relacionada ao
Al2(SO4)3 empregado como agente floculante. Melhorias no processo de tratamento de
efluentes da ETE são necessárias para reduzir a toxicidade dos efluentes e prevenir impactos
ambientais decorrente desses despejos.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar a utilização da água residuária da suinocultura na
produção de mudas de Eucalyptus urophylla, com um composto de resíduos sólidos urbanos
(SRSU) como substrato, avaliando-se o efeito de diferentes proporções de ARS e idades das
mudas na sua qualidade morfológica e nutricional. O experimento foi instalado em casa de
vegetação na Área Experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem, do Departamento de
Engenharia Agrícola. O delineamento estatístico foi em blocos casualizados com número de
repetições diferentes, sendo composto por 10 tratamentos em um esquema fatorial 5 x 2 (5
proporções de ARS complementadas com adubação nitrogenada de cobertura e 2 idades das
mudas). Foram avaliadas as variáveis altura da parte aérea (H), diâmetro do coleto (DC),
massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR), massa seca total (MST),
relação da altura da muda/diâmetro do coleto (H/DC), relação da massa seca da parte
aérea/massa seca da raiz (MSPA/MSR), índice de qualidade de Dickson (IQD) e
concentrações de macronutrientes na folha, no caule e na raiz das plantas. Essas
características foram avaliadas aos 75 e 90 dias após a semeadura (DAS). Concluiu-se que a
proporção de 50% de ARS é a que resulta em melhores características morfológicas e
nutricionais das mudas de eucalipto cultivadas com o composto de resíduos sólidos urbanos.
As mudas alcançaram características morfológicas adequadas ao plantio no campo aos 90 dias
após a semeadura e, apresentaram teores adequados para a maioria dos nutrientes nas duas
idades avaliadas.
Palavras-chave: Fertirrigação, espécie florestal, reuso.

Effect of hog production wastewater in the development and quality of
Eucalyptus urophylla substrate produced in urban solid waste
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the use of hog production wastewater in the
production of seedlings of Eucalyptus urophylla, using a compound of municipal solid waste
(SRSU) as substrate, and evaluating the effect of different proportions of ARS and of seedling
ages in their morphological and nutritional quality. The experiment was conducted in a
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greenhouse at the Experimental Hydraulics, Irrigation and Drainage, Department of
Agricultural Engineering. The statistical design was randomized blocks with different
numbers of repetitions, consisting of 10 treatments in a 5 x 2 factorial design (5 proportions of
ARS supplemented with nitrogen fertilization and 2 seedling ages). The variables measured
were shoot height (H), stem diameter (SD), shoot dry matter (SDM), root dry mass (RDM),
total dry matter (TDM), ratio of seedling height / diameter of the girth (H / SD), ratio of dry
weight of shoot / root dry mass (SDM / RDM), Dickson quality index (DQI) and
concentrations of nutrients in the plants leaf, stem and root. These characteristics were
evaluated at 75 and 90 days after seeding (DAS). It was concluded that the proportion of 50%
ARS improved the nutritional and morphological characteristics of eucalyptus. The seedlings
achieved morphological characteristics suitable for planting in the field 90 days after sowing
and showed appropriate levels for most nutrients at both ages.
Keywords: Fertirrigation, forest species, reuse.

1. INTRODUÇÃO
O destino final de resíduos gerados por indústrias, agroindústrias e pelo meio urbano é
atualmente uma preocupação da sociedade, uma vez que, se manejados de forma inadequada,
podem provocar sérios impactos ao meio ambiente. O confinamento de suínos e o meio
urbano destacam-se como grandes geradores de águas residuárias e de resíduos sólidos
urbano, respectivamente.
O Brasil é o quarto maior exportador mundial de carne suína, atingindo uma produção,
em 2011, superior a 3 milhões de toneladas. (ABIPECS, 2013). Com essa demanda, há
também elevada produção de efluentes que podem ocasionar poluição de grande magnitude,
devido à existência de alta carga poluente. Em vista disso, torna-se necessário o
desenvolvimento de técnicas para uso alternativo da água residuária da suinocultura (ARS) no
Brasil, tendo como meta proporcionar um destino final ambientalmente correto para esses
resíduos.
Uma das alternativas de reciclagem desse dejeto é seu uso como fertilizante, pois os
nutrientes nele contidos, após mineralizados, são disponibilizados para o aproveitamento
pelas plantas. No entanto, é preciso aperfeiçoar técnicas de tratamento e manejo desses
dejetos para que isso possa se tornar uma prática viável.
No Brasil, intensificam-se pesquisas sobre o aproveitamento de resíduo sólido orgânico
urbano (RSU) como fertilizante e condicionador de solos em cultivos agrícolas e florestais.
Com isto, assegura-se uma disposição adequada desses resíduos, além de proteger a saúde
humana e animal.
A utilização do RSU na agricultura pode proporcionar redução nos problemas
ambientais, acarretando economia e melhoria da qualidade de vida. As propriedades físicas e
químicas do solo, tais como porosidade, retenção de água, agregação das partículas,
capacidade de campo, condutividade hidráulica e fertilidade são favorecidas com a adição da
matéria orgânica. Esses fatores, além de proporcionarem melhoria de solos agricultáveis,
podem melhorar solos até então improdutivos para o cultivo (Kiehl, 1985).
A utilização da ARS como fertilizante na produção de mudas de eucalipto pode se tornar
mais uma alternativa para destinação desta água residuária, uma vez que o eucalipto possui
expressiva demanda doméstica e internacional, devido à sua importância no suprimento de
madeira para diversas finalidades, além de minimizar pressões ambientais sobre a utilização
de madeira nativa. O composto orgânico produzido por resíduos sólidos urbanos pode ser um
substrato alternativo para a produção de mudas de eucalipto. No entanto, um dos
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inconvenientes é a presença de metais pesados, que poderão causar prejuízos ao
desenvolvimento das plantas, devido à contaminação.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar a utilização da água residuária da
suinocultura na produção de mudas de Eucalyptus urophylla, em substrato composto por
resíduos sólidos urbanos, avaliando-se o efeito de diferentes proporções de ARS e idades das
mudas na sua qualidade morfológica e nutricional.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Área Experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem
do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em
Viçosa, MG, em casa de vegetação.
A espécie utilizada para a realização dos ensaios foi o Eucalyptus urophylla, com
sementes provindas da Sociedade de Investigações Florestais (SIF). A safra de coleta das
sementes foi de 2005/2006, com germinação de 78,25%. A água residuária da suinocultura
(ARS) utilizada no experimento foi proveniente do Setor de Suinocultura do Departamento de
Zootecnia da UFV e o composto de resíduos sólidos urbanos (SRSU) da Usina de
Compostagem do município de São Geraldo, MG.
A ARS passou pelos tratamentos preliminar e primário segundo metodologia proposta
por Batista (2007). Após os tratamentos, esta foi bombeada até um reservatório próximo da
casa de vegetação.
Para a caracterização da ARS, foram coletadas, aleatoriamente no reservatório, seis
amostras semanais de 2 L em galões de plástico, correspondentes à frequência das adubações
de cobertura realizadas. Essas amostras foram analisadas em diferentes laboratórios
pertencentes à UFV.
As análises físicas foram compostas pela quantificação de sólidos totais e sólidos
suspensos (método gravimétrico), conforme metodologia proposta por Standard Methods
(APHA et al., 1998), pH e condutividade elétrica. Nas análises químicas, foram obtidas as
concentrações de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), pelo método iodométrico
(processo Winkler); de Demanda Química de Oxigênio (DQO), pelo método oxidimétrico em
refluxo aberto; de nitrogênio total (Ntotal), pelo método Kjeldahl; do fósforo total (Ptotal); do
enxofre, por espectrofotometria; do potássio total (K+); e do sódio (Na+), por fotometria de
chama. As concentrações de cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), ferro (Fe2+), cobre (Cu2+), zinco
(Zn2+) e manganês (Mn2+) foram determinadas por espectrofotometria de absorção atômica.
A dose de ARS foi definida baseando-se na concentração do nitrogênio, por ser o
constituinte presente em maior concentração relativa no efluente. Essa aplicação seguiu a
exigência nutricional do eucalipto quanto à adubação de cobertura, conforme sugerida por
Gonçalves e Poggiani (1996). A frequência de aplicação foi semanal, sendo a ARS aplicada
com o auxílio de um regador.
A produção das mudas foi feita em tubetes previamente esterilizados em água quente a
80ºC por 30 segundos (Alfenas et al., 1999). O substrato (SRSU) recebeu uma adubação de
base, constituída por 150 g de N, 300 g de P2O5 e 100 g de K2O por m3 de substrato. A
semeadura direta em tubetes foi realizada por meio de uma “seringa semeadora”, colocandose, em média, cinco sementes por recipiente. Posteriormente, os tubetes foram cobertos com
uma fina camada do substrato utilizado e mantidos à sombra (sombrite 50%) por 10 dias.
O substrato composto por resíduos sólidos urbanos (SRSU) utilizado na presente
pesquisa, apesar de ter sido compostado, acarretou problemas na germinação das sementes.
Com isto, simultaneamente à semeadura em tubetes, realizou-se uma semeadura em uma
sementeira apropriada, composta pelo substrato de resíduos sólidos urbanos (SRSU) e
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material drenante (brita). Após 30 dias, a sementeira apresentou uma quantidade de plântulas
necessárias para a condução do experimento, proporcionando sua repicagem, com o terceiro
par de folhas, para os tubetes. Estas plântulas foram mantidas à sombra (50%) por sete dias,
para o sucesso do seu pegamento.
As adubações nitrogenadas, tanto com a ARS quanto com o adubo mineral, foram
realizadas a cada sete dias, a partir de 10 dias após as práticas culturais (repicagem e desbaste)
até aos 75 dias após a germinação. Intercaladas com a adubação nitrogenada, foram feitas
adubações com potássio, a cada 14 dias, totalizando em 6 e 3 aplicações, respectivamente. A
recomendação utilizada foi composta por 1 kg de sulfato de amônio e, ou, 300 g de cloreto de
potássio em 100 L de água, sendo suficiente para adubação de 10.000 mudas (Gonçalves e
Poggiani, 1996). A disponibilidade de micronutrientes para as mudas foi proveniente do
substrato e da ARS.
As mudas foram irrigadas diariamente com uma lâmina média de 5 mm, parcelada em
três vezes, nos horários de 10, 13 e 16 horas. A irrigação foi realizada por micro aspersores
que apresentaram vazão média de 56,3 L h-1 e uma uniformidade de emissão de 95%.
As fertirrigações com os adubos minerais foram efetuadas com a aplicação da terceira
parcela da lâmina de irrigação (16 horas), sendo aplicados 1,92 L em cada tratamento com
suas respectivas repetições, volume indicado de acordo com o preparo da solução supracitada.
A aplicação da ARS exigiu maior volume para suprir a demanda equivalente de nitrogênio,
com isto, as aplicações foram realizadas com as lâminas da 1.ª e da 3.ª irrigação do dia.
As proporções de ARS forneceram às mudas, além do nitrogênio, outros nutrientes
essenciais. Com isto, fez-se uma correção na adubação de cobertura quanto ao fósforo e ao
potássio correspondente a 100% das suas concentrações fornecidas na proporção ARS5. Essa
adubação complementar foi realizada com fosfato de sódio e cloreto de potássio.
A partir dos 75 dias após semeadura, foi realizada a rustificação das mudas, que consiste
no corte das adubações de cobertura e na diminuição da quantidade de água na irrigação. O
experimento foi montado com 10 tratamentos (Quadro 1).
Quadro 1. Experimento em esquema fatorial 5x2, composto por 10 tratamentos (5 proporções de
ARS complementadas com adubação nitrogenada mineral e 2 idades das mudas), com repetições
diferentes.
Tratamentos
%N
% Adubação
DAS
ARS1 DAS1

0% do N fornecido pela ARS

100% pela adubação mineral

ARS2 DAS1

25% do N fornecido pela ARS

75% pela adubação mineral

ARS3 DAS1

50% do N fornecido pela ARS

50% pela adubação mineral

ARS4 DAS1

75% do N fornecido pela ARS

25% pela adubação mineral

ARS5 DAS1

100% do N fornecido pela ARS

0% pela adubação mineral

ARS1 DAS2

0% do N fornecido pela ARS

100% pela adubação mineral

ARS2 DAS2

25% do N fornecido pela ARS

75% pela adubação mineral

ARS3 DAS2

50% do N fornecido pela ARS

50% pela adubação mineral

ARS4 DAS2

75% do N fornecido pela ARS

25% pela adubação mineral

ARS5 DAS2

100% do N fornecido pela ARS

0% pela adubação mineral

Nota:* DAS1: 75 dias após a semeadura; **DAS2: 90 dias após a semeadura.
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Devido às perdas de algumas repetições no final do experimento, a avaliação das mudas
nas combinações ARS2 e ARS5 foi composta por quatro repetições e as demais por três. O
delineamento experimental adotado para cada substrato foi o de blocos casualizados. A
parcela foi constituída por 48 mudas, das quais 30 corresponderam à área útil e 18 à
bordadura. Foram realizadas duas avaliação correspondentes aos 75 e aos 90 dias após a
semeadura, cada uma composta por 15 mudas.
Aos 75 e 90 dias da semeadura, as mudas foram coletadas para as avaliações das
seguintes características morfológicas e suas relações: altura das mudas (H), diâmetro do
coleto (DC), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR), massa seca total
(MST), relação da altura da muda/diâmetro do coleto (H/DC), relação da massa seca da parte
aérea/massa seca da raiz (MSPA/MSR) e o índice de qualidade de Dickson (IQD). Avaliaramse, também, as concentrações de macronutrientes na folha, no caule e na raiz das plantas.
A altura das mudas foi obtida com a utilização de uma régua milimetrada, medida do
nível do substrato até a ponta das últimas folhas, e o diâmetro do coleto foi medido
utilizando-se um paquímetro digital. A MSPA, a MSR e a MST foram obtidas após a secagem
em estufa com circulação forçada de ar, sob temperatura de 65ºC até atingir massa constante.
Para tal finalidade, separou-se a parte aérea da raiz cortando-se no nível do coleto da planta,
sendo lavadas com água destilada, acondicionadas em embalagens de papel e direcionadas
para a estufa. Após esta operação, o material foi resfriado em um dessecador de sílica gel, em
seguida pesado em uma balança digital (precisão de 0,01 g) para a quantificação da massa da
matéria seca.
O índice de qualidade de Dickson (IQD) foi obtido em função da MST, da H, do DC, da
MSPA e da MSR, segundo a seguinte fórmula (Dickson et al., 1960 apud Carneiro, 1995):




MST

IQD  
MSPA 
 H



MSR 
 DC

[1]

em que:
MST é massa seca total (g); H, altura (cm); DC, diâmetro do coleto (mm); MSPA, massa seca da parte aérea
(g); e MSR, massa seca da raiz (g).

As análises químicas da nutrição da planta foram realizadas após a moagem do material
em moinho tipo Willey de aço inoxidável, conforme metodologia indicada por Silva (2009).
Os dados das variáveis foram submetidos à análise de variância, e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, com a utilização do software
SAEG 9.1 (UFV, 2007).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Características morfológicas das mudas
Os resultados das análises de variância para as características morfológicas mostram que
as proporções de ARS influenciaram apenas na relação massa seca da parte aérea/massa seca
da raiz (MSPA/MSR), e as idades das mudas tiveram influência em todas as características,
exceto na relação altura/diâmetro do coleto (H/DC). A interação proporções ARS-idades das
mudas apresentou significância estatística apenas para a MSPA/MSR.
Provavelmente, a não influência das proporções de ARS na maioria das características
morfológicas pode estar relacionada a uma boa disponibilidade de nutrientes já existentes no
substrato, principalmente os macronutrientes, uma vez que as proporções das adubações de
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cobertura para N, P e K foram as mesmas para as diferentes proporções de ARS. Os valores
médios de todas as características morfológicas, independentemente da significância
estatística, encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1. Valores médios das características morfológicas das mudas com o uso do composto de
resíduos sólidos urbanos em função das proporções de ARS.
Proporção
ARS

H

DC

H/DC

MSPA

MSR

cm

mm

-

ARS1

18,9

1,92

9,83

0,71

0,14

ARS2

18,13

1,88

9,63

0,55

ARS3

18,98

2,01

9,45

ARS4

19,72

1,92

ARS5

19,35

2,04

MST

MSPA/MSR

IQD

-

-

0,84

5,16a

0,056

0,13

0,68

4,22b

0,049

0,60

0,16

0,76

3,76b

0,057

10,27

0,62

0,17

0,78

3,66b

0,056

9,52

0,67

0,16

0,83

4,28b

0,060

g

Nota: ARS1: 0% do N fornecido pela ARS e 100% pela adubação mineral; ARS 2: 25% do N fornecido pela ARS e
75% pela adubação mineral; ARS3: 50% do N fornecido pela ARS e 50% pela adubação mineral; ARS4: 75% do N
fornecido pela ARS e 25% pela adubação mineral; ARS5: 100% do N fornecido pela ARS e 0% pela adubação
mineral. Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste
“Tukey”.

Limites mínimos de altura (15 cm) e diâmetro do coleto (2 mm) são indicados na
literatura para designar se as mudas de eucalipto estão prontas para serem plantadas
(Guerreiro e Colli Júnior, 1984). Apesar de as mudas de E. urophylla não terem sido
influenciadas pelas proporções de ARS, os seus valores de altura foram superiores ao padrão
mínimo estabelecido, porém, o mesmo não foi verificado em relação ao diâmetro do coleto.
Gomes e Paiva (2004) relatam que as mudas devem apresentar valores altos de diâmetro de
coleto para proporcionar melhor equilíbrio do crescimento da parte aérea.
Em geral, as mudas de eucalipto adquiriram maiores alturas e diâmetros do coleto,
resultando em maiores valores da relação entre as duas características (H/DC), e quando este
valor é comparado com o ideal sugerido por Carneiro (1995), encontra-se acima da faixa
adequada (5,4 a 8,1). Segundo Gomes e Paiva (2004), essa relação é importante, e quanto
menor for o seu valor maior será a capacidade de sobrevivência das mudas no campo.
Trigueiro e Guerrini (2003), em produção de mudas de eucalipto em um substrato
alternativo composto por 50% de biossólido e 50% de casca de arroz carbonizada, relataram
que as mudas atingiram altura média de 19,24 cm, diâmetro de colo de 1,62 mm e a relação
H/DC de 13,90. Galbiatti et al. (2007) utilizaram o RSOU em diferentes proporções misturado
com solo para produção de mudas de eucalipto, e concluíram que, para a característica altura,
avaliada aos 79 dias após a semeadura, a crescente adição desse resíduo orgânico aos
substratos (de 20 a 100%) demonstrou efeito negativo proporcional às quantidades utilizadas.
Em relação à massa seca da parte aérea (MSPA), da raiz (MSR) e total (MST), as mudas
atingiram valores médios similares quando comparados com outras pesquisas. Gomes (2001)
relata que as mudas de eucalipto produzidas em tubetes, avaliadas aos 90 dias, atingiram
médias de 0,415 g, 0,205 g e 0,576 g de MSPA, MSR e MST, respectivamente. Trigueiro e
Guerrini (2003), com utilização do substrato composto por 80% de biossólido e 20% de casca
de arroz carbonizada, obtiveram médias de 0,86 g para a MSPA e 0,20 g para a MSR. De
acordo com Fonseca et al. (2002), o maior acúmulo de matéria seca da parte aérea pode ser,
parcialmente, explicado pelo pequeno volume do recipiente, uma vez que ele restringe a
expansão do sistema radicular.
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A relação da massa seca da parte aérea com a massa seca da raiz (MSPA/MSR) foi
superior nas mudas submetidas à proporção ARS1, diferindo estatisticamente das demais
proporções. De forma geral, as mudas apresentaram um menor ganho em massa nas raízes,
resultando, assim, em maiores valores na relação MSPA/MSR. A maior média dessa relação
apresentada na proporção ARS1 não se harmoniza com o valor proposto por Brissette (1984,
apud Cruz et al., 2006), que estabelece 2,0 a melhor relação entre a massa seca da parte aérea
e a massa seca de raiz. Paiva e Gomes (1993) relatam que maiores quantidades de N causam
desequilíbrio na proporção massa da parte aérea/massa da raiz, favorecendo o crescimento da
parte aérea.
As diferentes proporções de adubo mineral e adubo orgânico também não exerceram
influência no Índice de Qualidade de Dickson das mudas (IQD). Marana et al. (2008) relatam
um valor médio referente ao IQD em mudas de café de 0,21, adubadas com 10 kg de adubo de
liberação lenta por m³ de substrato. Nesta pesquisa, foram encontrados valores médios por
volta de 0,05, condizentes com outros valores determinados em estudos com mudas de
eucalipto por Krolow (2007). Este autor obteve IQD variando de 0,0125 a 0,13, com a
utilização de diferentes misturas compostas por vermicomposto de esterco de bovinos,
vermicomposto de esterco de ovinos, vermicomposto de lodo de parboilização do arroz,
resíduo de alimentos, resíduo de frutas e casca de arroz carbonizada, além do Plantmax®.
Em cada idade das mudas, independentemente das proporções de ARS, as médias das
características morfológicas avaliadas foram significativamente maiores pelo teste “F”, em
nível de 1% de probabilidade, na fase indicada para plantio, aos 90 dias após a semeadura,
com exceção da H/DC (Tabela 2). Com a análise dessas características, pode-se inferir que as
mudas com 90 dias de idade estão aptas ao plantio. Aos 75 dias tem-se como limitação ao
plantio um menor desenvolvimento do diâmetro do coleto, além dos menores acúmulos de
massa nas mudas.
Tabela 2. Valores médios das características morfológicas das mudas em função da sua idade aos 75 e
90 dias após a semeadura.
Idades das mudas

H

DC

H/DC

MSPA

MSR

dias1

Cm

mm

-

DAS1

16,25b2

1,68b

9,69a

0,49b

0,13b

DAS2

21,63a

2,22a

9,72a

0,74a

0,16a

MST

MSPA/ MSR

IQD

-

-

0,62b

3,86b

0,046b

0,91a

4,62a

0,063a

g

Nota: 1 - Dias após a semeadura: DAS1 (75 dias) e DAS2 (90 dias); 2 - Médias seguidas pela mesma letra na coluna
não diferem entre si, a 1% de probabilidade, pelo teste “F”.

3.2. Avaliação do estado nutricional das mudas
As análises estatísticas evidenciaram que as concentrações de potássio (K) e enxofre (S)
na folha, e de apenas enxofre (S) no caule e na raiz, foram afetadas pelas proporções de ARS.
Verifica-se que a idade das mudas proporcionou significância estatística para quase todas as
variáveis avaliadas na folha, exceto para o enxofre (S) e o magnésio (Mg); no caule, com
exceção do fósforo (P) e cálcio (Ca); e na raiz, com exceção apenas do potássio (K). Observase, ainda, que houve efeito significativo na interação proporções de ARS-DAS apenas para o
nitrogênio no caule. Os valores médios referentes às concentrações de macronutrientes
obtidos nas diferentes partes das mudas, em função das proporções de ARS, encontram-se na
Tabela 3.
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Tabela 3. Valores médios de macronutrientes determinados nas diferentes partes das mudas com a
utilização do composto de resíduos sólidos urbanos em função das proporções de ARS.
g kg-1
Proporção
ARS

Folha
N

P

K

S

Ca

Mg

ARS1

27,24

2,76

17,58a

2,26a

7,04

2,54

ARS2

27,85

2,83

16,35ab

2,41a

7,27

2,62

ARS3

26,95

2,56

14,51bc

2,19a

7,22

2,57

ARS4

26,91

2,68

14,64bc

2,18a

7,50

2,74

ARS5

26,39

3,00

13,16c

1,49b

7,67

2,96

Caule
ARS1

13,40

4,41

19,93

1,66a

12,08

2,27

ARS2

15,50

4,23

20,49

1,59ab

12,54

2,15

ARS3

13,14

3,90

19,65

1,48ab

10,07

2,02

ARS4

13,40

4,27

21,66

1,29b

10,89

2,08

ARS5

14,7

4,73

21,86

0,93c

10,92

2,30

Raiz
ARS1

13,10

2,31

5,41

1,97a

11,84

2,52

ARS2

13,33

2,01

5,39

1,69ab

10,36

2,38

ARS3

12,01

1,95

6,07

1,44abc

8,9

2,30

ARS4

11,85

2,04

6,84

1,28bc

9,59

2,34

ARS5

12,17

2,21

5,94

0,98c

10,83

2,50

Nota: ARS1: 0% do N fornecido pela ARS e 100% pela adubação mineral; ARS 2: 25% do N fornecido pela ARS
e 75% pela adubação mineral; ARS3: 50% do N fornecido pela ARS e 50% pela adubação mineral; ARS4: 75%
do N fornecido pela ARS e 25% pela adubação mineral; ARS5: 100% do N fornecido pela ARS e 0% pela
adubação mineral. Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade,
pelo teste “Tukey”.

Analisando a Tabela 3, verifica-se que, diante das proporções de ARS, a composta por
100% do adubo mineral (ARS1) apresentou maior concentração de K nas folhas, a qual não se
diferenciou, apenas, da ARS2. Observa-se ainda que a concentração de enxofre translocado
para as diferentes partes da muda, no presente caso, folha, caule e raiz, foi inferior com a
proporção ARS5. Esse nutriente fornecido pela ARS e pelo substrato proporcionou boa
absorção pelas mudas, visto que a concentração foliar atingida com a proporção ARS4 não
difere da apresentada pelas plantas submetidas à ARS1, em que se forneceu às mesmas 100%
de sulfato de amônio como fonte de S. Nota-se que o S apresentou maiores teores nos tecidos
foliares. Augusto et al. (2007) encontraram concentrações foliares de enxofre próximas das
obtidas neste estudo, apresentando médias de 1,80 e 2,10 g kg-1 em tratamento convencional e
no tratamento com água residuária proveniente do tratamento biológico de esgotos
domésticos, respectivamente.
As concentrações de macronutrientes obtidas na análise das diferentes partes das mudas,
aos 75 e 90 dias de idade, encontram-se na Tabela 4. Constata-se que, aos 75 dias, as médias
foram iguais ou superiores às de 90 dias, ou seja, antes da fase de rustificação. O manejo
realizado na rustificação das mudas proporcionou uma redução nas concentrações dos
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macronutrientes determinadas nas plantas em virtude do efeito de diluição, causado pelo
aumento na produção de massa seca.
Tabela 4. Valores médios dos macronutrientes na folha, no caule e na raiz das mudas em função da
idade aos 75 e 90 dias após a semeadura.
g kg-1
Folha

Idade das mudas
dias1
N

P

K

S

Ca

Mg

DAS1

28,91a

2

3,24a

18,41a

2,27a

7,85a

2,79a

DAS2

25,34b

2,35b

12,45b

2,20a

6,69b

2,61a

Caule
DAS1

15,85a

4,54a

21,81a

1,46a

11,41a

2,54a

DAS2

12,46b

4,12a

19,84b

1,29b

11,14a

1,80b

Raiz
DAS1

14,25a

2,53a

5,52a

1,84a

12,78a

3,12a

DAS2

10,88b

1,66b

6,24a

1,08b

7,94b

1,72b

1

Nota: - Dias após a semeadura: DAS1 (75 dias) e DAS2 (90 dias); Médias seguidas pela mesma letra na coluna
não diferem entre si, a 1% de probabilidade, pelo teste “F”.

Em geral, observam-se maiores concentrações de N, S e Mg nas folhas, uma vez que
estes elementos participam da constituição de moléculas de clorofila (Souza e Fernandes
2006; Vitti et al., 2006). No caule, houve maiores concentrações de fósforo e de potássio, e na
raiz, maior concentração de Ca.
Com a finalidade de estabelecer critérios nutricionais de qualidade das mudas, analisamse concentrações dos nutrientes existentes nas folhas, e com o auxílio de valores adequados já
determinados, faz-se a avaliação do estado nutricional das plantas. Nesta pesquisa, os valores
médios foram comparados com as faixas indicadas adequadas por Dell et al. (1995) para
macronutrientes.
As concentrações foliares de N e P nas duas idades avaliadas nas mudas foram
consideradas adequadas, conforme as faixas estabelecidas. O mesmo não foi verificado para o
K, pois sua concentração na folha estava um pouco acima da faixa adequada aos 75 dias e um
pouco abaixo do limite mínimo aos 90 dias. As concentrações obtidas desses macronutrientes
foram superiores às encontradas por Barroso et al. (2000) aos 75 dias após a semeadura com o
substrato alternativo composto por bagaço de cana-de-açúcar + torta de filtro de usina
açucareira – BT+N (3:2, v:v) + 6 g kg-1 de N. Na avaliação das mudas realizada aos 90 dias,
as concentrações de N, P e K nas folhas estavam próximas às encontradas por Augusto et al.
(2007) ao utilizar água residuária provinda do tratamento biológico de esgotos domésticos na
produção de mudas de Eucalyptus grandis.
Considerando o estado nutricional das mudas nas duas idades avaliadas, verifica-se que
elas apresentaram um aspecto nutricional favorável quanto a macronutrientes. Neste caso,
propriedades físicas e químicas do substrato SRSU foram favoráveis para uma boa
disponibilidade de nutrientes às mudas, visto que a maioria das concentrações nos diferentes
compartimentos das mudas não foi influenciada pelas proporções de ARS.
Ainda com relação aos resultados da análise estatística, pode-se verificar que houve
interação proporções de ARS-idade das mudas somente para o nitrogênio obtido no caule
(Tabela 5). Nota-se que as concentrações de N no caule foram maiores na avaliação aos 75
dias para a proporção ARS1 e para a ARS2, tendo apresentado diferença estatística, em nível
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de 1% de probabilidade, pelo teste “F”, quando comparadas às médias determinadas aos 90
dias. As médias apresentadas pelas plantas submetidas às diferentes proporções de ARS aos
75 dias não apresentaram diferença entre si. Aos 90 dias, maior concentração de N no caule
foi observada nas plantas submetidas à proporção ARS5, diferindo apenas da média
apresentada pela ARS1. Apesar da ocorrência dessa interação, os fatores proporções de ARS e
idade das mudas não agiram conjuntamente sobre o desenvolvimento das plantas para a
maioria das características estudadas.
Tabela 5. Valores da análise do desdobramento da interação entre proporções de ARS e idades das
mudas para o nitrogênio no caule.
Proporções de ARS (g kg-1)

Idades das mudas
dias1

ARS1

ARS2

ARS3

ARS4

ARS5

DAS1

17,00aA2

18,28aA

14,27aA

14,32aA

14,88aA

DAS2

9,80bB

12,71abB

12,01abA

12,49abA

14,51aA

Nota:1 - Dias após a semeadura: DAS1 (75 dias) e DAS2 (90 dias); Médias seguidas de pelo menos uma mesma
letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si, em nível de 5% de probabilidade, pelo teste
de Tukey.

A proporção ARS3 (50% de ARS) seria a mais indicada para a adubação das mudas de
Eucalyptus urophylla, pois são verificadas maiores concentrações para a maioria dos
nutrientes avaliados nas diferentes partes das mudas que não diferem estatisticamente da
maior média apresentada pela proporção ARS1 para macronutrientes e ARS5 para
micronutrientes.

4. CONCLUSÕES
A proporção de 50% de ARS é a que resulta em maiores concentrações de nutrientes nas
mudas nas mudas de eucalipto cultivadas com o composto de resíduos sólidos urbanos.
As mudas atingem padrões morfológicos adequados para o plantio no campo aos 90 dias
após a semeadura.
Aos 75 e 90 dias após a semeadura, as mudas apresentam teores adequados para a
maioria dos nutrientes.
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RESUMO
Eucariontes unicelulares são abundantes na maioria dos ambientes aquáticos,
contribuindo de várias maneiras nos ecossistemas, tais como produtores, consumidores
primários e secundários, exercendo um importante papel no declínio e controle de
comunidades bacterianas e ciclagem de nutrientes. O objetivo desse estudo foi descrever a
riqueza e distribuição de eucariontes unicelulares no córrego Ponta Porã e seus principais
afluentes, buscando possíveis relações com a qualidade de suas águas nos locais amostrados.
Foram selecionados seis locais de coleta, considerando: nascentes (L1 e L2), jusante (L5 e
L6) e a principal fonte poluidora (L3). Foram utilizadas análises de similaridade e
correspondência canônica para avaliar as relações entre riqueza e distribuição dos organismos
para as variáveis abióticas (oxigênio dissolvido, pH, temperatura, turbidez e condutividade).
A riqueza foi relacionada com o aumento de sedimento orgânico e inorgânico, oriundos da
decomposição e erosão. Foi verificada uma variação na distribuição dos gêneros, com
predominância discreta de organismos ciliados, sendo alguns gêneros indicadores de
ambientes eutrofizados. As presenças de Vorticella, Saprodinium, Paramecium, Metopus e
Chilodonella sugerem um ambiente que varia de polissapróbio a oligossapróbio. Gêneros
como Urostyla, que tem sido usado como indicador de qualidade da água, o flagelado
Cercomonas, que possui uma ampla dispersão em ambientes aquáticos, Didinium, um ciliado
predador amplamente disperso, Synura, uma crisófita sensível a pH básico e altas
temperaturas, e Amoeba, mais frequentemente encontrados em águas limpas ou em processo
de depuração, podem ser pressupostos de recuperação ambiental, visto que são gêneros
também registrados nos locais menos impactados.
Palavras-chave: Centro-oeste brasileiro, ciliados, erosão, eutrofização, impactos ambientais.

Richness and distribution of unicellular eukaryotes in three streams
under anthropic influence, Ivinhema City, Mato Grosso do Sul State,
Brazil
ABSTRACT
Unicellular eukaryotes are abundant in most aquatic environments and contribute in
several ways to ecosystems. For example, they act as producers, as primary and secondary
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consumers, and they aid in the decrease and control of bacteria communities and in nutrient
cycling. The aim of this study was to describe the abundance and distribution of unicellular
eukaryotes in Ponta Porã stream and in its main tributary streams, as well as possible
relationships between their presence and water quality on the sampled sites. We selected six
sites (locals), considering headwaters (L1 and L2), downstreams (L5 and L6) and the main
pollution source (L3). We used similarity and canonical correspondence analysis to evaluate
relationships between microorganism abundance and distribution to abiotic variables
(dissolved oxygen, pH, temperature, turbidity and conductivity). Abundance was related to
the increase of organic and inorganic sediment due to decomposition and erosion. We had a
variation on the genera distribution, with slight predominance of ciliates, and some genera
used as eutrophicated environmental indicators. The presence of Vorticella, Saprodinium,
Paramecium, Metopus and Chilodonella suggests an environment ranging from polysaprobic
to olygosaprobic. Urostyla, that has been used as water quality indicators, the flagellate
Cercomonas, that has broad dispersion in aquatic environments, Didinium, a ciliate predator
widely dispersed, Synura, a chrysophyte sensitive to basic pH and high temperatures, and
Amoeba, frequently found in clean or in depuration process waters, may suggest a
recuperating environment, since they are also found on lesser impacted sites.
Keywords: Brazilian Midwest, ciliates, erosion, eutrophication, environmental impacts.

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas têm-se multiplicado iniciativas no sentido da recuperação de áreas
degradadas, com interesses voltados na restauração da paisagem natural. Os motivos, além
das questões históricas, estéticas e paisagísticas visando atividades turísticas, são também
voltados aos aspectos econômicos de conservação de recursos hídricos, melhoria do
microclima, recuperação do potencial econômico (i.e. biotecnologia, plantas medicinais,
madeiras, ornamentais, frutíferas) e de atendimento às exigências legais (Brasil, 2002).
Entretanto, além dos fatores econômicos e estéticos, uma disposição de alerta necessita fazer
parte da consciência pública, no que diz respeito à perda de biodiversidade. Com esse intuito,
diversos programas visando à conservação têm sido propostos, e fortes investimentos são
requeridos em níveis globais, regionais e locais para mitigar esta situação (Millennium
Ecosystem Assessment, 2005), e para que esses esforços se tornem representativos o
monitoramento ambiental de áreas conservadas e sob influência antrópica se faz necessário
(Buss et al., 2008).
O desmatamento em áreas de encostas e matas ciliares para construções urbanas, plantio
de monoculturas e pecuária extensiva são os principais responsáveis pela efetiva perda de
diversidade taxonômica e funcional em comunidades biológicas aquáticas (Norris, 2008). A
alteração física da paisagem (estrutura de habitat) por lançamentos de efluentes e dejetos
oriundos dessas alterações causam a eutrofização de córregos e lagos devido a altas taxas de
nutrientes (Carpenter et al., 1998). Esses nutrientes dissolvidos, como nitrogênio e fósforo,
em altas concentrações podem estimular a produtividade e alterar a composição elementar da
biota aquática, em primeira instância, dos microrganismos autótrofos e heterótrofos (Bowman
et al., 2005), pois quando os valores de nutrientes excretado é alto e o valor limitante de
nutrientes é conservado a comunidade zooplanctônica pode modificar as taxas de nutrientes
do fitoplâncton através da herbivoria e reciclagem dos nutrientes (Elser e Urabe, 1999; Pereira
et al., 2011), com isso os efeitos dos poluentes vão se dissipando ao longo do corpo d’água,
impulsionados por flutuações de curta ou longa duração que têm impacto na organização, na
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sucessão temporal e espacial das comunidades de microrganismos aquáticos (Tundisi et al.,
2002).
Eucariontes unicelulares são abundantes na maioria dos ambientes aquáticos, possuem
importantes papeis em ecossistemas aquáticos, tais como produtores, consumidores primários
e secundários (Jiang et al., 2012) exercendo um importante papel no declínio e controle de
comunidades bacterianas (Corno e Jürgens, 2008; Glücksman et al., 2010), seja pela predação
ou por competição por recursos. Dentre os sete supergrupos de protistas os mais diversos são
Stramenopiles, com aproximadamente 25.000 morfoespecies descritas, Alveolata, Rhizaria, e
Archaeplastida, somando cerca de 10.000 espécies descritas, contra pouquíssimas espécies
catalogadas para Amoebozoa (~2.400), Excavata (~2.300), e Opisthokonta unicelulares
(~300) (Pawlowski et al., 2012). Entretanto, a taxonomia desse grupo tem sido
constantemente revisada com auxílio de técnicas moleculares e atualmente tem levado alguns
autores a adotarem grupos hierárquicos sem uma designação formal, como filos, classes,
ordens (Adl et al., 2005), por serem mais flexíveis a posteriores mudanças, visto que alguns
grupos não podem ser simplesmente determinados como autótrofos ou heterótrofos, pois
muitos heterótrofos formam simbioses com espécies fotossintéticas e muitas espécies
fotossintéticas também são fagotróficas e osmotróficas (Adl et al., 2005). Algumas dessas
espécies podem ser usadas como indicadoras de ambientes eutrofizados, pois respondem
rapidamente a alterações nas variáveis abióticas como, oxigênio dissolvido, turbidez, pH,
condutividade elétrica e temperatura (Bark, 1981; Paiva e Silva-Neto, 2004), além de absorver
todos os compostos dissolvidos na água e sedimento (Elser e Urabe, 1999).
Atualmente há duas abordagens técnicas predominantes para o uso de eucariontes
unicelulares em programas de monitoramento: (1) o estudo da comunidade, com coletas
diretas nos ambientes de interesse e trabalhos experimentais, com manutenção de criadouros;
e (2) testes toxicológicos em ambiente controlado e espécies previamente selecionadas (Lynn
e Gilron, 1992). A segunda abordagem oferece a exatidão de seus resultados e parece mais
interessante quando seu objetivo é testar compostos específicos sobre a comunidade, no
entanto, para aplicabilidade desses testes são necessárias informações sobre essa comunidade,
sua diversidade e distribuição para posterior seleção das mesmas. Sabe-se que a estrutura da
comunidade é determinada pelo crescimento, reprodução e competição entre os indivíduos,
por recursos naturais disponíveis, bem como pela influência das variáveis abióticas do
ambiente. Para Bark (1981), a distribuição espacial e temporal da comunidade planctônica em
ambientes naturais, está intimamente relacionada com as características físicas e químicas da
água, tais como temperatura e oxigênio dissolvido. Jiang et al. (2012) encontrou fortes
relações entre a distribuição espacial de protistas e as variáveis ambientais na baía de
Jiaozhou, na China, assim como Stewart et al. (1986) e Skinner et al. (2001), que descreveram
significativas relações negativas entre riqueza de eucariontes unicelulares para condutividade
e positivas para oxigênio dissolvido em lagos, então é esperado que a riqueza e distribuição de
táxons sejam ponderadas pela variação de características físico-químicas, tais como pH,
temperatura e condutividade, e que essa variação determine a presença ou ausência de táxons
considerados indicadores (Paiva e Silva-Neto, 2004)
Este trabalho teve como objetivo descrever a riqueza e distribuição da comunidade de
eucariontes unicelulares no complexo fluvial Ponta Porã-Franco-Azul, principais córregos da
cidade de Ivinhema, buscando possíveis relações entre a variação taxonômica e a qualidade da
água nos locais coletados. Situado a sudeste do Estado de Mato Grosso do Sul, na Bacia
Hidrográfica do Rio Ivinhema, o município não dispõe de sistema de captação de água pluvial
adequado que comporte toda sua drenagem, o que culmina no assoreamento e contaminação
desses córregos.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo e coleta de dados
Os córregos estudados estão inseridos em uma matriz de pastagem sendo o Ponta Porã o
mais afetado. O córrego Ponta Porã está situado na região leste da cidade de Ivinhema, Mato
Grosso do Sul, e segue seu curso sinuoso por aproximadamente 11 km, encontrando-se com o
córrego Franco em seu trajeto e tendo como foz o córrego Azul (Figura 1). Este corpo d’água
recebe grande parte das águas pluviais do município, e apresenta graves problemas erosivos
devido a esses despejos. Para definição dos locais de coleta foi considerado (1) áreas de
nascente, (2) a principal fonte poluidora e (3) áreas de jusante. Nesse sentido, foram
selecionados seis locais (L) de coleta, sendo três no córrego Ponta Porã, principal córrego
afetado (L2: nascente próxima a BR 376, sentido Nova Andradina; L3: que recebe a
drenagem de esgoto pluvial; e L4, após o encontro com o córrego Franco), dois no córrego
Franco, seu principal afluente (L1: uma de suas nascentes e L5: antes de se encontrar com o
Ponta Porã), e um no córrego Azul (L6), na foz do Ponta Porã (Figura 1).

Figura 1. L1, nascente do córrego Franco (A); L3, calha da galeria do esgoto pluvial quebrada,
córrego Ponta Porã (B); L4, Ponta Porã e L5, Franco (C); L6, córrego Azul (D).

As coletas foram realizadas mensalmente entre agosto de 2003 a maio de 2004 nos
períodos de seca e chuvas. Essa periodicidade é importante, pois a comunidade protista sofre
oscilações quantitativas dentro de um conjunto estável de táxons que estão presentes durante
todo o ano, entretanto, táxons presentes em um mês podem estar totalmente ausentes no
seguinte sendo substituídos por um conjunto diferente de táxons anteriormente ausentes
(Nolte et al., 2010). As variáveis abióticas (oxigênio dissolvido, pH, temperatura, turbidez e
condutividade) foram medidas através de sonda multiparâmetro Hanna®, Modelo HI 9828.
Para a amostragem dos microrganismos foram realizadas seis unidades amostrais em
cada local, coletadas aleatoriamente, três na coluna d’água e três no sedimento, com o auxílio
de um recipiente com 5 litros de capacidade e filtradas em uma rede de zooplâncton com 40
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μm (APHA, 1992), totalizando 30 L de água filtrada. A matéria orgânica resultante de cada
filtragem corresponde a 150 ml (volume do copo acoplado à rede). Esse processo foi repetido
6 vezes (900 ml) e seu volume foi acondicionado em frascos de polietileno com 1 litro de
capacidade e refrigerados até a sua chegada ao laboratório. Após 24 horas de decantação,
alíquotas de 1 ml do filtrado foram retiradas das amostras com o auxílio de pipeta, os
indivíduos foram identificados, sob microscópio óptico, a contagem e identificação dos
mesmos foi encerrada quando totalizados 300 indivíduos por taxon, ou após analisados 5 ml
de amostra.
Para a identificação dos organismos foram utilizadas chaves dicotômicas e diagnoses
baseadas em Kudo (1971), Branco (1986), Schrenk e Bardele (1991) e Matheus et al. (1995).
As denominações de gêneros foram baseadas na taxonomia clássica, porém inserindo esses
gêneros nos grandes grupos sugeridos por Myl’nikov e Karpov (2004) e Adl et al. (2005). Na
ausência de dados taxonômicos atualizados publicados em periódicos, o banco de dados do
Sistema de Informações Taxonômicas Integradas (ITIS –Integrated Taxonomic Information
System - http://www.itis.gov) foi consultado.
2.2. Análises estatísticas
A riqueza foi estimada pelo método Jackkinfe (Heltshe e Forrester, 1983). Uma análise
de similaridade foi realizada entre os locais de coleta, baseada na distribuição taxonômica,
utilizando o coeficiente de Jaccard, indicado para dados binários (presença/ausência), e
método UPGMA de agrupamento para a construção do dendograma (Legendre e Legendre,
1998). A distorção na matriz original dos dados foi testada calculando o coeficiente de
correlação cofenética (Sokal e Rohlf, 1962). Considerando que as variáveis abióticas estão em
escalas numéricas diferentes foi aplicado um log-normal para padronizar os valores e utilizada
análise de correspondência canônica (CCA), (Ter Braak, 1986) para testar a relação entre as
variáveis e a distribuição de microrganismos, para as quais os valores de p foram obtidos por
aleatorização (999 permutações), por meio de regressões (Oksanen, 2011). As análises foram
realizadas na plataforma R (R Core Team, 2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo de seu curso o córrego Ponta Porã apresenta total degradação da mata ciliar,
não muito diferente dos córregos Franco e Azul. Diversos artigos têm relacionado a falta de
cobertura florestal com baixos índices de biodiversidade e baixa qualidade da água (Meybeck
et al., 1996), problemas comuns de córregos localizados em áreas de agricultura e pecuária
(Norris, 2008).
Em alguns trechos, da área estudada, existem propriedades rurais que estão perdendo
área produtiva em decorrência de processos erosivos, por falta de um sistema de manejo
adequado do solo como, por exemplo, a construção de curvas de nível (Capeche et al., 2008).
Essa área encontra-se na região dos Planaltos Arenitico-Basálticos Interiores, onde localmente
dominam relevos planos elaborados pela erosão e pela ação fluvial. O solo da região é do tipo
latossolo vermelho distroférrico com poucas áreas de argila vermelha e amarela, o que facilita
a formação de grandes erosões (Mato Grosso do Sul, 2011), que levam ao assoreamento em
determinados trechos do córrego. O local com maior influencia antrópica é L3, onde o
manancial atua como corpo receptor da água pluvial do município, a qual além da água de
escorrimento superficial traz também o despejo de esgoto clandestino. O volume de água em
períodos de chuva comprometeu a estrutura da calha, rompendo-a, e arrastando suas partes
para o leito do córrego, resultando em voçorocas, e assoreamento nesse trecho (Figura 1B).
Esse local apresentou a condutividade mais alta e menor porcentagem de oxigênio (Tabela 1).
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A condutividade elétrica é considerada uma importante variável na caracterização de corpos
d’água, a qual se altera quando há despejo de resíduos contaminantes (Esteves, 1998).
Tabela 1. Coordenadas e médias dos valores obtidos para as variáveis abióticas.
Locais

Latitude

Longitude

pH

Oxigênio
Condutividade
Turbidez Temperatura
Dissolvido
-1
(mS/cm )
(UNT)
(ºC )
(%)

L1

22°19'29,01"S 53°47'44,96"W

6,5

0,019

60,15

0,012

19,26

L2

22°19'3,48"S

5,7

0,016

79,05

0,018

23,75

L3

22°18'40,42"S 53°48'41,26"W 6,08

0,081

51,8

0,032

22,86

L4

22°18'8,19"S

53°48'25,24"W 6,08

0,060

72,6

0,075

22,9

L5

22°18'9,80"S

53°48'24,82"W

5

0,013

73,2

0,014

21,23

L6

22°14'37,15"S 53°47'47,20"W

6,3

0,017

71,75

0,074

21,84

53°48'52,94"W

Em corpos d’água eutróficos, ricos em matéria orgânica pode haver em alguns
momentos, uma queda nos valores de oxigênio dissolvido, devido à atividade metabólica dos
organismos (Allan e Castillo, 2007). Esse padrão físico-químico se repetiu em L4, refletindo
os efluentes urbanos despejados próximos a L3 e que ainda não se depuraram (Alberto e
Ribeiro-Filho, 2012). O pH encontrou-se abaixo da média normal do córrego em L5, esse
local é um ambiente de águas lênticas, o que facilita a deposição de sólidos suspensos,
aumentando a acidez sem alterar sua turbidez. Em L6, local de maior assoreamento,
evidencia-se a presença de árvores mortas em torno da área amostrada (Figura 1D), nesse
local a turbidez foi mais alta e apresentou também a maior riqueza, L4 teve o menor número
de táxons, enquanto nos outros locais a riqueza foi homogênea (Tabela 2).
Entretanto, foi verificada uma variação na distribuição espacial dos gêneros, com
predominância discreta de organismos ciliados. A análise de similaridade (correlação
cofenética = 0,895, p<0,01) apontou dois grupos principais, o grupo I, formado por L2 e L5, e
grupo II, composto por L3-L4 e L6 (Figura 2A). No grupo I, o gênero Euplotes foi coletado
apenas em L2 e L5, enquanto que Didinium ocorreu em L2, L5 e L6. Dentre os locais
responsáveis pela formação do grupo II, L3 e L4 encontram-se em áreas de maior influência
antrópica, com os maiores valores de condutividade registrados (Tabela 1). Saprodinium foi o
principal responsável pela formação do grupo II, pois foi registrado apenas nesses três locais.
Esse gênero está inserido na ordem Odontostomatida que tem sua distribuição em ambientes
sapróbios e livres de oxigênio (Schrenk e Bardele, 1991). O gênero Chilodonella, com
algumas espécies que infectam peixes, causando excessiva secreção de muco (Klinger e
Floyd, 2009), foi registrado apenas em L3 e L6, este último local, além de apresentar gêneros
registrados para os outros locais também contou com gêneros encontrados apenas nesse local
(Amoeba, Entosiphon e Metopus), o que também influenciou sua posição dentro do grupo II
na análise de similaridade (Figura 2A). O local 1 (L1), uma área de nascente, manteve-se
separado dos principais grupos (Figura 2A) pois apresentou uma fauna mais peculiar, como
clorofitas (Chlorogonium) e Euglenofitas (Euglena), flagelados autótrofos, comuns em águas
com baixa turbidez e condutividade, além do ciliado Spirostomum (Figura 2B, Tabela 2), esse
gênero tem sido associado a ambientes com pH neutro a básico (Elton, 2001).
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Figura 2. (A) Dendograma representando os locais de coleta baseado na distribuição de gêneros
utilizando a distância de Jaccard e método UPGMA de agrupamento. Coeficiente de correlação
cofenética = 0,895, p<0,01, e (B) Diagrama de dispersão da análise de correspondência canônica
(CCA) entre a distribuição de protozoários e as variáveis ambientais nos locais amostrados.

A soma dos dois primeiros eixos da CCA explicaram 62,8% da variação na distribuição
da riqueza de microrganismos, mas, apenas a turbidez esteve significativamente relacionada
(Figura 2B, Tabela 3). De um modo geral esses resultados indicam uma relação positiva entre
o aumento da turbidez e a riqueza de táxons nos locais amostrados. Embora não tenhamos
avaliado nenhuma proporção de matéria orgânica suspensa, pode-se inferir que o aumento da
turbidez foi decorrente do aumento de recursos de origem orgânica oriundos de despejos
urbanos (L3 e L4) e da decomposição (L6). Entretanto, os locais L3 e L4, ambos com elevada
taxa de turbidez, apresentaram os menores valores de riqueza, mas alta taxa de condutividade,
o que corrobora com autores de diferentes gerações como Stewart et al. (1986), que com base
em análises multivariadas encontraram fortes relações entre riqueza e diversidade de protistas
com pH, oxigênio dissolvido e condutividade em lagos e áreas de enchentes, Skinner et al.
(2001), que relacionaram a queda na riqueza de protistas e invertebrados com o aumento da
condutividade elétrica em períodos de cheia e Dias et al. (2008), que detectaram fortes
relações entre a condutividade e diversidade de protistas em áreas de esgoto de diferentes
vazões.
Embora nossa analise tenha sido não significativa (5% de probabilidade) para as demais
variáveis, as chances de variáveis como Temperatura (R2 = 68,1 %) e pH (R2 = 66,8%)
interferirem na distribuição de gêneros foram de 74,7 e 70,5 % respectivamente (valor de p a
1% na Tabela 3). Gêneros como Urostyla e Litonotus tiveram relação positiva com pH,
enquanto que Stylonychia, Cercobodo e Didinium foram negativamente relacionados com a
temperatura média (Figura 2B). Diversos são os motivos para esses resultados, entre eles:
influência de variáveis não avaliadas nesse trabalho como taxas de nutrientes e produtos
clandestinos liberados junto ao esgoto pluvial (que contribuiu no aumento da condutividade
nesses locais) e ruídos originados nas análises estatísticas (n amostral, valores extremos de
algumas variáveis abióticas, como turbidez e condutividade).
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Tabela 2. Lista de gêneros e riqueza total registrada para os seis locais amostrados.
Grupo
Amoebozoa
Tubulinida
Cercozoa
Cercomonadida
Ciliophora
Armophorea
Heterotrichida
Rabdophorina

Gênero

1

2

Local
3
4

5

Amoeba

6

X

Cercomonas

X

Metopus
Spirostomum

X

X

X
X

X

Didinium
Dileptus
Litonotus
Oligohymenophorea Glaucoma
Paramecium
Urocentrum
Vorticella
Spirotricha
Euplotes
Oxytrichia
Saprodinium
Stylonychia
Urostyla
Chilodonella
Phyllopharyngea
Chlorophyta
Chlorogonium
Chlorophyceae
Euglenozoa
Euglena
Euglenea
Heteronematina
Entosiphon
Peranema
Stramenopiles
Synura
Synurales
Riqueza

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
9

9

X
X

X

7

5

X
9

X
14

Tabela 3. Importância das variáveis ambientais para os eixos 1 e 2, autovalores e
porcentagem de variação explicada na análise de correspondência canônica (CCA).

Variáveis
pH
Condutividade
Oxigênio Dissolvido
Turbidez
Temperatura
Autovalores
Proporção explicada (%)

Eixo 1

Eixo 2

R2

Valor de p

-0,473
0,999
0,824
0,631
0,889
0,533
0,388

0,880
-0,004
-0,566
0,775
-0,456
0,329
0,240

0,668
0,070
0,232
0,886
0,681
-

0,295
0,964
0,700
0,037
0,253
-
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4. CONCLUSÃO
Para esse estudo, a riqueza esteve relacionada com o aumento de sedimento orgânico e
inorgânico, oriundos da decomposição e erosão. L1 apresentou riqueza equivalente à maioria
dos demais locais, entretanto, a composição taxonômica foi distinta (Tabela 2, Figura 2B).
Dos organismos encontrados foram, em todos os pontos, os ciliados que predominaram, este
grupo é muito comum tanto em águas do tipo oligossapróbia a polissapróbia, sendo alguns
gêneros usados como indicadores de ambientes eutrofizados (Branco, 1986; Paiva e SilvaNeto, 2004), como é o caso de Vorticella, Saprodinium (encontrados em L3), Paramecium
(em L5), Metopus (apenas em L6), e Chilodonella (registrado em L4 e L6), que sugerem um
ambiente que varia de polissabróbio a oligossapróbio (Paiva e Silva-Neto, 2004). Gênero
como Urostyla, que tem sido usado como indicador de qualidade da água (Berger, 2006), o
flagelado Cercomonas, que possui uma ampla dispersão em ambientes aquáticos (Myl’nikov
e Karpov, 2004), Didinium, um ciliado predador amplamente disperso, Synura, uma crisófita
sensível a pH básico e altas temperaturas (Wujek e Dziedzic, 2005) em L6 podem ser
pressupostos de recuperação, visto que são gêneros também registrados nos locais menos
impactados (L1 e L2), além de Amoeba, mais frequentemente encontrados em águas limpas
(Branco, 1986), ou em processo de depuração, como L6, a aproximadamente 10 km de L3.
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RESUMO
A perda de solo por erosão hídrica é a principal causa da degradação do solo no Brasil.
No entanto, a erosão pode ser reduzida pela presença da vegetação. O cálculo do Índice de
Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN) permite avaliar o vigor vegetativo de culturas
ou vegetação natural o que facilita a identificação de áreas com cobertura vegetal. Esta
informação é muito importante para identificar o fenômeno que pode estar ocorrendo em uma
determinada área, especialmente aqueles relacionados à degradação do solo por erosão
hídrica. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o índice de cobertura vegetal por IVDN e
verificar a precisão utilizando o Índice de Cobertura (IC) de Stocking, na sub-bacia das
Posses, a qual pertence ao Sistema Cantareira, localizada no município de Extrema, Minas
Gerais, Brasil. Para tanto, utilizou-se as imagens Landsat-5 TM. A sub-bacia das Posses
mostrou-se alterada quando comparada com a área de entorno. A técnica do IVDN mostrou-se
com boa acurácia para identificar os usos que ocorrem na sub-bacia das Posses, sendo
validados pela metodologia de Stocking. O mapeamento pelo IVDN permitiu localizar na subbacia a distribuição geográfica dos diferentes usos do solo e identificar as áreas críticas em
relação à cobertura vegetal, e, assim planejar esforços para recuperação e proteção do solo nas
áreas desnudas e com pastagem degradada, visando diminuição dos passivos ambientais. O IC
não ultrapassou 40% para a maioria dos usos que ocorrem na sub-bacia (91%), excetuando as
áreas de vegetação arbórea.
Palavras-chave: IVDN, Planejamento agrícola, Stocking, sub-bacia das Posses, Extrema, MG.

Evaluation of vegetation cover using the normalized difference
vegetation index (NDVI)
ABSTRACT
Soil loss by water erosion is the main cause of soil degradation in Brazil. However,
erosion can be reduced by the presence of vegetation. The Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI) makes it possible to identify the vegetative vigor of crops or natural vegetation
which facilities the identification of areas with vegetation covers. This information is very
important in identifying the phenomena which might be occurring in a particular area,
especially those related to soil degradation by water erosion. Thus, the aim of this work was
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to assess the canopy cover by using NDVI, checking the image accuracy using the Coverage
Index (CI) based on the Stocking method, in the Sub-basin of Posses, which belongs to the
Cantareira System, located in the Extrema municipality, Minas Gerais, Brazil. Landsat-5 TM
images were used. The sub-basin of Posses was very altered in comparison to the surrounding
areas. The NDVI technique proved to be a suitable tool to assess the uses that occur in the
sub-basin of Posses, as validated by the Stocking methodology. The map derived from NDVI
allowed the geographic distribution of different land uses to be observed and allowed for the
identification of critical areas in relation to vegetation cover as well. This finding can be used
to optimize efforts to recover and protect soil in areas with bare soil and degraded pasture, in
order to reduce environmental degradation. The CI has not exceeded 40% for land use classes
that occur in the majority of the sub-basin (91%), except in areas of woody vegetation.
Keywords: NDVI, Agriculture planning, Stocking, Posses sub-basin, Extrema, MG.

1. INTRODUÇÃO
A principal causa de degradação do solo nas condições brasileiras, associada
principalmente ao manejo incorreto e ausência de práticas conservacionistas, é a erosão
hídrica (Bertoni e Lombardi Neto, 1999; Ferreira et al., 2011). A exposição da superfície do
solo pela redução da cobertura vegetal é o fator desencadeante do processo erosivo. As perdas
de solo decorrentes podem ocasionar prejuízos ao ambiente e ao setor agrícola, pois resultam
no depauperamento dos solos, poluição e assoreamento dos cursos d’água (Bertoni e
Lombardi Neto, 1999).
Apesar de constituir um fator passivo de proteção do solo, a vegetação possui grande
participação na redução da erosão hídrica (Cardoso et al., 2012). A cobertura vegetal auxilia
na redução da erosão hídrica interceptando as gotas de chuva que impactariam diretamente a
superfície do solo. Como consequência há uma diminuição na energia cinética da chuva
causada pelo impacto da gota de chuva, na desestruturação, no selamento superficial do solo e
na velocidade da enxurrada, aumentando a infiltração de água no solo. Estudos realizados em
áreas florestadas com eucalipto têm mostrado, por exemplo, que a ausência de cobertura
vegetal nos primeiros anos após instalação das florestas tem gerado maiores perdas de água e
de solo sendo que estas perdas são reduzidas após o fechamento das copas (Silva et al., 2011).
Cardoso et al. (2012) avaliaram o uso do feijão de porco, crotalária júncea e milheto como
plantas de cobertura, cultivadas em dois espaçamentos visando a proteção do solo. Neste
estudo, os autores verificaram que diferentes espécies proporcionaram proteção ao solo
distinta, e, portanto, perdas de solo por erosão hídrica. Assim, mudanças na cobertura vegetal
afeta diretamente a taxa de escoamento superficial (Santos et al., 2000) e consequentemente o
assoreamento de mananciais. Neste sentido, a adoção de um manejo que vise a redução da
erosão hídrica em sub-bacias hidrográficas deve considerar a importância da cobertura vegetal
no ciclo hidrológico.
Os índices de vegetação gerados a partir de dados oriundos de sensores remotos
constituem uma importante ferramenta para o monitoramento de alterações naturais ou
antrópicas no uso e na cobertura da terra. Estes índices têm sido usados na estimativa de
diversos parâmetros da vegetação como, por exemplo, o índice de área foliar (Holben et al.,
1980; Baret e Guyot, 1991) e a quantidade de biomassa verde (Tucker, 1979), bem como na
avaliação do uso e manejo do solo e da recuperação de áreas degradadas, estabelecendo
práticas conservacionistas adequadas para cada ambiente (Rizzi e Fonseca, 2001; Okin,
2007).
O índice de vegetação por diferença normalizada (IVDN) permite avaliar o vigor
vegetativo dos estágios sucessionais de determinada vegetação ou cultura, bem como
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identificar e diferenciar áreas com algum tipo de vegetação e áreas sem cobertura vegetal. De
acordo com Epiphanio et al. (1996), os índices de vegetação realçam o comportamento
espectral da vegetação e se correlacionam com o vigor da vegetação verde, porcentagem de
cobertura do solo, atividade fotossintética e produtividade. Assim, as assinaturas espectrais
permitem distinguir a vegetação nativa das áreas com uso agropecuário (Wardlow et al.,
2007), o que facilita o planejamento e direcionamento das políticas públicas e privadas
relacionadas ao manejo e conservação do solo e da água.
Segundo Oliveira et al. (2012), o IVDN foi eficiente em avaliar as variações de
densidade das diferentes coberturas vegetais presentes na área avaliada, a região estudada foi
caracterizada por grande parte de sua área ocupada por pastagens degradadas, possuindo
menor IVDN o que compromete o acúmulo de matéria orgânica (MO) no solo e
consequentemente, a preservação e conservação destes ambientes.
Dada a importância da cobertura vegetal para a conservação do solo e da água, objetivouse com esse trabalho a determinação e quantificação das classes de vegetação na sub-bacia
das Posses, Extrema – MG, utilizando o índice de vegetação por diferença normalizada e a
verificação da acurácia da imagem obtida utilizando a metodologia de Stocking.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo possui 1.200 ha e compreende a sub-bacia das Posses, localizada no
município de Extrema, ao sul do Estado de Minas (figura 1). Esta sub-bacia está inserida na
Bacia do Rio Jaguari, um dos rios que abastece o Reservatório do Sistema Cantareira no
estado de São Paulo. Situa-se entre as coordenadas UTM 374.500 e 371.500 E (longitude
oeste) e 7.468.200 e 7.474.800 N (latitude sul) (Datum SAD 69, Zona 23 S) e entre as
altitudes de 1.144 e 1.739 m. O clima na sub-bacia das Posses é do tipo Cwb, conforme
classificação de Köppen, caracterizado como mesotérmico de verões brandos e suaves e
estiagem de inverno. A temperatura média anual é de 18°C, tendo no mês mais quente e no
mês mais frio temperaturas médias de 25,6 e 13,1°C, respectivamente, com ocorrência anual
de geadas e precipitação média anual de 1.477 mm (Agência Nacional de Águas, 2008). Os
solos ocorrentes na sub-bacia das Posses são Argissolo Vermelho Amarelo, Cambissolo
Háplico, Cambissolo Húmico, Neossolo Litólico e Neossolo Flúvico e o relevo corresponde
principalmente às classes de relevo ondulado e forte ondulado (Silva et al., 2013).
Para o cálculo do IVDN da sub-bacia de Posses, foi utilizada a cena 216/076 obtida
através do satélite LANDSAT, sensor Thematic Mapper (TM), do dia 5 de agosto de 2009,
disponibilizadas gratuitamente pelo site da Divisão de Geração de Imagens (DGI) do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Instituto de Pesquisas Espaciais, 2009).
O pré-processamento da imagem foi realizado através de seu registro com base nos
mosaicos das imagens GeoCover disponibilizados pela National Aeronautics and Space
Administration (NASA). Para a correção geométrica foram utilizados pontos de controle
coletados in situ, a saber: três pontos na classe sem cobertura vegetal, cinco pontos na classe
pastagem degradada, oito pontos na classe de pastagem não degradada, quatro pontos na
floresta de eucalipto e seis pontos na floresta nativa. Foram admitidos erros abaixo de um
pixel.
Ainda na etapa de pré-processamento, realizou-se a correção atmosférica da cena para
atenuar a influência dos constituintes atmosféricos, tais como vapor d’água e aerossóis. Para
tanto, utilizou-se o pacote X-6Scorr (Montanher e Paulo, 2013), o qual se baseia no método
de correção atmosférica 6S, proposto por Vermote et al. (1997).
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Figura 1. Mapa de localização da sub-bacia das Posses e sua rede de drenagem,
Extrema (MG).

O processamento da imagem foi realizado considerando-se as bandas espectrais 3
(Vermelho, faixa de 400 a 700 nm) e 4 (Infravermelho próximo, faixa de 700 a 1300 nm) da
imagem Landsat. Admite-se que essas bandas são mais afetadas pela absorção da clorofila na
folhagem de vegetação verde. O IVDN foi calculado a partir das bandas, empregando a
equação descrita por Asrar et al. (1984):

IVDN 

 4 - 3
3   4

em que:
IVDN = índice de vegetação por diferença normalizada;
ρ3= reflectância na banda 3 e
ρ4= refletância na banda 4
Os valores do IVDN oscilam de -1 a +1, sendo que quanto mais próximo de +1, maior a
densidade da cobertura vegetal (Costa et al., 2007). A água possui refletância na banda 3
maior que na banda 4, portanto, apresenta valores negativos, próximos a -1. O solo desnudo,
ou com vegetação rala e esparsa, apresenta valores positivos, mas não próximos à +1. Nesta
situação, ocorre absorção da radiação na faixa do infravermelho próximo, justificando o baixo
valor de IVDN nessas áreas (Poeking et al., 2007).
Através de medidas radiométricas obtidas em campo, Franco e Rosa (2004)
diferenciaram as pastagens degradadas em três diferentes níveis de degradação, sendo que os
resultados de IVDN variaram entre 0,46 (alto nível de degradação), 0,63 (nível médio de
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degradação) e 0,52 (baixo nível de degradação). De acordo com Eduardo e Silva (2013), o
IVDN após a correção atmosférica em imagens Landsat assumiu valores médios de 0,82 para
vegetações de grande porte, 0,52 para pastagens e 0,05 ou menos para áreas sem cobertura
vegetal.
Dessa forma, considerando a capacidade do IVDN de apontar as diferenças na
intensidade de reflectância de diferentes alvos, principalmente de vegetação, e com base nas
informações obtidas em campo, foi possível assumir para a presente pesquisa os seguintes
valores: locais sem cobertura vegetal (-0,87 a 0,45); pastagem degradada (0,46 a 0,55),
pastagem não degradada (0,56 a 0,75) e locais com vegetação arbórea (0,76 a 1).
Para verificar a acuraria do mapeamento da cobertura vegetal pelo IVDN e validar os
resultados, foi realizada uma avaliação direta em campo utilizando-se a metodologia proposta
por Stocking (1988). Para esta validação foram selecionados 63 pontos aleatoriamente na subbacia. Estes pontos contemplaram os principais usos do solo que ocorrem na sub-bacia
(vegetação arbórea, solo exposto e pastagens).
A metodologia de Stocking consiste em um aparato horizontal (figura 2a) de 2,0 m de
comprimento e 1,5 m de altura do solo. Na parte horizontal do equipamento de campo há 19
orifícios de 9 mm de diâmetro, espaçados 10 cm entre si. Por estes orifícios o operador realiza
visadas de cima para baixo (figura 2b). De acordo com a visualização do operador, da
cobertura presente, pelos orifícios do equipamento registra-se o valor da cobertura vegetal.
Convencionou-se a contagem de 0 para visadas que correspondessem a solo desnudo ou com
restos de vegetação, o valor 0,5 quando a visada foi parcialmente formada por vegetação e o
valor de 1,0 quando se visualizou a própria vegetação (Stocking, 1988). Levando-se em
consideração que a classe arbórea ultrapassa a altura da régua do aparato utilizada para
avaliação, foi colocado um dispositivo espelhado na parte inferior dos orifícios, de maneira a
permitir a visualização de baixo para cima, conforme descrito em Stocking (1988). Nestes
casos, registrou-se o valor 0 quando se visualizou o céu pelo espelho, o valor 0,5 quando a
visada foi parcialmente formada por vegetação aérea e o valor de 1,0 quando se visualizou
somente a vegetação. Após a realização das visadas em campo, determinou-se o índice de
cobertura vegetal em cada ponto por meio da seguinte equação:
IC (%) 

número de
visões
x
total
de
visões

100

em que:
IC (%)= índice de cobertura do solo em porcentagem.

Figura 2. Demonstração do aparato vista frontal (a) e visualização de cima (b) para avaliação do índice
de cobertura vegetal conforme Stocking (1988).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados do IVDN mostraram que 9% da sub-bacia de Posses é ocupada por
vegetação arbórea (mata nativa e silvicultura), enquanto que 27% de seu entorno é ocupado
pela mesma classe, conforme pode ser observado na Tabela 1 e Figura 3. Apesar da área do
entorno não apresentar grande área ocupada com vegetação arbórea, esse resultado mostra que
a vegetação nativa da sub-bacia das Posses encontra-se bastante alterada quando comparada
com a paisagem do entorno, indicando que o uso do solo na sub-bacia tem reduzido a
cobertura vegetal natural. Isso é comprovado pela alta porcentagem de área da sub-bacia
ocupada por pastagens degradadas ou não degradadas (cerca de 88%), as quais são
representadas principalmente pela pecuária de baixo nível tecnológico, em associação aos
declives acentuados dominantes (relevo ondulado e forte ondulado), favorecendo a redução da
cobertura vegetal proporcionada pela pastagem.
Tabela 1. Distribuição das classes de cobertura do solo obtidas pelo IVDN na sub-bacia
das Posses, Extrema (MG) e na área de entorno obtido pela imagem do satélite Landsat
para o dia 5 de agosto de 2009.
Classe de cobertura do solo
Sem cobertura vegetal

Sub-bacia das Posses
ha
%
33
2,7

Área de entorno
ha
%
228
4,0

Pastagem degradada

321

26,8

985

17,4

Pastagem não degradada

738

61,5

2.897

51,2

Vegetação arbórea

108

9,0

1.551

27,4

1.200

100,0

5.661

100,0

Total

Figura 3. Mapa de cobertura do solo da sub-bacia das Posses, Extrema (MG),
pontos de coleta de dados e da área de entorno.
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Na sub-bacia das Posses as áreas ocupadas por pastagens degradadas e áreas sem
vegetação ocupam 29,5% da sub-bacia (Tabela 1; Figura 3), caracterizando-se como áreas
críticas em relação à degradação, pois a ausência de vegetação pode aumentar os riscos de
erosão na área, reduzir a capacidade de infiltração de água no solo, por conseguinte, redução
da capacidade do solo em promover a recarga de água nos aquíferos. As perdas de solo ainda
pode causar assoreamento dos mananciais, estes são essenciais ao bom funcionamento do
Sistema Cantareira. A área de entorno, apesar de haver mais áreas desnudas, a porcentagem
de uso do solo com pastagem degradadas é bem inferior ao encontrado na sub-bacia de
estudo.
Os dados obtidos diretamente em campo confirmam a situação da cobertura vegetal na
sub-bacia das Posses obtida por IVDN. Os valores dos índices de cobertura, em porcentagem,
para cada classe de vegetação apresentaram a seguinte variação: i) solo sem cobertura vegetal,
IC de 0 à 5; ii) solo com pastagem degradada, IC de 18 à 26; iii) solo com pastagem não
degradada, IC de 34 a 39 e; solo com cobertura arbórea, IC de 92 à 100. Na Tabela 2 são
apresentados os resultados das classes de vegetação em cada ponto de observação no campo,
pela metodologia de Stocking, e sua respectiva classe de vegetação identificado pelo IVDN.
Tabela 2. Classes de vegetação em cada faixa do índice de cobertura de Stocking e do valor de IVDN.
Stocking
Sem
cobert.

Past.
degrad.

Past. não
degrad.

IVDN
Cobertura
arbórea

Sem
cobert.

Past.
degrad.

Past. não
degrad.
31

1

2
2

33
3
21

Cobertura
arbórea

21

6

4

2

Pela Tabela 2 pode-se verifica a acurácia do IVDN com os pontos de checagem no
campo, pelo método de Stocking. Desta maneira observa-se que todos os pontos identificados
no campo como vegetação arbórea caíram dentro da área com os IVDN’s para esta cobertura.
Para os demais usos do solo, esta acurácia foi de 94% para a cobertura com o uso identificado
como pastagem não degradada e de 67% para os usos pastagem degradada e sem cobertura do
solo. Considerando todos os usos, o percentual de acerto foi de 92%.
Em relação aos pontos cobertos por vegetação arbórea verificou-se que esta cobertura
apresenta elevados valores do IC, conforme descrito anteriormente, o que mostra que estas
áreas oferecem uma adequada proteção ao solo. Porém a sub-bacia das Posses, de modo geral,
pode ser caracterizada como bastante degradada, pois dos 63 pontos de checagem no campo,
67% destes locais encontram-se com índices de cobertura do solo inferior a 40%. Em termos
de área pode-se verificar que estes usos, com baixo valor de IC, ocupam 91% da área da subbacia (Tabela 1).
Estudos de erosão conduzidos em diferentes classes de solo sob vegetação de Mata
Atlântica mostraram valores de perdas de solo na ordem de 0,06 Mg ha-1 ano-1. Já em solo
descoberto o valor médio das perdas de solo foram de 9,48 Mg ha-1 ano-1 (Martins et al.,
2010). Estes resultados reforça a importância da cobertura vegetal na proteção do solo e no
controle da erosão hídrica. Assim, a recuperação das pastagens presentes na sub-bacia das
Posses deverá aumentar a cobertura vegetal do solo e reduzir consideravelmente as perdas de
solo e água nesta região, ocasionando aumento da infiltração de água no solo e posterior
recarga. Além disso, as áreas com pastagens degradadas presentes na sub-bacia das Posses são
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passíveis de recuperação, sem a necessidade de renovação do pasto, pois a distância entre as
plantas das espécies forrageiras é inferior a 2 m (Oliveira e Corsi, 2005).
Pastagens degradadas apresentam rarefação da cobertura do solo, o que pode ser um dos
fatores mais graves no tocante ao impacto ambiental. Conforme Bonato et al. (2007), as
perdas de solos e nutrientes, associadas a menor capacidade de produção de biomassa
condicionam o assoreamento dos mananciais e cursos d’água, dificultando as pastagens
degradadas de manter a conservação do solo e da água. Machado e Vettorazzi (2003) relatam
a forte relação entre o uso do solo e a erosão e produção de sedimento, notadamente para uso
com pastagens.
Do ponto de vista ambiental, a recuperação de pastagens é muito interessante, porque,
entre outras razões, evita o desmatamento de novas áreas para a formação de pastagens,
melhora a conservação do solo, recompõe a fertilidade do solo, aumenta a cobertura do solo,
preserva a matéria orgânica do sistema e aumenta a retenção de água, sendo que estes fatores
são consonantes com a busca da sustentabilidade do ambiente, ou seja, a recuperação da
infraestrutura ambiental mínima para que funções ecológicas possam ser reativadas (Oliveira
e Corsi, 2005).
A área da sub-bacia com solos descoberto foi observado nas classes de solo Argissolo
Vermelho Amarelo e Cambissolo Háplico (Tabela 3). Estes solos estão localizados em relevos
caracterizados como ondulados a forte ondulados. A ocorrência de áreas de pastagens
degradadas também seguiu a mesma tendência, incluindo áreas de solo mais frágeis, como os
Neossolos. A ausência de cobertura vegetal e de pastagens degradadas impacta o ambiente de
maneira que a chuva não é interceptada antes de atingir o solo tendo assim uma maior
desagregação das partículas de solo e, devido ao relevo, a enxurrada atinge velocidade
suficiente para carear estas partículas da superfície do solo. Levando-se em consideração a
velocidade e força com que a água da chuva pode chegar em um solo tendo pouca ou
nenhuma cobertura vegetal, o escoamento superficial nas pastagens degradadas sob Argissolo
Vermelho Amarelo e Cambissolo Háplico é mais favorecido em relação à infiltração de água
no solo. Ressalta-se que áreas de Cambissolo são mais propensas ao selamento superficial,
reduzindo sobremaneira as taxas de infiltração de água no solo (Silva et al., 2005). A
utilização destas ferramentas facilita na tomada de decisão por parte dos produtores e agências
regulatórias em relação à prioridade de implantação de práticas de conservação e de
recuperação do solo.
Tabela 3: Número de observações em cada classe de solo e em seus respectivos valores de IVDN.
Classe de solo

IVDN
Pastagem não
degradada

Sem
cobertura

Pastagem
degradada

3

3

9

3

0

0

6

12

Cambissolo Háplico

2

1

6

3

Neossolo Flúvico

0

1

2

0

Neossolo Litólico

0

1

8

3

Argissolo Vermelho
Amarelo
Cambissolo Húmico

Vegetação
arbórea

Os maiores valores de IVDN foram encontrados em áreas de Cambissolo Húmico,
Neossolo Flúvico, Neossolo Litólico, bem como de Argissolo Vermelho Amarelo, indicando as
áreas com presença de floresta nativa. Ressalta-se a importância de se preservar estes
ambientes nativos, uma vez que estes se encontram, em sua maioria, em solos considerados
211

LIMA, G. C.; SILVA, M. L. N.; CURI, N.; SILVA, M. A.; OLIVEIRA, A. H.; AVANZI, J. C.; UMMUS, M. E.
Avaliação da cobertura vegetal pelo índice de vegetação por diferença normalizada (IVDN). Ambi-Agua,
Taubaté, v. 8, n. 2, p. 204-214, 2013. (http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.959)

frágeis ambientalmente. Os resultados obtidos por IVDN foram confirmados com a avaliação
em campo, de acordo com a metodologia de Stocking.

4. CONCLUSÕES
A técnica do IVDN permitiu a identificação dos seguintes usos na sub-bacia das
Posses: solo descoberto, pastagem degradada, pastagem não degradada e cobertura arbórea.
Estes usos foram confirmados pela metodologia de Stocking.
A classificação da cobertura vegetal com base no IVDN permitiu localizar na subbacia a distribuição geográfica dos diferentes usos do solo e identificar as áreas críticas em
relação à cobertura vegetal, indicando esforços para recuperação da proteção do solo nas áreas
desnudas e com pastagem degradada, visando a diminuição dos passivos ambientais.
O uso do IVDN para identificação de cobertura vegetal foi validado pela metodogia de
Stocking, apresentando uma acurácia de 92%.
O índice de cobertura do solo, pela metodologia de Stocking, não ultrapassou 40%
para os usos que ocorrem na sub-bacia (91%), excetuando as áreas de vegetação arbórea.
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RESUMO
Este trabalho foi baseado na abordagem morfopedológica aplicada à sub-bacia do rio do
Sapo, com o objetivo de gerar subsídios para a gestão territorial da bacia visando à
conservação do solo e água. A concepção de compartimento morfopedológico considera
unidades homogêneas do terreno com base no solo, relevo e substrato geológico. Foram
realizados três mapeamentos temáticos para a caracterização morfopedológica na escala
1:50.000, e, posteriormente, aplicadas técnicas de análise espacial em ambiente SIG, para a
delimitação dos compartimentos morfopedológicos levando-se em consideração o
funcionamento hídrico de vertentes. Como resultado, foram identificados 11
compartimentos do meio físico com características diferentes. Constatou-se predomínio de
terrenos relativamente suaves e formados por solos de natureza arenosa em 76,41% da área
de estudo, representados pelos compartimentos morfopedológicos MP-06 e MP-08. Estas
duas unidades e o compartimento MP-10 constituído por Neossolo Quartzarênico em
anfiteatros erosivos de cabeceira de drenagem, com as rampas coluvionadas e depósitos de
tálus do MP-07, juntamente com as médias e baixas vertentes das colinas médias do MP-05,
constituem as regiões mais vulneráveis aos processos erosivos. Especialmente nos fundos
de vales fluviais do MP-05 e MP-06 e cabeceiras de drenagens se identificam as ocorrências
erosivas com impactos diretos nos solos e água da bacia, resultante principalmente de
assoreamento, perdas progressivas de hidromorfismo e rebaixamento do nível d'água.
Observa-se assim, especialmente para as áreas de maiores fragilidades, a necessidade de
medidas de controle preventivo de erosões.
Palavras-chave: Abordagem morfopedológica, vulnerabilidade aos processos erosivos, conservação
do solo e água.

Morphopedologic approach for diagnosis and control of erosion

ABSTRACT
This paper describes a morphopedological approach applied to the Sapo River subbasin to support territorial management for soil and water conservation. The approach
follows the conception of the morphopedological compartment presented by Salomão
(1994), which considers terrain homogenous units based on soil, relief and geological
substrate. Three thematic maps of 1:50,000 scale were made to characterize the
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science: v. 8, n.2, 2013.

FARIA, T. O.; VECCHIATO, A. B.; SALOMÃO, F. X. T.; SANTOS Jr, W. A. Abordagem morfopedológica
para diagnóstico e controle de processos erosivos. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2, p. 215-232, 2013.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1007)

morphopedology. Afterwards, spatial analyses techniques were developed in GIS to outline
the morphopedological compartments considering the hydraulic functions of the relief
inclination. As a result, 11 compartments of the physical environment with specific
characteristics have been identified. Relatively smooth terrains predominated, formed by
sandy soils in 76.41% of the studied area, represented by the MP-06 and MP-08
morphopedological compartments. These two units, together with the Quartzarenic Neosol,
the MP-10 compartment with erosive amphitheaters of drainage head waters, the colluvial
slopes and slope talus from the MP-07, and the median and low mountain sides of median
hills of the MP-05 compartment, constitute the regions most vulnerable to erosion. Erosion
occurs predominantly at the bottom of fluvial valleys from MP-05 and MP-06 and at
drainage head waters, resulting in direct impacts on soil and waters of the basin due to silt
build-up, hydromorphism losses and decrease of the water level. It was concluded that
preventive actions are necessary to control erosion, especially in the most fragile areas.
Keywords: Approach morphopedological, vulnerability to erosion, soil conservation and water.

1. INTRODUÇÃO
A concepção atualmente estabelecida da abordagem morfopedológica, evolui de
estudos adotados por pesquisadores pertencentes principalmente ao campo da geografia
física, que nas últimas décadas desenvolveram estudos na paisagem sob uma ótica mais
integrada do espaço geográfico, com destaque no país para a publicação do livro
Ecodinâmica, publicado pelo IBGE em 1977, de autoria do pesquisador francês J. Tricart
(Tricart, 1977). Nesta publicação, Tricart fundamenta o conceito de Unidades Ecodinâmicas
e propõe a compartimentação da paisagem, enfatizando uma abordagem integrada que
ressalte as relações do meio físico/biótico com as atividades antropogênicas.
Tricart e Kilian (1979) apresentaram uma abordagem acerca do contexto da
morfopedologia, ao estabelecerem compartimentos onde porções dos terrenos sejam
constituídas por particulares unidades geomorfológicas e de solos, definidas a partir de
processos complexos e associados de morfogênese e pedogênese.
Salomão et al. (1981), abordando o estudo do meio físico como ferramenta para
identificação de áreas favoráveis à irrigação, realizam uma análise integrada da paisagem, na
qual consideram a interação entre o substrato geológico, relevo e solos.
Em estudo sobre o funcionamento hídrico dos terrenos e os processos erosivos lineares
no município de Bauru, no estado de São Paulo, Salomão (1994) se baseia na proposta de
Tricart e Killian (1979) para realizar uma abordagem morfopedológica no sentido de
identificar compartimentos homogêneos do terreno, em relação não apenas aos fatores de
relevo e solo, mas considerando também a influência do substrato geológico.
Um artigo publicado por Castro e Salomão (2000) estabelece as bases metodológicas
para um roteiro de trabalho de abordagem morfopedológica. Neste sentido, os autores
conceituam compartimentos morfopedológicos como fisionomias (externalidade) do meio
físico biótico e abiótico que revelam um tipo reconhecível e delimitável de porções do
relevo, suportado por organizações/estruturas litológicas e pedológicas (internalidade), cujos
atributos e funcionamentos refletem consonância histórico-evolutiva, no tempo e no espaço.
Dentre os variados processos do meio físico que predominam na dinâmica externa de
regiões de clima tropical, os processos erosivos acelerados constituem um dos mais
impactantes e com uma atuação das mais frequentes. Além de provocar perdas de um
recurso natural que demanda enorme tempo para a formação, que corresponde ao solo, as
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erosões também conduzem à degradação dos recursos hídricos, devido ao assoreamento ou
até mesmo conduzindo à diminuição do gradiente hidráulico.
Desta forma, o levantamento de medidas preventivas e corretivas dos processos
erosivos assume destacada importância na preservação dos recursos hídricos e ambientais
como um todo. Neste contexto, a morfopedologia, enquanto um método de pesquisa
aplicado, tem se destacado como uma ferramenta bastante útil para auxiliar nas etapas de
compreensão, prevenção e correção dos processos erosivos, que tanto tem degradado os
solos brasileiros e impactando muitos dos cursos d’água no país.
Particularmente em relação ao estado de Mato Grosso, e especialmente nas áreas de
domínio do Cerrado, os processos erosivos tem se manifestado em diversas cidades e em
áreas rurais, ocasionando perdas ambientais e prejuízos econômicos. Em relação aos
processos erosivos em áreas rurais associados à atividade agropecuária, as suas causas são
comumente em razão de uso do solo sem considerar critérios técnicos inerentes ao meio
físico, ocasionando, por exemplo, a abertura de estradas rurais com traçado e manutenções
inadequadas, a ausência de necessárias práticas conservacionistas no plantio de certas
culturas, como a adoção de terraceamento, além da falta de planejamento e soluções técnicas
adequadas para dessedentação de animais em áreas de pastagem.
Em Mato Grosso, observa-se também certa carência de dados ambientais básicos,
especialmente as do meio físico, em escala apropriada de detalhe e semi-detalhe, que
serviria como importante subsídio para interpretação do funcionamento hídrico de vertentes.
O que resulta na necessidade de adoção de metodologias apropriadas para o estudo das
erosões que considerem este contexto.
Nesse sentido, se constata em diversos trabalhos desenvolvidos no estado, que a
aplicação da abordagem morfopedológica no diagnóstico e controle de processos erosivos
tem se mostrado bastante eficaz no sentido de contornar a dificuldade causada pela limitada
existência de dados secundários.
Dentre os trabalhos publicados que utilizam a morfopedologia em Mato Grosso, pode
se destacar Lopes et al. (2001) que aplicam a morfopedologia no diagnóstico e controle da
erosão como subsídio ao planejamento ambiental de municípios da Amazônia Legal; Ribeiro
e Salomão (2003), que aplicam a abordagem morfopedológica ao diagnóstico e prevenção
de processos erosivos na bacia do alto rio da Casca; Salomão et al. (2012), que utilizam a
morfopedologia como subsídio para elaboração da carta geotécnica do perímetro urbano do
município de Chapada dos Guimarães; dentre outros.
Essas publicações evidenciam também que o atual estudo na bacia do Sapo, se
utilizando da análise integrada de paisagens por meio da morfopedologia, pode ser útil
para a elaboração de um plano de gestão de bacia, assim como servir de referência
metodológica para outros estudos envolvendo o meio físico na região.
Desta forma, pretende-se neste trabalho, realizar uma abordagem morfopedológica
voltada ao estudo dos processos erosivos na sub-bacia do Sapo, buscando ressaltar as suas
relações e interferências nos solos e nas águas, a fim de subsidiar medidas para proteção dos
mesmos.
1.1. Área de estudo
A área objeto de estudo corresponde à sub-bacia do rio do Sapo (Figura 1), contribuinte
da bacia do rio Sepotuba, que por sua vez integra a Região Hidrográfica Nacional da bacia
do rio Paraguai. A sub-bacia de estudo apresenta uma área total de 573,75 km2, e sua maior
parte está inserida no município de Tangará da Serra, com restrito trecho pertencente aos
municípios de Campo Novo dos Parecis e Nova Marilândia, região sudoeste de Mato
Grosso.
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Compartimentação morfopedológica
Para a compartimentação morfopedológica em áreas relativamente homogêneas, faz-se
necessário, numa fase inicial dos trabalhos, a elaboração numa mesma escala de cartas
temáticas envolvendo o substrato geológico, as formas e feições do relevo e as classes
pedológicas (Salomão, 1994; Castro e Salomão, 2000). O que torna necessário, quando não
disponível, o levantamento dos produtos cartográficos relacionados aos três temas
condicionantes da morfopedologia, padronizados em uma mesma escala de mapeamento.
Assim, realizou-se inicialmente um levantamento de campo preliminar, por meio de
caminhamento, com descrição de pontos de exposição de solo e de duas trincheiras abertas
na área de estudo, visando identificar as respectivas classes pedológicas. Ainda neste
primeiro levantamento, também efetuou a descrição das formas de relevo observado na
bacia de estudo, e a interpretação preliminar das litologias presentes como substrato
geológico. Posteriormente desenvolveu-se uma etapa de gabinete onde se efetuou a análise
das interações entre os temas, com uso de técnica de sobreposição cartográfica dos três
mapas temáticos, realizado em ambiente SIG na plataforma ArcGIS 9.3, permitindo, desta
maneira, reconhecer preliminarmente as unidades homogêneas em relação aos três temas do
meio físico, com base principalmente na interpretação do funcionamento hídrico de
vertentes.
No mapa morfopedológico preliminar, foram definidos para cada compartimento
morfopedológico, os respectivos sistemas pedológicos presentes no mesmo, cujo
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entendimento adotado segue o de Salomão (1994), que conceitua sistema pedológico como
diferenciações lateral e vertical de solos que se repetem sistematicamente na paisagem,
constituindo a cobertura pedológica marcante nas vertentes dos compartimentos. Os
sistemas pedológicos foram identificados como a associação de classes pedológicas
característica em cada compartimento.
Após os resultados iniciais da compartimentação morfopedológica, realizou-se novo
levantamento em campo visando à checagem dos compartimentos identificados
preliminarmente, de modo a obter a delimitação cartográfica definitiva dos compartimentos
morfopedológicos. Nesta etapa de checagem em campo, além do mapeamento por
caminhamento, foram realizadas investigações do solo com base em 17 sondagens a trado.
Com os dados levantados na etapa de checagem, desenvolve-se nova etapa de trabalho
em gabinete, cuja análise integrada dos temas levantados possibilitou a interpretação do
funcionamento hídrico superficial e subsuperficial do terreno, e com base nesta
interpretação, gerar o mapa morfopedológico final, em escala de 1:50.000. Para cada
compartimento morfopedológico definido, se obteve a interpretação da suscetibilidade aos
processos erosivos laminar e linear.
2.2. Caracterização dos solos
O mapeamento dos solos foi desenvolvido com base em trabalhos de campo, realizado
em escala de 1:50.000, onde primeiramente se efetuou análises e descrições morfológicas
em exposições de perfis de solo verificados na área da bacia, assim como de duas trincheiras
encontradas já abertas na região norte da área de pesquisa (Figuras 2 a 4). Esta primeira
etapa referida, em que desenvolveu caminhamento a campo, permitiu uma individualização
preliminar das unidades de solos, contribuída pela grande exposição superficial dos solos na
sub-bacia. Em uma segunda etapa de campo realizou-se 17 sondagens a trado visando uma
melhor definição e delimitação dos tipos pedológicos da bacia de estudo, completando a
investigação de solo realizada.
Este mapeamento baseou-se em conceitos presentes no Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos (2009) da Embrapa (Embrapa, 2009), que auxiliou na definição das
classes de solos, em nível hierárquico de segundo grau categórico, bem como serviu de base
para seleção do padrão de cores e convenções cartográficas para apresentação do mapa
temático.
2.3. Caracterização das formas de relevo
Os trabalhos consistiram inicialmente na interpretação preliminar do relevo, com base
na análise de MDT (Modelo Digital de Terreno) elaborado a partir de imagem SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission), o que possibilitou delimitar de forma aproximada as
unidades geomorfológicas e as principais feições homogêneas do relevo, que auxiliaram nos
trabalhos de campo. Para elaboração do MDT, foi utilizado o software ArcGis 9.3 com o uso
da função “Topo to Raster”.
Foi elaborado mapa com curvas de nível obtidas por meio de processamento de imagem
SRTM, com uso da função “Contour” do software ArcGis 9.3, e interpoladas com
equidistância em 10 m. As curvas de nível e o MDT produzido auxiliaram os trabalhos de
campo voltados ao mapeamento das formas de relevo observadas na bacia. A identificação
em campo de regiões contendo particulares formas de relevo foi norteada por parâmetros
morfométricos, como amplitude e gradiente topográfico, conforme apresentado pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (1981, apud Moreira e Pires
Neto, 1998), exibido na Tabela 1, e que foi adaptado neste atual trabalho, especialmente com
a inclusão de forma de relevo plano e na descrição de formas que envolveu maior
detalhamento.
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Tabela 1. Classificação das formas de relevo.
Amplitude local (m)

<100

100 a 300
>300

Gradiente predominante

Formas de relevo

<1%

Plano

1 a 5%

Rampa

5 a 10%

Colina

>15%

Morrote

5 a 15%

Morro com encosta suave

>15%

Morro

>15%

Montanha

Fonte: IPT (1981, apud Moreira e Pires Neto, 1998) modificado.

2.4. Caracterização da geologia
No estudo da geologia, a abordagem morfopedológica exige prioritariamente a
caracterização das litologias presentes na área de estudo, em detrimento ao mapeamento
geológico convencional que costuma identificar as unidades litoestratigráficas, que
comumente reúnem diversas litologias com diferentes condicionantes geológicogeotécnicos.
Para caracterização da geologia e confecção do mapa litológico, realizou-se
inicialmente um levantamento de publicações de trabalhos que envolvem a área de estudo,
onde se considerou no contexto geológico regional as publicações de Barros et al. (1982) e
Lacerda Filho et al. (2004). A consulta de trabalhos publicados foi somada a etapa de
campo, em que realizou caminhamentos pela área de estudo com intuito de reconhecer
afloramentos rochosos e possibilitar a elaboração do mapa de litologias em escala de
1:50.000.
Na caracterização mais detalhada das unidades litológicas, além das observações
efetuadas a campo, teve como auxilio as publicações em escala maiores, em comparação
com os trabalhos consultados para compreensão do contexto geológico regional. Nesse
sentido, destacam-se as publicações de Barros et al. (2006), que estudaram os Basaltos
Tapirapuã na região de Tangará da Serra e, Weska (2006), que realizou um estudo
sintetizando o cretáceo em Mato Grosso.
2.5. Sistemas pedológicos e suas representações
A definição dos sistemas pedológicos foi desenvolvida a partir do mapeamento dos
solos, obtidos com a descrição das características morfológicas das exposições de cobertura
pedológica. Os sistemas pedológicos foram representados em vertentes características de
cada compartimento morfopedológico, sendo escolhida como a vertente característica, a que
mais predomina no compartimento.
Observa-se que tanto nos trabalhos envolvendo a morfopedologia quanto em estudos
relacionados a solos de forma geral, é muito comum a representação gráfica de sistemas
pedológicos nas vertentes na forma bidimensional com base nas topossequências.
Com o avanço das geotecnologias nos últimos anos, atualmente se tem disponíveis
recursos computacionais gráficos capazes de gerar produtos que proporcione novas formas
de representação dos sistemas pedológicos.
Neste trabalho, se utiliza ferramentas em ambiente SIG para representar
tridimensionalmente os principais sistemas pedológicos e compartimentos morfopedológicos
definidos na área de estudo.
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Com base no Modelo Digital de Elevação (MDE) proveniente da missão espacial
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com resolução espacial de 90X90 m, se
executou técnicas de geoprocessamento na plataforma ArcGIS 9.3 com uso frequente dos
aplicativos Arcmap e ArcScene, e das extensões Spatial Analyst e 3D Analyst.
A sequência de atividades para gerar as representações em 3D foi basicamente a
obtenção de imagem SRTM da área de estudo, no site da Embrapa
(http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br); o uso da ferramenta “Contour” para geração de curvas de
nível; uma breve edição das vetorizações das curvas de nível no Arcmap, com intuito de
corrigir algumas imperfeições e adequá-las melhor; o uso da ferramenta “Create TIN from
Features”, para gerar um arquivo Triangular Irregular Network (TIN); a manipulação do
arquivo TIN no aplicativo ArcScene, de modo a visualizar tridimensionalmente a
representação do MDE da área de estudo, e com isso obter a espacialização em 3D do
terreno. Sendo aplicado um exagero vertical de oito vezes na representação tridimensional,
adotado pelo fato de que a partir do método de tentativas, observou-se que tal exagero
demonstra bem as características geomorfológicas observadas na bacia de estudo, e que um
exagero maior distorceria demasiadamente a representação do relevo, realçando muito o
aspecto acidentado do terreno.
2.6. Interpretação do funcionamento hídrico de vertentes e vulnerabilidade a processos
erosivos
A interpretação do funcionamento hídrico de vertentes dos compartimentos
morfopedológicos, se desenvolveu por meio de interpretação qualitativa de fatores
geomorfológicos, geológicos e de solos, que impõe aos terrenos menores ou maiores
capacidades de infiltração ou escoamento d’água. Desse modo, os resultados desta etapa
auxiliaram na definição da vulnerabilidade a processos erosivos lineares dos
compartimentos.
O estudo da suscetibilidade dos compartimentos morfopedológicos frente aos processos
erosivos especificamente do tipo laminar, foi consolidado com base no roteiro metodológico
apresentado por Salomão (2010).
Conforme a metodologia citada se considera a erodibilidade dos solos e a declividade
das encostas como fatores decisivos na determinação das classes de suscetibilidade à erosão
laminar, e também a erosividade e o comprimento das encostas como parâmetros
complementares.
Destaca-se que se efetuou uma compatibilização das classes do Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos da Embrapa (Embrapa, 2009), adotado neste trabalho, com as classes
de solos presentes na tabela de erodibilidade apresentada em Salomão (2010).
Para os solos mapeados neste trabalho como Argissolos, conforme EMBRAPA (2009)
convencionou ser mais apropriado enquadrar o mesmo na classe II de erodibilidade, em que
se tem presente os Podzólicos não abruptos, textura média/argilosa e textura média,
conforme tabela proposta por Salomão (2010).
Desta forma, na conjugação das classes de erodibilidade com as classes de declividade
dos terrenos, conforme a metodologia do autor citado, torna-se possível determinar as cinco
classes de suscetibilidade à erosão laminar, conforme apresentado no Quadro 1.
Para determinação das classes de suscetibilidade à erosão linear, também adotou-se os
critérios proposto por Salomão (2010). O autor menciona que para determinação da
vulnerabilidade a erosão linear, se faz necessário desenvolver uma análise qualitativa e
integrada da paisagem, considerando principalmente os fatores geológicos, geomorfológicos
e pedológicos.
Em estudo realizado no estado de São Paulo, o Departamento de Águas e Energia
Elétrica/IPT (1989, apud Salomão, 2010) estabelece cinco classes de suscetibilidade à
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erosão linear (Quadro 2), cada uma das quais apresentando critérios definidos, e que foi
utilizado como referência neste trabalho, sendo adaptado com a inclusão da classe pouco
suscetível a ravinas e a boçorocas, a fim de se melhor aplicar no contexto da região
estudada.
Quadro 1. Classes de suscetibilidade à erosão laminar, com respectivas descrições resumidas.
Classes de suscetibilidade a erosão laminar
Classe I
Extremamente suscetível

Corresponde às classes VII e VIII de capacidade de uso das terras, onde os terrenos
apresentam problemas complexos de conservação, indicados para preservação ou para
reflorestamento.

Classe II
Muito suscetível

Corresponde à classe VI de capacidade de uso das terras, onde os terrenos apresentam
problemas complexos de conservação, parcialmente favoráveis à ocupação por pastagens,
sendo mais apropriados para reflorestamento.

Classe III
Moderadamente suscetível

Corresponde à classe IV de capacidade de uso das terras, onde os terrenos apresentam
problemas complexos de conservação, sendo mais indicados a pastagens e culturas perenes.

Classe IV
Pouco suscetível

Corresponde à classe III de capacidade de uso das terras, onde os terrenos apresentam
problemas complexos de conservação, sendo mais indicados a pastagens e culturas perenes
e, eventualmente, a culturas anuais, porém exigindo práticas intensivas mecanizadas de
controle de erosão.

Classe V
Pouco a não suscetível

Corresponde às classes I, II e V de capacidade de uso das terras. A classe I de capacidade de
uso corresponde a terrenos sem problemas especiais de conservação, podendo ser utilizados
com qualquer tipo de cultura; a classe II corresponde a terrenos com problemas simples de
conservação, podendo também ser utilizados com qualquer tipo de cultura, porém exigindo
práticas não mecanizadas de controle da erosão; a classe V corresponde a terrenos sem
problemas de conservação, mas exigindo técnicas especiais de cultivo, por se constituírem
de solos encharcados.

Fonte: Salomão (2010).

Quadro 2. Classes de suscetibilidade à erosão linear, com critérios resumidos.
Classes de suscetibilidade
a erosão linear

Critérios resumidos

Extremamente suscetíveis a
ravinas e boçorocas

Locais com gradientes hidráulicos subterrâneos elevados; áreas de nascente,
fundo de vales, cabeceira de drenagem, setores de vertentes com nível d’água
do lençol subaflorante.

Muito suscetíveis a ravinas e
pouco suscetíveis a boçorocas

Áreas com certa declividade, que permita a fácil concentração das águas de
escoamento superficial, associadas a solos caracterizados por alto gradiente
textural entre os horizontes superiores do perfil.

Moderadamente suscetíveis a
ravinas e pouco suscetíveis a
boçorocas

Áreas de dispersão dos fluxos de água, bem drenadas, e com elevadas
permeabilidades até grandes profundidades, facilitando a rápida infiltração das
águas de chuva; cobertura pedológica com solos pouco coesos.

Suscetíveis a ravinas e não
suscetíveis a boçorocas

Áreas favoráveis à concentração dos fluxos de água; cobertura pedológica com
profundidades relativamente pequenas e com ausência do lençol freático;
terrenos com declividade relativamente elevada.

Pouco suscetíveis a ravinas e a
boçorocas

Locais relativamente favoráveis a infiltração, com cobertura pedológica
apresentando considerável espessura e, de modo geral, com nível d’água
profundo.

Não suscetíveis a ravinas e a
boçorocas

Áreas de agradação constituídas por terrenos com declividade praticamente
nula, impossibilitando o escoamento das águas superficiais.

Fonte: DAEE/IPT (1989, apud Salomão, 2010) modificado.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Características do meio físico
3.1.1. Solos
Muito embora se tenha identificado diversificados tipos de solos na sub-bacia, se nota
ampla ocorrência de solos arenosos, marcado por Neossolo Quartzarênico, sendo que esse
tipo pedológico se sobressai praticamente em toda a parte média da bacia e em grande parte
do setor alto da bacia. Esta classe de solo se torna ausente apenas em setor posicionado ao
extremo norte da bacia, onde ocorre Latossolo e Plintossolo, e no setor da baixa bacia do
Sapo, cujo local sofre grande influência de substrato geológico basáltico, resultando em
solos com maior predominância de fração argilosa, onde ocorre principalmente Argissolos e
Latossolos. Ainda no setor da baixa bacia, se verifica ocorrências de Cambissolo e Neossolo
Litólico em vertentes mais acentuadas de colinas.
A Figura 2 representa o mapa de solos elaborado para a sub-bacia do Sapo.

Figura 2. Mapa de solos da sub-bacia do rio do Sapo.

3.1.2. Formas de relevo
Para fins de entendimento do estudo geomorfológico do Planalto dos Parecis, onde se
insere a sub-bacia do Sapo, Ross e Santos (1982) propõe a criação de duas subunidades, o
Planalto Dissecado dos Parecis e a Chapada dos Parecis. Sendo que o Planalto Dissecado
dos Parecis constitui um patamar topograficamente abaixo da Chapada, e que na área de
pesquisa constitui toda a porção a jusante da escarpa erosiva. Nesse sentido, a Chapada dos
Parecis é considerada como unidade de relevo acima da escarpa pela qual é bordejada.
No mapeamento das formas de relevo, se identificou nove tipos de unidades, com
amplo destaque para presença de colinas médias e colinas amplas na região do Planalto
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Dissecado dos Parecis, contendo também em trechos de menor extensão nesse setor, colinas
amplas e colinas pequenas com superfícies em rampas, além de fundos de vales e planícies
fluviais ao longo principalmente do rio do Sapo. E na região da Chapada dos Parecis se
destaca uma extensa área de superfícies em rampas, com presença em menor proporção de
anfiteatros erosivos de cabeceira, de fundos de vales de drenagens, e de superfícies
aplainadas em restrito trecho correspondente ao norte da sub-bacia do Sapo, conforme o
mapa de formas de relevo apresentado na Figura 3.

Figura 3. Mapa de formas de relevo da sub-bacia do rio do Sapo.

3.1.3. Geologia
Na bacia do rio do Sapo, existem três unidades litoestratigráficas mapeadas no Projeto
do Radambrasil, identificados nas folhas SD. 21 Cuiabá (Barros et al., 1982), e que estão
presentes também no trabalho publicado mais recentemente pela CPRM (Lacerda Filho et
al., 2004), intitulado Geologia e Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso. As três
unidades em questão se tratam da Formação Salto das Nuvens, Formação Utiariti e de
Coberturas Detrito-Lateríticas.
Além das três unidades mencionadas, nos trabalhos realizados a campo na área da bacia
foi possível constatar também a ocorrência da Formação Tapirapuã, que apesar de
abrangência limitada em termos de área total, exerce forte influência como condicionante
morfopedológico na região de entorno da foz do rio do Sapo.
As rochas basálticas identificadas ocorrem de maneira geral com cor cinza a chumbo,
com textura afanítica, de granulação predominantemente fina a muito fina, se apresentando
frequentemente como rochas compactas e também estruturadas por amígdalas, vesículas e
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fraturas, sendo comum o aparecimento de juntas de contração, que por vezes formam
disjunções colunares.
A Formação Salto das Nuvens, litologicamente está representado principalmente por
conglomerados petromíticos de matriz argilo-arenosa intercalados por lentes de arenitos
vermelhos de granulometria variável desde muito fina a conglomerática. Sobreposto aos
conglomerados, em geral ocorre arenito imaturo com estratificação cruzada de médio porte,
contendo seixos e calhaus de diversos litótipos (Lacerda Filho et al., 2004).
Com base em trabalhos publicados e em observações de campo, predomina-se na área
de pesquisa, como principal substrato rochoso da Formação Utiariti, arenitos com
composição predominantemente quartzosa, com limitada presença de matriz e cimento, e de
baixa resistência à desagregação. Sendo que a ação do intemperismo ao longo do tempo
nessas rochas resultou no aparecimento de extenso manto de alteração de solo arenoso
presente em grande parte da bacia.
A seguir é exibida a Figura 4 representando o mapa geológico da área de estudo.

Figura 4. Mapa de litologia da sub-bacia do rio do Sapo.

3.2. Compartimentos morfopedológicos e vulnerabilidade a processos erosivos
Como produto da abordagem morfopedológica em questão, se obteve um mapa com 11
compartimentos morfopedológicos, em que 7 compartimentos integram o Planalto
Dissecado dos Parecis, e 4 ocupam área da unidade de Chapada dos Parecis.
O Quadro 3 sintetiza os resultados da abordagem morfopedológica, ressaltando as
características de solo, formas de relevo, geologia, e suscetibilidade à erosão de cada
compartimento.
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Quadro 3. Síntese da compartimentação morfopedológica da sub-bacia do Sapo.
SOLO

FORMAS DE
RELEVO

GEOLOGIA

SUSCETIBILIDADE À EROSÃO

MP-01

Neossolo Flúvico;
Neossolo
Quartzarênico
Planície Fluvial
Hidromórfico;
Gleissolo

Basaltos da Fm.
Tapirapuã; Arenitos
e Conglomerados do
Grupo Parecis

Pouco a não suscetível à erosão
laminar; Não suscetível a ravinas e
boçorocas

MP-02

Latossolo
Colinas Amplas;
Vermelho
de Superfícies em
textura argilosa
Rampas

Basaltos da Fm.
Tapirapuã

Pouco a não suscetível à erosão
laminar; Pouco suscetível a ravinas e
boçorocas

MP-03

Colinas Amplas;
Argissolo
Superfícies em
Vermelho Amarelo
Rampas

Basaltos da Fm.
Tapirapuã

Moderadamente suscetível à erosão
laminar; Moderadamente suscetível a
ravinas e pouco suscetível a boçorocas

MP-04

Cambissolo
Colinas Pequenas Tapirapuã; Arenitos
Háplico e Neossolo e Superfícies em grosseiros e
Conglomerados da
Litólico
Rampas

COMPARTIMENTOS

Basaltos da Fm.

Muito suscetível à erosão laminar;
Suscetível a ravinas e não suscetível a
boçorocas

Fm. Salto das Nuvens

Arenitos e
Conglomerados do
Grupo Parecis;
Basaltos da Fm.
Tapirapuã

Nas
vertentes:
moderadamente
(Argissolo) e extremamente (Neos.
Quartzarênico) suscetível à erosão
laminar, muito suscetível a ravinas e
pouco suscetível a boçorocas;
Nos fundos de vales: extremamente
suscetível a ravinas e boçorocas

Arenitos do Grupo
Parecis

Nas vertentes: muito suscetível à
erosão laminar, moderadamente a
muito suscetível a ravinas e pouco
suscetível a boçorocas; Nos fundos de
vales: extremamente suscetíveis a
ravinas e boçorocas

MP-05

Argissolo;
Neossolo
Quartzarênico;
Neossolo
Quartzarênico
Hidromórfico

MP-06

Neossolo
Quartzarênico;
Neossolo
Quartzarênico
Hidromórfico

Colinas Amplas

MP-07

Afloramentos de
Rocha, Depósitos
de Tálus; Colúvios

Escarpas;Vertentes
Inclinadas (15 a
Arenitos da Fm.
30%); Superfícies Utiariti
rampeadas

MP-08

Neossolo
Quartzarênico

Superfícies em
Rampas

Arenitos da Fm.
Utiariti; Coberturas
Detrito-Lateríticas
Ferruginosas

Muito suscetível à erosão laminar;
Moderadamente suscetível a ravinas e
não suscetíveis a boçorocas

MP-09

Latossolo
Superfícies em
Vermelho Amarelo
Rampas
de textura média

Coberturas DetritoLateríticas
Ferruginosas

Pouco a não suscetível à erosão
laminar; Moderadamente suscetível a
ravinas e pouco suscetível a boçorocas

Coberturas DetritoLateríticas
Ferruginosas;
Arenitos da Fm.
Utiariti

Latossolo/Plintossolo: pouco suscetível
a erosão laminar, moderadamente
suscetível a ravinas e pouco suscetível
a boçorocas;
Latossolo/Neossolo
Quartzarênico:
extremamente suscetível à erosão
laminar, extremamente suscetível a
ravinas e boçorocas

Coberturas DetritoLateríticas
Ferruginosas

Pouco a não suscetível à erosão
laminar; Pouco suscetível a ravinas e a
boçorocas

Colinas Médias

MP-10

Latossolo;
Plintossolo Pétrico;
Neossolo
Quartzarênico

Anfiteatros
Erosivos de
Cabeceiras de
Drenagem

MP-11

Latossolo
Relevo
Vermelho
de
Aplainado
textura argilosa
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Extremamente suscetível à erosão
laminar; Muito suscetível a ravinas e
pouco suscetível a boçorocas
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O mapa morfopedológico (Figura 5) exibido abaixo contém os compartimentos
representados pela simbologia de MP, seguida de um número atribuído na ordem crescente,
no sentido de jusante para montante da bacia.

Figura 5. Mapa morfopedológico da sub-bacia do rio do Sapo.
Como unidades de maior representatividade na área de estudo estão os
compartimentos MP-08 e MP-06, que juntos somam cerca de 76,41% da área total. Em
contrapartida, as unidades MP-02, MP-03 e MP-04, alcançam menos que 1% da área total
cada um. A Tabela 2 contém as porcentagens de cada compartimento em relação a área total
da bacia do Sapo.
Tabela 2. Porcentagens das áreas dos compartimentos morfopedológicos em relação à área total da
sub-bacia do Sapo.
Compartimentos MP-01 MP-02 MP-03 MP-04 MP-05 MP-06 MP-07 MP-08 MP-09 MP-10 MP-11
%

1,80

0,60

0,15

0,71

8,60

29,56

1,93

46,85

6,06

1,77

1,97

Pelas características demonstradas por cada compartimento, os que se apresentam com
terrenos de melhor estabilidade e de modo geral com baixa vulnerabilidade a processos
erosivos, são os Latossolos de textura argilosa em colinas amplas e superfícies em rampas
do MP-02, os Argissolos em colinas amplas e superfícies em rampas do MP-03, os
Latossolos de textura média em superfícies em rampas do MP-09 e os latossolos de textura
argilosa em superfícies planas do MP-11.
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O MP-04, com solos pouco desenvolvidos, que ocupa principalmente colinas pequenas,
é bastante suscetível a erosões laminares e lineares rasas e não suscetível a boçorocas. E o
MP-07, em setor de escarpa é vulnerável a processos de desplacamentos de rochas e quedas
de blocos em geral, com seu trecho de tálus de vertentes inclinadas e colúvios em rampas
apresentando, respectivamente, potencialidades a processos de escorregamento e
desenvolvimento de erosões laminares e lineares profundas.
As unidades morfopedológicas que se destacam pelas maiores vulnerabilidades à erosão
ou baixa capacidade de uso, e, por conseguinte, maiores potenciais à degradação dos seus
solos e água são o MP-01, o MP-05, o MP-06, o MP-08 e o MP-10.
O compartimento MP-01 abrange o entorno de inundação dos cursos d’água do rio do
Sapo e rib. Água Limpa (Figura 6), sendo ocupado principalmente por Neossolo Flúvico,
mas contendo também Neossolo Quartzarênico Hidromórfico e Gleissolo, em relevo de
planície fluvial. Apesar da sua baixa suscetibilidade a erosão laminar e linear, pois se tratam
de áreas de agradação, esta unidade apresenta nível d’água geralmente próximo à superfície
e constituindo terrenos de baixa capacidade de suporte, sujeito a inundações e alagamentos
periódicos, o que conduz a certa fragilidade e o torna limitado a ocupação.

Figura 6. Representação esquemática em perspectiva da ocorrência de
Neossolo Flúvico, Neossolo Quartzarênico Hidromórfico e Gleissolo ao
longo do canal do Sapo, em setor da baixa sub-bacia, destacada pelo
contorno em vermelho.

De modo geral, o MP-05 apresenta os topos e o terço superior de vertentes com
declividade média de até 6%, onde ocorrem os Argissolos, com presença de ruptura de
relevo na transição para o terço médio, porção em que a declividade média sobe para em
torno de 12 à 20%, passando a se constituir de Neossolo Quartzarênico, que ocupa todo esse
setor da vertente até o terço inferior e inclusive os fundos de vale. Sendo muito comum nos
fundos de vales o Neossolo Quartzarênico Hidromórfico substituindo o Neossolo
Quartzarênico.
Esta unidade apresenta-se moderadamente suscetível a erosão laminar nas vertentes
ocupadas por Argissolo e, extremamente suscetíveis a este tipo de erosão nos setores
ocupados por Neossolos Quartzarênicos. De modo geral, com exceção dos fundos de vales,
o compartimento é muito suscetível a ravinas e pouco suscetível a boçorocas.
E especialmente em relação aos fundos de vales, correspondem a locais muito sensíveis
do compartimento, considerado extremamente suscetível a ravinas e boçorocas, em que se
nota muitas ocorrências erosivas lineares, com evidências de perdas de hidromorfismo
causado por assoreamento, e progressivo rebaixamento de NA nesses locais. O que revela se
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tratar de terrenos apropriados somente para preservação, devendo ser isolados em regiões
com presença de atividade pecuária no entorno, de modo a não permitir o pisoteio de gados,
principal causa atual das erosões.
O compartimento MP-06 situa-se no Planalto Dissecado dos Parecis, e ocorre em
colinas amplas com vales suaves dominadas por solos de textura arenosa, marcados por
presença de Neossolo Quartzarênico e de sistema pedológico formado por Neossolo
Quartzarênico e Neossolo Quartzarênico Hidromórfico, na qual este último ocupa a maioria
dos fundos de vales da região. Como substrato geológico, se faz presente rochas do Grupo
Parecis, com predominância de rochas areníticas.
Considerando apenas as vertentes deste compartimento e desconsiderando a princípio
os fundos de vales, se caracteriza os setores de médias e altas vertentes como muito
suscetível à erosão laminar, moderadamente suscetível a ravinas e pouco suscetível a
boçorocas. E os setores de baixas vertentes são classificados como muito suscetível à erosão
laminar, muito suscetível a ravinas e pouco suscetível a boçorocas.
Especificamente em relação aos fundos de vales presentes no MP-06, se considera essas
regiões como extremamente suscetíveis a ravinas e a boçorocas, que a exemplo da mesma
forma de relevo no MP-05, merece receber isolamento em caso de uso do solo no entorno
por pecuária, cuja atividade observa-se predominar atualmente nesta região, e tem
repercutido diretamente na degradação do solo e água do compartimento, onde os
caminhamentos de gados induz a boçorocamentos, o que consequentemente vem
favorecendo o rebaixamento do NA local, além de progressivas perdas de hidromorfismo
decorrente de assoreamento.
O compartimento MP-08 abrange área acima da escarpa, em porção de relevo
considerado da Chapada dos Parecis, formando uma espécie de “chapadão” arenoso, pois se
compõe de Neossolo Quartzarênico em vertentes sob a forma de rampas.
Esta unidade é considerada muito suscetível à erosão laminar, moderadamente
suscetível a ravinas e não suscetíveis a boçorocas. Mas apesar do limitado potencial a
processos erosivos quando se considera paisagem como um todo, dada a sua alta capacidade
de infiltração d’água, se torna importante destacar a fragilidade do seu solo, relacionada a
elevada erodibilidade inerente aos Neossolos Quartzarênicos, que se receber manejo
inadequado tem grande tendência em desenvolver processos erosivos e, consequentemente,
também repercutir negativamente nos componentes de solo e água da bacia de estudo.
O compartimento morfopedológico MP-10 se caracteriza como áreas de anfiteatros
erosivos de cabeceiras de drenagem, contendo dois sistemas pedológicos, um formado por
associação de Latossolo Vermelho e Plintossolo Pétrico, e outro sistema formado por
Latossolo Vermelho e Neossolo Quartzarênico.
As vertentes formadoras dos anfiteatros possuem declividade variável em geral entre 6
a 20%, mas com valores médios mais frequentes entre 12 a 20%. Como substrato geológico
do local, estão presentes as Coberturas Detrito-Lateríticas Ferruginosas na porção mais ao
norte do compartimento, e ocorrência de arenitos da Fm. Utiariti em porção mais ao sul da
unidade.
Os setores de terço superiores são sensivelmente mais inclinados em relação às porções
médias e baixas das vertentes, e são ocupados principalmente por Latossolo Vermelho,
fazendo transição em geral para Plintossolo Pétrico ou Neossolo Quartzarênico nos setores
de terços médios e inferiores.
Nos locais de ocorrência do sistema pedológico formado por Latossolo e Neossolo
Quartzarênico, em que predomina este último, se define estes terrenos como de classe
extremamente suscetível à erosão laminar. Esses setores de domínio de Neossolo
Quartzarênico correspondem a terrenos formados por solo com baixo grau de coesão e que
ocupam principalmente os terços médios e inferiores das vertentes dos anfiteatros erosivos,
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locais em que o nível d’água se encontra não muito abaixo da superfície, o que propicia
baixa capacidade de suporte e os tornam frágeis à ocupação antrópica.
Interpreta-se, portanto essas porções médias e baixas das vertentes com Neossolo
Quartzarênico, como altamente sensíveis a processos erosivos lineares, como pode ser
visualizada na Figura 7a, compreendida como classe extremamente suscetível tanto a ravinas
quanto a boçorocas.
Inclusive é nestas áreas de anfiteatros erosivos de cabeceira de drenagem que se
observa as ocorrências erosivas mais intensas, com presença da boçoroca do “Sapo”, a maior
feição erosiva dentro da área de estudo (Figura 7b).

Figura 7. (a) Feição erosiva presente no MP-10, com sistema pedológico de Latossolo e Neossolo
Quartzarênico, em que predomina esse último; (b) Detalhe de área com boçoroca (ao fundo da
imagem) em anfitetro erosivo, com solo do tipo Neossolo Quartzarênico.

4. CONCLUSÃO
O estudo morfopedológico resultou na identificação de compartimentos diversificados,
evidenciando predomínio de terrenos relativamente suaves e formados por solos
essencialmente arenosos, que perfazem cerca de 76,4% da área total da sub-bacia do Sapo,
representados pelos compartimentos morfopedológicos MP-06 e MP-08.
Dentre os compartimentos morfopedológicos mais vulneráveis aos processos erosivos,
sobressaem as seguintes unidades: o MP-06, marcada por Neossolo Quartzarênico em
colinas amplas; as médias e baixas vertentes dos anfiteatros de cabeceira de drenagem do
MP-10, contendo Neossolo Quartzarênico; os setores das médias e baixas vertentes das
colinas médias do MP-05, ocupada por Neossolo Quartzarênico; e as rampas coluvionadas e
depósitos de tálus do MP-07, com cobertura de solo de textura predominantemente arenosa.
Os fundos de vales tidos como fluviais ou ocupados por solos hidromórficos, nos
domínios do MP-05 e MP-06, também representam setores bastante frágeis na sub-bacia,
onde se observou diversos locais do seu terreno sofrendo processo de degradação do solo.
Os principais impactos negativos constatados nos recursos hídricos dizem respeito,
sobretudo aos processos de assoreamento verificado em porções de cursos d’água pequenos,
nos compartimentos MP-05 e MP-06, e em trechos do leito do rio do Sapo, no domínio do
MP-01. Além de se notar também, nos casos de boçorocamentos, tendência a rebaixamento
do NA e perdas de hidromorfismo quando instalados em domínios de solos hidromórficos.
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