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APRESENTAÇÃO
Este livro, composto de oito capítulos, tem como objetivo principal auxiliar os interessados no assunto
de Bacias Hidrográficas, que pretendem aprofundar seus conhecimentos sobre o tema atual de suma importância.
Nos últimos anos, tem-se constatado acentuada ocorrência de estudos sobre o assunto, pois as regiões
das bacias vêm sofrendo enormes alterações provocadas pelas atividades humanas, pela conversão das paisagens
naturais para outros usos da terra, como, por exemplo, áreas de cultivo de cana-de-açúcar.
Ao abordar o tema “água”, espera-se que seja útil para a comunidade acadêmica, bem como para os
profissionais envolvidos no manejo dos recursos naturais renováveis, como os recursos hídricos. Além
disso, deseja-se que a sociedade possa ser levada ao exercício da cidadania, refletindo quanto ao uso e gestão dos
recursos hídricos, na expectativa do desenvolvimento e consumo sustentável.
Os
capítulos
deste
livro compreendem
a
relevância dos
estudos
ambientais
em
Bacias Hidrográficas, e foram elaborados, em sua maioria, por conceituados professores e alunos de PósGraduação de quatro universidades: da Universidade do Estado do Amazonas, da Universidade de Maringá, da
Universidade de Campinas e da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Câmpus de Rio Claro
e Presidente Prudente. Estes estudos não podem ser desprezados, pois são importantes para estimular explicações
sobre questões que envolvem nosso o dia-a-dia, notadamente o uso da água.
Portanto, espera-se que os vários capítulos deste livro correspondam a mais uma ferramenta de leitura
que possa auxiliar os grupos de pessoas que se dedicam ou se interessam em aprender sobre as bacias
hidrográficas, buscando especialmente a disseminação da conscientização ambiental: um desafio!
Tupã/SP, 2014.
Leonice e Sandra
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PREFÁCIO
O livro “Estudos Ambientais em Bacias Hidrográficas”, como parte de uma série de publicações
organizadas pelas incansáveis e entusiastas defensoras da causa ambiental, Leonice e Sandra, da Associação
Amigos da Natureza da Alta Paulista (ANAP), vem à luz em um momento de crise para a Humanidade,
confrontada com um modo de transformação da Natureza baseado na crença do crescimento ilimitado, no
consumismo, na acumulação individual, na exclusão da maioria da população dos benefícios gerados e na
degradação ambiental.
A concepção de recursos inesgotáveis e renováveis tem que ser revista, pois esse modo de produção não
respeita os tempos e ciclos da Natureza. Seus condutores aceleram em direção ao precipício acreditando que a
razão vai construir a tempo as alternativas para transpô-lo. Ilusão! Será preciso diminuir o ritmo e mudar os
rumos, mentes e corações para uma nova forma de conviver no e com o planeta Terra, nossa morada neste
Universo (des)conhecido, para que este possa prover o suficiente a todos e não para a ganância de poucos, como
ensinou Mahatma Gandhi.
Um novo estilo de vida se faz necessário, com menos consumo e a economia baseada em valores sociais
e solidários, para que a prosperidade e a qualidade de vida sejam direitos garantidos a todos. Nesse contexto, os
recursos naturais não podem ser propriedade individual, especialmente a exemplo da água, que é fundamental
para a vida, para a manutenção de muitos ciclos naturais e para o desenvolvimento sustentável. Como um bem
comum a todos, a água nos une na teia da vida, devendo ser pública, respeitada, utilizada com parcimônia e
gerenciada de forma integrada e participativa como um bem público e não como um negócio para dar lucro.
Nesse sentido, a adoção da bacia hidrográfica como recorte físico-territorial para a gestão da água tratase de oportunidade ímpar de aglutinar e mobilizar gestores, estudiosos e comunidade em torno dos temas
ambientais e de construção de novas alternativas para mudar os cenários atual e tendencial. Para tanto, conhecer a
bacia hidrográfica em que se vive, abordando-a em várias escalas, é um dos primeiros desafios. Será preciso olhar
e ir além das divisas e fronteiras que aparentemente nos separam, percorrer os caminhos das águas, navegando
nos rios e subindo pelas encostas, para compreender o conjunto que nos une e que compartilhamos com outros
povos. Essa mudança cultural dependerá, dentre outras, de uma ampla alfabetização espacial e permanente
processo educativo baseado nos princípios da Educação Ambiental.
Nesse sentido, os estudos apresentados no livro contribuem para esse processo de construção de
conhecimentos sobre as bacias hidrográficas, em uma perspectiva integradora, com experiências de trabalhos
educativos e de planejamento que valorizam os saberes da população que vive em distintas localidades de uma

12 - Estudos ambientais aplicados em bacias hidrográficas

bacia hidrográfica, unindo-os na elaboração de mapeamentos participativos que expõem os problemas, riscos
ambientais e potencialidades locais por eles conhecidos.
Da mesma forma, os estudos sobre os impactos das atividades antrópicas no processo de ocupação de
bacias hidrográficas, com desmatamento da cobertura vegetal original, aceleração de processos erosivos e
consequente assoreamento dos corpos hídricos, são abordados de forma articulada com a caracterização
limnológica de ambientes deposicionais de planície fluvial, influência da temperatura de superfície na análise da
paisagem, estrutura geoecológica de uma bacia hidrográfica, análise multitemporal de valores de escoamento
superficial e monitoramento da qualidade das águas. Na abordagem das interações socioambientais e de
ocorrência de doenças de veiculação hídrica, fica evidente que a água, além de fonte de vida, pode ser veículo de
disseminação de doenças e de sofrimento quando não tem a qualidade adequada para o uso previsto. A poluição
hídrica pelas atividades humanas expõe o nível de insanidade da sociedade de consumo ao degradar as águas que
abrigam e sustentam a vida.
Outro desafio atual é gerar e disseminar conhecimentos, com dados e informações em escalas
adequadas, que permitam o planejamento participativo das bacias hidrográficas, incluindo, por exemplo, a
identificação de áreas com alta suscetibilidade à erosão e inundação, evitando-se expor a população a riscos, com
perdas de vidas e bens materiais, e das áreas a serem protegidas e preservadas, construindo-se cenários futuros e
planos de ação para que se efetivem.
Nesta perspectiva, os estudos contidos no livro contribuem para a gestão ambiental e das águas tendo
em vista que, além das metodologias aplicadas, trazem conhecimentos sobre áreas específicas que podem
subsidiar o planejamento e gestão das bacias hidrográficas. Assim, uma importante mensagem desses estudos está
na proteção da água, que deve ocorrer considerando-se as bacias hidrográficas como unidades básicas para a
gestão dos territórios, com participação social na tomada de decisões em colegiados democráticos e
descentralizados.
A água, como bem finito e vulnerável, nos ensina que é preciso estar em constante movimento e
transformação. Aprender essa mensagem, com seus direitos e deveres, não é tarefa fácil ou para pouco tempo.
Felizmente, a longa caminhada rumo a um mundo novo, com e para novas e melhores pessoas, já foi iniciada em
muitos lugares da Terra. Vamos caminhá-la juntos. Boa leitura a todos!
Profº Dr. Antônio Cezar Leal1
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HISTÓRIA, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO MAPEAMENTO
AMBIENTAL PARTICIPATIVO NO ESTADO DE SÃO PAULO
Ricardo de Sampaio Dagnino

Geógrafo - Doutor em Demografia e Mestre em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas. Bolsista do Projeto URBISAmazônia
(Inpe/Funcate – ITV/Vale).

Salvador Carpi Junior
Geógrafo - Doutor em Geociências e Meio Ambiente. Pesquisador, Instituto de Geociências - Universidade Estadual de Campinas.

INTRODUÇÃO
Existem diversos métodos de mapeamento participativo e de elaboração de cartografias sociais e
populares e diferentes enfoques temáticos e recortes espaciais ou sociais. Este trabalho visa à descrição de um
método de mapeamento que vem sendo adotado desde o início dos anos 1990, em várias áreas do Estado de São
Paulo, principalmente pelos pesquisadores Oswaldo Sevá Filho (1997) e Salvador Carpi Junior (2001, 2012),
ambos ligados à Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
O mapa apresentado por Acselrad e Coli (2008, p. 26) permite visualizar as experiências de mapeamento
realizadas no Brasil, entre 1992 e 2008, que somam 126 desenvolvidas com atores locais. Desse total, quase 70%
foram realizadas nas regiões Norte e Nordeste, sobretudo no Pará (26 experiências, que equivalem a 20% do
total) e Amazonas (21 experiências ou 16%). Apesar do mapa de Acselrad e Coli (2008) mostrar apenas três
experiências realizadas entre 1992 e 2008 no estado de São Paulo, o levantamento realizado por Carpi Junior
(2012), cujas experiências são analisadas neste capítulo, mostra que foram realizados cinco mapeamentos
envolvendo atores locais no Estado.
Grande parte dos mapeamentos desenvolvidos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil está ligado à luta
pela terra efetuada pela população local, como indígenas e tradicionais. Esse papel de ferramenta política do
mapeamento fica claro no trabalho pioneiro de Almeida (2004) e os desdobramentos documentados na série de
trabalhos e fascículos com os casos de Cartografia Social - desde o primeiro fascículo sobre as quebradeiras de
coco babaçu no Piauí (ALMEIDA, 2005).
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Em linhas gerais pode-se dizer que, diferentemente do que ocorreu no Norte e Nordeste, os
mapeamentos realizados em São Paulo foram direcionados para diagnósticos voltados às áreas urbanas ou
periurbanas (ou seja, no contato entre áreas rurais e urbanas) e, na maior parte das vezes, relacionado a aspectos
ambientais (o meio social incluído) e à qualidade da água e gestão de recursos hídricos. Entretanto, apesar desse
foco diferenciado, os procedimentos adotados nos mapeamentos participativos em São Paulo possuem pontos
em comum com outros mapeamentos e cartografias sociais realizados por outros grupos de pesquisadores
brasileiros, notadamente os trabalhos elaborados dentro do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ), encabeçados por Henri Acselrad (2008,
2010) e os trabalhos realizados na Amazônia e no Nordeste pelo grupo ligado a Alfredo Wagner de Almeida
(2005).
Alguns trabalhos publicados recentemente na América Latina sobre mapeamento participativo têm
destacado os avanços metodológicos experimentados nos últimos anos (DIEZ TETAMANTI e ESCUDERO,
2012; FEREZ et al., 2013; SLETTO et al., 2013). Nesse sentido, o trabalho de Rocha (2013, p. 174) chama a
atenção para o papel da cartografia social como fortalecedora dos processos de politização e instrumentalização
dos sujeitos sociais em suas caminhadas. O trabalho de GEPCyD/IIGG e UNPEPROCH (2013, p. 266)
menciona que:
La cartografía social, al estar sostenida en un acuerdo entre la comunidad y el equipo de investigación, impone una ética de
coproducción, donde la validación de los contenidos y su difusión no se realizan primeramente, ni exclusivamente, por fuera del
vínculo, en un ámbito académico. Se trata de un pacto entre iguales.

No caso brasileiro, deve-se ter em mente que os diagnósticos participativos são inclusivos, do ponto de
vista social (COSTA et al., 2006); são científicos e válidos, do ponto de vista acadêmico (CARPI JUNIOR, 2001);
e possuem amparo legal (BRASIL, 2001).
MÉTODO DE MAPEAMENTO PARTICIPATIVO
Desde as primeiras experiências no Estado de São Paulo os mapeamentos participativos foram voltados
para a identificação de situações de risco ambiental. À medida que os trabalhos foram se desenvolvendo foi dada
maior ênfase às ações positivas em relação ao ambiente local, em função do interesse das comunidades locais em
relatar e apontar aspectos relacionados à recuperação e preservação ambiental. Daí a denominação mudar, no
decorrer dos últimos anos, de “Mapeamento de Riscos Ambientais” para “Mapeamento Ambiental Participativo”.
Na figura 1 pode ser visualizado o mapa de localização das experiências de mapeamento de riscos em
São Paulo, numeradas em ordem cronológica. A Figura 2 mostra um quadro com a descrição das características
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gerais de cada mapeamento. Na organização do painel foram considerados alguns critérios: (a) para a descrição da
localização das áreas segundo a região, foi utilizada a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE); (b) a quantidade de pessoas participantes corresponde a um número aproximado, pois inclui
os grupos de pesquisadores ou organizadores das atividades, assim como eventualmente colaboradores indiretos;
(c) as áreas foram calculadas em Sistema de Informação Geográfica através dos polígonos das Ottobacias da
Agência Nacional das Águas e dos limites municipais do IBGE. No cálculo das áreas procurou-se o mínimo de
sobreposição para não superestimar a área total coberta pelos levantamentos. Nesse sentido, as áreas das
experiências 4 e 5 não foram contabilizadas e algumas outras experiências tiveram parte da área (km²) subtraída.
Tanto nas primeiras experiências de mapeamento de riscos quanto nas mais recentes, toda a atividade de
mapeamento propriamente dita – que ocorre em reuniões públicas ou oficinas de mapeamento, como veremos
adiante – é iniciada com o contato e cadastramento de pessoas e entidades da região, definição de local adequado
para a reunião e organização de material cartográfico (DAGNINO e CARPI JUNIOR, 2006). Na etapa de
divulgação das reuniões alguns temas importantes a serem levantados já são previamente informados na carta
convocatória enviada ou entregue às pessoas, ou durante as reuniões.
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Figura 1 – Painel com mapa de localização e quadro descritivo dos mapeamentos ambientais participativos no
Estado de São Paulo.

4/5- Bacias hidrográficas do
Ribeirão das Anhumas e do
Ribeirão das Pedras

UGRHI Alto Paranapanema
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Figura 2 – Quadro descritivo dos mapeamentos ambientais participativos no Estado de São Paulo.
Experiências

Áreas de Estudo

Área (km2)

Período de
realização

Mapeamento
Participativo de
Riscos
Ambientais

1. Região de
Campinas
2. Bacia do Rio
Mogi-Guaçu

12 695

1994-1997

Pessoas
envolvidas
(aprox.)
95

15 397

1998-2001

330

3. Município de
548
Apiaí
4. Bacia do Ribeirão Contida no
das Anhumas
Estudo 1

2000-2002

230

Estudantes

Aluna de mestrado

2004-2006

300

Pesquisadores

5. Bacia do Ribeirão Contida no
das Pedras
Estudo 1

2005-2007

100

Comunidade em
geral e Agentes de
saúde
Comunidade em
geral e Agentes de
saúde
Membros de ONG

Mapeamento
Ambiental
Participativo

6. UGRHI
Sorocaba/ Médio
Tietê
7. Manancial Alto
Rio Santo Anastácio

9 112

2010

140

2 154

2010-2011

210

8. Ilha Comprida

192

2011-2012

40

9. UGRHI
Turvo/Grande
10. UGRHI Alto
Paranapanema

15 955

2011-2013

40

22 581

2011-2012

40

Perfil dos
participantes

Demanda/
iniciativa

Alunos de curso de
Coordenador do
extensão
Projeto
Funcionários
Comitê da bacia,
públicos
prefeituras municipais

Pequenos
agricultores e
pecuaristas
População
tradicional e caiçaras
Professores
Alunos de curso de
especialização

Fonte de
recursos
Unicamp
Prefeituras
Municipais
CNPq e
Unicamp
FAPESP

Instituições
envolvidas

Referência
principal do
trabalho final
NEPAM e FEM /
Sevá Filho
Unicamp
(1997)
CBH Mogi,
Carpi Junior
NEPAM/Unicamp e
(2001)
CCA/UFSCar
IG/Unicamp, Diretoria
Scaleante
Estadual de Ensino
(2002)
Diversas, destaque para Carpi Junior et
IAC, PMC,
al. (2006)
IG/Unicamp
IG/Unicamp, IAC,
Dagnino
PMC
(2007)

Aluno de mestrado

FAPESP e
CAPES

Coordenadores do
projeto

FEHIDRO

Pesquisador e
instituição

UNESPPresidente
Prudente
FAPESP

UNESP Presidente
Carpi Junior
Prudente, IG/Unicamp
(2011)

FEHIDRO

IG/Unicamp e APTA Carpi Junior et
Centro Norte
al. (2014)
UNESP Presidente
Almeida
Prudente e Ourinhos,
(2012)
IG/Unicamp
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OSCIP 5 Elementos,
IG/Unicamp

IG-Unicamp

Otero (2009)

Santos (2012)

A principal etapa do método proposto é a realização das reuniões públicas de mapeamento. Nessas
reuniões é feito o levantamento dos problemas que afetam o ambiente local e das ações positivas. Essa atividade
tem sido igualmente utilizada para a elaboração de propostas e recomendações ao poder público e às próprias
comunidades envolvidas. Além de fornecer a maior parte das informações sobre o ambiente local, elas possuem
um papel fundamental como instrumento de gestão, planejamento e educação ambiental.
O termo “reunião pública” passou a ser utilizado a partir dos trabalhos efetuados na bacia do Ribeirão
das Anhumas, em Campinas, onde parte da equipe de pesquisa e alguns participantes preferiam utilizar também as
denominações “oficina de trabalho”, “oficina de mapeamento” ou simplesmente “oficina” (CARPI JUNIOR et
al., 2006). Nos trabalhos anteriores, na região de Campinas (SEVÁ FILHO, 1997) e bacia do Rio Mogi-Guaçu
(CARPI JUNIOR, 2001), o termo utilizado foi “sessão de mapeamento”, pois era enfatizada a questão do avanço
progressivo do mapeamento de riscos em termos territoriais ou temporais. Na prática, contudo, embora com
alterações na denominação, a essência da atividade não se modificou.
As reuniões públicas são abertas para qualquer interessado e programadas para serem realizadas em uma
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jornada parcial ou completa. Na realização dessas reuniões, os participantes passam por um processo de
alfabetização cartográfica2 que propicia que o indivíduo ou grupo identifique os pontos de referência e se
familarize com as características do mapa base – mapas com as principais ruas e avenidas, as toponímias locais,
como nome dos bairros, e a localização de escolas, postos de saúde, etc.
A seguir, os participantes, utilizando de seu conhecimento sobre a área pesquisada, e com auxilio de
material de desenho (basicamente canetas coloridas), indicam no mapa-base em quais áreas ocorrem situações de
riscos ambientais e, também, em quais áreas existem aspectos ambientais positivos ou potencialidades.
Conjuntamente com os mapas podem ser colhidos, através de anotações em planilhas ou gravações, alguns
relatos, depoimentos e observações dos participantes, porém sempre garantindo o sigilo e anonimato dos
depoimentos, pois o mais importante é obter a localização e a descrição do ponto de interesse ambiental através
do mapa e o relatório com as informações ambientais, e não o nome do informante. Nesse caso, o anonimato da
informação garante maior liberdade aos participantes das reuniões.
Importante notar que os conceitos de risco ou potencialidade não são apriorísticos, pelo contrário, eles
são construídos e definidos em conjunto com a população que participa do mapeamento. Depois, estes conceitos
são aplicados empiricamente a partir de atividades práticas ou de pesquisa adaptadas a cada contexto, sem a
preocupação de se adotar definições rígidas ou padronizadas, como ficou detalhado em Dagnino e Carpi Junior
(2007). A adoção dessa estratégia permite criar um ambiente mais favorável para a participação de pessoas de
perfil muito variado, seja na área de atuação, seja no grau de escolaridade.
Depois de realizada a reunião, as informações registradas são compiladas e em parte verificadas através
da utilização de métodos complementares: trabalhos de campo, entrevistas, aplicação de questionários, formação
ad posteriori de grupos de trabalho, pesquisa e análise bibliográfica. Dessa forma, essa etapa de compilação e
verificação pode ser um importante momento de checagem das informações e de refinamento da localização –
sobretudo quando se utilizam imagens aéreas - daquilo que foi apontado nos mapas-base.
Depois, realiza-se o tratamento computacional das informações recolhidas durante as reuniões de
mapeamento formando um banco de dados georreferenciados. Essa etapa envolve a digitalização dos mapas, o
georreferenciamento dos pontos, áreas e linhas mencionados nas reuniões e, por último, o tratamento gráfico de
cores e ícones. Os dados e informações são sistematizados e, depois, apresentados à população interessada por
meio de reuniões públicas de apresentação dos resultados que poderão ainda sugerir inclusão de algo que tenha
ficado fora do mapeamento ou correções de eventuais erros.
Por último, os materiais produzidos são disponibilizados às prefeituras municipais, entidades de
fiscalização ambiental da região e demais instituições visando à elaboração de propostas e recomendações para
evitar as situações de risco constatadas, colaborar nas práticas de conservação ambiental e orientar ações de
recuperação e planejamento ambiental.
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DESCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS REALIZADAS
As experiências foram sintetizadas na Figura 1 e Figura 2 que mostram tanto as que tomaram por base o
mapeamento de riscos ambientais, quanto as que utilizaram o mapeamento ambiental participativo.
A primeira experiência de mapeamento de riscos ambientais a utilizar alguma forma de método
participativo em São Paulo ocorreu entre 1991 e 1992, na região do ABC paulista. Essa experiência, coordenada
por Barbosa e Sevá Filho (1992), não será detalhada no presente texto, pois trata-se de uma experiência
diferenciada e que necessitaria de uma análise pormenorizada. Por ora, cabe mencionar que essa experiência foi
elaborada a pedido da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e contou com a cooperação técnica e financeira da
central sindical italiana Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), que foi responsável por ensinar e
divulgar o método de mapeamento participativo, mais tarde replicado para outras regiões por Sevá Filho (1997).
Esse trabalho organizado pelo Professor Oswaldo Sevá Filho (1997), na Região de Campinas, é o
primeiro que de fato iremos relatar no presente trabalho. Ele teve o seu relatório final organizado na forma de um
kit de texto com 90 páginas e cinco mapas temáticos da região, destacando os seguintes temas: (a) Instalações
industriais e outros focos de riscos técnicos; (b) Ocupação do território, uso do solo urbano e rural; (c) Situação
dos Recursos hídricos (d) Petróleo e eletricidade; (e) Resíduos sólidos de origem industrial e urbana. As sessões de
mapeamento de riscos ocorreram em duas etapas, com distintos grupos de participantes: numa primeira rodada
de cursos de formação de lideranças comunitárias, promovido por organizações não governamentais da região,
participaram mais de 60 pessoas de vários municípios; numa segunda ocasião, num curso de extensão
universitária, participação de mais de 35 pessoas, também de vários municípios.
O segundo trabalho de mapeamento de riscos ambientais ocorreu no setor paulista da bacia hidrográfica
do Rio Mogi-Guaçu (CARPI JUNIOR, 2001; SEVÁ FILHO e CARPI JUNIOR, 2002; CARPI JUNIOR e
PEREZ FILHO, 2005). Visou atender a uma demanda explícita por parte das Prefeituras e do Comitê de Bacia –
CBH Mogi, no sentido de ressarcir os prejuízos decorrentes do acidente da estação de tratamento de esgotos da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, em agosto de 1997 em Espírito Santo do
Pinhal. O esgoto atingiu o Ribeirão dos Porcos e o trecho do Rio Mogi-Guaçu à jusante, e o objetivo do trabalho
foi de rastrear e avaliar situações de risco similares para tomar medidas de prevenção e evitar que um acidente
semelhante ocorresse. Entre agosto e dezembro de 1998, foram realizadas seis sessões de mapeamento, com a
participação das equipes do Núcleo de Estudos Ambientais (NEPAM), da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), e do Centro de Ciências Agrárias (CCA), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), nas quais
foram reunidas pessoas das cidades-sede e de cada setor da bacia hidrográfica do Rio Mogi Guaçu.
O trabalho de Scaleante (2002) sintetiza a terceira iniciativa de mapeamento realizada no município de
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Apiaí, no sul do estado, consistindo numa adaptação do trabalho anterior. Foram aplicados questionários,
entrevistas e consultas públicas junto à comunidade escolar e, depois, o diagnóstico foi complementado com
trabalhos de campo. O envolvimento da comunidade escolar, mediante parceria com a Diretoria Estadual de
Ensino em Apiaí, impulsionou o debate sobre as questões ambientais locais, gerando demandas por novas
discussões e palestras, com destaque para as situações que caracterizam uma ameaça ao bem estar das pessoas,
como por exemplo, o excesso de agroquímicos na lavoura, a poluição de cursos d'água por material lixiviado e
chorume oriundos de lixão, esgoto domiciliar não tratado, enchentes, etc.
Na bacia hidrográfica do Ribeirão das Anhumas foi realizada a quarta pesquisa envolvendo mapeamento
participativo como parte de um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) e desenvolvido em parceria com o Instituto de Geociências da Unicamp, o Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) e outros. Nas reuniões públicas foi definido o
apontamento das situações de risco ambiental categorizados em seis temas, sendo que esse tipo de divisão foi
realizado em função da necessidade de facilitar a aquisição e posterior sistematização das informações (CARPI
JUNIOR et al., 2005, 2006). Essa experiência na bacia do Ribeirão das Anhumas teve uma expressiva participação
de pessoas, gerou uma grande variedade e quantidade de informações sobre riscos e apresentou diversos
desdobramentos, entre eles o desenvolvimento de outros projetos de pesquisa e diversos trabalhos acadêmicos
(BRIGUENTI et al., 2007; DAGNINO et al., 2012a, 2012b).
Um dos desdobramentos desse trabalho constituiu-se na quinta experiência de mapeamento
participativo, realizado na bacia hidrográfica do Ribeirão das Pedras (DAGNINO, 2007). Nessa importante subbacia do Ribeirão das Anhumas, nos municípios de Campinas e Paulínia, localizam-se os campi de diversas
instituições de ensino e pesquisa como a Unicamp e existem diversas situações de riscos, muitas delas ocasionadas
por deficiências no tratamento de esgotos, poluição atmosférica e, sobretudo, uma fiscalização ambiental
ineficiente para garantir uma qualidade ambiental. Esse trabalho apresentou um interessante avanço
metodológico, detalhado em Dagnino e Ladeira (2005), ao vislumbrar a possibilidade de incluir as ações positivas
e as potencialidades do ambiente juntamente com as situações de risco, lançando as bases para o que mais tarde
foi chamado pelo termo de Mapeamento Ambiental Participativo (CARPI JUNIOR, 2012). Cabe notar que, entre
2005 e 2006, outra experiência de mapeamento participativo envolvendo alunos e professores foi realizada no
campus da Unicamp (MARANDOLA JUNIOR et al., 2006).
Durante a sexta experiência, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI)
Sorocaba/Médio Tietê, as atividades de mapeamento de riscos estiveram articuladas com a produção do Atlas
Socioambiental coordenado pela Organização Social e Cultural de Interesse Público “5 Elementos” (OTERO,
2009). Uma das atividades do projeto de elaboração do atlas foi a realização de oficinas de Educação Ambiental
com a aplicação do método de mapeamento ambiental participativo em cinco municípios, cobrindo parte daquela
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bacia hidrográfica.
No trabalho efetuado no manancial Rio Santo Anastácio (CARPI JUNIOR, 2011; CARPI JUNIOR e
LEAL, 2011; CARPI JUNIOR, LEAL e DIBIESO, 2012), a sétima experiência de mapeamento, buscou-se aliar a
identificação dos riscos ambientais por meio do mapeamento ambiental participativo com o apoio às atividades
de planejamento e mobilização participativa relacionadas à criação da Área de Proteção e Recuperação do referido
manancial. Foram selecionados diversos setores da área do manancial para a realização das reuniões públicas, com
destaque para comunidades rurais com forte tradição em organização comunitária e que enfrentam problemas
ambientais típicos do oeste paulista como, por exemplo, a ocorrência de erosão, riscos relacionados à escassez e
poluição das águas, alterações ambientais decorrentes do avanço da urbanização e a dificuldade de acesso das
diversas comunidades aos serviços de saneamento básico.
O oitavo trabalho teve início com a dissertação de mestrado de Santos (2012) em Ilha Comprida, litoral
sul de São Paulo, durante a qual o mapeamento foi utilizado como subsídio para a compreensão da dinâmica da
paisagem e para o planejamento ambiental da ilha e áreas de entorno. Em 2011 e 2012 foram realizadas reuniões
públicas de mapeamento, seguidas de trabalhos de campo, e realização de entrevistas e análise bibliográfica.
O nono mapeamento participativo, realizado na UGRHI Turvo/Grande (CARPI JUNIOR et al., 2013),
teve início em julho de 2011 como parte integrante do curso de capacitação de educadores do projeto de
educação ambiental “Bacia Hidrográfica: um instrumento na Educação”, financiado pelo Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (FEHIDRO), e realizado na Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios (APTA) Polo
Centro Norte, município de Pindorama. Nessa ocasião, cerca de 50 participantes, sendo a maior parte formada
por educadores e técnicos atuantes na área ambiental e oriundos de 11 municípios da UGRHI, apontaram as
situações de risco que conheciam.
O décimo mapeamento participativo em São Paulo foi realizado na UGRHI Alto Paranapanema
(ALMEIDA, 2012), mas com enfoques específicos em cada um dos municípios dessa bacia. Nessa pesquisa foi
feita uma parceria entre dois campi da Universidade Estadual Paulista (UNESP), sediados em Ourinhos e em
Presidente Prudente. Em outubro de 2011 foram realizadas atividades de mapeamento com cerca de 40
participantes do curso de especialização “Gerenciamento de Recursos Hídricos e Planejamento Ambiental em
Bacias Hidrográficas”, promovido pela UNESP-Ourinhos, que se dividiram em grupos para analisar o ambiente
no trecho da bacia que perpassa Piraju, município sede do curso de especialização. Dentre os desdobramentos
desse mapeamento estão os trabalhos com enfoques específicos: o Mapeamento de Risco Ambiental no
Município de Piraju (BATISTA, 2011), no qual a autora contou com a colaboração de participantes do curso de
especialização oriundos de Piraju; e o trabalho realizado por Linder (2012), no qual o autor coordenou a
identificação dos Riscos Ambientais na Floresta Estadual de Avaré e na área de entorno através do Mapeamento
Ambiental Participativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A observação do mapa de localização (Figura 1) e do quadro comparativo das experiências realizadas
(Figura 2) permite notar que a área total de cobertura dos mapeamentos participativos totaliza 78 mil quilômetros
quadrados de um total de 248 mil quilômetros quadrados do território do Estado de São Paulo, ou seja, foram
realizados mapeamentos participativos em 32% do território paulista.
Nota-se que a maioria das experiências ocorreu no contexto de bacias hidrográficas, mas em algumas
delas foi ou está sendo adotada uma abordagem regional ou municipal, como é o caso do trabalho em execução
que propõe a aplicação de mapeamento participativo no município de São José do Rio Pardo (SILVA, 2013).
Os trabalhos foram bastante heterogêneos em diversos sentidos: grande variedade de demandas que
deram origem às experiências (de alunos de pós-graduação a Prefeituras Municipais), diversidade da origem do
financiamento (Fundações de amparo à pesquisa, Universidades e Prefeituras, entre outras), natureza das
organizações (Governamentais e Não Governamentais) e amplitude no número de participantes (algumas
experiências somaram 300 participantes, ao passo que outras ficaram com 40, sendo que no total contou-se mais
de 1500 participantes presentes nas reuniões públicas de mapeamento).
As noções de risco e potencialidade ambiental e de diagnóstico participativo adotados nas experiências
relatadas admitem adaptação segundo os temas de interesse, a área de atuação dos participantes, tanto convidados
das reuniões públicas como pesquisadores responsáveis pela pesquisa, categoria profissional (acadêmicos, técnicos
ou trabalhadores em geral) e os objetivos da pesquisa.
Convém destacar que as experiências relatadas tem apresentado uma série de desdobramentos e
resultados: produção de mapas e relatórios, repercussão na mídia, apoio à formação técnica e profissional,
mobilização participativa, avanços metodológicos, trabalhos acadêmicos, idealização e elaboração de novos
projetos, subsídios para políticas públicas e ações de planejamento, estabelecimento de parcerias com órgãos
públicos, entre outros.
Em geral, os melhores resultados e desdobramentos obtidos decorrem principalmente do montante de
recursos financeiros e materiais utilizados, da qualidade e quantidade de parcerias e do maior envolvimento dos
participantes nas atividades de mapeamento. Um dos casos que representam esse envolvimento é o de Briguenti
(2013) que, depois de ter participado do mapeamento na Bacia do Ribeirão das Anhumas (CARPI JUNIOR et al.,
2006) participou de um projeto derivado daquele e, ao final, conseguiu traduzir a linguagem do mapeamento
participativo para o uso em sala de aula.
Ademais, a aplicação adequada desse método de pesquisa pode constituir-se em importante instrumento
na gestão ambiental, sobretudo se forem levados em conta alguns pontos principais:
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1) Realizar mapeamentos participativos é mais do que ouvir a população e coletar dados. É semelhante a
um ato político onde as pessoas são chamadas a se reunir e são ouvidas, num processo que valoriza a cultura, a
memória coletiva, a percepção, a linguagem popular e a experiência histórica dos participantes. Reúne a
indignação da comunidade, dá voz e espaço para a organização política. É justamente isso que diferencia as
sessões de mapeamento das tentativas de administrar conflitos, já que, ao contrário, a sessão pretende evidenciar
os conflitos e não administrá-los.
2) Os dados obtidos nas sessões de mapeamento devem ser “traduzidos” sem cortes ou filtros para uma
linguagem visualmente atraente e, ao mesmo tempo, economicamente viável (com utilização de Sistemas de
Informação Geográfica e de softwares livres, sempre que possível). Ao final, o produto cartográfico deve ser
apresentado segundo as técnicas cartográficas e contemplando a sensibilidade artística (em termos da arte de fazer
mapas).
3) Os frutos do mapeamento e a utilidade prática que poderá ter para a comunidade mapeada/mapeante
independe da publicidade dada ao mapeamento. Isso quer dizer que mesmo quando o trabalho não é tornado
público, seja por causa do sigilo quando tratamos com dados estratégicos para a comunidade e que não podem
“vazar”, o mapeamento tem um resultado positivo por ser uma forma de mobilizar a população.
Ao final não podemos esquecer a importante lição do geógrafo francês Yves Lacoste (1988): “A
Geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra”. Se ela serve para fazer a guerra e o mapa é uma arma
importante, podemos e devemos aprender a manusear essa arma para combater melhor. Mas armar-se de mapas
para combater deve ser um ato de ação coletiva e informada. Porém, combater no mesmo campo que o inimigo
pode ser um grande erro tático. Ao invés disso, devem-se buscar outros campos e outras formas de combater e,
assim, a geografia poderá servir - antes de mais nada – para alcançar igualdade, solidariedade e amor.
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INTRODUÇÃO
No atual contexto do gerenciamento ambiental de bacias hidrográficas está se configurando uma
relevância crescente na busca de metodologias participativas com ênfase nas etapas de diagnóstico e de ações de
educação ambiental, ao passo que a aplicação de tais métodos ainda depende de uma maior conscientização e
envolvimento por parte da sociedade e da incorporação dessas metodologias como instrumentos de gestão por
parte do poder público.
Na bacia do Turvo e Grande, o levantamento de Barbosa, Otero, e Pinheiro (2005) já apontava como
principal demanda, identificada pelas pessoas cadastradas na REPEA – Rede Paulista de Educação Ambiental, o
fortalecimento da Educação Ambiental, mediante a capacitação de educadores, em que o público-alvo majoritário
das atividades seria o ensino médio. Entre os temas relacionados às atividades de Educação Ambiental destacamse o manejo e a conservação de recursos hídricos, consumo e desperdício e Agenda 21/diagnóstico local.
Tais dados justificam a ideia de desenvolver atividades e pesquisas como a apresentada aqui, na qual o
Mapeamento Ambiental Participativo (CARPI JR, 2012), ao ser realizado na bacia do Turvo e Grande, permitiu
não somente um levantamento dos riscos, potencialidades e ações positivas no ambiente, mas também constituiu
um importante instrumento de Educação Ambiental.
Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar como ocorreu a aplicação do mapeamento ambiental
participativo na UGRHI Turvo e Grande, com destaque para a realização da oficina de capacitação para o
levantamento de riscos e ações ambientais positivas e produção de mapas e relatos dos participantes, trazendo
igualmente diversos resultados e potencialidades de aplicação, como por exemplo, a melhoria na percepção sobre
o ambiente local e regional por parte da população e maior conhecimento dos riscos e potencialidades da área.
LOCALIZAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UGRHI E PRINCIPAIS PROBLEMAS
AMBIENTAIS
Segundo o IPT (1999), a Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande foi definida como a Unidade
Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos 15 (UGRHI-15) pela Lei no 9.034/94, de 27/12/1994, que
dispôs sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos para o biênio 1994/95.
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A bacia possui 15.975 km2 de extensão territorial, sendo a 4a UGRHI em área de drenagem no Estado,
abrangendo área inferior apenas às das UGRHI 14 (Alto Paranapanema, com 22.700 km2), 11 (Ribeira, com
16.771 km2) e 17 (Médio Paranapanema, com 16.763 km2).
A UGRHI é definida pela bacia do Rio Turvo e seus tributários, além de porções de áreas drenadas
diretamente para o Rio Grande, situadas entre a Usina de Marimbondo, a montante, e o divisor de águas de sua
margem esquerda, situado logo abaixo do local onde as suas águas se encontram com as águas do Rio Paranaíba
(que vem de norte, pela margem direita do Rio Grande, e faz limite entre os Estados de Minas Gerais, a este, e
Mato Grosso do Sul, a oeste), a jusante.
Entre todas as UGRHI do Estado, é a que possui o maior número de municípios (64), sendo seguida
pelas UGRHI 5 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí, com 57 municípios), 17 e 19 (Médio Paranapanema e Baixo Tietê,
respectivamente, com 42 municípios cada). Dos 64 municípios pertencentes à Bacia do Turvo/Grande, 21
possuem parte de suas áreas em Bacias adjacentes, enquanto que 11 municípios, pertencentes a outras bacias,
possuem parte de suas áreas na UGRHI-15 (IPT, 1999).
A Bacia do Turvo/Grande localiza-se no norte-noroeste do Estado e apresenta como principal via de
acesso a partir da Capital do Estado a Rodovia Washington Luís (SP-310), que tem início na altura do km 154 da
Via Anhanguera (SP-330), e bordeja a área pelo sul, de sudeste para noroeste, até Mirassol. Daí em diante, tem-se,
no mesmo sentido, a SP-320, até praticamente o extremo noroeste da UGRHI.
A UGRHI Turvo/Grande (Figura 01) faz limite, ao norte, com o Estado de Minas Gerais, por meio do
Rio Grande, represado em sua quase totalidade, de modo que tal limite se dá, portanto, pelas águas dos reservatórios
de Ilha Solteira e de Água Vermelha. A leste limita-se com a UGRHI-12 (Baixo Pardo/Grande), a sudeste com a
UGRHI-9 (Mogi-Guaçu) e, pelo flanco sul, com as UGRHI 16 (Tietê/Batalha) e 18 (São José dos Dourados).
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Fonte: IPT (1999). Organização: Carpi Junior (2014).
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Segundo a SMA (2011), a UGRHI Turvo/Grande apresenta vocação agropecuária, com destaque para o
cultivo de cana, que abastece 18 usinas de açúcar e álcool; laranja, com produção de suco na região de Catanduva;
e pecuária, e centenas de indústrias no parque industrial de São José do Rio Preto. A UGRHI apresenta grande
potencial para turismo de esportes náuticos e atividades recreativas aquáticas, utilizando-se dos grandes
reservatórios de água localizados em seus limites.
A SMA (2011) relata, ainda, que a área de vegetação nativa em 2009 correspondia a apenas 7,4 % da área
total, mas com variação positiva em relação a 2005, que apresentava 3,9 %. A segurança hídrica é tida como
estado de atenção, pois a disponibilidade hídrica total é de 39 m3/s, enquanto a demanda por consumo é da
ordem de 17 m3/s, mais de 30 % do total. Quanto à ocorrência de desastres naturais, a área da UGRHI apresenta
frequência considerada baixa, com dois atendimentos, dois acidentes (uma enchente e um raio) com quatro
mortes, em 2010.
Utilizando-se de dados da CETESB (2010), a SMA (2011) contabiliza um total de 123 áreas
contaminadas na UGRHI, sendo os postos de combustível responsáveis pela contaminação de 110 desses pontos.
Segundo Tavares e Ferrante (2009, p. 16), os problemas ambientais e aspectos negativos mais citados
pelos dirigentes das ONGs ambientalistas identificadas na UGRHI 15 em seu território de atuação, são: erosão,
falta de mata ciliar, baixo índice de mata nativa, o avanço do plantio de cana de açúcar, loteamentos irregulares
que avançam na mata nativa, baixa disponibilidade hídrica, lixo (aterro não controlado), alta captação e
desperdício de água na irrigação, solo em processo de desertificação, desaparecimento de fauna, alto índice de
mortalidade por câncer, intoxicação por agrotóxicos, assoreamento dos rios, falta de conscientização, falta de
ações de preservação ambiental, poluição visual, poluição da água, poluição do ar com as queimadas.
Os problemas ambientais citados pela maioria dos dirigentes aproximam-se das conclusões do Relatório
ZERO (IPT, 1999), o que se justifica pela participação da Organização Não Governamental ANGICO, da cidade
de Cajobi, e da Associação dos Ecologistas de Monte Alto – Pé da Serra, da cidade de Monte Alto, no
levantamento e na consolidação dos dados apurados naquele documento.
As frentes de atuação mais citadas pelos representantes das ONGs são: educação ambiental,
reflorestamento, revegetação de mata ciliar e nascentes, resíduos sólidos e políticas públicas junto ao CONSEMA
e CBH – TG. O aspecto ambiental positivo em seu território de atuação é a parte do meio ambiente ainda
preservada, como a reserva florestal no planalto de Monte Alto, e criação das ONGs.
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A APTA - POLO REGIONAL CENTRO NORTE E SUA ATUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Polo Regional Centro Norte, órgão da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA),
vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento da Agricultura (SAA), está localizado no Município de
Pindorama, um dos municípios integrantes com Comitê de Bacia dos Rios Turvo e Grande.
A criação dessa Unidade, originalmente como Estação Experimental ligada ao Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), deu-se na década de 1930, com a finalidade de buscar alternativas para a substituição da
monocultura cafeeira e criar novas tecnologias para essa lavoura. Inúmeras são as contribuições para a agricultura
regional, proporcionadas pelas pesquisas desenvolvidas na unidade, destacando-se a participação ativa na seleção
de novas variedades de café, em que a obtenção do cultivar Mundo Novo foi a principal delas, sendo a variedade
mais plantada no País.
A Unidade desenvolve trabalhos de melhoramento vegetal, em várias culturas, técnicas de cultivo,
plantio direto, conservação do solo, recursos hídricos, fitopatologia e estudo de novas alternativas agrícolas. Ao
lado da experimentação, a produção de sementes ocupa lugar de destaque na atuação dessa Unidade. Algumas
características particulares, como a manutenção das matas nativas, abrem perspectivas para estudos de fauna e
flora regionais, além de desenvolvimento de projetos alternativos de educação ambiental com visitas educativas, e
mesmo ecoturismo (MARTINS e LOPES, 2008).
O tema meio ambiente sempre esteve em evidência nas atividades e inovações técnicas do Polo Regional
Centro Norte, com registros de visita monitorada, desde a década de 40, com participação da comunidade em geral
– produtores, alunos e instituições pedagógicas. Com uma área de 120 ha de remanescente florestal, classificada
como Reserva Biológica pela Lei nº 4.960 de janeiro de 1986, constitui um patrimônio natural importante para a
região noroeste do Estado de São Paulo e possui em seus limites a Microbacia Hidrográfica do Córrego Olaria,
cuja extensão de 9,19 Km2 contribui para o Rio São Domingos, pertencente à Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo
e Grande - URGHI 15, percorrendo o trecho de 4 Km nos limites da Unidade. (MARTINS et al., 2011).
Atualmente, o Polo é considerado uma referência de prática conservacionista do solo e centro de
capacitação de educadores. Em parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande - CBHTG, Diretorias de Ensino Regionais do Interior – DER e Secretaria Municipais de Educação, a Unidade realiza
projetos com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO.
O projeto de educação ambiental, “Bacia Hidrográfica: um Instrumento na Educação” vem sendo
executado na Unidade Sede Apta Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro Norte,
e teve sua abertura oficial em junho de 2005 com o empreendimento FEHIDRO TG 034/2004, com a
continuidade aprovada, em 2008, no processo FEHIDRO TG 355/2008, e com o andamento das atividades,
atualmente, no projeto FEHIDRO TG 350/2009. Todos os projetos foram financiados por recursos do Fundo
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Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, via Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande - CBHTG.
Para Lopes (2011), tais ações popularizam os conceitos técnicos científicos acerca do uso e da ocupação
do solo e da água de uma bacia hidrográfica e preservação dos recursos hídricos. Tais conceitos são transferidos
para dentro da sala de aula e aplicados no conteúdo programático escolar, monitorando atividades práticas de
aprendizado desenvolvidas e que resultam em ações regionais.
Para tanto, o uso do espaço situado em uma instituição de Pesquisa é relevante para a sociedade. A
equipe técnica é composta por pesquisadores, técnicos de apoio, estagiários da Unidade e conta com parceria de
Instituições de Ensino, onde todos atuam como monitores ambientais.
Todas as atividades de pesquisa conduzidas na Unidade são utilizadas no projeto de educação ambiental,
ou seja, irrigação localizada na pupunha (uso racional/econômico); benefícios do uso da borracha natural e coleta
de látex; plantio direto (educadores e alunos passam a conhecer os benefícios do sistema); sanidade vegetal (uso
de transgênicos, controle biológico de pragas e doenças etc.) e trabalhos na área de meio ambiente (recuperação
de mata ciliar, conservação de solos, sistemas agroflorestais, monitoramento da qualidade e quantidade da água da
Microbacia).
Martins e Lopes (2011) relatam que o projeto de educação ambiental “Bacia Hidrográfica: um
Instrumento na Educação” apresentou, em seis anos consecutivos de projeto, o registro de 15.300 alunos
recebidos em visitas monitoradas e, aproximadamente, 464 educadores provenientes de 35 municípios do CBHTG , além de outros Comitês. Paralelamente às visitações, o projeto oferece capacitações técnicas e pedagógicas
com carga horária de 192 horas, equivalendo a curso de especialização. Nessas primeiras etapas, 180 educadores
de ensino fundamental e médio foram capacitados no projeto.
Os Programas de educação ambiental com ênfase em recursos hídricos são importantes nos Comitês de
Bacia Hidrográfica. Dentre eles destaca-se no âmbito de educação ambiental não formal o Programa pelo uso
racional da água – PURA FASE 1 e FASE 2, que é iniciativa do Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande
em parceria com o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e financiamento do FEHIDRO (Fundo
Estadual de Recursos Hídricos). O Programa tem como objetivo conscientizar a população, sob a forma de uma
campanha educativa, sobre a importância da utilização racional dos recursos hídricos, nos segmentos Educação,
Uso do Solo, Uso Urbano, Agricultura e Indústria na FASE 1, e Comitê de Bacia Hidrográfica, Outorga e
Cobrança de Água, Qualidade e Disponibilidade, Drenagem Urbana e Controle de Enchente, Água e Educação,
Recuperação de Nascente e Matas Ciliares, entre outros, na FASE 2.
O público-alvo é constituído de gestores que trabalham nas esferas estadual e municipal, profissionais
que atuam na área, pesquisadores, educadores, estudantes, e os membros do Comitê de Bacia Hidrográfica do
Turvo/Grande, e comunidade em geral.
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No âmbito formal, cita-se o projeto de educação ambiental, “Bacia Hidrográfica: Um Instrumento na
Educação”. Os empreendimentos referentes à continuidade do projeto E.A FEHIDRO nºs TG-195/2004, TG
355/2008, TG 350/2009 concluídos, têm atendido municípios situados em diferentes regiões da Bacia
Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande. A demanda pela participação no projeto atende aos municípios
pertencentes ao Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande – CBHTG. (SECRETARIA
EXECUTIVA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TURVO E GRANDE, 2012)
Este trabalho de temática ambiental cumpre a missão da APTA - Polo Regional Centro Norte de “gerar
e transferir conhecimentos em nível regional”. Corrobora as premissas da educação ambiental, que são uma
pedagogia de ação, cujo objetivo é a transferência do conhecimento sobre os recursos naturais, a fim de ajudar a
sua preservação e a utilização sustentável desses recursos. O objetivo do projeto, além de divulgar os trabalhos de
pesquisa desenvolvidos na Unidade, é promover a educação ambiental, realizando atividades de capacitação de
educadores e visitação monitorada a uma microbacia local – Córrego da Olaria, – situada na Unidade, para
educandos e educadores da rede pública e particular, do ensino fundamental e médio dos 66 municípios da Bacia
Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande (CBH-TG).
A ideia é de “popularizar” os conceitos técnicos acerca do uso e ocupação da terra e da água de uma bacia
hidrográfica e a preservação dos recursos hídricos, entre outros que são transferidos para dentro da sala de aula e
aplicados no conteúdo programático escolar, visando à formação de agentes multiplicadores, resultando em ações
efetivas regionais. A equipe técnica do projeto é formada por profissionais do Polo, membros da equipe técnica e
por parceiros na Unidade da APTA, conforme apontado por Martins e Lopes (2011).
CAPACITAÇÃO EM MAPEAMENTO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
A capacitação de educadores do projeto “Bacia Hidrográfica: um Instrumento na Educação” foi dividida
em três módulos de 64 horas cada, totalizando uma carga horária de 192 horas/atividade. Em cada módulo,
trabalhava-se um tema gerador, a saber: Bacia Hidrográfica, Solo e Água. O Projeto de Educação Ambiental
"Bacia Hidrográfica: Um Instrumento na Educação", contou com apoio do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos- FEHIDRO, processo TG 350/2009, com a coordenação técnica do Dr. Antonio Lucio Mello Martins,
do POLO REGIONAL CENTRO NORTE- APTA.
Nos anos de 2009 a 2011, no primeiro módulo do tema “Bacia Hidrográfica” trabalharam-se desde
conceitos referentes ao georreferenciamento e à utilização de carta topográfica para construção de maquetes, até
os diagnósticos de bacia hidrográfica nas áreas de conflito ambiental e na qualidade dos recursos hídricos. O
grupo de educadores confeccionou a maquete do Córrego da Olaria.
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No segundo módulo trabalhou-se o tema “Solo”, no que tange a conhecer o solo em práticas de
conservação, erosão, importância no sistema conservacionista de plantio direto, no manejo e na implantação de
reflorestamento, na confecção de “tinta de solo”.
No terceiro módulo foi ministrado o tema “Água”, trabalhando a qualidade da água e seu uso racional
para irrigação e o monitoramento da qualidade e quantidade da água na Microbacia do Córrego da Olaria.
Os conceitos adquiridos pelos educadores e técnicos foram transformados em planos de aula e aplicados
no cotidiano escolar, e ainda houve reuniões com a comunidade, pais de alunos, que participaram de dinâmicas
que trabalhassem os assuntos referentes aos conceitos estudados.
Em julho de 2011, foi realizada a capacitação técnico/pedagógica "Identificação de riscos e
alterações ambientais em bacias hidrográficas", com a carga horária de oito horas/atividade. Participaram das
atividades 55 educadores e técnicos ambientais de 11 municípios, a saber: Ariranha, Fernandópolis, Mirassol,
Guapiaçu, Catanduva, Olímpia, Orindiúva, Santa Adélia, Tanabi, Pindorama e Itajobi, esta última situada na
UGRHI Tietê-Batalha.
No primeiro momento, período da manhã, foi realizada uma palestra técnica para os envolvidos na
capacitação, apresentando conceitos referentes à Bacia Hidrográfica, aos riscos ambientais, metodologias de
mapeamento participativo (MAP), bem como as experiências realizadas em outras bacias hidrográficas.
No período da tarde, foi realizada a aula prática, no qual foram distribuídos os mapas-base, referentes a cada
município, e o mapa geral de toda a UGRHI, para elaboração do mapeamento participativo. Os mapas-base foram
elaborados a partir do material cartográfico cedido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (IPT, 1999).
Os participantes formaram grupos, conforme o município de origem, ou seja, onde residiam ou
trabalhavam e reuniram-se em torno dos mapas-base, preparados especialmente para facilitar a inserção das
informações pontuadas por eles. Para cada grupo foi entregue um roteiro básico de identificação de riscos, para
facilitar e fomentar a participação dos integrantes, principalmente daqueles que tinham uma ideia menos clara do
tipo de informação relevante para a atividade, ou que eram menos familiarizados com o município estudado.
A seguir, os participantes da oficina, utilizando-se de seu conhecimento sobre a área pesquisada, e com
auxílio de material de desenho (basicamente canetas coloridas), indicaram no mapa-base em quais áreas ocorriam
situações de riscos ambientais e em quais apareciam os aspectos ambientais positivos ou suas potencialidades (Figuras
02 e 03).
Após a elaboração dos mapas, cada grupo apresentou os resultados para os demais, comentando sobre
as características de cada município e sobre o que foi mapeado. Os mapas foram recolhidos pela equipe
organizadora da capacitação, com o intuito de proceder à compilação dos dados, organização e digitalização do
material cartográfico e textual.
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RESULTADOS OBTIDOS
RELATOS DOS PARTICIPANTES, MAPAS E QUADRO DEMONSTRATIVO
Os relatos dos participantes associados a cada município foram colhidos no decorrer da oficina de
capacitação em dois momentos distintos: durante a reunião dos grupos para o mapeamento de cada município, e
na apresentação de cada equipe para o restante dos participantes. Nos relatos apresentados procurou-se uma
maior fidelidade possível em relação à fala dos participantes, uma vez que as anotações foram realizadas por escrito,
não sendo efetuada nenhuma forma de gravação digital ou eletrônica. Outro esclarecimento importante é que o
método de mapeamento participativo não recomenda a associação entre o conteúdo dos relatos e a pessoa que
apontou determinada situação de risco. Assim, as informações presentes em tais relatos são de domínio de todo o
grupo.
Para a elaboração dos mapas finais foi realizada a inserção dos grafismos e símbolos nos mapas-base,
com a utilização do software Corel Draw.
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Figuras 02 e 03 - Exemplos de mapas produzidos na oficina – grupos Guapiaçu e Santa Adélia.

Fonte: Lopes (2011).

Procurou-se efetuar o preenchimento das áreas, o desenho de trechos lineares e a inserção dos símbolos
pontuais da forma mais fiel possível, em relação aos mapas originais confeccionados pelos participantes da
capacitação. Entretanto, a localização e extensão dos aspectos mapeados pode não apresentar uma exatidão
rigorosa, pois baseou-se nos mapas mentais e na percepção dos participantes, sem a utilização de recursos de
sensoriamento remoto e geoprocessamento.
Embora tenha sido solicitado o apontamento, tanto de riscos ambientais como também de ações
positivas ou potencialidades no ambiente, nem sempre os participantes da oficina de capacitação fizeram essa
distinção, ao menos de forma clara. A leitura dos relatos no item 5.2 pode auxiliar em alguns casos, mas em
outros, a interpretação ficará por conta daqueles que consultarem os mapas, por enquanto. Num segundo
momento, a atualização e complementação dessas informações possibilitaria uma classificação mais precisa, útil
inclusive, ao poder público.
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No total, foi produzido um conjunto de 10 mapas, sendo um abrangendo a UGRHI Turvo e Grande
(Figura 04), com as informações dos municípios representados na capacitação, e nove mapas específicos desses
municípios, com os devidos detalhamentos (Figuras 5 a 13).
O quadro “Elementos da Legenda referentes ao Mapa Ambiental Participativo, por Município” mostra
os aspectos mapeados, conforme sua ocorrência nos municípios, com a transcrição dos símbolos copiados dos
mapas (Figura 14). Assim, uma pessoa pode ter acesso às informações, de tal modo que seja capaz de estabelecer
uma comparação mais fácil e rápida entre os municípios, no tocante aos elementos mapeados.
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Figura 04 - Mapa Ambiental Participativo da UGRHI Turvo – Grande, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Grupo Ariranha
Nenhum córrego passa pelo perímetro urbano do município. Todo o esgoto municipal é lançado no rio
Ariranha. A estação de tratamento de esgoto encontra-se em construção. Na cidade, predomina a cultura da
cana-de-açúcar. O grupo salientou como pontos positivos dessa cultura a conservação do solo e o uso de
controle biológico de pragas; e como ponto negativo o uso de agroquímicos (que se torna preocupante
porque é bastante realizado através de via aérea). O município possui uma reserva de mata (denominada mata do
Mota), sendo que o lixão encontra-se bem ao lado dessa mata. A única indústria instalada na cidade é uma fábrica
de velas, a qual o grupo acredita não estar agredindo o meio ambiente (Figura 05).
Figura 05 - Mapa Ambiental Participativo do Município de Ariranha, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Grupo Catanduva
A cidade não possui estação de tratamento de esgoto, que vai ser construída. Enquanto isso, o
município lança esgoto no rio. O hospital Emílio Carlos, onde funciona a Faculdade de Medicina, tem uma
estação de tratamento de esgoto, dentro dele. Uma ferrovia corta a cidade e existe a presença de cemitério em
área urbana. O município possui um parque ecológico, em fase de construção; existem áreas de erosão que estão
sendo reflorestadas. Há dois pontos de captação de água na cidade, e o município tem bacia para a contenção de
enchentes. O antigo lixão da cidade é hoje uma área contaminada. A capacidade do aterro sanitário é de
aproximadamente 125 toneladas de lixo/dia, e recebe o lixo de municípios vizinhos, como Santa Adélia e Itajobi. O
município tem um projeto para reciclagem de lixo, denominado "luxo do lixo” (Figura 06).
Figura 06 - Mapa Ambiental Participativo do Município de Catanduva, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Grupo Fernandópolis
O grupo mencionou o Frigorífico, caracterizado pelo grupo como de grande importância, e localizado
ao lado de um córrego que faz divisa com uma escola agrícola. O antigo lixão, localizado dentro da área da
escola agrícola foi transformado em um ecoponto (local para recolhimento de entulho). O grupo salientou que há
conflitos constantes porque a população não usa o ecoponto e joga entulho em locais inadequados. O município
é praticamente todo ocupado por cana-de-açúcar; o grupo salientou a preocupação com os resíduos dos
agroquímicos e com a usina de álcool. A cidade tem 100% de esgoto tratado (Figura 07).
Figura 07 - Mapa Ambiental Participativo do Município de Fernandópolis, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Grupo Guapiaçu
A população é de aproximadamente 18.000 habitantes. O grupo salientou somente os riscos negativos e
os dividiu em nível municipal e área urbana. No município destaca-se a agricultura (70% cana-de-açúcar - Usina
Guarani), com impactos da fuligem, da agricultura, risco social decorrente do pessoal que vem cortar cana,
agrotóxicos; fossa negra; efluentes industriais (indústrias, na zona rural, as quais lançam efluentes no esgoto);
pesqueiros irregulares; erosões; aterro sanitário encerrado; constante presença de animais na pista. Na área
urbana, postos de gasolina, sendo que 50% deles se encontram em área considerada pela CETESB como
contaminada; assoreamento; ausência de mata ciliar; cemitério; loteamentos clandestinos; poços
clandestinos de captação de água subterrânea (Figura 08).
Figura 08 - Mapa Ambiental Participativo do Município de Guapiaçu, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Grupo Mirassol
A cultura predominante no município é a cana-de-açúcar. Foi demonstrada grande preocupação com
as 10 nascentes que se encontram no município. Todas elas estão com problemas de erosão e de poluição, sendo
uma delas a responsável por parte do abastecimento de água do município. O grupo ressaltou que já existem metas
para resolver o problema. O município possui uma reserva de Mata Atlântica modificada pelo homem, que é aberta
para a visitação, denominada "Grota". Atualmente, a reserva está com sérios problemas de erosão, porém a obra de
recuperação do local está embargada. Sem a recuperação, não pode ser executado o plano de manejo da área. O
município possui área de reflorestamento e de aterro sanitário. O grupo destacou, ainda, a linha férrea com um
fator de risco, por causa do perigo de descarrilamento de vagões (Figura 09).
Figura 09 - Mapa Ambiental Participativo do Município de Mirassol, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Grupo Olímpia
O município possui córrego com assoreamento e há a presença de mineração de areia. O clube
Termas dos Laranjais utiliza a água do aquífero Guarani e joga os "resíduos" no rio Cachoeirinha. O esgoto é
despejado no rio principal e no rio Cachoeirinha, mas a estação de tratamento de água ainda não foi totalmente
concluída. O grupo destacou que a usina Guarani (açúcar e álcool) "faz coisas boas para o meio ambiente", porém
não entrou em detalhes. Foi mencionado, também, que o município possui mata ciliar na encosta do rio Turvo
(Figura 10).
Figura 10 - Mapa Ambiental Participativo do Município de Olímpia, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Grupo Orindiúva
A população aproximada é de 3.500 a 5.000 habitantes, bastante flutuante devido à cultura da cana-deaçúcar. O grupo ressaltou que a usina (de açúcar e álcool) é importante para a cidade, por causa da geração de
emprego e também pela preocupação que ela tem com o meio ambiente (citando que a usina possui uma área de
mata preservada). Com a expansão da cidade, a estação de tratamento de água teve que ser desativada. Foi
construída uma nova estação, fora do perímetro urbano, e seu antigo local está sendo reflorestado. O aterro
sanitário também se encontra fora do perímetro urbano. O grupo enfatizou que a SABESP é bem atuante na
cidade, e a água está sendo tratada; e ressaltou que a preocupação com a qualidade da água deve ser constante. Foi
destacado que os ranchos de pescaria (que se encontram às margens do rio Grande) poluem a mata ciliar.
Houve preocupação do grupo, com a poluição vinda de resíduos dos produtos utilizados nos seringais, pelo fato
de as áreas ocupadas pela cultura estarem localizadas próximas a mananciais (Figura 11).
Figura 11 - Mapa Ambiental Participativo do Município de Orindiúva, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Grupo Santa Adélia
O grupo dividiu a apresentação em pontos favoráveis e em fatores de risco. Na cidade existe uma
nascente que pertence à sub-bacia do rio São Domingos. Essa nascente, bem como a mata ciliar, estão sendo
recuperadas; na cidade existe uma lagoa de tratamento de esgoto, porém este ainda não é 100% tratado e está
sendo feito o controle de erosão na área urbana. Como fatores de risco, o grupo citou a presença de usina de
açúcar e álcool; monocultura da cana-de-açúcar; presença de ferrovia. No final, foi colocado que a cidade não
tem aterro, sendo o lixo levado para Catanduva; porém esse comentário não foi inserido nas categorias acima
("pontos a favor" ou "fatores de risco") (Figura 12).
Figura 12 - Mapa Ambiental Participativo do Município de Santa Adélia, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Grupo Tanabi
O Município conta com aproximadamente 25.000 habitantes. O principal rio que corta a cidade é o
Jataí, que possui bastantes afluentes e tem sua nascente reflorestada e bem cuidada. A cidade possui uma bica
d'água, apontada como risco pelo fato de serem lavados caminhões que carregam animais, nessa bica. No
restante, a captação de água é feita toda no subsolo, e a estação de tratamento de esgoto trata de,
aproximadamente, 80% dos efluentes da cidade. A cidade tinha um aterro, agora foi construído um lixão, para
melhoria das condições. Tanto o antigo cemitério que se encontra dentro da cidade, quanto o ferro velho,
foram citados como sendo um risco, por causa do acúmulo de água em relação à dengue. O grupo também citou
que a Usina Guarani (açúcar e álcool) traz benefícios e prejuízos para a cidade, porém sem entrar em detalhes.
Dentro da cidade, havia uma grave erosão, que foi recuperada e transformada em parque turístico (Figura 13).
Figura 13 - Mapa Ambiental Participativo do Município de Tanabi, SP.

Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).
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Figura 14 - Quadro dos Elementos da Legenda referentes ao Mapa Ambiental Participativo, por município.
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Organização: Barbosa e Carpi Junior (2014).

DESASTRES AMBIENTAIS OCORRIDOS RECENTEMENTE NA UGRHI EM 2013
A equipe responsável por esta pesquisa considerou por bem incluir um breve relato sobre os acidentes
ocorridos dentro da área da UGRHI Turvo/Grande, com o intuito de atualizar, ao menos, uma parcela do
histórico de ocorrências ambientais, uma vez que o material apresentado aqui não inclui os acidentes ocorridos
após meados de 2011, quando foi realizada a oficina de capacitação.
No primeiro desses acidentes, um incêndio no Galpão de Açúcar no terminal da Usina Santa Adélia, em
25/10/2013 causou um desastre Ecológico no Rio São Domingos, que nasce em Santa Adélia e deságua no rio
Turvo, após percorrer 70 quilômetros passando por Pindorama, Catanduva, Catiguá, Tabapuã e Uchoa, todos eles
municípios da bacia hidrográfica do Rio Turvo.
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Com a oxigenação zero que foi constatada pelos técnicos da CETESB da Agência de São José do Rio
Preto, ocorreu a mortandade de peixes. Segundo nota divulgada pela Cetesb, em torno de 200 a 300 toneladas do
açúcar queimado e derretido podem ter sido escoadas para o leito, com a contaminação atingindo cerca de 20
quilômetros do rio. Mais informações em: www1.folha.uol.com.br/.
Em outro acidente, no domingo, 24/11, em São José do Rio Preto, pelo menos oito pessoas morreram e
seis ficaram feridas após o descarrilamento de um trem de carga carregado de milho. Os vagões caíram sobre
casas na zona urbana.
O acidente, com dez vagões carregados com milho, aconteceu às 17 horas, no cruzamento da Rua
Osvaldo Aranha com as Ruas Presidente Roosevelt e Anísio José Moreira, no bairro Jardim Conceição, perto da
região central da cidade.
A ferrovia que atravessa o noroeste paulista é uma das mais importantes do país. Por ela são
transportados produtos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo até o porto de Santos.
A empresa responsável pelo trem, a ALL, informou que está apurando as causas do acidente e colocouse à disposição das autoridades locais para auxiliar na investigação. A empresa lamentou as mortes e disse que
prestará assistência às famílias das vítimas. Mais informações em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/tremderruba-casas-e-mata-sete-no-interior-de-sp.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS
A elaboração deste trabalho permitiu a visualização de uma parcela das situações de risco e de algumas
potencialidades e ações positivas em prol do ambiente da UGRHI Turvo/Grande. É notório que um trabalho
mais aprofundado e detalhado poderia indicar uma quantidade e variedade bem maior de aspectos ambientais da
área, tarefa que necessitaria de um projeto de pesquisa para dar continuidade ao já realizado.
Para um Comitê de Bacias, o mapeamento ambiental participativo possui um grande potencial para a
prevenção de situações de risco, haja vista a possibilidade de ocorrência de acidentes que provocam danos
ambientais e sociais em áreas vulneráveis. Pouco tempo antes do encerramento deste trabalho, dois acidentes
chamaram muito a atenção da população e dos gestores públicos da região, descritos no capítulo anterior.
Coincidência ou não, ambos os riscos associados a esses acidentes foram apontados e mapeados direta ou
indiretamente na capacitação. Em Santa Adélia, risco ambiental associado a usinas de açúcar e álcool; em vários
municípios, riscos associados à presença de linhas férreas que atravessam áreas urbanas.
Convém salientar aqui o valor inestimável do mapeamento ambiental participativo como instrumento de
educação ambiental, no lugar de simples levantamento de situações de risco que em inúmeros casos é efetuado
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sem a participação das pessoas que residem ou trabalham na área. Esse método pode ser aplicado, seja na
educação formal como na não formal, tendo já ocorrido um desdobramento importante na junção do
mapeamento ambiental participativo com o estudo do meio realizado em Fernandópolis (LOPES et. al., 2012),
com iniciativa de participantes da capacitação que se mostraram bastante animados com o trabalho.
Assim, a expectativa é que o trabalho aqui exposto possa contribuir para a gestão ambiental da UGRHI
Turvo/Grande, principalmente na formulação de atividades de educação ambiental e no levantamento de dados
para os instrumentos de planejamento ambiental da área.
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INTRODUÇÃO
Desde o início do século passado a região do Oeste Paulista passou por processos contínuos de
apropriação do relevo. As culturas do café e do algodão e posteriormente as pastagens, até o mais recentemente
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avanço da cana de açúcar, deixaram marcas na paisagem natural e, consequentemente, em seus sistemas fluviais de
baixa energia, como os Rios Aguapeí e Peixe.
Segundo o Relatório de Situação das Bacias Hidrográficas do Aguapeí e Peixe (CBH-AP, 2013) a área
tem como atividades mais expressivas a pecuária e a agricultura, destacando-se as lavouras de café, cana de açúcar
e milho. As áreas de pastagem, que antes ocupavam boa parte das áreas rurais, agora dividem espaço com a cana
de açúcar. Atenta-se também para a atividade de extração mineral de areia nos afluentes do Rio Aguapeí, como o
Rio Tibiriçá e Ribeirão Caingangue e olarias instaladas principalmente nos municípios que margeiam o Rio
Paraná.
Diante da magnitude dessas transformações humanas nas paisagens naturais surge a necessidade da
adoção de medidas de planejamento e gestão que objetivem proteger e maximizar as potencialidades paisagísticas
do território nacional. Neste sentido, a instituição de áreas protegidas visando à conservação das características
naturais é um dos principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e uma das estratégias do Poder
Público para assegurar a manutenção da qualidade ambiental e, consequentemente, da qualidade de vida da
população (KORMANN et al., 2010).
Em razão da importância das Unidades de Conservação, a Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Foz do Rio Aguapeí foi reconhecida a partir da Resolução SMA nº 117 de 09 de dezembro de 2010. A
área da reserva é de propriedade da Companhia Energética de São Paulo (CESP), logo, seu responsável legal.
A reserva é composta por cinco áreas de propriedade da CESP, perfazendo 8.885,33 ha, localizadas nos
municípios paulistas de Castilho, São José do Pau D’Álho e Paulicéia e refere-se às compensações ocorridas em
razão da construção da Usina Três Irmãos (CESP, 2010).
Por se tratar de um processo de criação de uma Unidade de Conservação (UC) a Lei Federal nº
9.985/2000 exige, por parte do proprietário da reserva, a elaboração de um Plano de Manejo. De acordo com a
lei, entende-se como Plano de Manejo, um documento técnico, no qual, com fundamento nos objetivos gerais de
uma Unidade de Conservação, é estabelecido o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o
manejo dos recursos naturais.
Segundo Galante et al. (2002) na elaboração do diagnóstico ambiental do Plano de Manejo da UC
devem-se apresentar temas obrigatórios, e dentre eles, os estudos limnológicos.
O monitoramento limnológico trata especificamente da qualidade da água dos ecossistemas aquáticos
continentais, incluindo rios e lagos (WETZEL, 2001). Assim, abrange tecnicamente a coleta periódica associada à
análise de dados e informações de qualidade da água para propósitos de efetivo gerenciamento dos ecossistemas
aquáticos (BISNAS, 1990).
Os vários processos que controlam a qualidade de água de um rio fazem parte de um complexo
equilíbrio, motivo pelo qual qualquer alteração na bacia hidrográfica pode acarretar alterações significativas, sendo
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as características físicas e químicas da água de um rio indicadores da “saúde” do ecossistema terrestre, que podem
ser utilizadas para o controle e o monitoramento das atividades desenvolvidas em uma bacia hidrográfica
(MARGALEF, 1994).
Vários estudos limnológicos têm sido realizados em Unidades de Conservação na busca do
entendimento destas dinâmicas (THOMAZ et al.,1992a; b, 1997; ROCHA 2003; ROCHA, 2010).
Diante do exposto, o estudo realizou monitoramento limnológico sitemático de ambientes da Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Foz do Rio Aguapeí, localizada na região da foz do rio Aguapeí, região
Oeste Paulista (Figura 1). Os objetivos foram de avaliar a dinâmica destes ecossistemas aquáticos. Pretende-se que
o entendimento da dinâmica dos ecossistemas aquáticos seja uma ferramenta para uma adequada gestão da
unidade de conservação em estudo.
Figura 1. Localização regional da área de estudos e limites da RPPN Foz do Rio Aguapeí (CESP).
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OBJETIVO
Analisar o comportamento espacial das variáveis limnológicas em ambientes aquáticos da Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Foz do Rio Aguapeí.
METODOLOGIA
O monitoramento limnológico foi realizado através de amostragens trimestrais, na superfície das seções
amostrais. O monitoramento limnológico foi realizado em seções que compreenderam ambientes lênticos e
lóticos da RPPN Foz do Rio Aguapeí. A Figura 2 apresenta as seções amostrais do monitoramento limnológico.
As seções foram escolhidas baseadas em análise prévia das unidades e feições geomorfológicas da planície fluvial
dentro da RPPN (Figura 3) que compõe o relatório do meio físico (SUIZU & ROCHA, 2013) em conjunto com a
acessibilidade das áreas. O quadro 1 apresentam as unidades e feições geomorfológicas que caracterizam as seções
amostrais.
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Quadro 01 – Seções amostrais, suas unidades e feições geomorfológicas.

Seções
amostrais

Unidades Morfológicas

Feições Morfológicas

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Terraço Paraná
Planície do Rio Paraná
Rio Paraná
Rio Aguapeí
Rio Aguapeí
Rio Paraná
Planície do Rio Paraná
Terraço Paraná

Paleocanal
Paleocanal
Rio Paraná
Rio Aguapeí
Rio Aguapeí
Rio Paraná
Paleocanal
Afloramento de água entre compartimentos
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Figura 3 – Mapa de subambientes deposicionais da planície fluvial dentro da Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Foz do Rio Aguapeí (SUIZU; ROCHA, 2013)

As variáveis limnológicas amostradas em campo foram o oxigênio dissolvido (OD), pH, condutividade
elétrica (CE), temperatura da água (Temp) e turbidez (Turb). Estas variáveis foram amostradas através de uma
multisonda paramétrica da marca Hanna Modelo HI9829. A profundidade dos ambientes foi mensurada através de
uma régua.
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Para o desenvolvimento dos protocolos laboratoriais, amostras de água foram obtidas nas seções
amostrais com uma garrafa do tipo “Van Dorn” e preservadas em caixas de isopor, armazenadas em frascos de
polietileno (5L).
No laboratório, amostras de águas foram filtradas em membranas Whatman GF/C, e os filtros
armazenados em freezer a -20C para posterior determinação das concentrações de clorofila a (Clor a) de acordo
com Golterman et al. (1978). Ainda no laboratório, amostras de águas foram filtradas em membranas Whatman
GF/C, previamente calcinadas, e os filtros armazenados em freezer a -20C para posterior determinação das
concentrações de material em suspensão total (MST) de acordo com Wetzel e Likens (1991). A água filtrada
também foi preservada em freezer a -20C, em frascos de polietileno (500ml), para posterior determinação das
formas dissolvidas de fósforo dissolvido (PD) e fósforo reativo solúvel (PO4). Da mesma forma, a água não
filtrada foi preservada em freezer a -20C, em frascos de polietileno (500ml), para posterior determinação das
concentrações de fósforo totais (PT).
As membranas GF/C foram analisadas por gravimetria para determinação das concentrações de material
em suspensão de acordo com Wetzel e Likens (1991). As frações de fósforo total e de fósforo dissolvido foram
quantificadas após a digestão, na presença de um catalisador, em autoclave e posterior reação com adição de
reagente misto (molibdato de amônia, tartarato de antimônio e potássio e ácido ascórbico) e leitura em
espectrofotômetro a 882 nm (MACKERETH et al., 1978). O fósforo reativo solúvel ou ortofosfato também foi
obtido após reação com molibdato de amônia, tartarato de antimônio e potássio e ácido ascórbico e posterior
leitura em espectrofotômetro a 882 nm (MACKERETH et al., 1978).
Os resultados do monitoramento foram tabulados e a análise de componentes principais (ACP) (ver
GAUCH, 1994) foi aplicada com o objetivo de reduzir a dimensionalidade dos dados e avaliar padrões na
ordenação quanto aos diferentes ambientes (ambientes lênticos e ambientes lóticos). Os valores dos parâmetros
limnológicos, exceto os do pH, foram log-transformados (base dez), para linearizar as relações e reduzir o efeito
de valores elevados. Para avaliar os eixos a serem retidos para interpretação foi utilizado o modelo de “brokenstick” (JACKSON, 1993).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora tenham sidas monitoradas dez variáveis limnológicas, apenas sete variáveis apresentaram-se
significativas na explicação da variância total. Portanto, a Análise de Componentes Principais mostrou-se
adequada para uma matriz de correlação composta por sete variáveis, a saber: pH, oxigênio dissolvido,
condutividade elétrica, temperatura, fósforo total, fósforo dissolvido e fósforo reativo solúvel.
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Neste contexto, a ACP resumiu o conjunto das variáveis ambientais escolhidas para o estudo e
utilizando o modelo de “broken-stick”, os componentes principais 1 e 2 foram significativos e, portanto,
mantidos para a interpretação dos dados limnológicos. Estes dois componentes explicaram 53,56% (CP1 =
32,93% e CP2 = 20,63%) da variabilidade total dos dados.
A variável positivamente correlacionada com o componente principal 1, foi a temperatura. Por outro
lado, o fósforo total, fósforo dissolvido e fósforo reativo correlacionaram-se negativamente com o componente
principal 1. O componente principal 2 foi mais correlacionado, de forma positiva, pelo pH (Tabela 1).
Tabela 1. Coeficientes de estrutura gerados através de uma análise de componentes principais aplicada aos dados
obtidos no monitoramento limnológico, tabulados e processados por ordem de seções (de 1 a 8). Tais coeficientes
expressam as correlações de Pearson entre as variáveis e os componentes principais (CP1, CP2). Os valores maiores que
0,60 (em módulo) estão em negrito, identificando o grau de correlação entre os coeficientes de estrutura e os componentes
principais 1 e 2.
Variáveis

CP1

CP2

pH

-0,024853

0,657731

Oxigênio Dissolvido (OD)

-0,205674

0,490152

Condutividade Elétrica (CE)

-0,530171

0,219698

Temperatura (Temp)

0,719207

0,406270

Fósforo Total (PT)

-0,630671

0,525444

Fósforo Dissolvido (PD)

-0,730670

-0,214406

Fósforo Reativo Solúvel (PO4)

-0,603781

0,177894

Considerando-se a ordenação das seções em função das unidades e feições geomorfológicas, as
variáveis correlacionadas com o componente principal 1 (Figura 3) expressaram um gradiente de trofia. As seções
com maiores concentrações das frações de fósforo foram os paleocanais S2 e S7 (ambientes lênticos) localizados
na planície do Rio Paraná e as seções S4 e S5 no Rio Aguapeí (ambientes lóticos).
Figura 3 - Análise de componentes principais. Ordenação das seções em função das unidades e feições geomorfológicas
(tendência espacial).
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O fato dos ambientes lênticos terem uma maior carga das frações de fósforo, pode estar relacionado ao
fato de que em lagoas de sistemas rios-planícies de inundação, uma característica típica é a alta produção de
matéria orgânica, por diversas espécies de macrófitas aquáticas e anfíbias (BINI, 1996). Após a senescência e
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morte, há o lixiviamento, ocorrendo posterior fase de colonização e decomposição microbiana. Sendo assim, há a
fertilização das águas e por consequência aumento das frações de fósforo (ROCHA, 2003).
Outro fato importante é a sedimentação da matéria orgânica e posterior ressuspensão por meio da
atuação do vento promovendo a auto-fertilização (MELACK; FISHER, 1990), como já salientado anteriormente
e demonstrado para outras planícies de inundação sul-americanas (CARVALHO et al., 2001). É importante
ressaltar que estes paleocanais S2 e S7 são pouco profundos o que facilita a movimentação das massas d’água por
atuação do vento.
Estudos realizados por Rocha (2003) em ambientes da planície de inundação do alto Rio Paraná
concluíram que picos nas concentrações de fósforo nos ambientes da planície podem ser associados à
precipitação pluviométrica e à autofertilização. A esse respeito, a decomposição da vegetação localizada nas
margens das lagoas também deve contribuir com incrementos nas concentrações de fósforo. Segundo Thomaz et
al. (2003) mesmo pulsos hidrológicos de curta duração são importantes neste sentido, pois podem incorporar
periodicamente amplas áreas marginais de lagoas cobertas por detritos de macrófitas aquáticas ocasionando a
fertilização da coluna d’água por fósforo.
Em contrapartida, os ambientes lênticos S1 e S8 apresentaram baixos valores de fósforo quando
comparados aos ambientes lênticos S2 e S7. Este resultado provavelmente está relacionado ao fato dos ambientes
estarem localizados em unidades morfológicas distintas. Os ambientes S2 e S7 estão localizados na planície de
inundação e os ambientes S1 e S8 estão localizados no terraço Paraná. O terraço é considerado uma antiga
planície que compõe um patamar mais elevado do vale (NANSON; CROKE, 1992; SANTOS et al., 2009;
SANTOS et al., 2010) sofrendo menor influência dos pulsos de inundação, impondo, portanto um menor
incremento de nutrientes alóctone por lixiviação para o ambiente lêntico.
Em relação às seções S4 e S5 (Rio Aguapeí) apresentarem maiores valores das frações de fósforo pode
estar relacionado a vários aspectos da bacia hidrográfica como, por exemplo, uso e ocupação da terra e estrutura
geológica.
Segundo Christofoletti (1981) a origem do material e o seu carregamento para os cursos d’águas recebem
influência da quantidade e distribuição das precipitações, da estrutura geológica, das condições topográficas e da
cobertura vegetal da bacia hidrográfica, uma vez que esse material é fornecido pela sua remoção das vertentes e da
ação erosiva da água nas margens e fundo do canal fluvial.
Nesta perspectiva, salienta-se o manejo do solo conforme as características atuais do uso e ocupação da
terra na bacia do Rio Aguapeí, mencionados introdutoriamente, influenciam nos valores de turbidez da água no
sistema fluvial. Pôde-se observar que os resultados de turbidez encontrados no baixo curso do Rio Aguapeí são
maiores quando comparados com as seções do Rio Paraná.
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Resultados obtidos por Ritela e Souza (2008) nesta porção do Rio Aguapeí, corroboram estes resultados,
onde o baixo curso apresentou sedimentos com granulometria fina e aumento significante do transporte em
suspensão quando comparado com o alto curso do rio. Segundo os autores o fato da porção baixa do Rio
Aguapeí apresentar valores maiores de material em suspensão está relacionado à intensificação do uso
principalmente com práticas agropecuárias, que a partir das últimas décadas vem provocando mudanças
significativas neste canal fluvial.
Em relação à dinâmica do fósforo nas seções do Rio Paraná, a ACP evidenciou baixas concentrações,
comparativamente aos ambientes de planície. Este fato pode estar relacionado à cascata de reservatórios contida
na calha do Rio Paraná. Vários estudos (KRUG, 1993; STRAŠKRABA, 1995; UHLMANN et al., 1995;
PAGIORO; THOMAZ, 2002) evidenciaram reservatórios como retentores de nutrientes e em especial o fósforo.
Segundo Pagioro et al. (2005) os reservatórios apresentam regiões bem distintas, onde os processos de
sedimentação de material particulado em suspensão, tanto de origem alóctone quanto autóctone definem os
padrões de redução do fósforo nos reservatórios.
Em relação à temperatura, a ACP evidenciou que as seções S1 e S8, localizadas no terraço Paraná,
caracterizadas pelas feições morfológicas paleocanal e afloramento de água entre compartimentos,
respectivamente, e as seções do Rio Paraná, S3 e S6, apresentaram maiores valores em relação aos demais
ambientes amostrados. Segundo Brigante et al., (2003), a dinâmica da temperatura nos ambientes aquáticos está
relacionada a vários fatores como regime climático normal quanto das variações sazonais e diurnas. De acordo
com os autores, medidas de temperatura realizadas na superfície da coluna d’água, como foi o caso do presente
monitoramento, são influenciadas por fatores como latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de
fluxo e profundidade.
Em relação ao pH pôde-se observar que as seções S3 e S6, localizadas no Rio Paraná, e os paleocanais
S1 e S7, localizadas no terraço Paraná e na planície do Paraná, respectivamente, tiveram valores mais altos.
Pesquisas anteriores (THOMAZ et al., 1997; ROCHA, 2003) corroboram, caracterizando o Rio Paraná por
possuírem valores neutros de pH.
CONCLUSÃO
Os resultados apresentados delineiam padrões espaciais para as características limnológicas de ambientes
da RPPN Foz do Rio Aguapeí e permitem concluir que os ambientes aquáticos são caracterizados de acordo com
o a unidade ou feição geomorfológica a qual pertencem.
É importante destacar a necessidade de estudos mais específicos para elucidar as relações causais
subjacentes aos padrões descritos.
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INTRODUÇÃO
As tecnologias mais utilizadas recentemente são registro via satélites orbitais e suborbitais. Quando se
utilizam imagens de satélite e fotografias aéreas para observar a paisagem, tem-se uma visão mais precisa, sem a
distorção da perspectiva vista do solo. Troll (1997) afirmou que a observação aérea tem contribuído para muitos
estudos da paisagem.
A interpretação das imagens de satélites constitui um apoio fundamental na análise da paisagem,
conforto térmico, uso e cobertura da terra, pois oferece uma visão sintética e imediata das paisagens
(BERTRAND, 1992; FLORENZANO, 2008).
Recentemente existem vários pesquisadores que fazem o uso de imagem de satélite orbital utilizando a
faixa do infravermelho termal para identificar a temperatura da superfície, ilha de calor urbana e conforto térmico,
dentre eles Rao (1972); Amorim (2011) e Coelho (2013).
O trabalho teve como objetivo analisar a influência da temperatura de superfície e sua relação com a
paisagem na foz das Bacias Hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe.
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LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo localiza-se nas bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe, localizada no Planalto
Ocidental Paulista, região oeste do Estado de São Paulo, na bacia hidrográfica do rio Paraná. Situada entre as
coordenadas geográficas 21,04° e 22,27° latitude Sul e 51,07° 52,16°de longitude Oeste (Figura 1).
Figura (1) - Mapa de localização das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe/SP
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As bacias hidrográficas dos rios do Peixe e Aguapeí são constituídas por rochas vulcânicas e
sedimentares da bacia do Paraná, do período mesozóico e depósitos aluvionares de idade cenozóica. Sua
estratificação geológica está dividida no Grupo Bauru (Formação Caiuá, Santo Anastásio e Adamantina), e
depósitos Cenozóicos, que influenciaram a formação de relevos de colinas amplas e topos de colinas médias (IPT,
1981).
O clima predominante segundo Koppen é do tipo tropical (Aw) e subtropical (Cwa), influenciado pelos
sistemas atmosféricos inter e extratropicais, sob influência das massas de ar Tropical Atlântica e Tropical
Continental com a massa Polar Atlântica e uma participação eventual da massa Equatorial Continental (BOIN,
2000).
A precipitação média anual varia entre 1.200 a 1.500 mm e a temperatura média anual é superior a 22ºC,
sendo janeiro o mês mais chuvoso, como precipitação de 200mm, e julho o mês mais seco, com precipitação de
25mm (CBH-AP, 1997; BOIN, 2000).
Segundo Ab'Saber (2003) a vegetação dominante é a Floresta Estacional Semidecidual Sub-Montana
(Mata Atlântica) em diversos estágios de regeneração e vegetação arbórea/arbustiva/herbácea de várzea. O
Cerrado apresenta vegetação com características pseudoxeromórficas, florestas baixas, herbáceas tortuosas de
troncos finos e de aspecto seco.
As bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe estão inseridas em um processo gradativo de supressão
da cobertura vegetal, que ocorreu nas décadas de 1910-1940 pela expansão agrícola (café e algodão) e o plantio de
pastagens (MONBEIG, 1984).
Essa expansão agrícola ficou evidente a partir da abertura da linha ferroviária “Noroeste”, a expansão da
fronteira cafeeira no início do século XX e a produção canavieira.
[...] Justamente no momento em que a crise estava mais aguda, o governo federal, por motivos políticos e
estratégicos, havia deliberadamente ativado a construção da estrada de ferro que, partindo de Bauru, dirigirse-ia a Mato Grosso e iria atingir as margens do Rio Paraguai. No território paulista, essa linha, a
“Noroeste”, iria atingir vastas reservas florestais, situadas entre os vales do Tietê do Feio-Aguapeí, com
suas terras virgens frequentemente propícias ao cafeeiro[...]. (MONBEIG, 1984, p. 182).

O que se tem observado nas bacias é o uso indiscriminado da agricultura, principalmente do cultivo de
cana-de-açúcar em decorrência da instalação de usinas de açúcar e álcool. Nota-se também o lançamento de
esgotos domésticos in natura nos corpos hídricos, disposição de resíduos sólidos urbanos e a baixa cobertura
florestal, principalmente nas áreas ciliares (CBH-AP, 2008), além de vários processos erosivos, como a erosão
laminar e erosão linear, dada a presença de solos arenosos e assoreamento dos corpos d'água (TRIVELANDO e
FILHO, 2012; CBH-AP, 2008; FIQUEIREDO, 1999).
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A cobertura do solo de uma determinada região está diretamente relacionada com as características
climáticas desse espaço. A presença de água na atmosfera e suas mudanças de fases interferem nos processos
físicos naturais, como transporte, distribuição de calor na atmosfera, a evaporação e a evapotranspiração, a
absorção de diferentes comprimentos de onda da radiação solar e terrestre, bem como da formação vegetal
(FALCÃO, et al. 2010).
A vegetação determina o microclima local, influencia na erosão do solo, regula a estrutura hídrica e influi
através desta no clima do solo (TROLL, 1997, p.6). Quando existe alteração no ecossistema ou supressão da
vegetação natural ou artificial, ocorre consequentemente uma transformação na estrutura geográfica e na interação
dos elementos da paisagem, principalmente no microclima.
Para Troll (1997) toda paisagem apresenta uma determinada fisionomia com variados aspectos ou
elementos. Ela reflete as transformações temporais e cultivam depoimentos de tempos passados. Segundo Ayoade
(1991, p.300), o homem de fato tem influenciado o clima, apesar de essa influência ser feita principalmente em
nível local.
A intensa e progressiva transformação das paisagens pela sociedade, através das transformações na
utilização da terra por meio do desmatamento e da agricultura em espaços rurais já se constituem em fatores de
influência nos regimes climáticos regionais (SANT’ANNA NETO, 2013).
De acordo com Sant’Anna Neto (1998) as configurações espaciais originadas pela geomorfologia,
cobertura do solo, rede de drenagem, entre outros, interagem com os padrões climáticos, resultando na
determinação do desenvolvimento do aspecto da paisagem, seja regressão, evolução, biostasia e resistasia.
O método sistêmico adotado por Bertrand (1972) associado a análise rítmica em climatologia de
Monteiro (1971) propõe analisar parâmetros climáticos no tempo e no espaço e suas interações com os diversos
componentes da paisagem.
As estratégias de análise e a identificação dos tipos de clima etetua-se por meio do uso de imagem de
satélites, cartas sinóticas para identificação dos tipos de tempo e dados meteorológicos de superfície de postos de
observação (SANT’ANNA NETO, 2013).
O sensoriamento remoto proporciona em tempo sincronizado uma variada rede de dados de
temperatura e mudanças na paisagem para toda superfície terrestre proporcionando estudos diversos. Dentre eles
o trabalho de Weng et al. (2004) que realizou um estudo sobre temperatura da superfície terrestre-vegetação em
Indianopolis/EUA, utilizando imagens Landsat 5 ETM+. Folhes (2007) fez uma correlação com a temperatura da
superfície e a medida do índice de vegetação e constatou que áreas mais frias indicam coberturas com vegetação
verde e terrenos mais quentes estão associados com regiões cobertas com vegetação seca e com solo desnudo.
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Segundo Uega Júnior (2013, p. 295) “o solo coberto por vegetação perde energia através da evaporação e
da evapotranspiração, que transforma calor sensível em calor latente e o exporta para a atmosfera, sem que ocorra
aumento de temperatura”.
O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index)
permite identificar a presença de vegetação verde na superfície terrestre, assim como analisar a evolução do seu
estado ao longo do tempo (ROUSE, et. al. 1973). O NDVI define-se conforme a Equação 1 :
NDVI = NIR-R/NIR+R
Onde: NIR infravermelho próximo (0.85 – 0.88 micrometers) e R = vermelho (0.64 – 0.67
micrometers).
Estudos com o índice de vegetação (NDVI) têm contribuído na analise da vegetação e detecção de
mudanças do uso e ocupação do solo (ROSENDO, 2005). Segundo Ponzoni (2001) a aparência da cobertura
vegetal é detectada nos produtos de sensoriamento remoto através de vários parâmetros e fatores ambientais, dos
quais se pode citar a fonte de radiação, o espalhamento atmosférico, as características da folha e do dossel, os
teores de umidade e a interferência da refletância dos alvos, entre outros.
Segundo Rosa (2003) as faixas para detecção de mudança na vegetação mais utilizadas são as faixas do
vermelho e do infravermelho próximo, pois contêm mais de 90% da variação da resposta espectral da vegetação e
mostram-se correlacionados com os parâmetros biofísicos da mesma.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização da pesquisa utilizou-se as imagens de satélite obtidas no site do USGS.


Imagens de satélite orbital do Landsat 8, bandas 4, 5 e 10, que correspondem à faixa visível vermelho
(0.64 – 0.67 μm micrometro), infravermelho próximo (0.85 – 0.88 μm) e infravermelho termal (10.6 –
11.9 μm ), respectivamente, com resolução espacial de 30 metros, adquiridas no Serviço de
Levantamento Geológico Americano (USGS), sensor TIRS (Thermal Infrared Sensor), órbita 222 e
223, ponto 75, nas datas 9 de novembro de 2013 e 18 de novembro de 2013;

Posteriormente, realizou-se o mosaico das imagens da área de estudo nas bandas 4, 5 e 10, no software
Idrisi taiga, comando mosaic.
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Em seguida iniciou-se o processamento da imagem para elaborar a carta de temperatura, no software
Idrisi, seguindo os comandos imagem calculator, a fim de converter número digital (DN) de cada pixel em unidade
de radiância.
A equação 2 indica os parâmetros de calibração do sensor do satélite utilizado:
Lλ = ((LMAXλ - LMINλ)/(QCALMAX-QCALMIN)) * (QCAL-QCALMIN) + LMINλ
Logo:
- Lmaxλ = refere-se à radiância máxima da banda 10;
- Lmixλ = radiância - mínima da banda 10;
- Qcalmax = quantize cal máximo da banda 10;
- Qcalmin = quantize cal mínimo da banda 10 e;
- Qcal = imagem na banda 10.
Após o processamento da equação2 reclassificou-se a imagem utilizando o comando Reclass. Logo, foi
necessário converter os parâmetros de níveis de cinza para radiância, e depois para temperatura para kelvin
utilizando a equação 3.
T=k2/Lnk1/[mapa2] + 1
Portanto:
- k2 = k2 contraste da banda 10;
- Ln = logaritmo ;
- k1= constante da banda 10, gerando uma imagem a partir da Equação 1.
Em seguida, utilizou-se a Equação 4 para transformar a imagem de temperatura de Kelvin para o valor
absoluto em graus Celsius (°C).
T = [mapa 3]-273.15

Leonice Seolin Dias e Sandra Medina Benini (Org.) -

81

Sendo:
T= Temperatura de superfície.
detalhe.

Após esse processamento foi gerada a imagem final de temperatura de superfície numa escala de maior

Para a elaboração do NDVI, utilizou-se as bandas 4 e 5 do satélite Landsat 8 segundo a equação
proposta por (ROUSE, et al. 1973) no software Idrisi taiga.
RESULTADOS E DISCUSSÒES
Ao analisar a carta de temperatura de superfície (Figura 2) observou-se uma tendência ao aumento da
temperatura de superfície que varia de 34ºC a 43ºC nas áreas que possuem vegetação rasteira ou solos
desprotegidos pela vegetação, ou seja, onde existe um predomínio de solo exposto. O solo exposto retém mais
calor se comparado com o solo coberto por vegetação.
Nas bacias dos rios Aguapeí e Peixe predominam solos arenosos, pouco ácidos, pobres em argila, de
grande profundidade. Estas características influenciam na baixa capacidade de reter água e alta reflectância no
infravermelho médio, liberando o calor com maior intensidade.
As vegetações das áreas próximas às planícies de inundação, canais fluviais e áreas mais declivosas,
possuem maior vigor vegetativo e consequentemente um predomínio de temperaturas que variam de 27ºC a 33ºC,
conforme figura 2. Os solos cobertos por fragmentos florestais possuem maior capacidade térmica, ou seja,
precisam de maior quantidade de energia para elevar a temperatura da superfície. Isso leva a uma sensação de
calor excessivo na estação da estiagem prolongada nas áreas rurais, pois a área foliar é menor, o solo fica mais
exposto e consequentemente a evaporação e a evapotranspiração sofrem um declínio que afeta a temperatura de
superfície no campo.
O índice de vegetação (NDVI) indica a cobertura vegetal verde: quanto mais próximo de 1, maior a área
verde. No período chuvoso, em virtude do excesso de água, a vegetação apresenta valores elevados de área foliar,
já no período de seca, devido à carência de umidade, a vegetação perderá vigor vegetativo (ROSENDO, 2005).
No mapa de índice de vegetação (NDVI), conforme figura 3, para o mês de novembro foi possível
observar uma quantidade expressiva de áreas verdes e amarelas. Essas áreas indicam valores de índice de
vegetação considerado moderado, ou seja, entre 0,5 a 1, indicando área de alto a médio vigor vegetativo.
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No entanto, não é somente pela presença da chuva que áreas verdes e amareladas são mais expressivas,
pois a estação chuvosa é considerada o período em que as culturas anuais, como cana, soja, entre outras estão em
pleno desenvolvimento reprodutivo.
Figura 2 – Carta de temperatura de Superfície – foz das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe

As implicações causadas pelas altas temperaturas e baixos NDVI, especialmente se o solo permanecer
desnudo por muito tempo pode tornar o solo propenso a processos erosivos, principalmente se tiver o manejo
incorreto pela ação humana.
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Observa-se que grandes partes das nascentes dos canais fluviais estão sem vegetação ciliar e possuem
altas temperaturas da superfície, o que pode acarretar elevada evaporação e assoreamento das nascentes. O índice
de vigor vegetativo 1 é mais representativo nas proximidades da foz dos rios Aguapeí e Peixe, próximo ao Rio
Paraná, pois nessas áreas existem três Unidades de Conservação que beneficia a proteção da mata local.
De modo geral, pode-se inferir que a vegetação influencia na modificação do microclima, sua ausência
ou presença gera alterações na dinâmica da temperatura de superfície e na paisagem local. A vegetação mostra-se
como elemento amortecedor da temperatura do ar e do solo, tornando-se um fator de influência significativo na
determinação dos elementos microclimáticos.
Figura 3 – Índice de vegetação NDVI – foz das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe
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Analisando-se os resultados obtidos, constata-se que a comparação das imagens analisadas indica uma
forte correlação entre si, pois as áreas que possuem altas temperaturas são também as áreas que possuem um
baixo índice vegetativo. E, comparando esses resultados com estudos realizados por Rosendo (2005) sobre
NDVI, pode-se inferir que as áreas que possuem maior cobertura vegetal, ou seja, áreas com fragmentos florestais
possuem uma resposta espectral da vegetação positiva. Além disso, as datas de aquisição da imagem (período seco
e chuvoso), o tipo de solo e fatores geomorfológicos são parâmetros fundamentais para analisar as mudanças
ocorridas na paisagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados indicam que o NDVI é um bom indicativo para averiguar a correlação entre a temperatura
da superfície e a vegetação, e constatou-se que as áreas que possuem menores temperaturas de superfície também
são as áreas que possuem o maior vigor vegetativo.
Mostram-se satisfatórios ainda para o estudo da relação de uso do solo e o NDVI, ou seja, as
informações confirmam que as imagens de satélite têm contribuindo significativamente na compreensão da
paisagem.
As geotecnologias adotadas propiciaram uma maior clareza na identificação e espacialização das áreas
com maiores temperaturas e locais onde a vegetação encontra-se mais expressiva.
Verifica-se a importância de se preservar e estimular o crescimento vegetal, bem como incentivar a
criação de corredores que contribuem para amenizar a variação do microclima e manter o conforto ambiental,
além de propiciar e manter a estabilidade da paisagem evitando a erosão, facilitando a percolação da água das
chuvas no solo e favorecendo na produção de material orgânico que auxilie no processo regenerativo da floresta.
Para estudos posteriores, pretende-se realizar comparações entre diferentes estações (primavera, verão,
outono e inverno) e realizar trabalho de campo, a fim de confirmar a aplicação da metodologia na identificação da
temperatura de superfície e do NDVI e corrigir as possíveis falhas de interpretação dos alvos.
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INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica, independente do seu tamanho, abriga no seu interior uma diversidade de paisagens
– unidades de paisagens – diferenciadas entre si por suas estruturas geoecológicas e/ou socioeconômicas.
A área compreendida pela bacia hidrográfica do Rio Pirapó, embutida na mesorregião Norte-Central
paranaense, tem sido objeto de transformações produzidas por diferentes formas de uso durante o seu processo
de ocupação. Apesar de vestígios de povoamento antigo (sítios arqueológicos indígenas e ruínas jesuíticas) foi a
colonização promovida em meados do século passado a responsável pelas modificações mais significativas. Após
a fase de intenso desmatamento para a implantação de culturas, principalmente o café, seguiu-se o período de
modernização da agricultura que implicou em mudanças na estrutura fundiária, além da introdução de novos
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produtos e práticas agrícolas. Por outro lado, a cada modificação do espaço geográfico, o meio físico, que
desempenha o papel tanto de suporte como de recurso natural, sobretudo para as atividades agrárias (agrícolas),
reage facilitando ou impondo condições e/ou restrições para determinadas formas de uso.
Com essa perspectiva, esta pesquisa se propôs a realizar um estudo em duas bacias hidrográficas: a bacia
do ribeirão do Sória e a bacia do ribeirão Alegre, margem direita e margem esquerda, respectivamente,
representativas de tributários da bacia hidrográfica do rio Pirapó, no seu alto vale, por meio de análise integrada
da paisagem, visando o levantamento da sua estrutura (geoecológica e socioeconômica). Ambas são
representativas para esse setor da bacia hidrográfica do rio Pirapó e os resultados aqui obtidos podem ser
extrapolados, para outras bacias semelhantes, localizadas no mesmo setor.
MATERIAIS E MÉTODOS
A bacia hidrográfica do Rio Pirapó está localizada na região Norte-Central do Estado do Paraná,
abrangendo o território de 30 municípios. Localiza-se entre as latitudes 22°32’30”S e 23°36’18”S e longitudes
51°22’42”W e 52°12’30”W e possui uma área de aproximadamente 5.076,00 km² (PAREDES, 1980).
As bacias hidrográficas do Ribeirão do Sória e do Ribeirão Alegre, área de estudo, localizam-se entre os
municípios de Astorga, Mandaguari e Marialva, que integram a mesorregião Norte-Central do Estado do Paraná, e
no setor correspondente à alta bacia do Rio Pirapó, caracterizado por um maior grau de dissecação do relevo e
por uma rede de drenagem mais densa (Figura 1).
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Figura 1- Localização das bacias hidrográficas do Ribeirão do Sória e do Ribeirão Alegre.

A caracterização morfométrica das bacias foi realizada segundo critérios apresentados por Strahler
(1964) e Christofoletti (1974). Em paralelo, procedeu-se ao reconhecimento dos elementos que compõem a
estrutura geoecológica e à sua análise com o intuito de definir as diferentes unidades de paisagem (do ponto de
vista geoecológico) existentes no interior das bacias selecionadas (BONIFÁCIO, 2013). Esse reconhecimento foi
realizado a partir de observações em imagens de satélite Landsat 5 (órbita/ponto 222/076, obtida em
04/11/2011), cartas topográfica (SF.22-Y-D-II-2 MI: 2757/2, SF.22-Y-D-V-3 MI:2793/2, SF.22-Y-D-II-3 MI:
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2757/3), geológica (MINEROPAR, 2006), de solos (EMBRAPA, 2007), já existentes para a área de estudo,
associado a levantamentos de informações em campo (geologia, solos e uso da terra).
Nessa fase, com os dados dos documentos cartográficos pesquisados e aqueles obtidos em campo foi
produzida uma série de cartas temáticas (hipsométrica, clinográfica, geológica, pedológica e de uso das terras).
Assim, foi possível observar as transições nas características geológicas, morfológicas e pedológicas.
Para a confecção dos perfis geoecológicos foi elaborado um roteiro de informações (carta topográfica
1:50.000, geologia 1:50.000, solos 1:50.000, carta de uso das terras) que foram objeto de controle em campo. A
partir da averiguação, todos os dados foram reunidos e construídos os perfis topográficos e geoecológicos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No Quadro 1 são apresentados os resultados dos principais índices e medidas tradicionalmente
empregados para a caracterização morfométrica de bacias hidrográficas: densidade de drenagem (Dd), índice de
circularidade (Ic), fator de forma (Kf), declividade média (Dm), coeficiente de rugosidade (CR) e índice de
sinuosidade.
Quadro 1 - Morfometria das bacias hidrográficas.

Morfometria
Área
Perímetro
Altitude máxima
Altitude mínima
Amplitude altimétrica
Densidade de drenagem
Índice de circularidade (Ic)
Fator de forma (Kf)
Declividade média (Dm)
Índice de rugosidade (Ir)
Sinuosidade

Bacia do Ribeirão
do Sória

Bacia do Ribeirão
Alegre

59,24 km²
37,637 km
710 m
411 m
299 m
0,65 km/km2
0,53
0,28
6,0%
2,17
1,02

125,01 km²
54,292 km
743 m
397 m
346 m
0,83 km/km2
0,54
0,29
7,8%
2,39
1,49
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A bacia do ribeirão Alegre é mais extensa, correspondendo ao dobro (2,1 vezes) da área ocupada pela
bacia do ribeirão do Sória. Apresentam, também, diferenças na amplitude altimétrica, com as quotas mais altas e
mais baixas registradas na bacia do Alegre.
A densidade de drenagem da bacia do Alegre (0,83 km/km2) é superior àquela verificada para a do Sória
(0,65 km/km2). Entretanto, apesar da diferença observada, essas densidades são qualificadas como medianas, de
acordo com a classificação apresentada por Beltrame (1994).
O índice de circularidade, entretanto, mesmo as bacias apresentando diferentes formas geométricas, foi
semelhante – 0,53 para a do Sória e 0,54 para a do Alegre. Esses valores são intermediários entre 0 e 1, tendendo
ligeiramente para formas mais circulares, em que, dependendo do solo e tipo de uso e ocupação, os riscos de
inundação serão maiores. O mesmo se verifica com o fator de forma (Kf) que praticamente não variou entre as
duas bacias hidrográficas.
A bacia do ribeirão Alegre obteve média ligeiramente mais elevada do que a do Sória, o mesmo ocorrendo
para o índice de rugosidade. A análise do traçado dos canais dos dois ribeirões mostrou, entretanto, que o
ribeirão Alegre tem um traçado sinuoso (1,49), enquanto que o Sória apresenta um traçado regular (1,02).
Assim, a análise morfométrica indicou diferenças em algumas das variáveis analisadas, e semelhanças em
outras, não fornecendo indícios concretos de variação dinâmica entre essas duas bacias.
Apesar das altitudes serem aproximadas, as bacias hidrográficas dos tributários da margem esquerda
(ribeirão Alegre) são mais dissecadas, apresentando pequenos esporões, relativamente estreitos, modelados pelos
afluentes de primeira e segunda ordem. Na margem direita, o relevo mostra-se menos dissecado, apresentando
apenas no baixo curso dos tributários, onde geralmente os vales são mais estreitos, o entalhe mais pronunciado.
A análise integrada, realizada a partir das cartas temáticas e com o auxílio do levantamento de dados em
campo, possibilitou a compartimentação das bacias hidrográficas, dos ribeirões Sória e Alegre, em unidades de
paisagem.
● Bacia hidrográfica do ribeirão do Sória
Na bacia do ribeirão do Sória foram identificadas três unidades de paisagem, como pode ser observado a
partir da Figura 2.

Leonice Seolin Dias e Sandra Medina Benini (Org.) -

93

Figura 2 - Perfil longitudinal da bacia do ribeirão do Sória.

A unidade I, a mais extensa, engloba a alta bacia e parte do seu setor médio e caracteriza-se por colinas
muito amplas de topos largos, planos e por vertentes longas, de declividades muito fracas, retilíneas com
segmentos convexos e curtos na baixa vertente. Apresenta solos espessos, predominantemente os Latossolos
Vermelhos férricos de textura argilosa e os Latossolos de textura média. No terço inferior das vertentes
(segmentos convexos) aparece o Nitossolo Vermelho férrico, Figuras 3 e 4.
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Figura 3 - Principais usos da terra observados na Subunidade la na bacia do ribeirão do Sória.

A variação no substrato geológico implica em variações nas propriedades texturais e também na
capacidade produtiva dos solos derivados, além da vulnerabilidade aos processos erosivos. Dada a importância
dessa variação na estrutura geoecológica e nas suas consequências em termos de funcionamento e
comportamento da paisagem, subdividiu-se a unidade I em Ia e Ib. A subunidade Ia corresponde à área
dominada pelos Latossolos Vermelhos, originados da alteração dos arenitos da Formação Santo Anastácio ou
com a sua contribuição mesmo quando sobre basaltos (Figura 3).
A subunidade Ib, integralmente sobre o basalto, recoberto por solos de textura argilosa, Latossolo
Vermelho férrico e Nitossolo Vermelho férrico, topograficamente mais baixa do que a subunidade Ia, apresenta
uma fisionomia mais uniforme, marcada pela presença dominante de culturas mecanizadas de grãos (Figura 4).
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Figura 4- Principais usos da terra observados na Subunidade Ib na bacia do ribeirão do Sória.

A unidade de paisagem II corresponde a uma zona intermediária entre o setor superior e inferior da
bacia (Figura 5). É constituído exclusivamente pelo basalto e apresenta uma dissecação maior do relevo. Em
consequência, as vertentes são mais curtas e com declividades mais acentuadas, recobertas principalmente pelo
Nitossolo Vermelho férrico, textura argilosa. Os Latossolos só aparecem em pequenos setores de topo do divisor
de águas entre as bacias. Em virtude do aumento das declividades nas vertentes, ocorrem alguns afloramentos de
blocos de rocha associados a manchas de Neossolos Litólicos.
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Figura 5- Principais usos da terra observados na Subunidade II na bacia do ribeirão do Sória.

A fisionomia da paisagem muda em comparação com a unidade I. As colinas aqui são médias a curtas,
intercaladas por vales mais entalhados, exibindo algumas manchas de vegetação florestal, entremeando áreas de
culturas e pastagens.
A unidade de paisagem III está abrigada no setor inferior da bacia (Figura 6). Os topos são reduzidos - as
encostas com declividades fortes, frequentemente superiores a 20%, e as rupturas acentuadas apresentam
segmentos retos em posição de alta vertente, rupturas côncavas na base ou nos setores médios, criando aí rampas
inclinadas de declividades moderadas a fracas. Nesses segmentos baixos e inclinados os solos apresentam-se um
pouco mais espessos.
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Bacia hidrográfica do ribeirão Alegre

Na bacia do ribeirão Alegre também foram identificadas três unidades de paisagem, diferenciadas entre si
pela estrutura geoecológica (Figura 7).
Figura 7- Perfil longitudinal da bacia hidrográfica do ribeirão Alegre.

A unidade de paisagem I possui características semelhantes àquela da bacia do Sória, com a diferença de
que nessa só ocorre o basalto como substrato geológico (Figura 8). Dominam as declividades fracas e o Latossolo
Vermelho férrico, textura argilosa, recobre a maior parte dos topos e altas vertentes. O Nitossolo Vermelho
férrico, textura argilosa, aparece em posições mais baixas nas vertentes, chegando ao fundo do vale.
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Figura 8- Principais usos da terra observados na Subunidade I na bacia do ribeirão Alegre.

A unidade de paisagem II, que se estende em parte no setor alto e em parte no setor médio da bacia do
Alegre, apresenta na maior parte do seu território declividades entre 6 e 12%, com ocorrência frequente de
segmentos na média-alta vertente com 12 a 20% de declividades, gerando rupturas relativamente acentuadas
(Figura 9). A vertente da margem, nessa unidade de paisagem, apresenta-se mais longa e entalhada pelos
tributários de primeira e segunda ordem que aí modelam pequenos esporões com topos estreitos, mas ainda
arredondados.
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Figura 9- Principais usos da terra observados na Subunidade II na bacia do ribeirão Alegre.

Nessa unidade, percebe-se, sobretudo na vertente da margem direita, a elaboração e desenvolvimento de
níveis topográficos mais baixos, cujos topos apresentam altitudes próximas a 600 m, inseridos entre os
interflúvios mais altos, que delimitam a bacia de drenagem.
A unidade de paisagem III é a mais extensa e ocupa parte do setor médio e todo o trecho inferior da bacia
do ribeirão Alegre. Apesar de ser uma unidade topograficamente mais baixa, é a mais dissecada, apresentando
entalhes de até 80 m de desnível entre o topo e o fundo do vale. Aqui os segmentos de vertentes com declividades
moderadas (12 a 20%) e fortes (20 a 30%) ocupam maior extensão nas vertentes, com a ocorrência também de
setores com declividades superiores a 30% (Figura 10). Assim, são frequentes as rupturas de declividades
acentuadas em posições de alta até média vertente da margem esquerda, formando, com maior frequência,
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patamares estruturais, enquanto que na margem direita, os níveis topográficos embutidos, agora mais baixos (550
m) se ampliam.
Figura 10- Principais usos da terra observados na Subunidade III na bacia do ribeirão Alegre.

As diferenças morfológicas observadas, principalmente aquelas relativas à ampliação dos níveis
topográficos embutidos, levam a propor a subdivisão da unidade III em IIIa e IIIb (Figura 10). A subunidade
IIIa corresponde à margem esquerda, que apresenta divisor com topo mais largo, recoberto por Latossolo
Vermelho férrico, rupturas convexas associadas a segmentos retos de declividades fortes a muito fortes na alta
vertente, rupturas côncavas na média e média baixa vertente, seguidas de segmentos retilíneos largos inclinados de
declividades moderadas a fracas. Apesar da presença de Neossolos Regolíticos ou Litólicos, em muitas dessas
rampas, é praticada a cultura mecanizada.
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A subunidade IIIb corresponde à margem direita, onde os níveis topográficos embutidos dominam, e
cujo entalhe dos tributários de primeira e segunda ordem modelam pequenas colinas, recobertas por Neossolos
Regolíticos ou Litólicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alta bacia do rio Pirapó apresenta diferenças significativas entre as bacias dos tributários da margem
direita e aqueles da margem esquerda. As observações e análise integrada dos elementos que compõem a paisagem
nas bacias dos ribeirões do Sória e do Alegre, cada uma representativa da sua margem, ressaltaram as diferenças e
particularidades entre elas, tanto em termos de estrutura geoecológica quanto nas formas de uso da terra.
Se, por um lado, a análise morfométrica realizada nessas bacias não evidenciou diferenças entre elas, a
análise integrada da paisagem, por outro, revelou não só variações significativas (distintas unidades de paisagem)
entre as duas bacias hidrográficas, mas também as diferenciações internas que cada uma apresenta. A divisão em
unidades de paisagem e os perfis contribuíram para mostrar as alterações horizontais e verticais da estrutura ao
longo das bacias e facilitar a compreensão das relações existentes entre os principais elementos: solos, relevo e uso
da terra.
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ESTUDO MULTITEMPORAL DOS VALORES DE ESCOAMENTO
SUPERFICIAL (RUNOFF) NA SUB-BACIA DO RIO CAPIVARA,
BOTUCATU-SP, VISANDO ANALISAR ÁREAS DE
SUSCETIBILIDADE À EROSÃO
Rodrigo José Pisani
Paulina Setti Riedel

INTRODUÇÃO
Vários problemas são decorrentes dos processos erosivos, principalmente aqueles causados pela influência
antrópica no meio físico. Pode-se citar como exemplo, o assoreamento de rios e reservatórios, com forte impacto
nos recursos hídricos, além da grande perda de solos férteis por erosão laminar.
Para a agricultura, a erosão do solo constitui a grande causa da degradação acelerada dos solos. As
enxurradas, provenientes das águas de chuva que não ficaram retidas sobre a superfície, ou não infiltraram, levam
partículas de solo em suspensão e elementos nutritivos essenciais em dissolução (BERTONI e LOMBARDI
NETO, 2005).
A erosão causada pelas águas pluviais (erosão hídrica) ocorre sobre grande parte da superfície terrestre,
destacando-se como um dos maiores responsáveis pela modelagem do relevo. É especialmente atuante nas
regiões tropicais, onde o índice pluviométrico é alto em períodos concentrados do ano (GUERRA, 1999). A
erosão hídrica pode ser expressa como a relação entre a erosividade da chuva (fator ativo), ou seja, o potencial da
chuva de causar erosão, e a erodibilidade do solo (fator passivo) que, por sua vez, é a suscetibilidade do solo à
erosão, tendo as águas pluviais um papel de agente ativo no processo (SILVA et al., 2004). Ainda de acordo com o
mesmo autor, a erosão hídrica pode ocorrer de diferentes maneiras. Dentre elas, podem-se destacar duas: I) a
primeira é a erosão linear, que ocorre de maneira localizada, sendo possível sua visualização a partir do
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surgimento de ravinas e voçorocas; II) a segunda vem a ser a erosão laminar, que acontece a partir da retirada
gradativa de camadas dos solos pelo escoamento superficial, diminuindo sobremaneira sua capacidade produtiva.
É importante lembrar que todas podem ocorrer ao mesmo tempo e em intensidades variadas, sendo que a
erosão hídrica mais comum é a laminar, que ocorre em grandes áreas com pouca vegetação, pastagens degradadas
e áreas com presença de solos expostos. Ela é imperceptível na maioria das vezes, pois remove uma camada fina e
relativamente uniforme do solo pelo escoamento superficial.
Para o presente trabalho foi realizada uma análise multitemporal das mudanças de uso da terra entre os
anos de 1988, 1997 e 2007, associando-as ao escoamento superficial (runoff) na sub-bacia do rio Capivara,
município de Botucatu-SP, buscando monitorar e compreender a razão das alterações dos cenários de
escoamento superficial, os locais de maior escoamento e a relação com as mudanças do uso e cobertura da terra
no período analisado. Desta forma, este trabalho subsidia um melhor planejamento do uso da terra para áreas
agrícolas, levando em consideração o ambiente da bacia hidrográfica como unidade de planejamento dos recursos
hídricos.
LOCALIZAÇÃO
O presente trabalho foi realizado na sub-bacia do Rio Capivara, localizada no município de Botucatu (SP),
região centro-oeste paulista, distante 220 km da capital São Paulo e possui uma área total de 222,18 km2.
O Rio Capivara é um afluente da margem esquerda da bacia do Rio Tietê e sua sub-bacia foi selecionada
por apresentar atributos naturais que merecem atenção, tais como seu relevo, constituído pela morfologia de
Cuesta, pela fragilidade de seus solos, além da importância de seu recurso hídrico, com aptidão potencial de
abastecimento de água para a região, e pelo fato de se inserir em uma importante área de recarga do aquífero
Guarany. Além disso, na região predominam as erosões hídricas laminares, que não são facilmente identificáveis.
Em decorrência desse processo, cada vez mais enormes áreas de solos cultiváveis são perdidas, do que
decorre também um aumento do aporte de sedimentos para as drenagens. No caso da área de estudo, o aporte
acelerado de sedimentos pode comprometer a capacidade do reservatório de Barra Bonita-SP, responsável pela
geração de energia para uma região relevante do estado. A Figura 1 apresenta a área de estudo compreendida no
município de Botucatu-SP.
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Figura 1. Localização da área de estudo.

Fonte: Pisani (2014)
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Figura 2. Mapa de solos da bacia do rio Capivara.

Segundo o mapa de solos da área de
estudo, elaborado por Piroli (2002), na escala de
1:30.000 (Figura 2), ocorrem na região os
seguintes solos: Argissolos Vermelho-Amarelos
Distróficos, Gleissolos Háplicos, Latossolos
Vermelho-Amarelo Distróficos, Latossolos
Vermelhos
Distroférricos,
Latossolos
Vermelhos Distróficos, Neossolos Litólicos
Eutróficos e Neossolos Quartzarênicos Órticos.

Fonte: Adaptado de Piroli (2002).
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MATERIAL E MÉTODOS
Para a obtenção do cenário multitemporal de escoamento superficial, foram realizadas as seguintes etapas:
Elaboração do MDE, mapas de declividade, uso e cobertura da terra
Para a elaboração do MDE (Modelo Digital de Elevação do Terreno), necessário para a obtenção do
mapa de declividades, foram digitalizadas as curvas de nível de 14 Cartas do IGC (Instituto Geográfico
Cartográfico de São Paulo), em escala de 1:10.000.
O mapa de declividades da sub-bacia foi obtido por meio de interpolação, a partir do método de
Rede Triangular Irregular - TIN (Triangular Irregular Network).
Para a elaboração dos mapas de uso e cobertura da terra, foram utilizadas três imagens orbitais Landsat 5
TM dos anos de 1988, 1997 e 2007 registradas com base nas Cartas do IGC utilizadas para a pesquisa. Foram
consideradas as seguintes classes de uso e cobertura da terra: 1 – Mata nativa; 2 – Pastagem; 3 – Área urbana; 4 –
Cana de açúcar; 5 – Silvicultura; 6 – Citricultura.
A interpretação das imagens para a obtenção dos dados de uso e cobertura da terra foi realizada
inicialmente por meio da técnica de segmentação, no software ENVI EX (RSI, 2009), a partir do módulo Feature
Extraction, no qual são definidos os limiares de segmentação (scale level) e união de segmentos com características
parecidas (merge level). Utilizou-se como base para a interpretação as composições coloridas 3B4R5G, devidamente
contrastadas e processadas no programa ArcGis 10 (ESRI, 2010). Os polígonos gerados na segmentação foram
sobrepostos às composições coloridas e a interpretação foi realizada de forma visual por meio da rotulação dos
polígonos gerados no software ENVI. Cada polígono gerado foi rotulado com as classes de uso e cobertura, no
momento de elaboração da feature class.
É importante lembrar que este método é baseado na experiência empírica do analista com a área de
estudo, o qual extrai as informações de uso e cobertura da terra com base nas características das imagens, como:
textura, forma, tamanho e padrões. Por essa razão, para este trabalho, optou-se pelo método de interpretação
visual.
Determinação do escoamento superficial (Runoff)
O escoamento superficial vem a ser uma relação hidrológica de volume e intensidade em uma dada
superfície a partir de um fenômeno de chuva intensa, podendo ser um elemento determinante para a
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probabilidade de ocorrência de processos erosivos. De uma maneira geral são representadas pelo fator Q, que
indica o volume do escoamento superficial e o fator qp, que indica a vazão de pico do escoamento superficial.
Segundo Williams (1975), sua obtenção é possível por meio da determinação dos fatores Q e qp a partir
da seguinte equação:
Runoff = 89,6 * (Q * qp)0,56

.

(1)

O fator Q vem a ser o volume de escoamento superficial, (Q runoff) obtido por meio do método
proposto por USDA-SCS, (1973), como indicado em Williams (1975), Chaves (1991) e Lombardi Neto et al.
(1994), por meio da Equação 2.
(
(

)
)

.

(2)

Em que:

Qi j : volume do escoamento superficial em uma célula com coordenadas (i, j), para um determinado evento
chuvoso (mm);
Im: quantidade máxima do volume de precipitação em 1 hora (mm);
Sa: parâmetro de retenção da água pelas características de superfície do terreno.

O parâmetro de retenção (Sa), de acordo com Genovez, (1993), varia em função de:
 Sa: parâmetro de retenção da água pelas características de superfície do terreno;
 Im: quantidade máxima do volume de precipitação em 1 hora (mm);
 CN: curva número a partir da relação entre tipo de solo e uso do solo - elaborado pelo USDA-SCS
(Soil Conservation Service,1973), cujos valores variam de 0 a 100, correspondendo inicialmente a uma
cobertura permeável até uma cobertura totalmente impermeável, de acordo com as classes hidrológicas
de cada solo, categorizadas de A (muito arenoso, alto potencial de infiltração e baixo escoamento) a D
(extremamente argiloso com baixo potencial de infiltração e alta taxa de escoamento), de acordo com a
USDA-SCS (1973).

Com o objetivo de adaptar os valores hidrológicos citados para a realidade brasileira, Setzer e Porto
(1979) propuseram cinco classes hidrológicas para os solos do estado de São Paulo. Posteriormente, Lombardi
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Neto et al. (1989) propuseram uma classificação com quatro grupos de solos para a composição dos parâmetros
CN para as condições de umidade antecedente. Assemelha-se às proposições norte-americanas, porém com o
acréscimo de alguns solos arenosos no grupo D e alguns solos argilosos no grupo A, conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Grupos hidrológicos dos solos do estado de São Paulo.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Incluem solos com alta taxa de infiltração, mesmo quando completamente
molhados e com alto grau de resistência e de tolerância a erosão. Normalmente, são
profundos ou muito profundos, porosos, com baixo gradiente textural, menor que
1,20, argilosos ou mesmo muito argilosos, desde que a estrutura proporcione alta
macroporosidade em todo o perfil, resultando em solos bem drenados ou
excessivamente drenados.
Compreendem os solos com moderada taxa de infiltração, mesmo quando
completamente molhados ou com alta taxa de infiltração, mas com moderada
resistência e tolerância à erosão. São normalmente profundos, com relação textural
entre 1,20 e 1,50.
Enquadram-se os solos com baixa taxa de infiltração mesmo quando
completamente molhados, com baixa resistência e tolerância à erosão. São
normalmente profundos ou moderadamente profundos, com relação textural maior
que 1,5, comumente apresentando relação textural abrupta.
Possuem solos com taxa de infiltração muito baixa, mesmo quando
completamente molhados e grau de resistência à erosão muito baixo. São normalmente
rasos e/ou permeáveis, ou então, com mudança textural abrupta aliada à argila de alta
atividade, ou ainda, com camada de impedimento à infiltração de água.
Fonte: Lombardi Neto et al. (1989).

O cálculo para obtenção dos valores de Sa (parâmetro de retenção da água pelas características de
superfície do terreno) pode ser conferido a partir da Equação 3, assim como a Tabela 3 com os índices de CN,
que relacionam as classes de solo obtidas para a área da sub-bacia, com as classes de uso e cobertura da terra
extraídas. É importante ressaltar que os valores foram obtidos para cada pixel.

(

)

.

(3)
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Tabela 2. Relação entre uso e tipo do solo expressas nos valores de Curva Número (CN), de acordo com cada grupo
hidrológico.

Classes de solos e grupos hidrológicos presentes na subbacia do Rio Capivara-SP
Classes de uso cobertura da
terra
Mata Natural
Pastagem
Área urbana
Cana-de-açúcar
Silvicultura
Citricultura

RQ (A)

LV (B)

PV (C)

Gx (D)

18
60
100
50
25
39

25
66
100
60
36
60

58
81
100
75
64
73

70
87
100
83
75
78

Fonte: Lombardi Neto et al. (1989).

Em relação à intensidade média da precipitação (Im), de acordo com Genovez (1993), vem a ser a
máxima média observada em um intervalo de tempo de recorrência, conforme ilustra a Equação 4.
( )
(

)

.

(4)

Em que:
T: período de retorno (em anos);
t: duração da precipitação (minutos);
K, a, b, c: parâmetros de localidade, conhecidos como Parâmetros da Equação Intensidade.
Esses dados foram obtidos para o município de Botucatu-SP (Tabela 3), por meio do programa Pluvio
2.1, elaborado pelo Grupo de Pesquisas em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa-MG. Para o
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presente trabalho, utilizou-se como parâmetro o tempo de retorno da chuva de 30 anos e uma chuva intensa de
60 minutos.

Tabela 3. Valores regionais dos índices de precipitação obtidos para o município de Botucatu-SP.

Parâmetros de Equação intensidade, duração e frequência da precipitação
K
1280,215
a
0,113
b
25
c
0,718
Fonte: Silva et al. (1999).

O fator qp (vazão de pico) entendido como um indicador da força erosiva das chuvas intensas é usado
no cálculo da perda de sedimentos. Também pode ser definido como a vazão máxima que ocorre com um dado
evento de chuva (HARTWIG, 2009). Configura-se como um indicador da força erosiva das chuvas intensas e é
usado no cálculo da perda de sedimentos (GENOVEZ, 1993). Foi elaborado pelo USDA-SCS (1973) com a
seguinte Equação (5):

.
Em que:
qpij: vazão de Pico, que é derivada de um hidrograma triangular hipotético (m3/s);
Q:
volume do escoamento superficial (mm);
A:
área da sub-bacia (ha) (área do pixel);
Tc: tempo de concentração da sub-bacia (horas).

(5)
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A obtenção do Tc pode ser feita, de acordo com Genovez (1993), por meio da seguinte formulação:

(

)

.

(6)

Em que:
Tcij: tempo de concentração da sub-bacia (horas);
Lij:
extensão de vertente (metros);
CN: valores do índice Curva Número (adimensional);
S:
declividade (%)
O tempo de concentração representa o tempo que a água precipitada na parte superior de cada pixel
levará para chegar à saída desse mesmo pixel e começará a contribuir para o pixel seguinte (AQUINO et al.,
2008).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Mapa de uso e cobertura da terra
A partir das imagens orbitais utilizadas e das técnicas empregadas para a pesquisa, chegou-se aos
seguintes resultados para os mapas de uso e cobertura da terra nos anos de 1988, 1997 e 2007 (Figura 3).
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Figura 3. Mapas de uso da terra da sub-bacia do Rio Capivara dos anos de 1988, 1997 e 2007.

Fonte: Pisani (2014)
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A evolução do uso e cobertura da terra nos anos analisados pode ser conferida a partir da Tabela 4.
Tabela 4. Evolução do uso e cobertura da terra na sub-bacia do Rio Capivara entre os anos de 1988, 1997 e 2007.

Área (km2)
Classes de uso e
cobertura da terra
Mata nativa
Pastagem
Citricultura
Cana-de-açúcar
Silvicultura
Área Urbana

1988

1997

2007

66,72
132,15
1,31
1,9
19,23
1,02

64,93
131,50
3,37
2,52
18,58
1,41

56,69
91,77
19,16
4,64
48,09
1,95

Em relação ao desflorestamento da área, é possível afirmar que nos 19 anos de análise houve uma perda
de 10,03 km2 de mata nativa. Entretanto, é importante ressaltar que a maior intensidade desse fenômeno deu-se
entre os anos de 1997 e 2007, com uma perda de 8,24 km2 em relação aos 1,79 km2 perdidos entre os anos de
1988 e 2007. Um decréscimo considerável também pode ser verificado a partir da classe pastagem, que perdeu
aproximadamente 40,38 km2 nos últimos 19 anos analisados. Esse fato pode ser explicado em grande parte, pelo
aumento de área de outras classes de cobertura existentes nos 10 últimos anos analisados, principalmente em
relação às classes silvicultura e citricultura, que apresentaram um aumento considerável de área nesse período
(29,51 km2 para silvicultura e 15,79 km2 para citricultura) nas áreas centrais da sub-bacia.
Em relação às outras classes (área urbana e cana-de-açúcar), tiveram um aumento pouco significativo na
área de estudo, sendo que a classe cana-de-açúcar foi a que sofreu a maior expansão, tendo um aumento de 2,74
km2 entre 1988 e 2007, e de 2,12 km2 nos últimos 10 anos analisados. Cabe destacar a existência do fenômeno da
expansão da citricultura no interior do estado de São Paulo nos últimos 20 anos, inclusive na área de estudo, com
um aumento de área em torno de 13,6 vezes. Além do aumento da rentabilidade econômica, com grande
demanda de mercado, essa expansão explica-se também por essas áreas ainda não terem tido registro do Greening
e do Cancro Cítrico, as principais doenças relacionadas à citricultura. A Figura 3 mostra, de forma complementar,
a evolução do uso e cobertura da terra entre 1988 e 2007 na sub-bacia do Rio Capivara.

116 - Estudos ambientais aplicados em bacias hidrográficas

Figura 4. Evolução da paisagem na área de estudo nos anos 1988 – 2007.

Mata nativa
área km2

Pastagem
Citricultura
Cana-de-açúcar
Reflorestament
o

Fonte: Pisani (2014).

Classes de declividade da área de estudo
A partir do mapa de declividade para a área de estudo, apresentado na Figura 5, foram definidas as
classes de declive da Tabela 5.
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Figura 5. Mapa de declividade da área de estudo.

Fonte: Pisani (2014).
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Os valores em hectares referentes a cada classe de declive podem ser visualizados na Tabela 5.
Tabela 5. Classes de declividade na área de estudo.
Intervalo de classes ( % )
0a3
3a8
8 a 13
13 a 20
20 a 45
45 a 100

Tipo de relevo (EMBRAPA,
1999)
Plano
Suave ondulado
Ondulado
Fortemente ondulado
Montanhoso

Área (hectares)
1.680
6.436
6.745
4.527
2.994
-

É possível verificar nos dados acima que a classe de relevo predominante na área de estudo é a classe de
relevo fortemente ondulado, sendo que os dois intervalos pertencentes a essa classe ocupam uma área de
aproximadamente 7.225 ha (32,3 % do total), seguida do domínio ondulado e suave ondulado. Em um primeiro
momento verifica-se, então, que a área possui suscetibilidade aos processos erosivos pela presença de relevo
movimentado, o que interfere no escoamento superficial.
Na Figura 5 é possível verificar um aumento das manchas com altos valores de escoamento superficial
para chuvas intensas (runoff) em vermelho, nas regiões a sudoeste da sub-bacia, ocupadas, principalmente, pela
área urbana onde, na verdade, existe o aumento de superfícies impermeabilizadas com o pavimento e, por
consequência, das regiões com altos valores de escoamento superficial, ou seja, com maiores intensidades do
fluxo de escoamento das águas pluviais, que são, em grande parte, responsáveis pela erosão hídrica. Nota-se o
mesmo processo nas áreas de cuesta, onde predominam relevos do tipo fortemente ondulado, conforme ilustrou
a Tabela 5. É imprescindível que a mata nativa seja preservada nestas áreas, uma vez que elas apresentam alta
suscetibilidade à erosão.
Em contrapartida, nota-se uma diminuição das manchas com valores médios de escoamento (em
amarelo), que foram gradativamente substituídas por manchas com baixos valores (em verde), tanto nas áreas
centrais como nas áreas ao norte (a jusante) da sub-bacia. Esse fenômeno é, em grande parte, explicado pela
mudança dos índices de curva número que, na verdade, refletem as mudanças do uso e cobertura da terra,
principalmente pastagens degradadas que deram espaço para as classes de silvicultura e citricultura.
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Figura 6. Mapas de escoamento superficial da área de estudo, para os anos de 1988, 1997 e 2007.

Fonte: Pisani (2014)

CONCLUSÕES
Com as etapas realizadas foi possível concluir que as mudanças no uso e cobertura da terra possuem
relação direta com a mudança dos cenários de escoamento superficial (runoff), para diferentes regiões da sub-bacia
e que passam a ter maiores ou menores suscetibilidades à erosão. Foi possível concluir que no período de 19 anos
a transição da classe pastagem, que deu lugar principalmente à classe silvicultura e citricultura, contribuiu para a
diminuição das manchas associadas aos altos valores de escoamento superficial, sobretudo nas áreas mais baixas e
centrais da área de estudo. As áreas urbanas, embora sem um aumento significativo, contribuíram para o
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crescimento das manchas com altos valores de escoamento e, por isso, merecem atenção para a sua
suscetibilidade à erosão.
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INTRODUÇÃO
A importância da água para a vida é inegável. Todos os organismos precisam de água para sobreviver e a
sua disponibilidade é um dos fatores mais importantes na estruturação dos ecossistemas. Neste aspecto,
disponibilidade de água significa que ela deve estar presente tanto em quantidade como em qualidade satisfatórias
para atender as necessidades dos seres vivos.
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Por ser um recurso renovável pelo ciclo hidrológico, o homem sempre a considerou como um recurso
infinito e a utilizou de forma predatória e insustentável durante muitos séculos. De acordo com Farias (2006), a
partir do século XX, o uso inadequado foi acirrado com o crescimento populacional e, consequentemente, com o
intenso uso pelas atividades domésticas, agrícolas e industriais. Logo, além dos problemas relacionados à
quantidade de água, surge nesse período a preocupante problemática da alteração da qualidade da água, ou seja, a
poluição hídrica.
Conforme afirmam Branco et al. (1991) e Lima (2001), os maiores e mais importantes efeitos da poluição
hídrica observados nas últimas décadas devem-se, principalmente, às ações humanas. Os rios tornaram-se
verdadeiros depósitos de rejeitos originários do uso urbano, industrial e agrícola. Os impactos oriundos do
lançamento dessas substâncias produzem inúmeras alterações nos sistemas aquáticos e nos outros sistemas
dependentes do recurso. O acompanhamento espaço-temporal dessas mudanças é base de estudos para o
monitoramento das variáveis da qualidade, e que se fundamenta, essencialmente, no gerenciamento dos recursos
hídricos.
A comunidade científica possui uma responsabilidade importante no que diz respeito ao
desenvolvimento de pesquisas que permitam a obtenção de dados e, a partir da condição existente, a construção
de cenários futuros do estado de qualidade da água em uma determinada bacia hidrográfica. Esses cenários
fornecem subsídios aos tomadores de decisão quanto a forma de gestão a ser praticada. Ressalta-se que a
divulgação de pesquisas colabora para a sensibilização dos usuários dos recursos hídricos e que motivam, por
meio de instrumentos, a educação ambiental, as ações práticas e as definitivas, garantindo a preservação e
conservação dos cursos d’água.
O Estado do Paraná, caminhando na perspectiva da efetivação das atividades do Plano gerenciamento de
recursos hídricos, por meio da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº. 12.726/1999) e com a
criação dos Comitês Gestores de Bacias, vem incentivando o desenvolvimento de pesquisas que visem à
recuperação de mananciais das unidades hidrográficas (PARANÁ, 1999).
Algumas unidades já possuem seus estudos concluídos, os quais já permitiram a elaboração dos
respectivos Planos de Bacia, como é o caso do Alto do Iguaçu e Rio Ribeira, do Rio Tibagi e do Rio Jordão
(PARANÁ, 2007). O Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó, localizado na porção Norte do Estado do
Paraná, foi recentemente iniciado. A problemática que envolve essa área é que se trata de um corpo d’água
utilizado para abastecimento público, diluição e transporte de efluentes dos polos industriais da região Norte e
Noroeste do Estado, além de apresentar atividade agrícola intensiva, com culturas de soja, milho e trigo em
grande parte das vertentes da bacia hidrográfica.
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A complexidade dos fatores ambientais que causam impactos por toda a bacia faz com que trabalhos
locais sejam necessários para melhor avaliação da situação da área. Neste sentido, destacam-se os estudos voltados
para os afluentes do Rio Pirapó, entre eles, o ribeirão Maringá, que se encontra no município de Maringá - PR.
Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a experiência desenvolvida em uma
bacia hidrográfica de médio porte, localizada na região Norte do Estado do Paraná, quanto ao monitoramento de
algumas variáveis de qualidade da água para a identificação de fontes de poluição hídrica e que são responsáveis
pela degradação dessas águas. A finalidade é apresentar dados organizados espacial e temporalmente de modo que
permitam propor medidas mitigadoras para os problemas encontrados e que busquem o restabelecimento do
estado natural do sistema a partir de atitudes voltadas para a conservação do meio.
MONITORAMENTO DAS VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA
De acordo com Alves et al. (2008), o monitoramento pode ser entendido como um instrumento de
controle e avaliação, servindo para conhecer o estado e as tendências qualitativas e quantitativas dos recursos
naturais e as influências exercidas pelas atividades humanas, e pelos fatores naturais, sobre o ambiente.
Magalhães Junior (2000), ao fazer um uma vasta revisão sobre monitoramento das águas no Brasil,
reforçou que o mesmo deve ser visto como um processo essencial à implantação dos instrumentos de gestão das
águas, uma vez que permite a obtenção de informações estratégicas, acompanhamentos das medidas efetivas, a
atualização do banco de dados e a atualização das decisões.
No sentido mais amplo de seu conceito, qualidade da água pode ser entendida como o conjunto das
características físicas, químicas e biológicas que o recurso natural deve possuir para atender aos diferentes usos a
que se destina como, por exemplo, balneabilidade, consumo humano, irrigação, transporte e manutenção da vida
aquática (BRASIL, 2005). A determinação desses variáveis de qualidade é de suma importância, pois a presença de
determinadas substâncias pode trazer consequências sobre os seres vivos, tanto no que se refere aos aspectos de
saúde, como aos aspectos econômicos (VON SPERLING, 2007).
Para controlar e regulamentar a qualidade a ser mantida num corpo d’água, é preciso estabelecer critérios
para as condições e os parâmetros considerados fundamentais para a preservação do manancial (TAVARES,
2006). De acordo com Alves et al. (2008), os padrões devem ser cumpridos, por força da legislação, pelas
entidades envolvidas com a água a ser utilizada.
A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº. 357, de 17 de março de 2005,
alterada pela Resolução CONAMA nº. 410/2009 e pela Resolução CONAMA nº. 430/2011, dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências (BRASIL, 2005). Como marco legal, a
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Resolução nº 357/2005 estabeleceu o controle sobre as condições de qualidade de água em 12 parâmetros
indicadores de qualidade e em 67 substâncias potencialmente prejudiciais (parâmetros orgânicos e inorgânicos),
além de dividir as águas do território nacional em águas doces, salobras e salinas. Em função dos usos previstos,
foram criadas 11 classes distintas e, em cada classe, uma determinada qualidade a ser mantida.
Alves et al. (2008) descrevem que essas resoluções devem ser entendidas como um instrumento de
melhoria do sistema de gestão de águas no Brasil. O autor ressalta também que, além de ser factível e flexível, as
resoluções devem respeitar as diversidades regionais de cada Estado.
As características das águas estão associadas, em sua maior parte, aos sólidos presentes na água. Entre as
diversas variáveis comumente monitoradas em estudos envolvendo o monitoramento da qualidade da água,
destacam-se:
 Temperatura (T): é a medida da intensidade de calor. Logo, pode ser considerada uma das
características mais importantes do meio aquático, pois é um dos fatores que governam a
existência e a interdependência dos organismos e espécies aquáticas (SÃO PAULO, 2008).


Potencial Hidrogeniônico (pH): é a medida de concentração dos íons hidrogênio, indicando
uma condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade. É uma importante variável na avaliação da
qualidade da água, pois influencia muitos processos químicos e biológicos dentro do corpo d’água
(TAVARES, 2006).



Sólidos Dissolvidos Totais (SDT): as partículas de menores dimensões, capazes de passar por
um papel de filtro de tamanho especificado. São responsáveis pelo aparecimento de cor e aumento
da turbidez, influenciando diretamente na entrada de luz, e diminuindo o valor de saturação do
oxigênio dissolvido trazendo com isso danos à vida aquática (ALVES et al., 2008).



Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): quantidade de oxigênio necessária para oxidar a
matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia, para uma forma inorgânica estável. A
DBO5,20 é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante o período
de tempo de cinco dias numa temperatura de incubação de 20°C (SÃO PAULO, 2008).



Nitrato (NO3-): principal forma de nitrogênio encontrada na água, pois é o último produto do
processo de nitrificação. É solúvel em água, e sua presença em um corpo d’água é um indicador de

Leonice Seolin Dias e Sandra Medina Benini (Org.) -

127

poluição antiga. Além disso, é tóxico para os seres humanos, podendo causar a metahemoglobinemia infantil, que é letal para crianças (ALVES, 2008).


Fósforo Total (FT): desempenha o importante papel de atuar no crescimento e produção de
matéria orgânica. Contudo, o excesso de fósforo no meio aquático, por lançamentos de esgotos
domésticos e efluentes industriais, conduz diretamente à eutrofização artificial das águas naturais
(SÃO PAULO, 2008).



Coliformes Termotolerante (CT): assume importância como parâmetro indicador da
possibilidade da existência de micro-organismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de
doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifoide, febre paratifoide, disenteria bacilar e cólera
(WHO, 2004).

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
A bacia do Ribeirão Maringá (Figura 1) está localizada entre a latitude 23º 16’ S e 23º 26’ S e longitude 51º
55’ W e 52º 00’ W, na região Norte do município de Maringá – PR, pertencendo à unidade hidrográfica do Rio
Pirapó. De acordo com Sala e Gaspareto (2010), o clima da região determinado pelo método de Köppen é
classificado como subtropical úmido mesotérmico (Cfa). A precipitação média anual varia entre 1.250 mm a 1.500
mm, apresentando verões quentes e chuvosos, invernos com geadas pouco frequentes, sem estação seca definida.
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Figura 1. Localização da área de estudo e dos pontos de coleta.

Organização: Autores
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Segundo Borsato e Martoni (2004), a bacia em estudo possui cotas altimétricas que variam de 600 m a
375 m, área de 90,37 km² e possui aproximadamente 19 km de comprimento de leito, o que a caracteriza como de
porte médio. Quanto à declividade, os valores variam de até 6% para os topos, de 6% a 12% nas médias vertentes
e entre 12% a 20% em áreas próximas aos canais de drenagem.
Na área de estudo, ainda de acordo com Sala e Gaspareto (2010), predominam três tipos de solos: o
Latossolo vermelho férrico, os Nitossolos vermelhos distroférricos e os Neossolos flúvicos. O substrato
geológico é, por sua vez, constituído por rochas vulcânicas básicas (basaltos) pertencentes à Formação Serra
Geral, Grupo São Bento. O uso e ocupação do solo, descrito por Biazin (2003), caracteriza-se por apresentar
25,5% de sua área ocupada pelo perímetro urbano (a montante da bacia); 26% por pastagens; 36% com culturas
temporárias (soja/milho); 2% por solo exposto e 10,5% por áreas de mata.
Quanto à expansão urbana, Zamuner et al. (2002) afirmam que inicialmente o traçado-urbano viário,
proposto pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná para o município de Maringá, continha características
definidas de acordo com a topografia da região, com o intuito de diminuir a velocidade das águas de chuva.
Entretanto, o rápido processo de urbanização, ocorrido na década de 1970, resultou no rompimento dos
princípios norteadores do projeto original, levando ao desenvolvimento urbano sem planejamento ou com
projetos e práticas de parcelamento de solos que são inadequados e deficientes (ZAMUNER et al., 2002;
QUEIROZ et al., 2002).
Ainda, Segundo Queiroz et al. (2002), no final da década de 1990, foi instituído no município de Maringá
o projeto de lei complementar n°. 193/97 que estabeleceu a proibição de construções ou práticas agrícolas em
áreas de preservação ambiental, bem como a recomposição vegetal, preferencialmente com variedades nativas, nas
margens e nascentes dos córregos. No entanto, nem todos os trechos dos rios apresentam essas características,
tanto em meio urbano, quanto em meio rural, apresentando na verdade trechos com cultivo, vegetação rasteira,
vegetação rasteira com arbórea, matas e edificações (SCHNEIDER et al., 2011).
Por fim, Sala e Gaspareto (2010) ressaltam que é preciso lembrar que também existem outras
interferências do adensamento urbano na dinâmica ambiental do sistema, principalmente nos eventos
pluviométricos. Como consequência da impermeabilização do solo que ocorre a montante da bacia, ocorre uma
rápida resposta dos canais fluviais da bacia nos eventos pluviométricos. Essas rápidas respostas conduzem a um
grande aumento na vazão de água nas redes de drenagem (SCHNEIDER et al., 2011).
De acordo com o estudo realizado por Schneider et al. (2011), a intensificação na vazão e na velocidade
do curso d’água é facilmente verificada após um evento de chuva, pois verifica-se uma “marca” de barro e lixo,
deixados às margens dos canais. Juntamente com o lixo, são transportados para o leito do ribeirão diversos
compostos potencialmente prejudicais aos seres de vida aquática e a todos aqueles que consumirem essa água para
algum fim específico.
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Cabe no momento monitorar a variação espacial e temporal em que esses poluentes identificados são
detectados nas águas do ribeirão Maringá e, assim, propor medidas que possam auxiliar no adequado
gerenciamento dessa bacia.
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM VARIÁVEIS DE QUALIDADE ANALISADAS
Para averiguar os fatores que influenciam a qualidade da água do ribeirão Maringá, de forma mais
detalhada possível, foram propostos seis pontos de amostragem distribuídos por toda bacia, compreendendo
desde sua nascente até a foz no Rio Pirapó (Figura 1). Estabeleceram-se um ponto no córrego Mandacaru (P1),
um ponto no córrego Romeira (P2) e quatro pontos distribuídos ao longo do ribeirão Maringá (P3, P4, P5, P6).
Esses pontos foram distribuídos tendo em vista a contribuição dos tributários sobre a qualidade da água, a
proximidade das fontes poluidoras e a facilidade de acesso ao local.
As coletas das amostras para determinação das variáveis de qualidade da água foi realizada em sete
campanhas, compreendendo o período de setembro de 2008 a agosto de 2009. Os trabalhos em campo foram
realizados no período da manhã, de forma pontual, com amostragem simples no ponto central da seção do curso
d’água. As amostras foram armazenadas em frascos de polietileno (2 L) e mantidas em resfriamento.
Em campo, as variáveis de qualidade analisadas foram temperatura (T), pH, sendo determinadas utilizando
instrumentos analíticos da Digimed®. As demais análises foram realizadas no Laboratório de Gestão, Preservação
e Controle Ambiental (LGPCA) do Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá
(UEM). As variáveis sólidos dissolvidos totais (ST), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrato (NO 3-),
fósforo total (FT) e os coliformes termotolerantes (CT) foram determinados seguindo os procedimentos descritos
em “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 1998). Para garantir
confiabilidade dos resultados obtidos, os testes foram executados em duplicata, possibilitando o cálculo do
resultado médio.
Von Sperling (2007) relata que, ao estabelecer um programa de monitoramento de qualidade da água,
devem ser consultadas todas as normas e critérios legalmente vigentes e que, antes de iniciar o trabalho de coleta
de amostras, devem ser levantadas informações na bacia hidrográfica que possam orientar a própria programação
de monitoramento bem como a interpretação dos resultados.
Neste contexto, os resultados foram discutidos à luz da Resolução nº 357 do Conselho Nacional do Meio
Ambiental (CONAMA), de 17 de março de 2005, levando em conta que, de acordo com a Portaria nº 004 da
Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SUREHMA), de 21/03/1991, o córrego Mandacaru é
enquadrado como classe 3 e os demais cursos da bacia estudada são enquadrados como classe 2 (PARANÀ,
1991).
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Trabalhos adicionais em campo foram realizados com finalidade investigativa. Os dados de precipitação
pluviométrica dos meses estudados também foram coletados. Os dados foram fornecidos pela Estação
Climatológica da Universidade Estadual de Maringá com o intuito de verificar a interferência das chuvas nos
parâmetros qualitativos e hidráulicos nos dias das coletas.
Resultados Obtidos e Discussão
A partir dos resultados apresentados na Figura 2 foi possível observar os padrões de precipitação nos
meses estudados.
Figura 2. Precipitação mensal ocorrida durante o período de estudo em Maringá-PR.
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Fonte: Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá. 2009. Organização: Autores.

Analisando a Figura 2, notou-se que os maiores valores de precipitação foram encontrados nos meses de
novembro de 2008, janeiro, fevereiro e julho de 2009 (182,7 mm; 267,7,3 mm e 301,1 mm e 162,1,
respectivamente). Os menores valores de precipitação média ocorreram em setembro (78,8 mm), dezembro (85,3
mm) de 2008, abril (58,9 mm) e agosto (70,6 mm) de 2009. Tais resultados apontam um regime pluviométrico
atípico durante o período de estudo tendo em vista a classificação climática do local.
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Com vistas a avaliar a influência da precipitação nos resultados obtidos, na Tabela 1 são apresentadas as
ocorrências de precipitação pluviométrica (mm), no momento e nos dias que antecederam as medições hidráulicas
e a coleta de amostras para as análises físico-químicas e biológicas.
Tabela 1. Valores de Precipitação pluviométrica (mm) antecedentes aos trabalhos em campo

Campanha
Setembro/08
Outubro/08
Dezembro/08
Fevereiro/09
Abril/09
Maio/09
Agosto/09

Coleta

24h

48h

72h

0,0
0,0
0,4
18,5
19,9
0,0
0,0

0,0
0,0
11,1
1,0
39,0
0,0
1,5

5,8
15,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

39,2
2,6
0,0
4,8
0,0
30,1
1,0

Fonte: Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá. 2009. Organização: Autores.

Na Tabela 2 é apresentado um resumo dos valores obtidos para as variáveis de qualidade de água
analisada. A tabela mostra os valores de cada parâmetro na forma dos seus valores médios e seus respectivos
desvios-padrões obtidos ao longo de todo o período de coleta. Em negrito destacam-se os valores que
permaneceram acima do limite estipulado pela legislação.
Com relação ao parâmetro temperatura, observou-se que, nos cursos de água da bacia do Ribeirão
Maringá, no período analisado, não houve alteração que pudesse indicar influência de atividade antrópica.
Durante a pesquisa foi possível notar a variação de temperatura da água pela sazonalidade, a máxima registrada foi
de 26,0ºC, em fevereiro, e a mínima registrada foi de 16,4ºC, em julho. Os valores de pH também não sofreram
alteração em relação aos padrões estabelecidos em nenhum dos pontos de coleta. Os valores medidos
permaneceram entre 7,0 e 8,0, dentro, portanto, da faixa de pH permitida pela legislação.
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Tabela 2. Valores das variáveis de qualidade

SD

FT

DBO (mg/L)

CT (NMP/100mL)

NO3(mg/L)

(mg/L)

8,4±7,2

1,0±0,9

3.754±574

4,2±1,0

0,26±0,17

7,4±0,4

14,8±9,0

1,0±0,8

208±170

1,7±0,8

0,19±0,15

21,8±2,6

7,7±0,3

20,7±23,7

1,2±0,9

271±270

4,4±1,3

0,24±0,18

P4

21,1±3,1

7,4±0,2

32,6±18,2

7,9±2,6

16.288±1.965

2,4±0,9

2,26±2,00

P5

20,9±2,9

7,7±0,2

17,1±11,1

3,6±2,0

3.672±815

3,6±1,1

0,89±0,78

P6

19,7±3,3

7,4±0,2

33,9±18,2

7,4±2,7

5.234±346

2,8±1,4

1,24±1,15

Pontos

T (ºC)

pH

P1

21,6±2,8

7,6±0,2

P2

21,3±2,8

P3

(mg/L)

Fonte: Autores. Organização: Autores.

A quantidade de sólidos suspensos não ultrapassou o nível de 500 mg L-1, estipulado pela legislação,
apesar da grande variabilidade dos resultados obtidos. Outro fato a se destacar no ribeirão Maringá é a influência
da estação de tratamento de esgotos (ETE), sobre os pontos de monitoramento localizados a jusante do
lançamento. Segundo Schneider et al. (2011), a ETE foi identificada como a geradora de uma quantidade
significativa de sólidos, que são transportados ao ribeirão. Esses materiais, por sua vez, são depositados, em seu
canal, causando o processo de agradação no leito.
No trecho correspondente ao ponto 6, verificou-se em campo que os despejos oriundos de um
pesqueiro e os despejos clandestinos de esgotos sanitários no córrego das Rosas, tributário do ribeirão Maringá,
podem ter proporcionado a elevação do valor da concentração nesse ponto.
Em relação à sazonalidade, constatou-se uma variação da concentração de sólidos de modo mais
evidente nos tributários (P1 e P2), no ponto de cabeceira (P3) e no P4, apresentando valores de pico nos meses
chuvosos e valores mínimos na época de estiagem. A erosão pela falta de mata marginal pode ser apontada como
uma das principais fontes.
Em relação à concentração de DBO, presente nos trechos estudados, o trecho representado pelo
ponto 4 e o trecho do ponto 6 apresentaram concentrações muito superiores aos demais trechos em todo o
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período de monitoramento. Isso vem ratificar que as principais fontes de matéria orgânica para o trecho é o
despejo da ETE e do pesqueiro. Esses efluentes são responsáveis por uma elevada carga poluente nos cursos
d’água. Essas cargas orgânicas bem como as grandes quantidades de agentes microbiológicos - bactérias e vírus descarregados com as águas residuárias constituem uma ameaça para a saúde da população. Os valores da
quantidade de coliforme termotolerantes confirmam esse resultado.
A identificação de uma quantidade significativa de coliformes termotolerantes também foi observada,
esporadicamente, no trecho referente ao ponto 1, no córrego Mandacaru. Neste caso, as investigações em campo
mostraram que houve a emissão de efluentes domésticos, de forma inapropriada e esporádica, pelas residências
que estão às margens desse curso d’água.
Com base no exposto é importante que medidas corretivas sejam aplicadas na ETE de modo que seja
revisto o atual sistema de tratamento com base na eficiência que o atual projeto vem desempenhando. Contudo, é
interessante também que haja uma mobilização perante aos moradores da bacia do ribeirão que residem nas
proximidades do curso d’água para que novos lançamentos clandestinos não ocorram. Neste caso, a empresa de
saneamento do município poderia promover campanhas educativas de sensibilização bem como campanhas para
regularização da estrutura da rede de coleta de esgotos sanitários.
Considerando que a presença de nitrato em corpos hídricos indica poluição remota, na Tabela 2 é
mostrado que há fontes de poluição por toda a bacia, sendo que os menores valores de carga foram identificados
no trecho referente ao ponto 2, ponto sobre influência da área rural. Tal análise permite dizer que a área urbana e
a industrial existentes na cabeceira de drenagem da bacia são aquelas que mais influenciam as condições de
qualidade das águas dos corpos hídricos da bacia, contudo, não alteram o enquadramento de qualidade definido
pela legislação quanto a essa variável de qualidade.
Para o fósforo total, as concentrações ficaram acima do estabelecido pela legislação, que é de 0,10 mg
-1
L , para rios classe 2, e 0,15 mg L-1, para classe 3, em praticamente todos os pontos de monitoramento durante o
período estudado. Raras exceções foram encontradas nos pontos de monitoramento 1, 2 e 3, principalmente em
setembro e novembro de 2008, fevereiro e abril de 2009, muito provavelmente pelas chuvas que ocorreram dias
antes da coleta.
De forma semelhante aos resultados obtidos para as outras variáveis, no trecho referente ao ponto 4, a
jusante da ETE, foram encontradas as mais elevadas concentrações de fósforo total. Além da presença da estação
de tratamento, muitos são os fatores que podem ter contribuído para os valores identificados. Entre eles, pode-se
citar o emprego de fertilizantes nos solos agricultáveis e o lançamento de efluente de pesqueiros nessa região da
bacia, que, segundo Simões et al. (2008), enriquecem os corpos hídricos com fósforo.
Sendo assim, considerando o atual estado de qualidade das águas da bacia hidrográfica do ribeirão
Maringá, ações corretistas e preventistas devem ser estimuladas de modo que se possa manter a integridade desse
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sistema. O envolvimento e a participação da comunidade científica nesse processo de recuperação, bem como dos
moradores e usuários, mostram-se importantes para a manutenção desse recurso para usos futuros.
CONCLUSÃO
Com o monitoramento de alguns parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade da água da bacia
do ribeirão Maringá, e analisando os resultados obtidos levando em conta os limites estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº. 357/2005, foi possível verificar que, por muitas vezes, o ribeirão Maringá apresentou
características de qualidade que permitiriam enquadrá-lo como classe 3, como é o caso da DBO, coliformes
termotolerantes e fósforo total. Os trechos mais críticos de poluição hídrica no ribeirão Maringá tinham início
com a entrada das águas do córrego Mandacaru, estendendo-se até sua foz.
Para evitar maiores e futuros prejuízos a esse corpo hídrico, deve-se intensificar a fiscalização e o
monitoramento das águas da bacia hidrográfica, e elaborar um planejamento ambiental de uso e ocupação do solo
ao redor da bacia para diminuir os impactos das atividades antrópicas que possam vir a prejudicar o manancial,
com o intuito não só de manter a qualidade da água, mas a integridade desse ecossistema.
Como medida de gerenciamento e considerando que a área estudada sofre influência urbana e rural, deve
ser desenvolvida, na bacia do ribeirão Maringá e, por sua vez, na bacia do Rio Pirapó, uma política de recursos
hídricos fundamentada nos conceitos do desenvolvimento sustentável, para manter não somente a qualidade da
água destes corpos hídricos, mas também a integridade do sistema como um todo, protegendo esses mananciais e
conservando-os para usos futuros.
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INTRODUÇÃO
A produção do espaço urbano e do seu entorno transformaram o modo de vida do homem, suas
práticas socioculturais, e proporcionaram diferentes condições de vulnerabilidade decorrentes de uma sociedade
pautada por um modo de produção que acentua as desigualdades sociais.
Atualmente, os estudos sobre o processo saúde-doença concentram-se sobre as áreas urbanas, devido
aos problemas socioambientais urbanos que repercutem de forma negativa na saúde humana. Entretanto, as
cidades aliadas ao desenvolvimento socioeconômico foram fundamentais na elevação dos serviços e
infraestruturas para o bem-estar da população e aumento da expectativa de vida. De maneira paradoxal, o
crescimento urbano também foi responsável pelo aumento de casos de alguns grupos de doenças e a emergência e
reemergência de patologias (GOUVEIA, 1999).
Mas, quais as condições socioambientais vividas nas áreas com maior incidência das doenças
relacionadas à água e em que magnitude de vulnerabilidade socioambiental ocorre o predomínio dos casos?
Diversos autores têm procurado classificar a influência da água nos mecanismos de transmissão das
doenças classificadas como de veiculação hídrica, baseadas na água e transmitidas por insetos cujo ciclo de vida
ocorre no meio hídrico (CAIRNCROSS; FEACHEM, 1990; HELLER, 1997, BARCELLOS, 2008).
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As bactérias patogênicas são as “principais agentes biológicos encontrados nas águas contaminadas, que
podem provocar casos de enterites, diarreias e doenças epidêmicas como a febre tifoide e a cólera”; além disso,
tem-se a bactéria Leptospira responsável pelo aparecimento da Leptospirose em animais e nos seres humanos
(JULIÃO, 2003, p.13).
As medidas inadequadas de planejamento urbano e aumento das inundações, além da disposição
inadequada de resíduos e a falta de serviços de saneamento básico nas cidades podem propiciar a gênese de
doenças relacionadas à água. Mas qual a probabilidade das doenças relacionadas à água, como a leptospirose,
ocorrer por outro fator além do contato com as águas das inundações urbanas?
O aumento do uso da água para o abastecimento urbano/industrial e a consequente poluição pelo
aumento de resíduos lançados fizeram com que diferentes tipos de patologias acometessem os seres humanos.
Neste trabalho buscou-se relacionar como a ocorrência da leptospirose está vinculada aos diferentes contextos
socioambientais na cidade de Ribeirão Preto, SP.
CONTEXTOS ESPACIAIS E INTERAÇÕES NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
A importância da água para a expansão territorial urbana, ocupação e intervenção das cidades é notória
desde a antiguidade. Ela é uma necessidade para a vivência humana e a partir da qualidade e quantidade da água e
dos serviços de abastecimento de água e esgoto, é garantida as condições de salubridade para a população.
A colonização brasileira foi um exemplo clássico de uma política econômica baseada na exploração dos
recursos naturais ligados aos interesses da metrópole colonizadora, em que era mínima a preocupação com
melhorias nas condições de vida da população.
Durante o período do império ocorreram no país muitos problemas de saúde pública, com epidemias de
doenças relacionadas à água, como febres palustres, varíola e cólera, que atingiam grandes proporções.
No entanto, devido à ocorrência da reforma sanitária e da difusão das práticas implantadas em outros
países, principalmente na Inglaterra, ocorreu um grande estímulo às iniciativas do poder político brasileiro para
promoção de melhorias de saneamento e saúde nas cidades.
Devido aos problemas de saúde pública, a organização das cidades brasileiras priorizaram os preceitos
higienistas e foi regulada segundo os interesses burgueses, com a especulação imobiliária beneficiando uma
parcela dos agentes sociais. O surgimento recorrente de epidemias em todas as classes sociais promoveu a
preocupação com a melhor oferta e qualidade dos serviços de saneamento para eliminar os riscos à saúde humana
(MERHY, 1987; RESENDE; HELLER, 2008).
Com a expansão da urbanização brasileira, o surgimento de novas cidades e aumento da densidade
demográfica, ocorreu a criação de diferentes infraestruturas, entretanto, elas não foram suficientes para abarcar a
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demanda por esses serviços. Assim, “a insalubridade predominava e as cidades eram transformadas em espaços
para epidemias” (RESENDE; HELLER, 2008, p.85).
Sabe-se que o acesso aos serviços de saneamento em caráter igualitário, com qualidade e acesso para
toda população brasileira ainda hoje está longe de ocorrer no país, sejam estes em escala nacional, regional ou
mesmo local.
Para Soares et al. (2002, p.1714), embora saúde e ambiente tenham sido vinculadas às políticas no século
XIX e XX, “somente nos últimos anos o acesso ao saneamento básico passou a ser considerado tema ambiental
no Brasil”.
Diante disso, pode-se evidenciar atualmente que as intervenções de engenharia baseadas em políticas
higienistas apresentam força no planejamento e intervenção dos espaços, em detrimento da promoção da saúde.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou um amplo estudo das principais
doenças relacionadas com a água e saneamento.
No decorrer dos anos, observou-se que o total de casos de doenças relacionadas com a água apresentou
diminuição em todo país, pelos programas de saneamento e políticas de educação em saúde. Atualmente, ocorre o
aumento do grupo das doenças crônico-degenerativas, porquanto a relação das condições desiguais de
saneamento ambiental, socioeconômicas e de educação em saúde em diferentes partes do país, ainda expõe a
população aos riscos de adquirir esse tipo de patologia.
Na figura 1, pode-se observar que os casos das doenças especificadas concentram-se nos estados da
região Norte e Nordeste, pelas precárias condições de saneamento ambiental nessas áreas. Os mesmos estados
prevalecem com a maior taxa de casos no país nas doenças por transmissão fecal-oral e relacionada à higiene.
(Figuras 3 e 4)
Verifica-se que a alta taxa dessas patologias relacionadas à água vinculam-se à falta de ações efetivas no
âmbito da saúde e meio ambiente capazes de melhorar as condições de vida da população dessas regiões, visando
à equidade dos serviços para a qualidade de vida.
Neste sentido, cabe avaliar o contexto do desenvolvimento das práticas de saneamento e saúde, suas
dimensões históricas vinculadas à epidemiologia das doenças relacionadas com a água, para compreender os
diferentes riscos que influenciam a vida da população de Ribeirão Preto/SP.
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Figura 1. Internações por total de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado.

A partir das figuras 2 e 3, é possível verificar que na Região Sudeste concentram-se os casos de geohelmintos e teníases. Essa região fica em posição intermediária no total dos casos de doenças relacionadas à água
e com a higiene.
No entanto, na figura 5, o estado de Santa Catarina (região Sul) também aparece com alta taxa de
doenças transmitidas através do contato com a água.
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Por isso, a falta de saneamento ambiental nas regiões brasileiras deve ser encarada no escopo da oferta
de água de qualidade e saneamento de qualidade, que, combinados, auxiliam na redução de casos do grupo das
doenças relacionadas com a água.
Figura 2 - Internações por total de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (Geol-helmintos e teníases)
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Figura 3 - Internações por total de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (Relacionadas com a higiene)
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Figura 4 - Internações por total de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (Transmissão fecal-oral)
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Figura 5 - Internações por total de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado
(Transmissão através do contato com a água)
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O PROCESSO DE EXPANSÃO TERRITORIAL E AS DOENÇAS RELACIONADAS À ÁGUA EM
RIBEIRÃO PRETO.
O município de Ribeirão Preto localiza-se na região Nordeste do Estado de São Paulo, como se observa
na figura 6. Possui altitude de 518m e população de 605.114 habitantes, sendo 603.401 a população urbana e
1.713 a rural. (IBGE, 2011).
Segundo Monteiro (1973), a cidade encontra-se na depressão periférica paulista e apresenta uma
tipologia climática com dois períodos distintos, primavera-verão com chuvas abundantes e elevada temperatura
do ar com predomínio de sistemas equatoriais e tropicais, e outono-inverno seco, com períodos bem marcados de
escassez de chuvas controlados por sistemas tropicais e polares.
Figura 6. Localização da área de estudo.

Org.: Aleixo e Silva Neto, 2011.
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O município de Ribeirão Preto localiza-se na bacia do Rio Pardo, possui relevo com colinas suaves e
pouco dissecadas. A configuração do relevo do município em que a área urbana localiza-se, no centro de áreas
mais elevadas, favorecendo o escoamento da água durante os eventos de precipitação pluvial.
Como em grande parte das áreas urbanas do Estado de São Paulo, ocorrem na cidade episódios de
enchentes e inundações durante o período de primavera/verão. A cidade teve seu primeiro curso d´água
canalizado e retificado a partir de 1884. As obras de canalização e retificação dos córregos foram desenvolvidas
no intuito de eliminar as epidemias de doenças relacionadas à água que ocorriam na cidade, sobretudo a febre
palustre (MAIA, 2007).
Na cidade o problema das frequentes inundações urbanas levou o poder púbico municipal, em parceria
com órgãos do estado, a interferir com alocações frequentes de intervenções estruturais. Uma delas foi a
instalação de uma barragem no córrego Ribeirão Preto e Retiro Saudoso, para que as águas de origem pluvial dos
municípios vizinhos não aumentassem a carga nesses córregos. Entretanto, essas medidas não têm sido
satisfatórias, pois, os episódios de enchentes e inundações ainda causam grandes prejuízos à cidade, são
frequentes e intensos e ocorrem também em outros pontos para além de ambos os córregos.
Essas condições potencializam a ocorrência de doenças relacionadas à água, principalmente à população
exposta a situações de risco de inundações.
Segundo Faria (2003, p. 27-28), a ocupação urbana da cidade começa em 1870, “por volta de 1903, a área
central estava praticamente toda estabelecida e denunciava a ocupação além de suas barreiras físicas naturais, que
eram os córregos Retiro Saudoso e Ribeirão Preto”.
De acordo com Faria (2003, p.123-124), “a inserção da estrada de ferro Mogiana facilitou a expansão
territorial urbana pela vinda de grande contingente de pessoas e a expansão da produção, indústria e comércio”, o
movimento de expansão urbana devido à influência da ferrovia foi insumo para a efetivação da modernização da
cidade que, segundo Faria (2003, p. 124), foi desigual, uma vez que a cidade foi dividida pela área “intra-rios”, em
que as obras de embelezamento, modernização e infraestrutura foram realizadas pela burguesia na região Central e
outra “além-rios” desprovida de melhorias.
As obras de embelezamento e melhorias eram baseadas no higienismo como “instrumento de ação do
poder público municipal e das elites cafeeiras, que queriam sanear a cidade dos problemas de sujeira, doença e
pobreza” (FARIA, 2003, p. 127).
Em 1895 um relatório produzido pela Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo enfatizou a
importância de se promover melhorias nas condições de infraestruturas sanitárias do município. Nessa época as
doenças infecciosas e parasitárias eram o principal problema de saúde pública da cidade, exigindo ações efetivas
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do poder público municipal para o combate às patologias, uma vez que muitas dessas doenças estavam associadas
à falta de saneamento ambiental.
A partir da década de 1930, após a decadência da produção de café e do transporte ferroviário, ocorreu
uma desenfreada ocupação urbana, pois, muitos agricultores chegaram à falência com a queda do preço do café e,
obrigados a deixar o campo com as perdas das propriedades agrícolas, migraram para a cidade em busca de
oportunidades de emprego e moradia, atraídos também pelas vantagens da proximidade dos serviços de saúde e
educação. Assim, expandiram-se os limites territoriais do espaço urbano gerando novos assentamentos, muitos
desprovidos de infraestrutura necessária para garantia da qualidade de vida.
A expansão territorial urbana e a ocupação desordenada do espaço potencializaram situações de maior
vulnerabilidade aos habitantes, especialmente às doenças relacionadas à água.
A LEPTOSPIROSE NO AMBIENTE URBANO
A leptospirose ocorre pelo contato humano com a bactéria Leptospira, cujos principais reservatórios em
áreas urbanas são os roedores. Os seres humanos adquirem a doença em contato com a urina desses animais. A
doença deve ser tratada em estágio inicial, pois pode progredir ocasionando graves quadros clínicos de
insuficiência renal e até mesmo o óbito.
Atualmente, alguns profissionais da saúde têm denominado a Leptospirose como uma doença de
reservatório e não relacionada com a água. Entretanto, discorda-se dessa denominação, pois, ainda que a bactéria
leptospira tenha reservatório nos bovinos, ratos, felinos e cães, é principalmente pelo contato com a água
contaminada com a urina dos animais que ocorre a doença nos seres humanos.
Isso ocorre pelo fato da maior parte da população mundial habitar em áreas urbanas e a transmissão
nessas áreas ocorrer predominantemente por inundações, atingindo a população que reside nas áreas de várzea
dos córregos e rios. A ausência de saneamento ambiental adequado e a disposição inadequada dos resíduos
orgânicos também contribuem para o risco da doença, conforme a figura 7.

150 - Estudos ambientais aplicados em bacias hidrográficas

Figura 7. Fatores de origem e agravantes para a Leptospirose. Organizado por Aleixo, 2011.

Apesar da ocorrência da Leptospirose no Brasil ser associada principalmente às inundações urbanas,
como discutido nos estudos de Barcellos e Sabrozza (2001), Pellegrini (2002) e Paula (2005), o lazer foi
identificado como principal fator de risco para países de clima temperado, como no estudo de Nakamura (2006).
Entretanto, nessas localidades, a doença não foi relacionada à população de maior vulnerabilidade
socioeconômica, mas, à que tem condições socioeconômicas de frequentar as atividades realizadas principalmente
no verão como: campings, escotismo e pesca.
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No período de 08/1998 a 07/2008, ocorreram 41 casos de leptospirose na cidade de Ribeirão Preto, não
representando problemas de surtos epidemiológicos, uma vez que a área central nas imediações da confluência do
córrego Ribeirão Preto com o Retiro Saudoso, que é o ponto de inundação que apresenta maior extensão alagada
na cidade, é uma área de uso comercial predominante e as inundações provocam perdas econômicas ao atingir o
comércio e o desordenamento do espaço do cidadão ao impedir o tráfego em alguns pontos.
Em outros pontos das inundações, como por exemplo, na Vila Virgínia, onde os moradores deixam suas
residências, ocorre maior contato com a água, pois os imóveis residenciais são atingidos pelas inundações. Porém,
nem todas as chuvas torrenciais causam inundações nessas áreas. Além disso, a cidade possui condições
adequadas de saneamento básico contando com 100% de abastecimento de água de fonte subterrânea e 98% de
esgoto coletado e tratado em Estação de Tratamento de Esgotos do Tipo Lodo Ativado, minimizando o risco à
saúde.
A pequena ocorrência da leptospirose na cidade demonstrou que a doença não representa um grave
problema de saúde pública. No entanto, a compreensão de alguns dos condicionantes que atuam sobre a doença,
serviu para o entendimento da influência do clima, do tempo e dos fatores de risco que podem ser utilizados para
pensar a prevenção da doença nessa realidade, uma vez que não existem estudos sobre a incidência da
leptospirose.
Em Ribeirão Preto a principal causa de transmissão da doença na cidade é o contato com a água de rios,
córregos e lagos durante o verão, para atividades de lazer, seguida da transmissão ocupacional, relacionada ao
contato com o Leptospira no ambiente de trabalho, e em seguida a transmissão por inundações urbanas.
Na cidade de Ribeirão Preto essas condições de lazer são responsáveis pela principal forma de
transmissão dos casos e demonstram, na realidade, a falta de opções de lazer e educação em saúde à população
mais vulnerável.
O reflexo da produção e apropriação do espaço urbano desigual, seguindo a lógica de interesse e
necessidades dos agentes do capital ao invés das necessidades da população, proporcionaram condições de
vulnerabilidade socioambiental diferentes nessas áreas da cidade.
Os piores indicadores sanitários e de infraestrutura relacionados aos fatores de risco da doença
demonstraram piores concentrações nos setores da área Norte, Sul-Sudoeste, Oeste e Leste, em oposição aos
melhores indicadores que se apresentaram em predomínio nas áreas Centrais e Sul-Sudeste da cidade, conforme
as figuras 8, 9, 10 e 11.
A renda como uma importante variável responsável pela condição de enfrentamento das doenças foi um
indicador selecionado. Dentro do espaço urbano, demonstrou-se que a população dos setores concentrados nas
áreas Norte, Oeste e Sudoeste apresentaram as piores condições econômicas, conforme a figura 10.
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A escolaridade evidencia se o grupo de moradores do setor tem condições de conhecimento necessário
para o enfrentamento ao risco em saúde. Em Ribeirão Preto, os setores das áreas Norte, Sudoeste em predomínio
e alguns da Leste, foram os que apresentaram maior concentração de % de responsáveis não alfabetizados.
(Figura 11)
A distribuição do total anual dos casos de Leptospirose apresentou maior concentração nas áreas próximas aos
cursos d´água. Entretanto, a distribuição espacial da doença acometeu principalmente os moradores no eixo
Oeste-Norte da cidade, como se pode observar na figura 12.
Figuras 8. Domicílios sem rede de esgoto ou fossa e lixo lançado em terreno baldio em Ribeirão Preto/SP.

Fonte: Censo/IBGE, 2000.
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Figuras 9. Domicílios sem rede de esgoto ou fossa e lixo lançado em terreno baldio em Ribeirão Preto/SP.

Fonte: Censo/IBGE, 2000.
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Figuras 10. Renda até 3 salários mínimos e Responsáveis não alfabetizados em Ribeirão Preto/SP.

Fonte: Censo/IBGE, 2000.
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Figuras 11. Renda até 3 salários mínimos e Responsáveis não alfabetizados em Ribeirão Preto/SP.

Fonte: Censo/IBGE, 2000.
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Figura 12. Casos confirmados de Leptospirose em Ribeirão Preto/SP

Dessa maneira, o total de casos da doença por setor durante dez anos mostra que a concentração dos
casos de Leptospirose ocorreu nas áreas de alta vulnerabilidade socioambiental, com 36% do total dos casos.
No âmbito climático, a sazonalidade da doença com maior número de casos inicia-se normalmente
durante os meses da estação do verão até o outono em Ribeirão Preto, e ocorre principalmente pelo aumento da
temperatura e umidade que proporcionam desconforto térmico e incitam as pessoas a procurarem maneiras de se
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refrescar. Nesta perspectiva as pessoas mais desprovidas de condições de frequentar os espaços privados de lazer,
acabam por ter contato com as águas de rios, córregos e lagos contaminados.
Ressalta-se que o município não possui nenhum balneário, ou lago público destinado às atividades
aquáticas; por isso, nas condutas dos citadinos transparecem os aspectos culturais ao imaginar as águas urbanas
como outrora, que podiam ser usadas para lazer. Entretanto, as águas se transformaram com a produção do
espaço urbano, apresentando resíduos e contaminantes.
A pesquisa de Figueiredo (2000) sobre a outra doença relacionada à água, a esquistossomose no
município de Ourinhos-SP, também evidenciou que a principal forma de transmissão da doença relacionava-se
com as atividades recreativas em ambiente aquático pela população mais jovem.
Dessa maneira, é necessário que o poder público atente para produção de áreas de lazer para a
população, como por exemplo, a instalação de piscinas públicas, no intuito de minimizar os riscos de ocorrência
das doenças relacionadas à água e garantir o bem-estar da população.
CONCLUSÃO
A melhoria das condições de vida, reduzindo a vulnerabilidade e os riscos, não elimina as contradições
eloquentes ao modo de produção social. Contudo, independente das incertezas, é necessário agir sobre os
conflitos, propor e efetivar melhorias nos indicadores socioambientais para uma vida digna à população.
Na cidade de Ribeirão Preto, as práticas culturais de nado nos rios e lagos, a falta de condição
socioeconômica para frequentar espaços de lazer mais seguros à saúde, e a moradia em locais próximos aos cursos
d´água e com alta quantidade de lixo nas ruas e terrenos baldios foram os condicionantes de risco para a
ocorrência da doença.
A situação aqui é diferente da situação de risco identificada na pesquisa de Nakamura (2006) nos Estados
Unidos, em que as atividades de lazer predominantes no verão (pesca, ecoturismo, natação em rios e lagos) estão
associadas à parcela da população com condições socioeconômicas privilegiadas.
No que tange à interação dos indicadores analisados, os mesmos podem oferecer subsídios às atividades
de planejamento, monitoramento e promoção da saúde, no intuito de reduzir a vulnerabilidade socioambiental
que afeta os citadinos.
Conclui-se que a doença investigada relacionada à água possui estreita conexão com os efeitos negativos
da produção social do espaço urbano, pois os casos ocorreram com maior magnitude na população que vivencia a
alta vulnerabilidade socioambiental, demonstrando as contradições de uma produção e apropriação do espaço de
modo fragmentado, desigual e segregado que impõe à parte da população sem opção de escolha para residir e
habitar, os locais com condições insuficientes e maléficas para o bem-estar e a qualidade de vida.

158 - Estudos ambientais aplicados em bacias hidrográficas

REFERÊNCIAS
BARCELLOS, C. SABROZZA, C.P. The place behind the case: Leptospirosis risks and associated environmental conditions in a floodrelated outbreak in Rio de Janeiro. Cadernos de Saúde Pública, v. 17, n.sup. 3, p. 7-14, 2001.
BARCELLOS, C. Difusão de conhecimento e lendas urbanas: o caso das internações devidas às condições de saneamento. Reciis, v.2,
n.2, p.31-35, jul.-dez, 2008.
BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília, 2008.
CAIRNCROSS, S.; FEACHEM, R. G. Environmental health engineering in the tropics an introductory text. 2 ed.
Chichester/New York/Brisbane/Toronto/ Singapore: John Wiley & Sons, 1990.
FARIAS, R.S. Ribeirão Preto: uma cidade em construção (1895-1930): O moderno discurso da higiene, beleza e disciplina.
Dissertação de mestrado em História. Universidade de Campinas, 2003.
FIGUEIREDO, W.S. Epidemiologia da esquistossomose mansônica e o processo de organização espacial: o caso do município
de Ourinhos, SP. 2000. Dissertação de mestrado em Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2000.
GOUVEIA, N. Saúde e meio ambiente nas cidades: os desafios da saúde ambiental. Rev. Saúde e Sociedade, v.8, n.1, p.49-61, 1999.
HELLER, L. Saneamento e Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde, 1997.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Atlas de saneamento básico do Brasil. Disponível em:
www.ibge.gov.br. Consultado em 12/03/2008.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores de desenvolvimento sustentável.
Disponível em: www.ibge.gov.br. Consultado em 13/03/2008.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico do Brasil – Resultado do
Universo. Rio de Janeiro: IBGE. 2011.
JULIÃO, F.C. Água para consumo humano e saúde: ainda uma iniquidade em área periférica do município de Ribeirão Preto.
2003, 121p. Dissertação de mestrado da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2003.
MAIA, D.C. Impactos pluviais no município de Ribeirão Preto-SP. 2007, 169f. Tese de doutorado em Geografia. Universidade
Estadual Paulista-UNESP. Rio Claro, 2007.

Leonice Seolin Dias e Sandra Medina Benini (Org.) -

159

MERHY E. E. O Capitalismo e a Saúde Pública. Papirus, São Paulo, 1987.
MONTEIRO, C. A de F. A dinâmica climática e as chuvas no estado de São Paulo: estudo geográfico sob a forma de Atlas.
USP/IGEOP. São Paulo, 1973.
NAKAMURA, M. Sporadic cases and an outbreak of Leptospirosis probably associated with recreational activities in River in the
Northern Part of Okinawa Main Island. J Vet Med Sci.v.68, n.1, p.83-5, 2006.
PAULA, V. E. Leptospirose Humana: uma análise climato-geográfica de sua manifestação no Brasil, Paraná e Curitiba. In.: XII
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. 2005, Goiânia. Anais... INPE, SBSR, p. 2301-2308, 2005.
PELLEGRINI, D.C.P. Análise espaço-temporal da leptospirose no município do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado em
Saúde Pública. FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2002.
REZENDE, S.C.; HELLER, L. O saneamento no Brasil: políticas e interfaces. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
SOARES et al. Relações entre saneamento, saúde pública e meio ambiente: elementos para formulação de um modelo de planejamento
em saneamento. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.18, n.6, p.1713-1724, 2002.

160 - Estudos ambientais aplicados em bacias hidrográficas

