
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

CENTRO DE RECURSOS HÍDRICOS E ECOLOGIA APLICADA

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE ESPAÇO

TEMPORAL DO USO E COBERTURA DA TERRA E

QUALIDADE DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE BARRA

BONITA, SP, COMO SUPORTE À GESTÃO DE

RECURSOS HÍDRICOS

RACHEL BARDY PRADO

Tese apresentada à Escola de
Engenharia de São Carlos, da
Universidade de São Paulo, como
parte dos requesitos para
obtenção do Título de Doutor em
Engenharia, Área de concentração
Ciências da Engenharia
Ambiental.

Orientadora: Profª Dra. Evlyn  Márcia  Leão  De  Moraes  Novo

São Carlos

2004



Dedico ao meu esposo Márcio pelo amor incondicional.

Dedico aos meus avós Artur e Maria,

Amador (in memorian) e Nina, aos

meus pais Eudamir e Nilda,

aos meus irmãos Rúbia, Gustavo e

Guilherme e aos

meus sobrinhos Fellipe e Gabriel pelo

carinho.

É com muita admiração e

respeito que ofereço à minha

orientadora e amiga Evlyn, profissional

incomparável pela dedicação,

competência e ética e um ser humano

maravilhoso, de coração imenso.



AGRADECIMENTOS

À Dra. Evlyn Novo pela orientação efetiva, confiança e aprendizado.

À Fapesp, órgão financiador, por ter reconhecido a importância desta pesquisa de doutorado -
processo n° 00/02682-1.

Ao SERE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pela infraestrutura e apoio técnico
relacionado à aplicação das geotecnologias (chefias, pesquisadores, funcionários, secretárias e
alunos de pós-graduação), em especial ao Cláudio Barbosa, Mantovani e Madalena Niero (auxílio
nos trabalhos de campo), ao Cláudio Barbosa, Eymar Pinheiro, Júlio D’Alge, Camilo Rennó e
Brenner Silva (por terem sanado tantas dúvidas) ao Eduardo Camargo (auxílio na geoestatística) e
ao Eduardo Pinheiro pelo auxílio na delimitação da bacia e sub-bacias de estudo.

Ao Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada pela infraestrutura cedida para as análises
laboratoriais das amostras de água em nome do prof. Dr. Evaldo Gaeta Espíndola que teve papel
fundamental nesta pesquisa, destacando ainda a colaboração dos técnicos Marcelo Nogueira,
Amândio Nogueira, Valdomiro Filho e dos alunos de pós-graduação Érica Argenton, Alessandro
Minilo e Domingos Barbosa.

Ao DEBE - Universidade Federal de São Carlos em nome da profa. Dra. Odete Rocha pela infra-
estrutura cedida para as coletas das amostras de água em campo, destacando a colaboração dos
técnicos José Valdecir de Lucca, Airton dos Santos e Luiz.

Aos órgãos fornecedores de dados: INPE (imagens dos satélites Landsat 5 e 7), IPT (Mapa
geológico do Estado de São Paulo), IAC (Mapa pedológico do Estado de São Paulo), DAEE
Piracicaba (dados de precipitação da bacia de estudo).

Aos profissionais que auxiliaram na ponderação dos temas: pedologia (MSc. Rodrigo Demonte -
Embrapa Solos - RJ), geomorfologia (MSc. Marcelo Dantas - CPRM - RJ) e geologia (MSc.Kátia
Mansur - DRM - RJ).

Ao Chefe de P&D da Embrapa Solos, Dr.Aluísio Granato e ao estagiário Bruno Almeida, cujo apoio
na fase de finalização da tese foi de extrema importância.

Às minhas companheiras de república Celina, Andréia, Luciana (São Carlos) e Cíntia (São José dos
Campos) e às dicas limnológicas da amiga e profa. Ana Lúcia.

À todos os amigos que contribuíram direta e indiretamente para esta pesquisa me proporcionando
alegrias, seja em São Carlos, em São José dos Campos e no Rio de Janeiro, em especial à amiga
Tatiana Walter.

Aos amigos distantes e à minha família, o meu perdão pela ausência nos últimos tempos. Saibam
que sempre estiveram presentes em mim.

Ao Márcio pela paciência e compreensão.

À Deus, por ter me iluminado nos momentos mais difíceis e por ter me privilegiado por compartilhar
da experiência profissional e de vida de tantas pessoas especiais, aprendizado ímpar, ao longo desta
pesquisa.



... “O rio nasce, sempre numa região elevada. Pode ser no alto de uma montanha. Em sua
infância, é leve e irrequieto, como qualquer criança ou animal novo: corre, salta, ora
atirando-se de grandes alturas, ora cascateando ruidosamente por entre os seixos, ora
descansando, ofegante, em seu leito de areia branca e brilhante. Seu aspecto é sadio e
límpido, irradiando pureza; seu corpo é fresco como o orvalho da manhã; sua cor é o puro
azul do céu refletido. Seu alimento é o que lhe proporciona o seio fértil da Terra-mãe.

Depois cresce. Suas águas se avolumam. Torna-se majestoso e tranqüilo. Viaja. Percorre
grandes planícies, profundos vales, circunda montanhas, salta perigosos penhascos.
Conhece o homem. Avizinha-se de suas cidades, trabalha para ele – move seus engenhos,
transporta suas embarcações, dessedenta-lhe os rebanhos e as plantações, oferece-lhe seus
peixes e prova o sabor amargo de sua ingratidão.

A princípio, sente-se beneficiado e recompensado pelo auxílio prestado. O homem represa-
o, sofreando seu ímpeto juvenil, domesticando-o e oferecendo-lhe amplos leitos para seu
repouso. Além disso, ao irrigar as plantações, recebe pequenas parcelas dos mesmos
alimentos empregados na lavoura para dar viço às plantas. Sente-se fortalecido; suas
células reproduzem intensamente, captando as energias que o sol proporciona
prodigamente às suas águas tranqüilas e cristalinas e produzem alimento farto e oxigênio
abundante aos seus peixes. De repente, porém, sente-se traído. As águas que ele, de forma
tão benigna, oferecia ao homem para saciar-lhe a sede, são-lhe devolvidas carregadas de
imundícies. Alimento, sim, mas impregnado de tantas substâncias estranhas e bactérias
nocivas que lhe é difícil digerir. Além disso, em tão grande quantidade que a maior parte
permanece indigesta, formando um lodo escuro e fétido, em seu leito, ou em fina suspensão,
em suas águas, impedindo a penetração benéfica dos raios de sol e soterrando pequenos e
indefesos animais.

E não é só isso. Ao passarem suas águas pelo interior das indústrias tornam-se veículos de
toda a sorte de tóxicos, detritos, graxas, sabões, tintas e outros muitos compostos que
conspurcam totalmente aquilo que fora outrora seu maior motivo de orgulho: sua
espelhada superfície azul. Ao sair da cidade ele sofreu uma total transformação. Suas
águas tornaram-se negras e fétidas. Seu leito é sujo e lodoso. Sua superfície é coberta dos
mais variados tipos de corpos flutuantes: uma camada de óleo impede seu crispar de prazer
ao roçar acariciante da brisa; espessas crostas de espuma acumulam-se em suas curvas,
outrora graciosas; borbulhas de gases mefíticos, desprendidos de seu leito, explodem à
superfície, formando pequenos círculos concêntricos na água negra e pesada; latas velhas,
papéis e toda uma enorme variedade de imundícies são transportados juntamente com a
multidão dos cadáveres de seus peixes asfixiados, envenenados, destruídos pela
insalubridade do ambiente.

E o rio, em sua plena juventude, sente essa asfixia. Sente o envenenamento. E morre...”

SAMUEL MURGEL BRANCO
 Poluição: a morte de nossos rios
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