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5.0 MATERIAIS E MÉTODOS

Os procedimentos adotados no desenvolvimento dessa pesquisa encontram-se

resumidos no fluxograma da figura 8 e descritos de forma mais detalhada a seguir:

5.1 Obtenção e tratamento de dados

Para que se possa analisar a interferência das características fisiográficas e do

uso e cobertura da terra na qualidade da água em uma bacia hidrográfica extensa e em

um período de tempo considerável, são necessários dados de diversos tipos, formatos e

fontes, distribuídos no tempo e no espaço. Desta forma, estes dados precisam,

primeiramente, serem coligidos, organizados e tratados.

O presente trabalho foi realizado a partir de informações que podem ser

classificadas didaticamente em: dados limnológicos, ou relativos às propriedades

físicas, químicas e biológicas do reservatório estudado, obtidos em campo e na

literatura; dados orbitais de sensoriamento remoto, no formato de imagens

multiespectrais que trazem informações indiretas sobre a bacia hidrográfica e suas

características de relevo, cobertura e dinâmica da paisagem; dados cartográficos, no

formato de cartas topográficas, mapas temáticos, em diferentes escalas, sobre a

distribuição dos fatores fisiográficos da bacia hidrográfica; e dados censitários, no

formato de tabelas que permitiram avaliar a interferência do fator humano nas questões

relativas ao uso da terra e sua interação com os recursos hídricos.

A organização e tratamento das diversas informações foram realizados com o

auxílio de um Sistema de Informação Geográfica (Spring 3.6), fazendo uso também de

outros programas como o Envi 3.4 RT, ArcView 3.2 da ESRI e  Excel 2000. Vale

ressaltar que esta fase foi a que requisitou maior trabalho e tempo, considerando o

volume de informações básicas disponíveis. Estas dificuldades podem ser justificadas

ainda devido à extensa área estudada e às informações históricas e multitemporais

adquiridas.



Figura 8: Fluxograma do resumo da metodologia aplicada.
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5.1.1 Delimitação da bacia hidrográfica e sub-bacias para a área de estudo

Inicialmente, definiu-se para este projeto a projeção UTM (Universal Transverse

Mercator) e o Datum SAD69 (South American Datum de 1969). As cartas

planialtimétricas utilizadas estavam em diferentes fusos, então foi utilizado o fuso 23

estendido devido à área de estudo estar inserida em sua maioria neste fuso e pela escala

adotada para o trabalho ser de 1:250.000. Segundo D’ALGE (2001), em situações

semelhantes, a adoção dessa metodologia de criação do banco de dados não implica em

alterações na qualidade cartográfica dos dados contidos no SIG.

A base cartográfica utilizada, tanto para a delimitação da bacia hidrográfica, das

sub-bacias como da rede de drenagem foi a do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) na escala 1:250.000 (Folhas: São Paulo, Campinas, Bauru e

Itapetininga). Para a delimitação das bacias e sub-bacias tomou-se como referência os

divisores de água, estradas, rodovias e ferrovias. As cartas foram “escanerizadas” o que

permitiu que a digitalização dos limites  fosse efetuada sobre a tela do monitor com o

auxílio do módulo “digitalização em tela” do aplicativo Spring 3.6.

As sub-bacias foram delimitadas tomando-se como referência todos os afluentes

diretos do reservatório de Barra Bonita, assim como os afluentes diretos dos seus

principais rios formadores, rios Piracicaba e Tietê, independente de sua ordem de

grandeza.

Para a determinação do limite da bacia de contribuição para o reservatório de

Barra Bonita, adotou-se a premissa de que os reservatórios de rios que drenam para o

reservatório de Barra Bonita exercem um efeito de barreira dos poluentes que chegam

de suas bacias de captação. Sendo assim, apenas as áreas a jusante daqueles

reservatórios, tanto pertencentes à bacia do rio Piracicaba como à do rio Tietê, foram

consideradas como contribuintes para a entrada de poluentes no reservatório em estudo.

Para a verificação das regiões que são potencialmente mais favoráveis à

degradação da água do reservatório de Barra Bonita, fica mais fácil a adoção de uma

unidade básica. Portanto, a unidade adotada foi a sub-bacia e a delimitação de cada uma

foi realizada tomando os afluentes diretos do reservatório de Barra Bonita e dos seus

contribuintes de maior grandeza, rio Tietê e rio Piracicaba.
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5.1.2 Dados limnológicos

5.1.2.1 Obtenção dos dados limnológicos na literatura e montagem do Banco

de Dados

Nesta fase, primeiramente, foi realizado um levantamento das publicações (teses,

dissertações, periódicos, projetos, entre outros) referentes ao reservatório de Barra

Bonita, a partir de 1979. Cerca de 40 publicações, aproximadamente, foram cadastradas

no Banco de Dados em Excel, colocando o identificador, título, primeiro autor e local

onde foi encontrada a publicação. Esse banco encontra-se disponível para consulta no

formato digital (CD em anexo).

As publicações foram analisadas de tal modo que puderam ser coligidos dados

limnológicos referentes a 21 destas publicações. Esses dados foram inseridos também

no Banco de Dados (CD em anexo), acompanhados de todas as informações correlatas

quais sejam: identificador, ano de publicação, data da amostragem, estação do ano,

código do ponto de amostragem utilizado e dos parâmetros de qualidade da água

utilizados pelo autor e de interesse para a presente pesquisa: profundidade de

amostragem, turbidez, transparência ou profundidade do disco de Secchi, condutividade

elétrica, dureza, pH, alcalinidade, temperatura, potencial redox, material em suspensão

orgânico (MSO), material em suspensão inorgânico (MSI), material em suspensão total

(MST), silicato reativo, oxigênio dissolvido (OD), clorofila a, nitrito (NH2), nitrato

(NH3), amônio (NH4), nitrogênio total (NT), fosfatos inorgânicos dissolvido (PID),

fosfatos totais dissolvidos (PTD), fósforo total particulado (PT), relação

nitrogênio/fósforo (N/P), zinco, ferro, manganês, cobre, cádmio, cromo, magnésio,

cobalto e chumbo (CD em anexo).

Obteve-se no total uma planilha Excel com aproximadamente 40 colunas e 1.740

linhas. Devido ao grande volume de dados, foram adotados critérios para a seleção dos

dados passíveis de serem utilizados no presente trabalho, quais sejam:

• Selecionaram-se apenas aquelas publicações cujos autores forneceram

informações (coordenadas ou mapas) sobre a localização das estações de

amostragens, sendo estes coincidentes ou próximas às 30 estações amostradas no

presente trabalho, para efeito de comparação;
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• Somente puderam ser utilizados os dados que estavam publicados na forma de

tabelas, devido à imprecisão na extração de informações de gráficos, muitas vezes

com dimensões reduzidas, e sem escala confiável;

• Somente os parâmetros comuns à maioria das publicações, e relevantes ao

objetivo da presente investigação, que é verificar o processo de eutrofização do

reservatório de Barra Bonita, foram selecionados para análise neste trabalho, sendo

eles: transparência da água (Profundidade do Disco de Secchi), condutividade

elétrica, pH, temperatura, OD, NO2
-, NO3

-, NH4
+, NT, PID, PTD, PT, clorofila a,

MSO, MSI, MST e silicato reativo;

• No caso dos dados obtidos ao longo da coluna d’água, para efeito de

comparação, foram considerados aqueles coletados próximos do ponto 30

(Barragem) do presente trabalho, nas profundidades 1, 3, 5, 10 e 20 m, comuns entre

algumas publicações e ainda coincidentes com as profundidades do Disco de Secchi

e três vezes o Disco de Secchi adotadas neste trabalho;

• As unidades para cada parâmetro foram padronizadas para todas as publicações,

anteriormente às análises e comparações;

• Os meses considerados como sendo da estação seca foram os de abril a setembro

e da estação chuvosa os de outubro a março, conforme a distribuição das chuvas na

bacia de 1990 a 2002.

Desta forma, foram analisados dados limnológicos referentes a 14 publicações,

além dos dados obtidos neste trabalho. As metodologias utilizadas em cada publicação

encontram-se também descritas no Banco de Dados (CD em anexo).

5.1.2.2 Aquisição de dados limnológicos in situ e análise laboratorial

Foram amostrados 30 pontos na superfície do reservatório de Barra Bonita,

conforme distribuição estabelecida pelo projeto Sensoriamento Remoto de Sistemas

Aquáticos (SISA) (NOVO e BRAGA, 1991 e 1995). Estes pontos foram

georreferenciados, sendo que as coordenadas geográficas encontram-se na tabela 3 e a

distribuição espacial dos mesmos na figura 9.
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Tabela 3: Coordenadas geográficas dos pontos de amostragens de água.

Ponto Latitude Longitude Ponto Latitude Longitude
1 s 22 39 27,99 o 48 05 21,66 16 s 22 42 02,45 o 48 12 06,18
2 s 22 38 31,28 o 48 05 53,51 17 s 22 41 44,85 o 48 12 18,64
3 s 22 37 06,77 o 48 05 47,37 18 s 22 42 15,82 o 48 14 48,91
4 s 22 37 43,12 o 48 07 18,01 19 s 22 40 21,66 o 48 15 03,45
5 s 22 37 46,45 o 48 08 46,88 20 s 22 40 03,79 o 48 16 30,23
6 s 22 37 05,91 o 48 10 52,49 21 s 22 41 01,28 o 48 17 26,70
7 s 22 37 10,51 o 48 12 24,41 22 s 22 40 10,70 o 48 19 26,41
8 s 22 35 29,21 o 48 12 46,16 23 s 22 40 02,75 o 48 20 57,14
9 s 22 36 41,91 o 48 14 17,02 24 s 22 38 12,52 o 48 21 28,99
10 s 22 35 38,26 o 48 15 50,48 25 s 22 36 25,08 o 48 21 25,02
11 s 22 35 59,17 o 48 17 14,07 26 s 22 35 43,69 o 48 22 14,68
12 s 22 37 27,65 o 48 19 50,05 27 s 22 35 22,07 o 48 26 22,26
13 s 22 36 55,76 o 48 20 43,01 28 s 22 33 21,42 o 48 29 14,52
14 s 22 42 14,76 o 48 08 58,28 29 s 22 32 48,74 o 48 26 38,36
15 s 22 41 48,06 o 48 10 23,87 30 s 22 31 52,78 o 48 31 14,98

Adotou-se como profundidades a serem amostradas neste estudo a profundidade

do Disco de Secchi e 3 vezes a profundidade do Disco de Secchi, que corresponde à

transição de zona eufótica para afótica (CALIJURI, 1998).

Porém, para a seleção dos pontos a serem amostrados nessas duas

profundidades, foi utilizada uma metodologia de sensoriamento remoto (BRAGA,

1999). Esta metodologia consiste em delimitar o reservatório, separando-o do restante

da imagem, neste caso a imagem foi do Landsat7, órbita 220, ponto 76, obtida em

27/06/2001, composição colorida B (Blue) G (Green) R (Red) das bandas 1,2 e 3. Esta

imagem passou por um contraste de bandas e segmentação no Spring 3.6 (procedimento

a ser descrito no item 5.1.3.3.1), adotando os limiares de similaridade e área de 30 e 60,

respectivamente. Foi realizada uma classificação não-supervisionada, utilizando um

limiar de aceitação de 95%. A partir do resultado foi possível visualizar diferentes

massas de água oticamente distintas ao longo do reservatório (KIRK, 1993). Entende-se,

pois, que estes compartimentos estejam se comportando de maneira diferente tendo em

vista que as propriedades óticas da água respondem às propriedades biológicas e

químicas do ambiente aquático.

Optou-se, como critério de amostragem, alocar um ponto representativo de cada

compartimento para se amostrar nas profundidades do Disco de Secchi e três vezes o

Disco de Secchi. Desta forma, o número de amostragens que seria a princípio 60 nas

duas profundidades, ficou reduzido para 20, pois apenas 10 pontos foram selecionados.



Figura 9: Localização dos pontos de amostragens de água em 1990 (Projeto SISA) e 2002 (presente estudo) no reservatório de Barra Bonita - SP.
Imagem ETM+ Landsat 7, 2002.
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A primeira amostragem em campo foi realizada no dia 17 de agosto de 2002

(estação seca) e a segunda em 7 de dezembro de 2002 (estação chuvosa), ambas

coincidentes com a passagem do satélite Landsat7.

As amostragens foram realizadas sob condições climáticas favoráveis, utilizando

três equipes de campo e, portanto, materiais em triplicata. As equipes e os equipamentos

utilizados, bem como os veículos para transporte foram cedidos pelo

CRHEA/EESC/USP, DEBE/Universidade Federal de São Carlos e pela Divisão de

Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A

estratégia de se utilizar três equipes para as amostragens de água foi adotada para que

fosse possível a aquisição das amostras em um mesmo dia, tendo em vista a grande

dimensão do reservatório de Barra Bonita.

As amostras de água foram coletadas com auxílio de Garrafa de Van Dorn,

tomando os devidos cuidados. Alguns parâmetros foram obtidos in situ devido à

utilização de um medidor de qualidade de água Horiba U-10, como pH, temperatura da

água, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido. As amostras foram transportadas

refrigeradas até o laboratório conforme (CALIJURI, 1988) e no mesmo dia foram

filtradas em conjunto de filtragem, utilizando filtros em fibra de vidro Sartorius, para a

determinação de clorofila a total, materiais em suspensão (filtros anteriormente

calcinados e pesados), nutrientes totais e nutrientes dissolvidos. Posteriormente à

filtragem as amostras foram preservadas em freezer até o momento das análises, que

foram efetuadas com réplicas. Este período não ultrapassou 30 dias após a coleta. A

metodologia aplicada para a análise de cada parâmetro encontra-se na tabela 4 e foi

aplicada rigorosamente, tomando os cuidados necessários em laboratório.
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Tabela 4: Metodologias adotadas nas análises dos parâmetros limnológicos em laboratório.

Parâmetro Símbolo Unidade Metodologia/Equipamento Referência
Temperatura da

água
T °C A partir de Horiba U-10 -

pH pH - A partir de Horiba U-10 -
Condutividade Cond mS/cm A partir de Horiba U-10

Oxigênio
dissolvido

OD mg/L A partir de Horiba U-10 -

Transparência
da água

DS m A partir de Disco de Secchi -

Clorofila a total Chl mg/L Método do Choque térmico NUSCH (1980)
Material em

suspensão total
MST mg/L Técnica gravimétrica TUNDISI (1969),

TEIXEIRA et al. (1978) e
WETZEL e LIKENS (1991)

Material em
suspensão
inorgânico

MSI mg/L Técnica gravimétrica WETZEL e LIKENS (1991)

Material em
suspensão
orgânico

MSO mg/L Técnica gravimétrica WETZEL e LIKENS (1991)

N orgânico total NT mg/L Método titulométrico GOLTERMAN et al. (1978)
Ptotal PT µg/L Método Espectrofotométrico APHA (1995)

Amônio NH4
+ µg/L Método Espectrofotométrico KOROLEFF (1976)

Nitrato NO3
- µg/L Método Espectrofotométrico MACKERETH et al. (1978)

Nitrito NO2
- µg/L Método Espectrofotométrico GOLTERMAN et al. (1978)

Fosfato total
dissolvido

PTD µg/L Método Espectrofotométrico STRICKLAND e PARSONS
(1960)

Fosfato
inorgânico
dissolvido

PID µg/L Método Espectrofotométrico GOLTERMAN et al. (1978)

Silicato reativo SiO2 mg/L Método Espectrofotométrico GOLTERMAN et al. (1978)

5.1.2.3 Análise espaço-temporal dos dados limnológicos

Para facilitar a análise multitemporal dos dados limnológicos, os 30 pontos

amostrados no presente trabalho e nos demais, foram agrupados por compartimento do

reservatório de Barra Bonita: “braço” do rio Piracicaba – P (pontos de 1 a 11), “braço”

do rio Tietê – T (pontos de 14 a 24), “corpo” central – C (pontos de 25 a 29) encontro

dos “braços” – E (pontos 12 e 13) e barragem – B (ponto 30), conforme figura 9. Foram

calculadas médias simples para os dados de cada compartimento, tanto para a estação

seca como para a chuvosa, no período de 1979 a 2002, repetindo o procedimento para

cada parâmetro em questão. A partir da organização destes dados foi possível traçar um

perfil da situação de degradação da água no reservatório de Barra Bonita, por

compartimentos, tanto na superfície como em profundidade. Dados pluviométricos e

fluviométricos foram utilizados para auxiliar na discussão dos resultados limnológicos,

no que se refere ao aspecto temporal.
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Para melhor analisar a distribuição espacial dos dados limnológicos no

reservatório de Barra Bonita, foram confrontados os dados referentes aos anos de 1990

(SISA) e 2002 (presente trabalho). Em ambas as pesquisas coletaram-se as amostras nos

mesmos 30 pontos, bem distribuídos no reservatório, conforme já explicado

anteriormente. E ainda, para o ano de 2002 foi realizada uma comparação entre os dados

de superfície e profundidade de Secchi e três vezes Secchi, nos pontos para os quais

esses dados se econtravam disponíveis nas estações seca e chuvosa (pontos 1, 7, 11, 13,

14, 17, 19, 26, 29 e 30).

Tendo em vista que a avaliação da qualidade de água deve ser sempre referida ao

seu uso específico, comparou-se ao longo do período de estudo, os valores de pH, OD,

PT, NO3, NO2 e clorofila a aos valores estabelecidos pela proposta de atualização da

Resolução n° 20 do CONAMA (2003) que estabelece limites para alguns parâmetros de

qualidade da água e para o seu enquadramento em oito classes segundo os usos

preponderantes a que se destinam.

  Nesse estudo, adotou-se a Classe 2 como referência para se verificar a

freqüência de eventos em que os parâmetros de qualidade da água do reservatório de

Barra Bonita excedem os limites estabelecidos. A Classe 2 representa um dos usos mais

nobres da água, porque inclui aqueles corpos d’água cuja qualidade permite que sejam

destinados (segundo proposta de atualização do CONAMA 20) ao abastecimento para

consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades

aquáticas, à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho)

conforme Resolução CONAMA n° 274 de 29.11.00; à irrigação de hortaliças, plantas

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa

vir a ter contato direto; ao cultivo (aqüicultura) de organismos aquáticos e à atividade de

pesca e à dessedentação de animais.

Para estimar o nível de trofia do reservatório de Barra Bonita, utilizou-se o

Índice de Estado Trófico (IET) de CARLSON (1974), modificado por TOLEDO et al.

(1983), considerando os dados obtidos na superfície da água do reservatório em 1990 e

2002, referentes aos 30 pontos de amostragens, nas estações seca e chuvosa. Este índice

considera os valores obtidos para transparência da água (S) em m, fósforo total (P) em

µg/L, fosfato inorgânico (PO4) em µg/L e clorofila (CL) em µg/L, cujas expressões são

dadas, respectivamente, pelas equações:
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IET (S) = 10 x { 6 - [ (0,64 + lnS) / ln2 ] }                       (1)

IET (P) = 10 x { 6 - [ ln (80,32 / P) / ln2 ] }                     (2)

IET (PO4) = 10 x  { 6 – [ ln (21,67 / PO4) / ln2 ] }         (3)

IET (CL) = 10 x { 6 – [ (2,04 – 0,695 lnCL) / ln2 ] }       (4)

De acordo com TOLEDO et al. (1983), a profundidade do disco de Secchi é

muito afetada pela elevada turbidez dos reservatórios na maior parte do ano. Assim,

para controlar tal problema, estes autores sugerem ponderar o IET médio, de forma a

dar menor peso à variável transparência da água, da seguinte forma:

IET (médio) = IET (S) + 2 [ IET (P) + IET (PO4) + IET (CL) ] / 7      (5)

A partir do IET médio obtido pela equação 5, o critério de classificação seria:

Oligotrófico se: IET ≤ 44

Mesotrófico se: 44 < IET < 54

Eutrófico se: IET ≥ 54

Na fase de síntese e integração final do presente trabalho, os resultados obtidos

do IET para os pontos de amostragens no reservatório de Barra Bonita em 1990 e 2002,

na estação chuvosa, foram espacializados na forma de mapas, que foram interpretados

em conjunto com os mapas de potencial poluidor do uso e cobertura da terra referente

também à estação chuvosa de 1990 e 2002. Foram ainda consideradas nesta análise as

informações censitárias de densidade demográfica da bacia de drenagem, contabilizando

a sua contribuição para o processo de eutrofização do reservatório por meio da

aplicação das equações de ARCEIVALA (1981).

Para ARCEIVALA (1981), cada habitante elimina, em média, por meio do esgoto

sanitário 0,002 kg de fósforo (P) e 0,008 kg de nitrogênio (N) por dia. Para calcular a

carga anual destes elementos lançada por uma determinada população, aplicam-se as

equações:

Carga anual de fósforo (P):

P = H*α *0,002/1000           (6)

P: quantidade de fósforo em determinado ano (ton)
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ano (ton)

H: número de habitantes no ano a

α : número de dias do ano = 365

Carga anual de nitrogênio (N):

N = H*α *0,008/1000          (7)

N: quantidade de nitrogênio em determinado ano (ton)

H: número de habitantes no ano a

α : número de dias do ano = 365

5.1.3 Dados de sensoriamento remoto

5.1.3.1 Aquisição de amostras de treinamento e teste para classificação digital

do uso e cobertura da terra

A partir do mosaico das imagens do Landsat7 órbita/ponto: 220/75 (04/06/2001),

220/76 (27/06/2001) e 219/76 (07/08/2001) obtido por meio de processamento digital

no Spring 3.6, foi possível fazer a verificação de campo na área de estudo. Para isso

foram utilizados mapas rodoviários e de uso da terra do Estado de São Paulo, um GPS,

um notebook e uma caderneta de bordo. Durante esse trabalho de campo foram

registrados e caracterizados os tipos de uso e cobertura da terra em 98 pontos amostrais

distribuídos ao longo da bacia estudada, durante uma semana. Cada ponto foi descrito,

fotografado e localizado sobre a imagem na tela do notebook para que se pudesse

estabelecer a correspondência entre a imagem e a classe de uso da terra presente no

local.

5.1.3.2 Pré-processamento de imagens de satélite

Para abranger toda a área de estudo foram necessárias três cenas incompletas do

sensor TM do satélite Landsat5 para 1990 e três cenas incompletas do sensor ETM+ do

satélite Landsat7 para 2002. As imagens foram selecionadas em função da presença de

nuvens, aceitando 35% ou menos da imagem coberta por nuvem. As principais

características destas imagens encontram-se descritas na tabela 5.
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Tabela 5: Características das imagens de satélite utilizadas no presente trabalho.

No

CDteca
INPE Sensor Órbita/Ponto

Data
aquisição Estação

Hora
pass.

Long
central

Lat
central

Âng.
Solar Linhas Colunas

Pixels
(30x30)

2442 TM 219/76 10/03/1990 chuvosa 12:25 -46,53 -23,11 45,49 6000 6631 39786000

388 TM 220/76 12/11/1990 chuvosa 12:30 -48,14 -23,11 56,17 5728 6628 37965184

2366 TM 220/75 28/01/1990 chuvosa 12:53 -47,73 -21,66 50,63 6000 6637 398221000

2623 ETM+ 220/75 23/12/2002 chuvosa 12:58 -47,74 -21,66 60,62 5999 6595 39563405

2621 ETM+ 219/76 29/10/2002 chuvosa 12:52 -46,53 -23,12 61,26 6000 6581 39486000

2622 ETM+ 220/76 23/12/2002 chuvosa 12:58 -48,09 -23,12 60,61 5999 6590 39533410

5.1.3.2.1 Correção atmosférica

Como as imagens utilizadas no presente estudo foram de épocas diferentes, foi

necessário fazer a correção atmosférica das mesmas, permitindo assim a comparação

entre elas. Alguns métodos de correção atmosférica foram testados como a utilização de

ferramenta do software ENVI 3.4 (calibration utilites) e do software 6S (VERMOTE et

al., 1997). Porém, os resultados obtidos não foram satisfatórios. Este fato pode ser

atribuído à presença de nuvens nas imagens, o que altera os resultados. Sendo assim,

optou-se pela utilização do método empírico (CHAVEZ, 1988 e 1996). Este método

consiste em subtrair de cada banda os valores de ND mínimos. Espera-se que os valores

de ND mínimos sejam maiores na banda 1, diminuindo até atingir o menor valor na

banda 5. Em seguida, os valores de ND obtidos para cada banda foram transformados de

0-1 para 0-255, utilizando o ENVI 3.4.

5.1.3.2.2 Registro e equalização de imagens

Para georreferenciar (Registrar) cada imagem, aplicou-se uma transformação

polinomial de primeiro grau, obtendo um erro aceitável de menos de um pixel, sabendo

que o pixel possui 30x30m. Em seguida foi feita a equalização das diferentes cenas a

partir do ajuste de histogramas no ENVI 3.4, tomando como referência o histograma da

cena que estava mais nítida e com ausência de nuvens.

5.1.3.2.3 Mosaico de imagens

A concatenação das três cenas (Mosaico) foi feita também no ENVI 3.4, tanto

para 1990 como para 2002. Posteriormente, foi feita uma máscara ainda no ENVI 3.4

para cada imagem a partir da importação do PI do Spring 3.6 contendo o contorno da

área de estudo. Estas imagens já mosaicadas foram exportadas para o Spring 3.6 visto

que a segmentação neste software tem se mostrado mais eficiente.

5.1.3.2.4 Seleção de bandas a serem utilizadas no processamento de imagens
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Para cada banda deste mosaico foi feita uma análise dos valores médios de nível

digital (ND) das principais classes de uso da terra e de seus desvios padrões. Como as

classes foram melhor disting6uidas nas bandas 3, 4 e 5 como mostra a figura 10, apenas

estas bandas foram selecionadas para serem utilizadas no processamento das imagens.

Em seguida foi feita uma ampliação linear de contraste das bandas selecionadas para

facilitar o processo de segmentação e classificação.

Figura 10: Valores médios de níveis digitais das classes de uso da terra com seus desvios padrões, para as
bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

5.1.3.3 Processamento de imagens de satélites

5.1.3.3.1 Segmentação

Neste processo, anterior à fase de classificação, a imagem é dividida em regiões

que devem corresponder às áreas de interesse da aplicação. Utilizou-se o método de

crescimento por regiões implementado no Spring 3.6. Inicialmente testou-se a

utilização de pixel 30x30m, porém, como as imagens a serem processadas na

segmentação eram grandes, passaram-se dias processando, não se obtendo sucesso.

Desta forma, optou-se pela reamostragem para pixels 60x60m, levando em consideração

que a escala de trabalho adotada é de 1:250.000. Foram realizados testes em áreas

representativas das imagens, alterando os valores dos limiares de similaridade e de área

até chegar a um resultado satisfatório. Foram utilizados os limiares de 10 e 20,

respectivamente de similaridade e de área. Considerando que o tamanho do pixel é de

60x60m, a área da menor unidade mapeada foi de aproximadamente 7,2 ha. Uma vez

obtida a segmentação, passou-se à extração de regiões. Neste procedimento o algoritmo
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extrai as informações estatísticas de média e variável de cada região, considerando as

bandas indicadas no arquivo de contexto.

5.1.3.3.2 Classificação

A classificação foi escolhida de acordo com sua exatidão em distinguir os alvos da

área do presente estudo. No presente trabalho aplicou-se a classificação supervisionada,

utilizando 30% das amostras das classes identificadas em campo para o treinamento e

70% para o teste da classificação das imagens de 1990 e 2002. O classificador utilizado

foi do tipo por regiões, sendo o método denominado Bhattacharya Distance e o limiar

de aceitação de 90%.

5.1.3.3.3 Mapeamento

Após a classificação das imagens (1990 e 2002), passou-se ao mapeamento,

gerando um mapa temático com as mesmas classes de uso da terra obtidas pela

classificação (11 classes). Em seguida foi feita a edição matricial a partir da imagem

original acoplada, respeitando os limites da segmentação. Porém, no caso das regiões

onde as classes estavam muito fragmentadas e misturadas, havendo muita confusão,

optou-se pela digitalização de fragmentos maiores, associando a eles a classe

predominante. Este fato ocorreu principalmente para as classes: campo/pastagem, cana-

de-açúcar, culturas perenes e anuais.

Desta forma, obteve-se os mapas de uso e cobertura da terra para 1990 e 2002.

Posteriormente, foi feito o cálculo de áreas das classes de uso e cobertura da terra para

1990 e 2002, utilizando ferramenta do Spring 3.6.

5.1.4 Dados cartográficos

5.1.4.1 Dados referentes à drenagem da área de estudo

A rede de drenagem foi obtida a partir da digitalização em tela, com base nas

cartas planialtimétricas do IBGE escanerizadas e georreferenciadas, como mencionado

anteriormente. As classes do mapa temático de drenagem obtidas foram: Reservatório

de Barra Bonita, Rio Piracicaba, Rio Tietê, demais rios, lagos e lagoas e ilhas.

A partir desse mapa foi possível obter o mapa de distribuição de densidade de

drenagem das sub-bacias da área de estudo, assim como o mapa de distância das sub-

bacias ao reservatório de Barra Bonita. A densidade de drenagem é um fator importante

a ser considerado neste estudo, visto que quanto maior for a mesma em uma

determinada sub-bacia, maior será o contato entre o meio terrestre e aquático,

facilitando o aporte de nutrientes e sedimentos até os rios, sendo transportados e
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depositados na parte mais baixa da bacia que no caso é o Reservatório de Barra Bonita.

Entretanto, deve-se salientar que as medidas de densidade de drenagem não são

absolutas, uma vez que a cartografia de referência encontra-se na escala 1:250 000,

devido à abrangência do presente estudo ser regional.

5.1.4.1.1 Obtenção do mapa de densidade de drenagem para as sub-bacias da

área de estudo.

 A densidade de drenagem para cada sub-bacia foi calculada pela seguinte

equação:

DD:Densidade de drenagem

∑R : Soma dos comprimentos dos rios (cursos d’água) - m

A: Área da bacia (m2)

Os comprimentos dos rios (m) e a área (m2) para cada sub-bacia foram obtidos

pelo módulo operações métricas do Spring 3.6 e a soma dos comprimentos e o cálculo

da densidade de drenagem para cada sub-bacia foram efetuados no Excel 2000. Os

resultados obtidos no Excel 2000, no formato de tabela, foram exportados para o Spring

3.6. A partir do mapa temático contendo as 182 sub-bacias (obtido anteriormente) e

utilizando o Modelo Cadastral do Spring 3.6, os valores da densidade de drenagem que

se encontravam relacionados na tabela obtida pelo Excel foram associados às sub-bacias

da área de estudo, por meio de um procedimento denominado espacialização.

Para a espacialização, primeiramente é preciso criar uma categoria associada ao

modelo MNT e depois utilizar o programa LEGAL (Linguagem Espacial de

Geoprocessamento Algébrico), implementado no Spring 3.6, gerando um mapa

numérico, que vai conter neste caso, um valor referente à densidade de drenagem, para

cada sub-bacia.

5.1.4.1.2 Obtenção do mapa de distâncias das sub-bacias ao reservatório de

Barra Bonita

DD=∑R /A
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Este fator também é de extrema relevância para o estudo proposto, visto que a

proximidade das fontes de poluição com o reservatório de Barra Bonita vai interferir

bastante na possibilidade dos poluentes atingí-lo.

Inicialmente, gerou-se um mapa numérico de distâncias, tomando o polígono do

reservatório como referência, utilizando o módulo Mapa de Distâncias do Spring 3.6.

Seqüencialmente, foi editado um novo programa LEGAL, cuja operação consistiu em

calcular a média das distâncias dentro de cada sub-bacia, chamada Média Zonal e

atualizar a coluna da tabela do Modelo Cadastral referente à distância, espacializando os

valores obtidos para cada sub-bacia. Deve-se ressaltar que a distância foi calculada em

linha reta, a partir do centróide de cada sub-bacia, tomando-se como polígono de

referência o reservatório de Barra Bonita.

5.1.4.2 Dados referentes à pedologia da área de estudo

O tema pedologia foi selecionado para ser inserido neste estudo, visto que as

características dos solos de uma bacia hidrográfica irão influenciar infiltração,

percolação, adsorção e escoamento superficial da água que transporta os poluentes até

os corpos d’água, bem como os processos erosivos, dentre outros.

A escala média escolhida para este estudo foi de 1:250.000. No entanto, o

levantamento de dados disponíveis sobre a área de estudo demonstrou que alguns dados

nesta escala estão restritos a regiões específicas. Desta forma, optou-se pelo uso do

mapa pedológico do Estado de São Paulo de 1999, na escala 1:500.000, elaborado pelo

IAC. Este mapa apresenta a vantagem da base cartográfica de referência utilizada na sua

elaboração ter sido a do IBGE, na escala 1:250.000, com atualização por meio de

imagens TM/Landsat5 de 1997 e 1998. Outra vantagem é que a classificação pedológica

utilizada foi a mais atual, sem precisar fazer atualizações (OLIVEIRA, 1999). O mapa

pedológico do Estado de São Paulo foi obtido no IAC, já no formato digital. Estes dados

foram, inicialmente, georreferenciados a partir das cartas do IBGE 1:250.000 e,

posteriormente, importados para o ambiente Spring 3.6, onde se aplicou uma máscara

mantendo apenas os dados referentes à bacia de estudo. Em seguida, passou-se à

poligonalização e associação das classes de solos para gerar o mapa temático

pedológico para a área em questão.
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5.1.4.3 Dados referentes à geologia da área de estudo

A geologia também foi considerada como um fator relevante neste estudo, visto

que dependendo da composição das rochas, vai haver a liberação de diferentes

elementos que poderão atingir os corpos d’água, assim como a geologia de uma região

está extremamente relacionada com a formação dos solos que encontram-se diretamente

em contato com a água, além de possibilitar ou não maior penetração da água

dependendo de sua litologia, levando poluentes que podem contaminar os lençóis

freáticos.

 Para este tema e para a bacia estudada apenas encontravam-se disponíveis

mapas em escala menor que 1:250.000. Sendo assim, optou-se pela utilização do Mapa

Geológico do Estado de São Paulo, na escala 1:500.000, de 1981. Este foi adquirido, já

“escanerizado”, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo (BISTRICHI

et al., 1981).

Este mapa foi georreferenciado por meio do Registro do Spring 3.6, a partir das

cartas do IBGE 1:250.000, delimitando a bacia estudada. A seguir foi realizada a

digitalização em tela atribuindo classes aos polígonos conforme o mapa de referência.

5.1.4.4 Dados referentes à geomorfologia da área de estudo

 Quanto à geomorfologia, pode-se dizer que é um fator natural cujas

características como declividade do terreno, inclinação e geometria de vertentes, entre

outras, exercem grande influência no escoamento superficial, e, portanto, no transporte

de poluentes até os corpos hídricos.

Também para este tema os mapas existentes que abrangem a bacia estudada

estão em escalas pequenas. Desta maneira, optou-se pela utilização do Mapa

Geomorfológico do Estado de São Paulo, na escala 1:1.000.000 (PONÇANO et al.,

1981). Este foi adquirido, também “escanerizado”, no Instituto de Pesquisas

Tecnológicas (IPT) de São Paulo.

Este mapa foi georreferenciado por meio do Registro do Spring 3.6, a partir das

cartas do IBGE 1:250.000, delimitando a bacia estudada. A seguir foi realizada a

digitalização em tela atribuindo classes aos polígonos conforme o mapa de referência.
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5.1.4.5 Dados referentes à divisão municipal da área de estudo

A divisão municipal foi obtida no IBGE na escala 1:500.000 de 1994, no formato

vetorial. Estes dados foram importados para o Spring 3.6, delimitando a bacia estudada.

A bacia possui no total 90 municípios com suas áreas totais ou parciais. Esta malha

municipal foi superposta aos mapas de uso e cobertura da terra de 1990 e 2002 e

também foi importante para se verificar a área dos municípios pertencentes à bacia

estudada, visto que esta foi calculada pelo Spring 3.6.

5.1.5 Dados pluviométricos e fluviométricos

5.1.5.1 Obtenção, organização e análise dos dados pluviométricos

Dados pluviométricos da área de estudo são importantes, pois a intensidade de

chuva vai ser um fator determinante nos processos de escoamento superficial e erosão

hídrica e, por conseguinte, no aporte de nutrientes e sedimentos que atingem o

reservatório.

Primeiramente, foi realizado um levantamento dos postos de monitoramento de

dados pluviométricos do Departamento de Água e Esgoto (DAEE) do Estado de São

Paulo para a área estudada, consultando via internet o Sistema Integrado de

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH). A princípio estavam disponíveis neste

sistema as médias mensais de 1990 até o ano de 2000. Os dados pluviométricos

adquiridos neste período, referentes a 75 postos de monitoramento foram organizados

no Excel na forma de tabelas. Alguns postos de monitoramento foram desativados no

decorrer dos anos e outros não foram monitorados em determinadas datas.

A fim de verificar o comportamento do regime de chuvas ao longo dos anos, foi

calculada a média das médias mensais de todos os postos de monitoramento, de 1990 a

2002, que subsidiou também as análises limnológicas.

5.1.5.2 Cálculo do coeficiente de variação de pluviosidade (CVP) de 1990

Os dados pluviométricos dos postos de monitoramento do DAEE são dados

pontuais. Porém, foi necessário para este estudo a obtenção de valores contínuos em

toda a superfície da área de estudo, gerando um mapa temático com áreas pertencentes a

diferentes classes. Desta forma, tornou-se necessário uma interpolação dos dados a

partir de suas coordenadas geográficas.
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Para tal foi necessária a seleção de apenas um ano representativo da série

histórica, cujos dados foram espacializados com o intuito de serem superpostos aos

outros temas para a obtenção do potencial das sub-bacias quanto às fontes de poluição

que chegam ao reservatório de Barra Bonita. O ano de 1990 foi selecionado pelo fato

deste ano apresentar um regime de chuvas similar aos outros anos do período analisado

e por possuir um número maior de postos sendo monitorados, o que permite a obtenção

de um modelo mais refinado, proporcionando uma boa interpolação dos dados.

Tendo em vista que a importância da precipitação como função de força

explicativa das entradas não pontuais de poluição está muito associada à intensidade da

precipitação e ao seu ritmo ao longo do ano, considerou-se que o uso do coeficiente de

variação da pluviosidade anual representaria um indicador adequado dessa

variabilidade.  Desta forma, uma bacia mais sujeita a pulsos pouco freqüentes e de alta

intensidade (portanto com alto coeficiente de variação nas precipitações anuais) teria

um papel mais relevante na entrada de nutrientes no reservatório do que bacias cuja

constância de precipitação ao longo do tempo teria um papel de amortecimento do pulso

poluente via redução de sua concentração proporcionalmente ao tempo de duração do

evento.

Calcularam-se as médias mensais do ano de 1990 para os 75 postos de

monitoramento e o desvio padrão das precipitações mensais deste ano. Apartir desses

dados foi possível calcular o coeficiente de variação de pluviosidade anual para cada

posto de monitoramento. O efeito da variação ou dispersão em relação à média pode ser

medido pela dispersão relativa, definida por: Dispersão Relativa = Dispersão

Absoluta/Média. No entanto, se a dispersão absoluta for o desvio padrão, a dispersão

relativa é denominada coeficiente de variação, que neste caso é dado por CVP = Desvio

padrão das precipitações mensais/média anual de cada posto.

Embora existam índices descritores do papel erosivo das chuvas, optou-se pela

utilização deste coeficiente, visto que é um indicador da concentração das chuvas em

um período do ano. Teoricamente, nos locais em que a precipitação é uniformemente

distribuída ao longo do ano, os coeficientes de variação da precipitação serão baixos, e

portanto, a intensidade das chuvas será constante. Locais com baixas precipitações no

período seco, concentradas em poucos dias do mês resultarão em médias mensais de

precipitação baixas, e, no computo anual, um elevado coeficiente de variação da

precipitação, indicando intensidade das chuvas elevada e concentrada, o que favorece o

escoamento superficial torrencial e o carreamento de poluentes das vertentes para os
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corpos d’água.  A intensidade das chuvas é um fator  que contribui  para os processos

erosivos e  para o transporte de sedimentos e nutrientes até os corpos d'água mais do

que a própria precipitação total anual, porque favorece o escoamento e não a infiltração

da água no solo (CHRISTOFOLETTI, 1980; GUERRA et al. 1999).

5.1.5.3 Interpolação dos dados pluviométricos

A partir das coordenadas geográficas e do coeficiente de variação de

pluviosidade de cada posto de monitoramento, foi possível importar estes dados

pontuais para o Spring 3.6 como amostras, isto é, atribuindo-os um valor que no caso

refere-se ao coeficiente de variação de pluviosidade.

Existem vários interpoladores implementados nos Sistemas de Informação

Geográfica, mas raramente essa interpolação é acompanhada de informações sobre a

qualidade do dado gerado. Esta deficiência pode ser suprida aplicando técnicas de

análise espacial e neste caso foi utilizada a krigeagem, implementada no Spring 3.6.

A análise exploratória dos dados é a etapa precursora do processo e tem por

objetivo averiguar as propriedades estatísticas e matemáticas dos mesmos, para analisar

se há necessidade de algum tipo de transformação nos dados. Uma vez que estes

indicaram não haver qualquer comportamento excessivamente fora do normal, passou-

se à análise da variabilidade espacial dos dados por semivariograma, modelagem e

ajuste do mesmo, validação do modelo de ajuste e a krigeagem em si, que neste caso foi

a do tipo linear ordinária (CAMARGO e FUKS, 2001).

A partir do mapa numérico obtido pela krigeagem e do mapa temático das sub-

bacias, aplicou-se novamente a Média Zonal, utilizando o LEGAL no Spring 3.6, cujo

resultado foi um mapa temático contendo, para cada sub-bacia, um valor médio de

coeficiente de variação de pluviosidade.

5.1.5.4 Tratamento dos dados fluviométricos

Dados fluviométricos do reservatório são importantes visto que a alteração das

vazões vai interferir na diluição de poluentes presentes neste corpo hídrico, alterando a

qualidade da água ao longo do tempo. A partir dos dados mensais de vazão natural do

reservatório de Barra Bonita, de 1990 a 2002, obtidos via internet (ONS, 2004), foram

calculadas a média (M), desvio padrão (SD), média mais desvio padrão (M+SD) e

média menos desvio padrão (M-SD) para as estações secas e chuvosas de cada ano,

cujos resultados foram utilizados na interpretação dos dados limnológicos.
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5.1.6 Dados censitários (populacionais e agrícolas)

Dados populacionais foram obtidos via internet (SEADE, 2004), para os

municípios com mais de 70% de sua área pertencente à bacia estudada, que no total

foram 55 municípios, tanto para 1990 como para 2002, contemplando a área urbana e

rural. Com estes dados foi possível verificar o crescimento demográfico neste período.

Utilizando o banco de dados SIDRA do IBGE, disponível na internet, foi

possível obter tabelas contendo os dados de Produtividade Agrícola Municipal (PAM),

de área plantada (em hectares), para o total de culturas permanentes e temporárias, de

1990 a 2002, referentes aos municípios selecionados anteriormente, que compõem a

maior parte da bacia estudada. Estes dados foram utilizados para mostrar a dinâmica do

uso da terra nos municípios que possuem mais de 70% de sua área na bacia de estudo,

por meio do cálculo de áreas para estas culturas ao longo do período estudado (1990-

2002). Os mesmos foram também úteis para confirmar as tendências observadas nos

mapas de uso e cobertura da terra, mapas estes obtidos por meio de imagens de satélite.

 5.1.7 Dinâmica do uso e cobertura da terra

Para efeito de comparação das áreas das classes de uso e cobertura da terra de

1990 e 2002, foi necessário gerar uma máscara para a classe nuvem e sombra,

inserindo-a em ambos os mapas (1990 e 2002), para que a área desta classe ficasse com

o mesmo valor para as duas épocas consideradas.

No intuito de facilitar a localização das classes nos mapas finais de uso e

cobertura da terra para 1990 e 2002, inseriu-se em ambos a divisão municipal do IBGE

com os nomes dos municípios, possibilitando também uma comparação visual da

dinâmica do processo.

As informações obtidas no trabalho de verificação terrestre e nas amostragens de

campo também foram utilizadas nesta fase, como argumentação no que se refere às

fontes de poluição da água nas imediações do reservatório de Barra Bonita.

5.1.8 Ponderação e álgebra de mapas
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Uma vez obtidos os mapas temáticos referentes às características fisiográficas e

de uso e cobertura da terra, as classes dos mesmos foram ponderadas, assim como cada

mapa temático, anteriormente à fase de superposição destes.

Existem várias técnicas de análise multicritério automatizadas e implementadas

nos Sistemas de Informação Geográfica. No entanto, optou-se neste trabalho, por

utilizar os métodos: Média simples, Média Ponderada e Soma Ponderada, fazendo uso

da ferramenta LEGAL do Spring 3.6 para integração dos mapas temáticos. Nestes

métodos, os temas e suas respectivas classes são ponderados de acordo com a

importância relativa para a hipótese considerada, que no presente estudo é de que os

temas contribuem de forma diferenciada para o transporte de poluentes ao reservatório

de Barra Bonita, provocando a degradação de sua água.

Para se atribuir os pesos aos temas e classes contou-se com a experiência

profissional de técnicos especialistas nos diferentes temas, bem como o conhecimento

prévio da área de estudo.

   Desta forma, as classes obtidas para cada mapa temático foram organizadas em

cinco níveis de contribuição quanto ao potencial poluidor que afeta o reservatório de

Barra Bonita (1-Muito baixo, 2-Baixo, 3-Médio, 4-Alto e 5-Muito alto). Para tal, alguns

critérios foram adotados, baseando na relação das características de cada tema com o

escoamento superficial e, portanto, com o transporte de poluentes ao reservatório, como

se segue.

No caso do uso e cobertura da terra, foi adotado o pressuposto de que quanto

mais tempo o solo permanecer exposto, maior o seu potencial para processos erosivos e,

portanto, para o transporte de poluentes aos cursos d’água. Por outro lado, quanto maior

a densidade da cobertura vegetal, menor o potencial erosivo.  Modelos empíricos

predictivos têm sido desenvolvidos considerando fatores relacionados às perdas de solo

como características do solo, declividade, cobertura vegetal, entre outros aspectos

(RANIERI, 1996; DONZELI et al., 1994; PINTO, 1996).

A análise da drenagem da área de estudo foi realizada a partir de duas variáveis:

densidade de drenagem para cada sub-bacia e distância das sub-bacias ao reservatório.

Inicialmente foi gerado um mapa numérico para cada uma destas variáveis, utilizando o

LEGAL. Na seqüência, foi aplicado o módulo “fatiamento” do Spring 3.6, o qual

consiste em dividir os valores numéricos do MNT em “fatias” ou “classes”, recebendo

neste caso valores de 1 a 5. No caso da densidade de drenagem e distância das sub-
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bacias ao reservatório, dividiu-se o intervalo de valores obtidos em cinco subintervalos

sendo estes apresentados juntamente aos resultados.

Quanto à pluviosidade, a partir do mapa numérico contendo as Médias Zonais

dos coeficientes de variação de pluviosidade para cada sub-bacia, foram aplicados os

mesmos critérios da densidade de drenagem e distância ao reservatório.

Para se ponderar as classes de pedologia, fundamentou-se numa avaliação

qualitativa e na caracterização geral dos solos da bacia em estudo, no 1º nível categórico

(Ordem), visto que a escala adotada para este estudo foi de 1:250.000. A única classe

que foi subdividida para a ponderação foi a do Neossolo em Flúvico/Quartzarênico e

Litólico. Isto ocorreu por se tratar de manchas de um mesmo tipo de solo, porém, com

características diferenciadas, por serem solos localizados em regiões distintas. Contudo,

cabe ressaltar que as classes de solos utilizadas podem estar abrigando um grande

número de subordens díspares e, desta forma, um grande número de unidades

pedológicas com variabilidade de atributos e propriedades podem ter sido congregadas

neste estudo.

Conhecendo a capacidade de infiltração e adsorção diferenciada dos tipos de

solos, foram considerados no processo de ponderação, três aspectos fenomenológicos

principais: erosão hídrica pluvial, drenagem superficial e interna do perfil, assim como a

natureza do complexo de adsorção da matriz do solo. Estes aspectos vão contribuir para

o transporte de poluentes até o exutório da bacia, que neste caso é o reservatório de

Barra Bonita, seja pelo escoamento superficial ou subsuperficial.

Várias propriedades pedológicas exercem influência nos fenômenos

relacionados anteriormente, que por sua vez são dependentes da constituição física,

química e biológica expressas na morfologia do perfil (EMBRAPA, 1999 e OLIVEIRA,

1992). Desta forma, a susceptibilidade à erosão hídrica pluvial e a drenagem superficial

e interna de cada solo dependem das propriedades físico-hídricas de cada perfil

destacando: a capacidade de infiltração, a permeabilidade, a percolação lateral e

profunda, a lixiviação, o grau de agregação das partículas e a profundidade do perfil que

se correlacionam com uma série de atributos analíticos e morfológicos como: a

seqüência e tipos de horizontes, a presença de camadas adensadas e/ou com

impedimentos físicos, a classe textural, a variação textural ao longo do perfil; a

estrutura, o conteúdo de matéria orgânica, a macro e microporosidade, a rochosidade e a

pedregosidade (EMBRAPA, 1999 e OLIVEIRA, 1992).
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Para se estabelecer os níveis de contribuição das unidades geológicas no

processo de escoamento superficial e transporte de material orgânico e inorgânico até o

reservatório de Barra Bonita, considerou-se características como constituição

mineralógica e granulometria da rocha que vão influenciar na sua capacidade de

infiltração e escoamento superficial.

Desta forma, considerou-se os argilitos como sendo os menos permeáveis e que,

portanto, são os que mais favorecem o escoamento superficial (Muito alto); os siltitos

como sendo os que contribuem um pouco menos para o escoamento superficial,

possuindo infiltração razoável (Alto) e os arenitos os mais permeáveis, impedindo um

aumento no escoamento superficial. Os arenitos puderam ser ordenados em três grupos

de acordo com suas características (Médio, Baixo e Muito baixo), influenciando

diferenciadamente na infiltração e escoamento superficial.

A susceptibilidade da rocha ao intemperismo, que por sua vez, influencia nos

processos erosivos e transporte de sedimentos, também foi considerada. Quanto maior o

intemperismo, maior é a quantidade de sedimentos que se depositam nos rios e

reservatórios, causando o seu assoreamento, assim como a quantidade de nutrientes que

são levados juntamente com os sedimentos aumentando a turbidez da água e a

eutrofização dos corpos hídricos. A presença de carbonatos nas rochas pode influenciar

também na qualidade da água, aumentando a sua dureza.  Nas unidades que são ricas

em óleos naturais ou carvão, estes podem funcionar como “selantes”, como é o caso da

Formação Irati, diminuindo o processo de infiltração da água e, portanto, intensificando

o escoamento superficial (BISTRICHI et al., 1981). No entanto, percebe-se que os

processos erosivos se originam e se intensificam devido a uma integração de fatores que

não somente geológicos, mas pedológicos, geomorfológicos e, principalmente,

antrópicos.

Quanto à geologia da área de estudo, pode-se dizer que as unidades pertencentes

ao período Pré-Cambriano, são predominantemente  formadas por rochas cristalinas e

foram reunidas em um mesmo nível de contribuição, igual ao da Formação Serra Geral

(Muito Baixo). As rochas mais duras dificultam a infiltração e, portanto, contribuem

para um maior escoamento superficial. E ainda, no caso da Unidade Serra Geral, apesar

da rocha ser dura, ela passa por intenso intemperismo devido às altas temperaturas,

contribuindo para um maior transporte de nutrientes e sedimentos até os corpos d’água

que irão aumentar a turbidez da água.
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 O agrupamento das unidades do Pré-Cambriano se justifica pela escala utilizada

no presente estudo e pela grande diversidade de elementos que compõe cada unidade

que não permite diferenciá-las. Para tal, seria necessário considerar a densidade de

fratura e litologia das mesmas em uma escala melhor, bem como a declividade do

terreno, a espessura dos solos e a densidade de drenagem da área. Algumas destas

características estão sendo contempladas em outros temas como na pedologia,

densidade de drenagem e geologia e outras não fazem parte do escopo do trabalho.

Ao se ponderar as classes geomorfológicas quanto à contribuição para a erosão

laminar e, por conseguinte, para o transporte de poluentes por meio do escoamento

superficial até o reservatório em questão, algumas variáveis foram consideradas, a

saber: amplitude do relevo, geometria das vertentes e topos, grau de dissecação do

relevo e declividade. Quanto mais movimentado for o relevo, maior será o seu potencial

de contribuição para os processos erosivos e transporte de poluentes aos corpos

hídricos.

No caso dos temas uso e cobertura da terra, pedologia, geologia e geomorfologia

foi necessário utilizar o LEGAL do Spring 3.6 para atribuir valores numéricos às

classes. Esta atribuição foi feita pelo módulo “Pondere” do LEGAL que tem como

resultado um mapa numérico. Posteriormente, a partir da aplicação do módulo “Média

Zonal” foi atribuído um único valor a cada sub-bacia, em cada tema. Na seqüência foi

feito o “fatiamento”, atribuindo às sub-bacias os pesos de 1 a 5, levando em conta o

nível de contribuição de cada classe pertencente a cada tema para o transporte de

poluentes até o reservatório de Barra Bonita.

De posse de todos os mapas temáticos, com as sub-bacias já ponderadas, foi

efetuada a álgebra de mapas propriamente dita, sendo desta vez ponderados também os

temas, aplicando diferentes equações e obtendo diferentes cenários. Para a aplicação da

álgebra de mapas alguns cuidados devem ser tomados, um deles é que todos os mapas

temáticos devem possuir uma unidade de mapeamento comum, que neste caso foi a sub-

bacia. Do contrário, gera-se muita inconsistência (polígonos muito pequenos) que

dificultam a apresentação dos resultados na forma de mapas, assim como interferem no

cálculo de áreas.

O Cenário 1 foi gerado  partindo da premissa que todos os fatores que controlam

o aporte de poluentes para o Reservatório de Barra Bonita têm a mesma contribuição

quanto ao processo de transporte de poluentes ao reservatório em questão. Para simular
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essa hipótese foi utilizada a média simples expressa pela equação C1, tal que o Cenário

resultante é dado por:

C1 = ((T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/7)

C1: Cenário 1

T1: mapa temático 1 (Densidade de drenagem)

T2: mapa temático 2 (Distância das sub-bacias ao reservatório)

T3: mapa temático 3 (Coeficiente de variação de pluviosidade)

T4: mapa temático 4 (Pedologia)

T5: mapa temático 5 (Geologia)

T6: mapa temático 6 (Geomorfologia)

T7: mapa temático 7 (Uso e cobertura da terra)

O Cenário 2 foi gerado partindo da premissa que o tema densidade de drenagem,

tem pequena contribuição para o transporte de poluentes até o reservatório de Barra

Bonita,  por ser um tema bastante dependente dos outros. Desta forma o mesmo tema

recebeu peso 1. Já os temas coeficientes de variação de pluviosidade, geologia,

pedologia e geomorfologia receberam peso 2 (valor intermediário) e os temas distância

ao reservatório e uso e cobertura da terra receberam peso 3, considerando a situação

real, em que estes temas realmente possuem uma interferência maior no nível de

contribuição das sub-bacias. Para simular essa hipótese foi aplicada a média ponderada

expressa pela equação C2, tal que o Cenário resultante é dado por:

C2= ((T1*P1)+(T2*P3)+(T3*P2)+(T4*P2)+(T5*P2)+(T6*P2)+(T7*P3))/15

C2: Cenário 2

T1: mapa temático 1 (Densidade de drenagem)

T2: mapa temático 2 (Distância das sub-bacias ao reservatório)

T3: mapa temático 3 (Coeficiente de variação de pluviosidade)

T4: mapa temático 4 (Pedologia)

T5: mapa temático 5 (Geologia)

T6: mapa temático 6 (Geomorfologia)

T7: mapa temático 7 (Uso e cobertura da terra)

P:pesos
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Os Cenários 3, 4, 5 e 6 foram gerados partindo da premissa que o uso e

cobertura da terra exerça maior influência no aporte de poluentes que atingem o

reservatório de Barra Bonita. Pois, acredita-se que a interferência antrópica esteja sendo

o fator que mais tem contribuído para o processo de degradação da qualidade da água

nas últimas décadas. Para simular essa hipótese procurou-se atribuir pesos cada vez

maiores ao tema uso e cobertura da terra aplicando a soma ponderada expressa pelas

equações C3, C4, C5 e C6, tal que os Cenários resultantes são dados por:

C3= ((T1*P1)+(T2*P3)+(T3*P2)+(T4*P2)+(T5*P2)+(T6*P2)+(T7*P3))

C4= ((T1*P1)+(T2*P3)+(T3*P2)+(T4*P2)+(T5*P2)+(T6*P2)+(T7*P4))

C5=((T1*P1)+(T2*P3)+(T3*P2)+(T4*P2)+(T5*P2)+(T6*P2)+(T7*P5))

C6=((T1*P1)+(T2*P3)+(T3*P2)+(T4*P2)+(T5*P2)+(T6*P2)+(T7*P7))

C3: Cenário 3

C4: Cenário 4

C5: Cenário 5

C6: Cenário 6

T1: mapa temático 1 (Densidade de drenagem)

T2: mapa temático 2 (Distância das sub-bacias ao reservatório)

T3: mapa temático 3 (Coeficiente de variação de pluviosidade)

T4: mapa temático 4 (Pedologia)

T5: mapa temático 5 (Geologia)

T6: mapa temático 6 (Geomorfologia)

T7: mapa temático 7 (Uso e cobertura da terra)

P:pesos

Para todos os cenários, após a integração dos temas, foi feito um “fatiamento”.

Os intervalo de classes foram variáveis, considerando sempre o primeiro intervalo de 0

ao menor valor obtido pela equação, sendo o restante dividido em 5 intervalos iguais,

cujas classes atribuídas foram: Muito baixo; Baixo, Médio, Alto e Muito alto potencial

poluidor do reservatório de Barra Bonita. A álgebra dos mapas foi realizada por meio do

LEGAL, implementado no Spring 3.6.

Os principais mapas obtidos neste trabalho foram exportados para o software

ArcView 3.2 da ESRI, para a geração dos layouts finais, visto que este software possui

muitos recursos, proporcionando a obtenção de mapas com melhor acabamento.


