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RESUMO
A crise ambiental é uma realidade que preocupa o mundo. As consequências das ações
antrópicas são devastadoras ao meio ambiente, por esse motivo é essencial diagnosticar a
situação em que se encontram os recursos naturais, para tornar possível o desenvolvimento de
soluções sustentáveis. O presente estudo aborda a temática dos níveis de qualidade de água,
solo e sedimento de fundo, em pontos estratégicos da rede de drenagem do município de
Juazeiro do Norte - CE. Buscando um maior entendimento da problemática de degradação dos
recursos naturais, foram coletadas e analisadas amostras de águas superficiais, solo e
sedimento de fundo em pontos específicos da microbacia do Riacho dos Macacos. Para as
amostras de solo e sedimento, consideraram-se os parâmetros: pH, Eh (potencial redox),
Carbono Lábil e Carbono Orgânico Total (COT),. Para as amostras de água superficial foram
analisados os parâmetros: temperatura, sólidos em suspensão, sólidos totais, os parâmetros
químicos, pH, Eh, oxigênio dissolvido (OD), demanda química de oxigênio (DQO) e
demanda bioquímica de oxigênio (DBO). As análises foram realizadas nas microbacias do
riacho dos Macacos, do riacho das Timbaúbas e riacho São José, revelando baixos níveis de
OD (próximos ou iguais a zero), além de diferenças significativas nas leituras de DBO e
DQO, o que indica a presença de compostos orgânicos de difícil biodegradabilidade. As
análises de solo e sedimento confirmaram a presença de compostos orgânicos de difícil
biodegradabilidade pela elevada diferença entre as leituras de COT e C-lábil. O mapa de uso e
ocupação do solo para o município de Juazeiro do Norte evidenciou a localização
problemática da zona urbana do município com relação à bacia em estudo. Conclui-se que
atividades relacionadas ao crescimento urbano no município de Juazeiro do Norte, não
consideram a importância do conceito de sustentabilidade e impõem danos aos recursos
naturais. Parâmetros de qualidade de água, solo e sedimento de fundo confirmam o quadro de
degradação em especial no riacho dos Macacos.

Palavras-chave: Águas superficiais; sedimento de fundo; solo; Geoprocessamento.
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ABSTRACT

The environmental crisis is a reality that worries the world. The consequences of human
actions are devastating to the environment, therefore it is essential to diagnose the situation
they are in natural resources, to enable the development of sustainable solutions. This study
addresses the issue of the levels of quality of water, soil and bottom sediment in strategic
points of Juazeiro of municipal drainage network - CE. Seeking a better understanding of the
problems of degradation of natural resources, they were collected and analyzed samples of
surface water, soil and bottom sediment at specific points of the watershed of the Apes Creek.
For soil and sediment samples, the parameters were considered: pH, Eh (redox potential),
labile carbon and total organic carbon (TOC). For surface water samples parameters were
analyzed: temperature, suspended solids, total solids, chemical parameters, pH, Eh, dissolved
oxygen (DO), chemical oxygen demand (COD) and biochemical oxygen demand (BOD).
Analyses were performed in the watersheds of the stream of the Apes, the stream of
Timbaúbas creek and St. Joseph, revealing low levels of OD (close or equal to zero), and
significant differences in readings of BOD and COD, which indicates the presence of organic
compounds of difficult biodegradability. Soil and sediment analyzes confirmed the presence
of organic compounds of difficult biodegradability by the high difference in the readings of
TOC and C-labile. The map of use and occupation for Juazeiro municipality highlighted the
problematic location of the urban area of the municipality with respect to the basin under
study. It was concluded that activities related to urban growth in the city of Juazeiro do not
consider the importance of sustainability and impose damages to natural resources. Water
quality parameters, soil and bottom sediment confirm the particularly degradation of picture
in the stream of the Apes.

Keywords: Surface water; bottom sediment; soil; Geoprocessing.
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1 INTRODUÇÃO

A degradação dos recursos naturais nunca foi tão amplamente discutida como vem
acontecendo nas últimas décadas. Todos os impactos das ações humanas estão sendo
questionados e refletidos por um número crescente de pesquisadores e ambientalistas. Dentre
todos os aspectos relacionados à problemática ambiental, a verificação dos níveis de
qualidade de água superficial, solo e sedimento de fundo da rede de drenagem, mostra-se
fundamental para o entendimento da situação atual dos recursos naturais ainda existentes no
município de Juazeiro do Norte.
O estado em que se encontram uma grande parcela das águas superficiais e
subterrâneas, além dos níveis de qualidade associados a solo e sedimento de fundo,
certamente pode ser atribuído às décadas de crescimento industrial. Com a tomada de
consciência da situação de degradação em que se encontravam (e ainda se encontram) os
recursos naturais, surgiram, ou foram reforçadas, várias políticas ambientais buscando a
proteção do meio ambiente (TEIXEIRA, 2000, BIONDI, 2010).
Bossio, Geheb e Critchley (2010) afirmam que, a chave para uma gestão eficaz dos
recursos hídricos é a compreensão de que o ciclo da água e a gestão do uso da terra estão
intrinsecamente ligados.Todas as decisões sobre o uso da terra são decisões de uso da água.
Os resultados em termos de sustentabilidade apenas seram atingidos quando os recursos
naturais forem considerados de forma orgânica.
O conceito mais aceito para desenvolvimento sustentável, o conhecido relatório
Brundtland, não especifica quais são as necessidades das presentes gerações, tão pouco
delineia quais as necessidades das gerações futuras, gerando muita discussão. Para Whitacker
(2013), os questionamentos sobre a ideia do desenvolvimento sustentável estão acontecendo
em todo o mundo, mas o problema a ser observado é o fato de: “essa discussão raramente se
dá sobre o modo de produção capitalista sendo discutido como fundamentação crítica sobre a
acumulação do capital”.
As empresas não parecem estar preocupadas com a preservação ambiental, ao menos
até que o seu produto não tenha aceitação em decorrência dessa postura. Na Região
Metropolitana do Cariri vários empreendimentos industriais, notadamente nas duas últimas
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décadas, além de um crescimento urbano intenso e desordenado, têm imposto uma grande
pressão sobre os recursos naturais da região, em especial os recursos hídricos (SILVA, 2013).
As empresas se relacionam com o meio ambiente na medida em que consomem
insumos e geram resíduos (líquidos sólidos e gasosos). Na cidade de Juazeiro do Norte
encontram-se instaladas centenas de fábricas de pequeno e médio porte, estas em grande parte
são do setor calçadista, o que demanda atividades de couro curtume, ou do ramo de joias e
folheados, ambos os processos apresentam elevado potencial para emissão de poluentes
através de suas águas residuais.
O mapeamento das informações é uma ferramenta utilizada para tornar mais evidentes
os padrões de uso e ocupação dos espaços em relação aos objetos de estudos. A visualização
dos fatos no espaço, melhora a compreensão das interações existentes entre os diferentes
compartimentos ambientais e aponta as ações necessárias à sua sustentabilidade
(SEBUSIANI, 2011). Vários pesquisadores ao redor do globo, tais como, Shi, Wang e Yin
(2013) em Shanghai, China; Hala Abou-Ali e El-Ayouti no Egito e Pradhan et al. (2014) na
Malásia, têm usado metodologias associadas ao sistema de informação geográfica (SIG) para
evidenciar características relacionadas ao processo de urbanização e suas consequências.
Portanto, diante do potencial poluidor, aos recusrsos naturais, das águas residuárias
geradas no município de Juazeiro do Norte, o primeiro e mais importante passo é diagnosticar
a real situação em que se encontram os corpos d’água além do solo e do sedimento,
determinando seus principais parâmetros. Posteriormente, relacionando-se os dados
encontrados com o mapa de uso e ocupação do solo, será possível um entendimento maior da
realidade permitindo o surgimento de novas pesquisas e de soluções eficientes.
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2 JUSTIFICATIVA
Ao se refletir sobre os preceitos do desenvolvimento sustentável logo surgem suas
várias dimensões, muito além do aspecto econômico, os vieses ambiental e social, incluindo
suas necessidades técnicas e políticas, são atualmente um consenso. Contudo, o que ainda
parece estar oculto às massas é a necessidade de alterar os padrões de produção e consumo
(WHITACKER, 2013).
A necessidade de proteger o meio ambiente da destruição por motivos meramente
econômicos deve ser seriamente repensada, pela simples razão de não haver possibilidade de
vida sem a manutenção das condições ecológicas e ambientais (DEAKIN e REID, 2014). Os
poluentes lançados sem tratamento nos rios e mananciais têm a capacidade de alterar os níveis
de qualidade da água, do solo e dos sedimentos de fundo, os quais são regulamentados pela a
Resolução Nº 357, de 17 de Março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA. A Resolução 357/05 “dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento dos corpos de águas superficiais”. Esta resolução foi alterada e
complementada pela A Resolução Nº 430, de 13 de Maio de 2011, que “dispõe sobre os
parâmetros, condições, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos
de águas receptores”.
Vários pesquisadores demonstraram o quadro de degradação dos recursos hídricosao
redor do mundo, como por exemplo: Schulinet al (2007) na Búgária, Tang et al (2010) na
China, Harguinteguy, Cirelli,

Pignata (2014) na Argentina; além dos pesquisadores

brasileiros que serão citados nesta pesquisa. O que evidencia a urgência de tratar desta
problemática de forma séria e eficiente.
O presente trabalho busca o entendimento a cerca dos parâmetros de qualidade de
água e sedimento no município de Juazeiro do Norte. Pois quando estes parâmetros são
afetados em seu equilíbrio natural, suas características representam um grande risco para o
equilíbrio ambiental e consequentemente para a sociedade. Vários aspectos devem ser
analisados para que seja possível tecer considerações relevantes sobre o tema, o que envolve
além das análises de matéria orgânica, a medição de outros parâmetros como pH e Eh
(potencial de redução).
Em decorrência de processos industriais ou provenientes de fontes naturais, os
poluentes, ao ingressarem no sistema fluvial, podem ser transportados de duas formas:
dissolvidos na água ou associados às partículas sólidas transportadas pelo rio, essas partículas
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apresentam-se em suspensão ou arrastadas como parte do leito do rio. Nesse contexto, o
sedimento tem importante papel na acumulação e transporte de contaminantes, fazendo com
que sejam utilizados na determinação de fontes de lançamento e formas de dispersão em
ambientes aquáticos.
No que se refere aos parâmetros de solo, em geral, os contaminantes ocorrem em
quantidades pouco expressivas (MARTINS et al, 2011), mas desempenham, em sistemas
naturais, funções das mais importantes e influenciam diversas atividades humanas. Relatos
sobre problemas de saúde humana, nutrição de plantas e animais, associados aos níveis de
qualidade do solo, têm sido frequentes na literatura (ZHAO et al, 2012; AZIZULLAH et al,
2011; OLIVEIRA e CUNHA, 2014).
O lançamento de efluentes industriais e despejos domésticos não tratados nos rios
trazem consequências graves que devem ser enfatizadas e estudadas em um contexto regional,
já que cada localidade apresentará especificidades modificadoras do comportamento dos
parâmetros de qualidade no meio ambiente. Partindo da premissa de que há um lançamento
substancial de águas residuárias domésticas e industriais, no município de Juazeiro do Norte CE, contendo altas concentrações de compostos orgânicos, principalmente associado aos
esgotos domésticos lançados sem tratamento. Este trabalho pretende determinar a real
situação de alguns pontos estratégicos de alguns dos principais corpos d’água do município de
Juazeiro do Norte, o riacho dos Macacos, riacho das Timbaúbas e riacho São José.
É importante salientar que Silva (2013), ao realizar um estudo sobre a “Influência
antrópica na composição dos sedimentos da rede de drenagem natural em Juazeiro do Norte –
CE”, identificou que os sedimentos de fundo do Riacho dos Macacos apresentavam elevados
fatores de enriquecimento pelos metais Ag, Cd e Cu. Esse estudo, porém, não analisou a
interação água – sedimento, indispensável para o entendiemtno da dinâmica dos processos
ocorridos no ecossistema aquático.
Considerando os aspectos relativos às condições em que se encontra um dos principais
rios do município de Juazeiro do Norte, entende-se que seja necessário enfatizar algumas
questões motivadoras desta pesquisa:
- Como o crescente processo de urbanização, percebido no município de Juazeiro do
Norte - CE está afetando a qualidade da água e do sedimento do riacho dos Macacos?
- Qual o atual estado da qualidade da água e do sedimento de fundo do riacho dos
Macacos?
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- Quais as consequências do processo de uso e ocupação do solo sobre degradação no
concernente à qualidade de água e sedimento de fundo da rede de drenagem na cidade de
Juazeiro do Norte?
- De que forma um maior entendimento a cerca desta realidade de degradação do meio
ambiente contribuirá para mitigar o problema?
Na busca por responder tais questões, procurou-se delinear uma hipótese central que
refletisse a intenção maior deste trabalho, qual seja: O crescimento urbano percebido no
município de Juazeiro do Norte – CE está ocasionando degradação ambiental, excluindo
quaisquer perspectivas de desenvolvimento sustentável. Pois está afetando de forma negativa
os recursos naturais remanescentes, em especial a microbacia dos Macacos.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral
Analisar a vulnerabilidade ambiental associada aos níveis de qualidade de água e
sedimento do Riacho dos Macacos, no município de Juazeiro do Norte-CE.
3.2 Objetivos específicos


Delimitar a microbacia hidrográfica do Riacho dos Macacos utilizando metodologia

SIG e obter os parâmetros referentes à rede de drenagem.


Caracterizar os sedimentos de fundo de pontos estratégicos da rede de drenagem, bem

como os solos de áreas adjacentes aos pontos de amostragem dos sedimentos, quanto às
concentrações e tipo de material orgânico e aos potenciais hidrogeniônico e redox.


Caracterizar as águas superficiais quanto às concentrações e tipo de material orgânico,

concentrações de oxigênio dissolvido, de sólidos suspensos e sedimentáveis e aos potenciais
hidrogeniônico e redox.


Elaborar o mapa de Uso e Ocupação do Solo utilizando sensoriamento remoto e

sistemas de informações geográficas.


Comparar os resultados das análises com as legislações em vigor.



Confrontar o mapa de uso e ocupação do solo com os resultados das análises de água,

solo e sedimento de fundo, evidenciando a microbacia do Riacho dos Macacos.
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Breve histórico das políticas públicas relacionadas à proteção ambiental

No início do século XX, o Brasil começou a legislar sobre a proteção dos recursos
hídricos e sua gestão. O primeiro documento a tratar da questão da água de forma objetiva foi
o Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071), entretanto, regulou apenas no tocante ao direito de uso
e fundamentou a sua proteção essencialmente no direito de vizinhança e na utilização da água
como um bem de essência privada e de valor econômico limitado (FERREIRA, SILVA,
PINHEIRO2010).
De maneira análoga, a Constituição Federal de 1934 somente apreciava o aspecto
econômico da água, direcionando para o desenvolvimento do setor industrial, devido ao local
de destaque que o setor ocupava na época, já que “a crise econômica de fins do século XIX e
início do século XX, centrada na troca do modelo econômico - de agrário para industrial,
exigiu uma maior utilização da energia elétrica para a geração de riquezas” (CETESB, 2008).
O Código de Águas Brasileiro (Decreto 24.643, de 10 de Julho de 1934), era dividido
em duas partes: uma primeira compreendia os usos mais gerais da água e outra para os
potenciais hidráulicos. Objetivando uma transformação no modo de considerar a água, tanto
relativo ao uso como à propriedade da água e tendo sido criado com a finalidade de
estabelecer o regime jurídico das águas no Brasil. Esta lei estabelece sua classificação e
utilização, bem como o aproveitamento do potencial hidráulico também foi abordado.
Portanto, por estar relacionado às mudanças econômicas e sociais, que se deram no Brasil e
no mundo naquele momento da história, esse primeiro instrumento foi responsável por abrir
um espaço para o estabelecimento de uma Política Nacional de Gestão de Águas (CETESB,
2008).
No Código de Águas de 1934, as águas nacionais eram divididas em quatro categorias:
águas públicas de uso comum (artigos 1º ao 5º), todas que poderiam ser navegáveis ou
flutuáveis por qualquer embarcação em algum trecho de sua extensão; águas públicas
dominiais (artigo 6º), “todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as
mesmas não forem do domínio público de uso comum, ou não forem comuns”. Águas comuns
(artigo 7º), as águas não navegáveis, nem flutuáveis, de pouca importância, que não fossem
objeto de domínio, mas consideradas bem de todos, e águas particulares (artigo 8º), nascentes
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e demais águas contidas em terrenos particulares. Em todas as situações, essa lei garante o
direito ao uso gratuito de todas elas para as necessidades humanas (MILARÉ, 2005).
O Código de Águas foi um marco, abrindo as portas para que o Brasil formulasse
instrumentos de gestão que possibilitaram: a cobrança pelo uso da água, além da outorga e
licenciamento ambiental, estabelecendo que as águas públicas não poderiam ser derivadas de
aplicações da agricultura, da indústria e da higiene, sem a existência de concessão
administrativa. O Código de Águas afirmava: "O aproveitamento industrial das quedas de
água e outras fontes de energia hidráulica, quer do domínio público quer do domínio
particular, far-se-á pelo regime de autorizações e concessões instituído neste Código"
(FERREIRA, SILVA, PINHEIRO, 2010).
O Código Florestal (lei. 4771 de 15 de setembro de 1965), foi outro momento
importante na proteção das águas, na medida em que considera área de proteção permanente
as florestas e quaisquer demais formas de vegetação natural ao longo dos rios e de qualquer
curso de água, a partir do seu nível mais alto, em faixa marginal, com larguras variáveis de
acordo com a largura do corpo hídrico, ao redor de lagos e lagoas naturais ou artificiais, e
ainda, num raio mínimo de 50 metros em volta de nascentes.
A principal preocupação com a água era com a sua quantidade, esse pensamento
perdurou até o final da década de 1960. A partir da década de 1970, iniciou-se a abordagem
dos aspectos relacionados à qualidade, foi quando surgiu o conceito de poluição. Nesse
momento os estados mais industrializados, como Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a
criar legislação sobre o controle da poluição das águas, do ar e do solo (MILARÉ, 2005).
Com a Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 o uso racional da água foi enfatizado, essa
lei dispôs sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e instituiu o Sistema Nacional de Meio
Ambiente (SISNAMA). Seu órgão superior, o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), tem suas atribuições definidas no seu artigo 8º: “estabelecer normas, critérios e
padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao
uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos” (BRASIL, 1981).
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 transforma, mais uma vez,
a maneira como a água é tratada, encarando-a como recurso econômico de forma bastante
clara e importante. Acima de tudo, sendo considerada como um Bem Público terminam as
relações de posse e as águas particulares. Em decorrência, o que passou a existir foi o direito
de uso, assim mesmo, se obtivessem a outorga. Mais uma modificação introduzida pela
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Constituição de 1988 foi à compreensão dos rios na forma de bacias hidrográficas e não mais
de forma isolada, o que permite uma gestão integrada e racional do recurso (BRASIL, 1988).
Todos esses diplomas legais, segundo Cirilo (2008), formaram a base para que,
seguindo o exemplo do estado de São Paulo que, em 1991, estabeleceu sua política estadual
de recursos hídricos, pela Lei Federal nº 9.433 de 08 de janeiro de1997, fosse estabelecida a
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e implantado o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).
Considera-se importante ressaltar a Lei 9.984 de 17 de julho de 2000, que instituiu a
Agência Nacional de Águas (ANA), a qual tem a missão básica de implantar o SINGREH,
possuindo ainda participação na execução da Política Nacional de Recursos Hídricos no
sentido de fornecer subsídio técnico na implantação desta política (CETESB, 2008).
No que se refere ao sedimento, o Ministério do Meio Ambiente desde 2004 editou
uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 344, essa resolução
estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para avaliação do sedimento e o
gerenciamento da sua disposição em terra. Foram determinados dois níveis para o material a
ser degradado, no primeiro, nível I, tem-se o limiar baixo, com pouca probabilidade de efeitos
adversos à biota, já o nível II, tido como limiar acima, apresenta provável efeito adverso à
biota.
Por fim, quando o assunto é Padrão de potabilidade, refere-se à Portaria 518 (2004) do
Ministério da Saúde. Já os Padrões de corpos d’água, em geral utiliza-se a Resolução
CONAMA 357 (2005), do Ministério do Meio Ambiente, além de eventuais legislações
estaduais. A mesma Resolução CONAMA 357 dispõe sobre os Padrões de lançamento
(SPERLING, 2005).

4.2 Qualidade de água

Vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos por pesquisadores que buscam um
entendimento maior acerca do tópico, qualidade de água. Kumar et al. (2015) pesquisaram
sobre a forma sazonal com que a dinâmica da qualidade de água ocorre no rio Varuna, o
maior tributário do rio Ganges, na India. Outros pesquisadores obtiveram resultados no
tocante à análise de parâmetros de qualidade utilizando os Sistemas de Informação
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Geográficos, como Samadi et al. (2015), no rio Moradbeik, Irã, além dos trabalhos de
Ghorbani e Mohammadi (2014).
Outras pesquisas são realizadas associando os níveis de qualidade de água a imagens
Landsat para construção de índices de qualidade e propor objetivos a serem alcançados. Nesse
contexto podem ser citados os trabalhos de Feyisa et al. (2014), Selvam et al. (2014) e Odat et
al. (2015).
Alguns estudos são direcionados à análise da influência do clima sobre os parâmetros
de qualidade de água, como Jabi et al. (2014). Outras pesquisas analisaram os impactos em
recursos hídricos localizados próximos a zonas industriais, por exemplo o trabalho
desenvolvido por Senthilkumar (2015).

Também são objetos de estudo os impactos

decorrentes do processo de urbanização sobre os níveis de qualidade de água, podem ser
citados os trabalhos de Shekar, Narayan e Muniyellappa (2015).
Em estudos sobre as questões ambientais, Figueiredo et al. (2010) relataram que a
água tem sido um tema comum de preocupação nas estratégias de desenvolvimento dos
estados e nações nas últimas décadas. Sua importância social e econômica, a multiplicidade
de usos, e o fato de que é um recurso vital e insubstituível para a sobrevivência humana,
chama a atenção do mundo para a água.
No objetivo de facilitar o gerenciamento dos recursos hídricos, têm-se as microbacias
hidrográficas, que consistem em unidades naturais de planejamento ambiental, intervenção e
monitoramento. Suas dimensões mais reduzidas do que as bacias hidrográficas, permitem
maior eficiência no controle das mudanças nos fluxos energéticos (descarga, cargas sólidas e
dissolvidas), impactos ambientais e desequilíbrios da paisagem que eventualmente ocorram
em seu interior (EZAKI, 2011).
Tais alterações podem ter causas naturais, contudo modificações podem ser agravadas
pelas atividades antrópicas decorrentes do uso e ocupação do solo, podendo-se citar mudança
do regime hídrico, desmatamento, mineração, práticas agrícolas, urbanização etc.
(MEDEIROS et al., 2009).
Vários estudos abordaram a temática da qualidade dos recursos naturais de bacias e
microbacias, indicando alternativas que buscavam a conservação de seus solos, rios e
biodiversidade. Alguns deles enfatizam a qualidadedas águas superficiais em comparação
com padrões como do CONAMA (2005), apontando para a crescente influência do
lançamento de esgotos sanitários e industriais (LIMA e MEDEIROS, 2008; MEDEIROS et al,
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2009). Outros chamam a atenção para a presença de metais pesados nos sedimentos de
corrente como Carmo, Boaventora, Angélica (2003), Bibian (2007), Pereira et al. (2007),
Parra et al. (2007), Koumrouyan e Santana (2008) e Antunes et al. (2008).
Os rios da bacia ao receberem os resíduos produzidos pela população e os resíduos
líquidos domésticos de áreas urbanas e rurais, bem como efluentes industriais e lixivia de
lixões ou aterros, não são capazes de realizarem a autodepuração de todo esse material. Além
disso, os riscos ambientais para a saúde incluem a falta de acesso à água potável, saneamento
básico, contaminação de alimentos com organismos patogênicos e proliferação de vetores de
doenças (EZAKI, 2011).
A composição química das águas superficiais em uma microbacia está associada à
alteração do substrato rochoso e materiais carreados pela erosão, com os quais interage.
Também sofre influência da deposiçãode materiais particulados da atmosfera e de
componentes da água da chuva (CONCEIÇÃO e BONOTTO, 2004). A entrada de
substâncias de origem antropogênica nos cursos d’água, de forma contínua ou esporádica,
altera as concentrações das espécies dissolvidas e de microrganismos, podendo ser
rapidamente notadas (EZAKI, 2011).
Os metais e outras espécies químicas encontram-se dissolvidas nas águas intersticiais
(nos poros) dos sedimentos ou adsorvidos às superfícies das partículas (orgânicas e
inorgânicas) desses sedimentos. As águas intersticiais são consideradas o compartimento do
ambiente aquático em que os elementos dissolvidos são biodisponíveis e, por este motivo,
importantes na avaliação ecotoxicológica. O acúmulo de íons metálicos ocorre
favoravelmente nas superfícies das partículas sólidas e o efeito aditivo de diferentes metais
também

podem

resultar

em

toxicidade

aos

organismos

aquáticos

(SILVÉRIO,

NASCIMENTO, MOZETO 2006).
Segundo afirma Ning et al (2011), a concentração e distribuição de poluentes contendo
metais pesados nas águas superficiais são determinadas principalmente pela situação
geoquímica da localidade em estudo e pela fonte poluidora, mais seriamente afetada pela
mineração, lixiviados e a descarga de águas residuais nos corpos d’água.
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4.3 Potencial Hidrogeniônico e Redox

O pH, ou potencial hidrogeniônico, representa a quantidade de íons H+ na amostra, é
umas das análises de qualidade de água mais comumente utilizada, indicando condições de
acidez, neutralidade ou alcalinidadedas águas, que podem ser ocasionadas por fatores naturais
ou o resultado de poluentes dissolvidos na água (MELO, 2008).
Segundo Sperling (2005), as condições de pH podem ser explicadas baseadas em
causas naturais, como a dissolução de rochas, a absorção de gases da atmosfera e pela
oxidação da matéria orgânica. O pH também pode ser alterado por causas antropogênicas,
como por exemplo os despejo domésticos (pela oxidação da matéria orgânica) ou despejos
industriais (exemplo: lavagem ácida de recipientes). Os níveis de pH não apresentam
implicações para a saúde pública, no entanto isso se modifica quando os valores são
extremamente altos ou baixo. Valores alterados de pH, afastados da neutralidade, podem
afetar a vida aquática e os microrganismos responsáveis pelo tratamento biológico dos
esgotos.
No que se refere ao Potencial Redox (Eh), Melo (2008) afirma que, este parâmetro
está relacionado com a perda e o recebimento dos elétrons de uma solução. É um valor que
representa a tendência de uma substancia de receber elétrons. Pode ser utilizada na
determinação do caráter redutor ou oxidante do corpo d'água. O processo é simples e consiste
em medir a diferença de potencial entre um eletrodo metálico e um eletrodo de referência
similar aos usados para medição do pH. Por não existir unidades que mensurem o Eh, este é
indicado através do seu valor em milivolt, em um sistema de água purificada deve-se
encontrar uma leitura entre 200 e 300 mV.

4.4 OD, DQO e DBO

Segundo Sperling (2005), a matéria orgânica encontrada nos corpos d’água bem como
nos esgotos é uma característica de fundamental relevância. Sendo um grave problema de
poluição das águas: o consumo do oxigênio dissolvido pelos microrganismos nos seus
processos metabólicos de utilização e estabilização da matéria orgânica. Conforme Valente,
Padilha, Silva (1997), o acréscimo de matéria orgânica nos cursos d’água consome oxigênio
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dos mesmos, através da oxidação química e principalmente da bioquímica, via respiração dos
microrganismos, depurando assim a matéria orgânica.
Quando o volume dos esgotos lançados é maior que a capacidade de autodepuração do
corpo hídrico, o rio fica sem oxigênio, provocando problemas estéticos e liberação de odor e
impedindo a existência de peixes e outros seres aquáticos, os peixes morrem não por
toxicidade, mas por asfixias. Todos os organismos vivos dependem de uma forma ou de outra
do oxigênio para manter os processos metabólicos de produção de energia e de reprodução.
(AZZOLINI, 2002).
Para Valente, Padilha, Silva (1997), a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), é
um indicador que fornece indiretamente o teor de matéria orgânica biodegradável através da
demanda de oxigênio exercida por microrganismos através da respiração. A DBO5 é um teste
padrão, realizado a uma temperatura constante de 20°C, e durante um período de incubação
também fixo, 5 dias. É uma análise que busca reproduzir em laboratório o fenômeno que
acontece no copo d’água.
É um indicador estimativo, já que as condições:turbulência das águas, a erosão e
insolação, não são consideradas. Os constituintes responsáveis pela DBO5 são os sólidos em
suspensão e sólidos dissolvidos, podendo ser de origem natural (matéria orgânica e vegetal)
ou de origem antropogênica (despejos domésticos e despejos industriais) (AZZOLINI, 2002).
Segundo Weibull (2001), a DQO pode ser entendida a quantidade de oxigênio
necessária para estabilizar quimicamente as matérias orgânicas e inorgânicas oxidáveis de
uma água, ou seja, é a quantidade de oxigênio consumida por diversos compostos sem
intervenção de microrganismos. É uma indicação indireta do teor do carbono orgânico através
do consumo do oxigênio no processo de oxidação da matéria orgânica presente na água. O
teste é realizado através do uso de oxidantes fortes, como o dicromato de potássio, em meio
ácido e temperatura elevada, durante duas horas.
Sperling (2005) nos diz que, a matéria orgânica é a causa do consumo, pelos
microrganismos decompositores, de oxigênio dissolvido na água. A DBO5 e a DQO são
análises que irão determinar, de forma indireta, as quantidades de matéria orgânica nos
esgotos ou nos corpos hídricos, podendo ser entendidas como uma indicação do potencial de
consumo de oxigênio dissolvido. Portanto, tanto a DBO5 quanto a DQO são parâmetros
importantes na caracterização do nível de poluição de um corpo d’água.
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4.5 Qualidade de Sedimento de Fundo

Alterações no sedimento de fundo decorrentes de ações antrópicas têm sido estudadas
por pesquisadores de vários países como Deblois et al. (2014) no Canadá, Olutona, Ayano e
Obayomi-Davies (2014) na Nigéria, Veses et al. (2014) na Espanha, além de pesquisadores
brasileiros como por exemplo Lopes, Rodrigues e Quintino (2015). Independente da
abordagem, todos estes trabalhos demonstram o esforço coletivo em entender a problemática
da influência antrópica no sedimento de fundo.
Alguns pesquisadores, tais como Bay et al. (2015), têm proposto manual de avaliação
da qualidade dos sedimentos de fundo, oferecendo um suporte técnico para estudos na área.
Outros estudiosos têm abordado o assunto da qualidade do sedimento de fundo em paralelo
com parâmetros de qualidade de água, é o caso das pesquisas desenvolvidas por Price et al.
(2014).
Outros trabalhos buscam relacionar a qualidade do sedimento com interferências
antropogênicas, como exemplo tem-se as contribuições de Natesan, Kumar e Deepthi (2014).
Em pesquisa recente, Bader et al. (2015), avaliaram, além dos impactos das ações antrópicas
sobre o sedimento de fundo e águas superficiais, quais alterações foram decorrentes de
processos naturais.
Há também pesquisas direcionadas para o entendimento das consequências da
degradação do sedimento de fundo e dos recuros hídricos sobre as espécies aquáticas, tais
como a pesquisa de Foster (2014) e Martínez-Santos (2015). A modelagem de parâmetros de
qualidade de sedimento é outra temática abordada em diversos estudos, como exemplo podem
ser citados Yan et al. (2014) e Carniello et al. (2014).

4.6 Qualidade do Solo

A caracterização do solo tem sido tema de vários trabalhos ao redor do globo, tais
como as pesquisas de Paz-Kagan et al. (2014), em Israel, e Bone et al. (2014), na Europa.
Alguns pesquisadores têm relacionado os indicadores de qualidade do solo a fatores de saúde
pública, é o caso de Zornoza et al. (2015) e Angelone e Udovic (2014).
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Os trabalhos desenvolvidos por Curran-Cournane et al. (2015) e Chen et al. (2015),
demontraram a influência de áreas urbanas localizadas próximo de áreas verdes, no tocante a
degradação dessas áreas. Os efeitos de práticas agrícolas em áreas verdes localizadas em
regiões metropolitanas, também têm sido abordados em pesquisas como as de Ondo et al.
(2014).
A contaminação de solos urbanos é outro tema recorrente no estudo do solo. Cheng et
al. (2014), compilou vários trabalhos realizados com a temática de contaminação do solo em
31 (trinta e uma) metrópoles na China. Com a contaminação do solo surgem os riscos à saúde
humana, o que fica evidente nos trabalhos de Zhao et al. (2014) e Praveena et al. (2014).
A utilização do carbono orgânico como indicador de qualidade do solo é recorrente, o
que se confirma pelos estudos de Bhattacharyya (2014) e Batjes (2014).

4.7 Carbono Total e Carbono Lábil

A Qualidade do Solo, conforme Vezzani e Mielniczuk (2009), tem sido objeto de
discussões que se intensificaram desde a década de 1990, quando a comunidade científica,
sabedora da importância do solo para a qualidade ambiental, começou a enfatizar sua
preocupação com a degradação dos recursos naturais, a sustentabilidade agrícola e o papel do
solo nesse contexto. Lal e Pierce (1991) foram percursores em alertar para as relações entre o
uso dos solos e a sustentabilidade agrícola.
A matéria orgânica tem papel fundamental em várias propriedades do solo
(propriedades químicas, físicas e biológicas). Em decorrência disso, tem-se procurado
identificar sistemas de uso do solo que favoreçam seu aumento e/ou mantenham suas
concentrações. Mudanças no ambiente do solo, ocasionada por práticas de uso inadequadas
podem levar a redução no estoque de matéria orgânica, contribuindo inclusive para o aumento
de CO2 na atmosfera (SOUZA et al., 2006).
Machado (2005), afirma que o carbono orgânico do solo é encontrado, parte na
matéria orgânica viva (4% do carbono orgânico total dosolo), e a maior parte do carbono
orgânico total do solo (cerca de 98%) é proveniente da matéria orgânica morta. O carbono da
matéria orgânica viva (CMOV) pode ser dividido nas parcelas de carbono presente nos
microrganismos (60-80% do CMOV), composto principalmente por fungos e bactérias, nos
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macro organismos (15-30% do CMOV) consistido, por exemplo, por minhocas, ácaros e
térmitas terrestres e, finalmente, nas raízes (5- 10% do CMOV).
Quanto ao carbono da matéria orgânica morta (CMOM), o carbono se subdivide na
matéria macro orgânica, ou seja, resíduos vegetais recém-adicionados ao solo e no húmus (8090% do CMOM). O húmus é constituído de substâncias não-húmicas (30% do carbono)
compostas pelos ácidos orgânicos de baixo peso molecular (ex. ácido cítrico, ácido ftálico,
ácido malônico) e substâncias húmicas (70% do carbono do húmus) compostas pelos ácidos
húmicos, ácidos fúlvicos e huminas. Quanto ao carbono inorgânico representado pelos
carbonatos no solo, devido à grande maioria dos solos brasileiros apresentarem reação ácida
(pH água< 6,0) sua participação é insignificante, estando presenteem ambientes restritos
como os solos da região semiárida doBrasil.
É possível determinar o teor de C orgânico total do solo (COT) por métodos que se
baseiam nos princípios de combustão a seco e combustão úmida. Os métodos de combustão
úmida são mais acessíveis, apesar de utilizarem reagentes muito tóxicos (RODELLA e
ALCARDE, 1994; PIMENTEL et al.,2006). Esses métodos baseiam-se na redução
dodicromato (Cr2O ) por compostos de C orgânico e subseqüente determinação do Cr2O
não reduzido por titulação de oxirredução com Fe²+ ou por técnicas colorimétricas
(RHEINHEIMER, 2006).
Quanto menor for o teor de COT, menor será a qualidade do solo, maior o risco de
erosão e perda de nutrientes. Decorre desta realidade a necessidade de se criar um sistema
capaz de elevar as concentrações de carbono desses solos, ou pelo menos utilizar-se de
sistemas de uso dos solos que não diminuam os teores de carbono do solo (SOUZA et al.,
2006). A matéria orgânica é um importante indicador da qualidade do solo, pois está
relacionada com diversas propriedades químicas, físicas e biológicas, sendo importante o
conhecimento do teor de COT (BARRETO, 2008).
Portanto, a matéria orgânica do solo (MOS) pode ser considerada como um importante
indicador para analisar a qualidade do solo (QS). O fundamento para essa afirmação encontrase no fato de que diversas funções e processos físicos químicos e biológicos ocorrem no solo.
Esses processos podem ser relacionados de forma direta com a presença de matéria orgânica
(FRANZLUEBBERS, 2002; SHUKLA, LAL e EBINGER, 2006). Além disso, mudanças da
QS no tempo podem ser monitoradas de forma eficiente pela análise da matéria orgânica
(SHUKLA, LAL e EBINGER, 2006).
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Com relação ao Carbono Lábil (C Lábil), os teores desse, tanto declinam como se
recuperam mais rápido que a parcela de carbono não lábil ou carbono total. Por isso, têm-se a
parcela C lábil como indicador mais sensível que a dinâmica do carbono total no sistema. Por
essa razão, Blair et al. (1997), propuseram o índice de Manejo do Carbono (IMC), esse índice
mede a quantidade de C lábil em relação ao COT, comparando vários sistemas testados com
um sistema de referência.
Ao analisar as vertentes de pensamentos do meio científico em relação à QS, Vezzani
e Mielniczuk (2009) perceberam que o esforço dos pesquisadores está em se identificar
atributos, fórmulas ou procedimentos para avaliar QS adaptando-os para cada região
específica,

considerando

as

condições

dos

recursos

naturais

e

as

necessidades

socioeconômicas locais. Um grande avanço da ciência com relação à QS é a abordagem
sistêmica do solo e seu ponto fundamental é o solo ser considerado um sistema aberto.
Conforme as teorias de Addiscott (1995) e Vezzani (2001), a sustentabilidade dos sistemas
solo-planta devem consideram múltiplos aspectos, como por exemplo, o sistema organismos
do solo integrados e adaptados ao seu local no ambiente.
A matéria orgânica presente nos sedimentos é crucial para a partição e disponibilidade
de contaminantes. As variações de carbono orgânico de origem natural são provenientes da
decomposição de espécies vegetais e animais. Tanto no solo quanto no sedimento, uma
grande gama de formas de carbono orgânico está inclusa, e varia desde liteira de deposição
recente (folhas e galhos) até formas altamente decompostas como húmus (SOARES, 2007).
Porém, existem outras fontes de carbono orgânico que não as naturais. As fontes
derivadas surgem como consequência da contaminação por atividades antropogênicas.
Despejos ou lançamentos de contaminantes no meio ambiente elevam as concentrações de
carbono orgânico no solo e no sedimento (SOARES, 2007).
Boyd (2000) afirmou que baixos valores associados ao carbono orgânico podem
ocasionar baixa produtividade de fitoplâncton e organismos de fundo, enquanto elevados
níveis de carbono orgânico geram condições anaeróbicas nos sedimentos de fundo. O que
representa a possibilidade de causar danos ao ambiente.
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4.8 Sistema de Informação Geográfica (SIG) e Vulnerabilidade Ambiental

A vulnerabilidade enquanto conceito está associada ao potencial para a perda, quer
incluindo fatores relacionados à exposição ao risco (as especificidades que põem
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populações e as localidades em risco diante de algum perigo) ou, pela propensão (as
circunstâncias que aumentam ou reduzem a capacidade de resposta e recuperação da
população, da infraestrutura ou dos sistemas físicos). A ciência da vulnerabilidade é a
fundamentação empírica para produção e elaboração de estratégias para redução dos riscos
(CUTTER, 2011).
Para Carrijo (2011), as novas fronteiras alcançadas pelos Sistemas de Informações
Geográficas (SIGs), ao nível do tratamento e análise de dados georreferenciados, representam
importantes ferramentas de gestão e monitoramento de ecossistemas, com aplicação crescente
em todas as áreas das Geociências e do Ambiente. Exemplos de aplicação de metodologias de
avaliação da vulnerabilidade/susceptibilidade ambiental à poluição, baseados em cartografia
digital e os respectivos mapas de qualidade ambiental, são uma abordagem multidisciplinar do
problema da poluição dos corpos hídricos.
A tecnologia dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) tem sido utilizada por
várias áreas que estudam a questão ambiental como uma importante ferramenta de apoio ao
planejamento e monitoramento ambiental, o que pode ser atribuído à avaliação integrada de
muitas variáveis de forma simplificada. Utilizar a tecnologia SIG significa “rápida obtenção
de informações intermediárias e finais além da inclusão de variáveis anteriormente não
pensadas, visto que possibilita novas interações a cada momento” (DONHA, SOUZA,
SUGAMOSTO, 2006).
Empregar tecnologias como os SIGs em pesquisas de cunho ambiental é um grande
auxílio na análise dos dados no tocante a vulnerabilidade do local às ações antrópicas ou até
mesmo na análise de alterações que tenham ocorrido naturalmente no ambiente,
representando práticas de planejamento mais eficientes para áreas de risco ambiental (COSTA
et al, 2006).
Outro aspecto a ser considerado é que a utilização de SIG para criação de documentos
temáticos permite um conhecimento prévio e detalhado de uma bacia hidrográfica, incluindo a
capacidade de gerar novos dados, a partir do cruzamento dos mapas com os dados
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georreferenciados, possibilitando uma abordagem integradora e sistêmica no entendimento
das questões ambientais (FERREIRA et al, 2011).
Portanto, sendo necessário um maior número de dados para ampliação da base de
informações acerca dos danos causados aos ecossistemas, é fundamental procurar por técnicas
e instrumentos que reduzam os custos e o tempo para localização dos pontos de maior
vulnerabilidade. Nesse contexto, as técnicas de sensoriamento remoto e os SIGs são
particularmente eficientes por lidarem com os problemas ambientais de forma dinâmica,
associando múltiplas variáveis às transformações ocorridas no meio físico, aos mecanismos
industriais de produção (KLAIS, 2012).
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5 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho utilizou uma abordagem quali-quantitativa de caráter exploratório (visão
ampla do problema investigado) e explicativo (pretende explicar o porquê de determinados
fenômenos), buscando o entendimento mais profundo a cerca da qualidade da água e do
sedimento de fundo em área específica da rede de drenagem do município de Juazeiro do
Norte-CE.

5.1 Área de Estudo

A área de estudo inclui pontos de amostragem na microbacia do Riacho dos Macacos,
na microbacia do riacho das Timbaúbas e na microbacia do riacho São José e está localizada
no sudoeste do Estado do Ceará. Situada nas áreas altas da bacia do Salgado, onde se situa o
município de Juazeiro do Norte (Figura 1), a área de estudo é crítica devido a sua localização
com relação à área urbana do município, de onde os corpos hídricos recebem a principal
parcela de carga de águas residuárias.
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Figura 1: Localização dos pontos de amostragem no município de Juazeiro do Norte-CE.
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O município de Juazeiro do Norte apresenta quatro sistemas hidrogeológicos,
identificados pelos parâmetros físicos, permeabilidade e transmissividade, além dos litotipos
(tipos de solos) predominantes. O Sistema Hidrogeológico Aluviões/Coberturas (Qal/TQc)
possui permeabilidade de média a alta e potencialidade hídrica média. No Sistema
Hidrogeológico Brejo Santo (Jbs) predominam os litotipos de baixa permeabilidade e pequena
potencialidade hídrica. Já no Sistema Mauriti, Missão Velha e Rio da Batateira
(SDm/Jmv/Krb) encontra-se o maior nível de permeabilidade e grande potencialidade hídrica
subterrânea, o que lhe confere fundamental importância para a região em estudo. O quarto
Sistema é o Cachoeirinha/Granitóide (Pc/Ps), que devido a sua porosidade primária ser quase
nula, apresenta permeabilidade extremamente baixa (LOPES et al, 2001).
A determinação dos pontos de amostragem para este estudo, localizados na parte
correspondente a região de aluviões, foi realizada entre os meses de maio e julho de 2013 a
partir de visitas ao local e análises preliminares que serviram de indicadores para os locais
mais impactados (SILVA, 2013). Os pontos também foram analisados no tocante a
acessibilidade e proximidade com os locais de lançamento de efluentes.

5.2 Pontos de Amostragem

Buscando alcançar os objetivos propostos, foram realizadas coletas e análises de
amostras de água, solo e sedimento de fundo na rede de drenagem natural correspondente a
microbacia hidrográfica do Riacho dos Macacos e trecho de interesse na microbacia do riacho
das Timbaúbas, no município de Juazeiro do Norte – CE, composta pelo Riacho São José e
seus afluentes, riacho dos Macacos e riacho das Timbaúbas.
Foram selecionados 6 pontos de amostragem, distribuídos na área urbana de Juazeiro
do Norte. Os pontos de coleta foram marcados com auxílio do sistema de posicionamento
global (GPS) (Tabela 1).
Tabela 1 – Georreferenciamento dos pontos de amostragem de água e sedimento de
fundo na rede de drenagem em Juazeiro do Norte - CE.
Ponto

Localização

1

7° 14' 42,0" S

Descrição
Lagoa da APUC
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39° 19' 00,3" O
2

7° 12' 44,46" S

Riacho das Timbaúbas, na ponte da Av. Virgílio
Távora, no acesso para o Buffet algodão doce.

39° 17' 32,51" O
3

7° 12' 47,08" S

Riacho dos Macacos, na ponte da Rua Domingos
Sávio.

39° 18' 14,31" O
4

7° 12' 09,14" S

Riacho de junção dos riachos dos Macacos e das
Timbaúbas, na ponte da Av. Carlos Cruz.

39° 17' 32,22" O
5

7° 14' 13,9" S

Lagoa dos Macacos (Parque das Timbaúbas)

39° 18' 39,1" O
6

7° 14' 21.07" S

Riacho São José

39° 21' 24.85" O
Fonte: Pesquisa Direta.

5.3 Amostragem

Um total de seis amostras de solo, água e sedimento de fundo, foram coletadas entre
os meses de Julho de 2014 e Janeiro de 2015. Foi utilizado, para coleta das amostras de
sedimentos de fundo, um coletor em policloreto de vilina (PVC), com capacidade de remoção
de aproximadamente 1,0 kg de amostra por vez, a cerca de 0,30 m de profundidade. Para cada
ponto foram coletadas três amostras que foram homogeneizadas em recipiente único de
polietileno.
Foram coletadas amostras de solo de aproximadamente 2,0 kg cada uma, obedecendo
ao padrão de profundidade de 0 a 20 cm, como proposto por Singh e Steinnes (1994), pois,
segundo esse autor, a camada superficial de até 20 cm contém os maiores teores de elementos
químicos e matéria orgânica, bem como a maior taxa de reação entre eles. As amostras foram
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colhidas nas áreas adjacentes aos pontos de coleta com o auxílio de uma ferramenta em aço
inox o que evitará, segundo Biondi (2010), a contaminação presentes nas ferramentas
comumente usadas em atividades com o solo. Todas as amostras foramarmazenadas em sacos
plásticos, identificadas e lacradas para evitar contaminação. As amostras coletadas foram
secas ao ar, destorroadas, homogeneizadas e passadas em peneira de 2,0 mm de abertura de
malha (ABNT 50), obtendo-se terra fina seca ao ar (TFSA).
As amostras de água foram coletadas a uma profundidade de 0,5 m, pois “a mudança
vertical de qualidade da água em zona húmidas ribeirinhas não é muito significativa”
(ZHANG et al, 2010),em recipientes de 500ml, em polietileno, limpos previamente com água
destilada

5.4 Caracterização das amostras

Para a caracterização das amostras de solo e de sedimento de fundo foram
determinados os parâmetros listados na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros analisados nas amostras de sedimento de fundo e solo de áreas
adjacentes aos pontos de coleta e respectivos procedimentos metodológicos.
Parâmetros

Método

Referências

Carbono lábil –
Clábil

Oxidação com
permanganato de potássio

Carbono orgânico total –
COT

Oxidação com dicromato
de potássio

Potencial hidrogeniônico
(pH)

Potenciometria

EMBRAPA (1997)

Potencial redox

Potenciometria

EMBRAPA (1997)

MENDONÇA E MATOS
(2005)

Nas amostras de água foram determinados os parâmetros especificados na Tabela 3.
Os procedimentos analíticos foram desenvolvidos de acordo com o Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005a e APHA, 2005b). Todas as análises de
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água, sedimento de fundo e solo foram realizadas no Laboratório de Saneamento da
Universidade Federal do Cariri.
Tabela 3 - Parâmetros analisados nas amostras de água, com seus respectivos
procedimentos metodológicos.
Variáveis

Unidade

Metodologia

Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO)

mgO2/L

Frascos padrões de DBO a 20 oC de 5
dias

Demanda Química de Oxigênio
(DQO)

mgO2/L

Digestão em K2Cr2O7 em refluxo
fechado

Oxigênio dissolvido

mgO2/L

Winkler modificado com azida sódica

Potencial hidrogeniônico (pH)

Unidades

Potenciométrico

Potencial redox

mV

Potenciométrico

Sólidos totais

mg/L

Gravimétrico

Sólidos Sedimentáveis

mL/L

Sedimentação em cone Imhoff

Sólidos suspensos totais (SST)

mg/L

Gravimétrico

Temperatura (T)

ºC

Termômetro de filamento de
mercúrio

5.5 Tratamento estatístico

Inicialmente foi realizado o teste de normalidade dos dados, Shapiro-Wilk, devido ao
número de amostras realizadas ser menor que cinquenta (n<50), o teste foi realizado com
nível de confiança de 95% (significância p>0,05). Em todos os tratamentos estatísticos foi
utilizado o software Statistical Packagefor Social Sciences – SPSS 20. Posteriormente foi
empregada a Análise de Variância (ANOVA) para verificar se a componente espacial ou
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temporal foi, de fato, relevante para a variação dos dados, está análise indicou se os dados são
estatisticamente semelhantes ou distintos.
Como proposto por Mannarino (2013), de acordo com a normalidade ou não da
distribuição dos conjuntos de dados amostrais dos parâmetros análisados, foram usados os
testes de análise de variância One Way ANOVA (paramétrico) e Kruskal-Wallis Test (não
paramétrico). Na sequência, foi realizada análise de Regressão Múltipla objetivando a
construção de modelos matemáticos para os parâmetros analisados.
Apesar do número reduzido de coletas não ser indicado para a metodologia de
agrupamento hierárquico, esta foi utilizadalizada, posteriormente aos tratamentos preliminares
descritos acima, para encontrar similaridades entre os pontos de coleta. Dos dois métodos ou
algoritmos de agrupamentos existentes, hierárquico e não hierárquico, optou-se por utilizar o
método hierárquico. Neste método, a partição dos grupos se dá a partir deum mínimo de
grupos

não

definidos

inicialmente,

os

grupos

majoritários

são

divididos

em

subgruposminoritários agrupando aqueles indivíduos que apresentam características
semelhantes. A configuração resultantedos grupos é apresentada sob a forma de uma árvore
de classificação (dendrograma) que representa um resumo esquemático e objetivo dos
resultados (SOUZA et al, 2013).
José (2013) afirma que, a metodologia hierárquica de agrupamento consiste em uma
série de sucessivos agrupamentos ou sucessivas divisões de elementos, em que os elementos
são agregados ou desagregados. Os grupos, na técnica hierárquica, são geralmente
representados por um diagrama bi-dimensional, chamado de dendrograma ou diagrama de
árvore. Nesse diagrama, cada ramo representa um elemento, enquanto a raiz representa o
agrupamento de todos os elementos.
Para identificação das similaridades do conjunto, foi realizada esta técnica,
calculando-se a distância euclidiana para o conjunto das oito variáveis, e utilizando-se o
algoritmo de Ward (1963) para a obtenção dos agrupamentos similares (Freddiet al., 2008). O
algoritmo de Ward equaciona a afirmativa de que a perda de informação que resulta do
agrupamento de elementos entre grupos, é medida pela Soma dos Quadrados dos Desvios
(SQD) de cada ponto à média do grupo a qual pertence.
Para as análises de água e sedimento de fundo também foi realizada análise
fatorial/análise do componente principal. Seu objetivo é a determinação dos componentes que
explicam a variabilidade dos dados. Segundo Souza et al (2013), as correlações existentes
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entre as p variáveis indica que a informação presente em determinada variável permanecerá
representada em alguma das outras p - 1 variáveis. Portanto, a ACP possibilita não só
aredução da dimensão da matriz de dados, mas tambéminvestiga o comportamento espacial e
temporal dasvariáveis envolvidas no problema, bem como detectagrupos de variáveis que
apresentam comportamentohomogêneo.
Para Andrade (2007), na aplicação da técnica da Análise Fatorial/Análise da
Componente Principal (AF/ACP), inicialmente é necessário transformar a matriz de dados
originais em matriz de correlação [R] (p x p), para p igual aos 8 parâmetros de qualidade de
água considerados nesta pesquisa. A matriz de correlação é utilizada para eliminar problemas
de escalas e unidades diferenciadas em que as variáveis são medidas. A eficiência da
descrição dos dados por meio das componentes vai depender da percentagem de variação total
que cada componente contém, a qual é representada pelos autovalores (HAIR JUNIOR et al.,
2005; VEGA et al., 1998).
O método das componentes principais consiste essencialmente em reescrever as
coordenadas das variáveis em outro sistema de eixo mais conveniente para a análise dos
dados. Ou seja, as n-variáveis originais geram, por meio de suas combinações lineares, ncomponentes principais, cuja principal característica, além da ortogonalidade, é que são
obtidas em ordem decrescente de máxima variância (ANDRADE, 2007).
A consistência dos dados pode ser verificada pelo método Kayser-Mayer-Olkim
(KMO), comparando-se a magnitude dos coeficientes de correlação observados com os
coeficientes de correlação parcial, produzindo um índice KMO (GIRÃO et al, 2007). Valores
de KMO < 0,5 indicam que o modelo não se aplica aos dados em estudo (HAIR JUNIOR et
al., 2005). Também foi utilizado o teste de esfericidade de Bartlett, devendo ser menor que
0,1 para que os dados sejam adequados à AF/ACP.

5.6 Construção do mapa de Uso e Ocupação do Solo

O levantamento de dados abrangeu: coleta de dados secundários além da busca
preliminar por material cartográfico e imagens de satélite. O processamento dos dados inclui
o processamento digital das imagens e o tratamento dos dados secundários, além disso, a
alimentação dos dados em ambiente SIG corresponde à vetorização das cartas e imagens. O
conjunto de todos os dados gerou uma base de dados georreferenciados sendo utilizado o
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software Arcview® GIS 3.2, o que irá possibilitar uma análise sistemática de cada variável.
Após as imagens serem tratadas procede-se a criação dos mapas temáticos para análise e
obtenção dos resultados.
Os dados secundários são relativos aos materiais cartográficos e tabulares, já utilizados
por outros autores, após a realização de tratamento para adaptação à finalidade desta pesquisa,
serviram de apoio para as etapas posteriores. Realizou-se a análise do mapa de uso e ocupação
do solo em conjunto com os resultados encontrados para as análises de águas superficiais,
solo e sedimento de fundo da rede de drenagem do Riacho dos Macacos no Município de
Juazeiro do Norte-CE.
No que se refere ao mapeamento das atividades humanas sobre a superfície terrestre,
os dados de Sensoriamento Remoto, aliados aos Sistemas de Informação Geográfica (SIGs),
constituem uma ferramenta fundamental para o diagnóstico e planejamento das atividades
antrópicas. O mapa de uso e ocupação do solo evidencia parte do conjunto de atividades de
uma sociedade, isto é, pode-se dizer que é a expressão espacial e virtual das ações da
sociedade. A utilização do espaço do município de Juazeiro do Norte influencia na qualidade
dos recursos naturais, pois esta organização gera impactos que estão evidenciados nesta
pesquisa.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1 Delimitação da Microbacia do Riacho dos Macacos

Este estudo propõe nova metodologia para delimitação de bacias hidrográficas. da
microbacia do Riacho dos Macacos a carta SRTM disponibilizada pela Embrapa de número
SB-24Y-B. O recorte foi realizado utilizando o mapa de orientação de vertentes que permitiu
a fácil identificação dos limites topográficos limitadores da microbacia. A Figura 2
corresponde a microbacia do riacho dos macacos.

Figura 2: Delimitação da área e orientação de vertentes da microbacia do Riacho dos Macacos no
município de Juazeiro do Norte-CE.

Os parâmetros morfométricos da microbacia em estudo também foram objeto de
estudo por Costa, Silva e Tavares (2011) que calcularam uma área total de 61,331 km². Este
resultado diferiu dos 58,77 km² encontrados a partir das cartas SRTM, em 5,2%. O perímetro
encontrado pelos pesquisadores supracitados (42,827 km) também se mostrou um pouco
maior que o valor encontrado nesta pesquisa, que foi de 39,26 km.
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6.2 Mapa de Uso e Ocupação do Solo

Para a construção do mapa de uso do solo para o município de Juazeiro do Norte, foi
utilizada uma imagem do satélite Landsat 5 sensor TM (Tematic Mapper), disponibilizada
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no sítio http://www.dgi.inpe.br/CDSR.
Esta imagem é composta de sete bandas, com resolução espacial de 30 m nas bandas 1, 2, 3,
4, 5 e 7, e de 120 m na banda 6.
A segmentação da imagem foi realizada com o auxilio do software Arcgis10.1,
adotando-se os parâmetros de similaridade de área de respectivamente 15 e 20 m, conforme
Quevedo et al. (2009). Essa segmentação divide a imagem em múltiplas regiões (conjunto de
pixels de similar propriedade computacional: cor, intensidade e textura), com o objetivo de
simplificá-la, facilitando a análise. Após essa segmentação atribuiu-se o uso real do solo. O
mapa de uso do solo é representado na Figura 3.
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Figura 3: Mapa de Uso e Ocupação do Solo para o município de Juazeiro do Norte-CE com rede de
drenagem e pontos de amostragem.

As classes temáticas presentes no mapa referem-se às frações de solo com
características semelhantes. A classe temática denominada Ocupação Urbana corresponde à
área urbana do município de Juazeiro do Norte, que é exatamente por onde escoam as águas
da microbacia em estudo. Percebe-se a partir da observação do mapa a concentração da área
urbana em uma região específica do município.
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Quando se adiciona a rede de drenagem ao mapa de uso e ocupação do solo, fica
evidente a pressão imposta à microbacia do Riacho dos Macacos. A degradação resultante de
ações antrópicas incide sobre os rios e mananciais e pode ser demonstrada através dos
parâmetros de qualidade de águas, solo e sedimento de fundo para o Riacho dos Macacos
analisados neste estudo.
Após serem realizadas as análises de uso e ocupação do solo na microbacia do Riacho
dos Macacos, foi observada uma grande atividade antropogênica ao longo de toda a extensão
do rio. Na cabeceira da bacia foi identificada atividade agropecuária na parte correspondente
ao município de Barbalha. A imagem de satélite Google Earth (Figura 4), reforça a afirmativa
evidenciada pelo mapa de uso e ocupação do solo, a disposição do riacho dos Macacos com
relação à zona urbana de Juazeiro do Norte.

Figura 4: Imagem de satélite do Google Earth (2015) com a localização dos pontos de amostragem no
município de Juazeiro do Norte-CE.

A localização de vários empreendimentos na área da microbacia em estudo é outro
fator impactante para os recursos naturais da região. A Figura 5 exemplifica, com algumas
localizações de empresas de médio e grande porte, esse aspecto nocivo ao meio ambiente
relativo ao posicionamento de empresas em relação principalmente aos recursos hídricos.
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Figura 5: Localização de algumas empresas na microbacia do riacho dos Macacos.

6.3 Análises de Águas Superficiais
6.3.1 Potencial Hidrogeniônico

Os valores de pH para as amostras de água superficial permaneceram entre um
máximo de 8,35 e mínimo de 6,35, com desvio padrão de 0,36 e coeficiente de variação em
porcentagem (CV%) de 5,095. Os dados estão dispostos por ponto de amostragem, Gráfico 1:
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Gráfico 1: Boxplots com valores máximos, mínimos, medianos e quartis dos resultados de pH (n = 6)
obtidos nas amostras de água coletadas na área de estudo.

Fonte: Pesquisa direta.

Os valores de pH estão de acordo com os valores máximos permissíveis para águas
superficiais pela Resolução CONAMA 357/05, em todos os pontos de amostragem. A maior
leitura para o potencial hidrogeniônico foi realizada no Ponto 5 (cinco), o que pode ser
atribuído a uma obra de drenagem de grande porte realizada no local. A presença de óxido de
cálcio (CaO), produto utilizado no preparo de argamassa, contribui para a elevação do pH.
O risco associado aos níveis de pH de águas superficiais reside nos efeitos deste à
fisiologia das várias espécies. Os efeitos indiretos também devem ser considerados, já que, em
determinadas condições, o pH pode contribuir para a precipitação de elementos químicos
tóxicos como os metais pesados (CETESB, 2009). Porém, tanto de acordo com a legislação
federal, quanto pela legislação do Estado, esses valores enquadraram-se nos critérios de
proteção à vida aquática.
De fato, comumente o pH de águas doces permanece em torno da neutralidade, devido
ao sistema de tamponamento inerentes aos níveis de carbonato e bicarbonato em solução
provenientes do CO2. A presença de algas ou macrófitas no ambiente pode influenciar nesse
sistema tampão, ocasionando aumento de acidez ou alcalinidade dos corpos d’água. Quando
ocorre um crescimento dos níveis de fotossíntese, o pH tende a se elevar, devido a utilização
do CO2 no processo. No entanto, os íons carbonato ou bicarbonato presentes no meio aquático
o tampona, resultando em valores de pH em torno de 6,5 (BUCCI, 2014).
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6.3.2 Potencial Redox

Com relação às leituras do potencial redox (Eh), os valores apresentaram mínimo de 133 mV e máximo de 268 mV, o que resultou em elevados coeficientes de variação, até
219%. Os dados obtidos estão representados no Gráfico 2.
Gráfico 2: Boxplots com valores máximos, mínimos, medianos e quartis dos resultados de Eh (n = 6)
obtidos nas amostras de água coletadas na área de estudo.

Fonte: Pesquisa direta.

Os valores obtidos mostram uma redução gradativa dos níveis de potencial redox à
medida que as coletas se distanciam do período chuvoso. As leituras foram realizadas
mensalmente entre os meses de julho e dezembro. Percebeu-se que, à medida que os dias de
coleta se distanciam do período chuvoso, menores são os valores do Eh, o que deve estar
associado à diluição pela água da chuva.
Portanto, uma condição mais redutora do meio está sendo evidenciada pelos valores
negativos encontrados em praticamente todas as coletas. Apenas o ponto 1 (Lagoa da APUC)
apresentou potenciais redox positivos em praticamente todas as leituras. Os valores positivos
encontrados nas primeiras coletas podem estar relacionados à proximidade do período
chuvoso. Porém, para as analises realizadas em um ponto controle com as mesmas
características quanto ao tipo de solo e declividade, obtiveram-se valores entre 130 mV e 154
mV, independente da estação.
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Quando ocorrem níveis de Eh menores que - 200 mV caracteriza-se a fase anaeróbia
de degradação. Nessa etapa o CO2 é utilizado como “aceptor final de elétrons na via
respiratória”, tendo o metano (CH4) como produto final (FIA, et al. 2007). Porém,
praticamente todos os pontos apresentaram níveis de potencial redox redutores, ou seja,
dentro da faixa entre 160 mV e -500 mV como indicado por Bisinoti e Jardim (2004).

6.3.3 Sólidos Totais

No tocante as análises de Sólidos Totais (ST), as concentrações variaram entre 20
mg.

(Ponto 2) e 546 mg.

(Ponto 5), o que resultou em um coeficiente de variação

máximo de 78,85. Os resultados encontram-se no Gráfico 3:
Gráfico 3: Boxplots com valores máximos, mínimos, medianos e quartis dos resultados de ST (n = 6)
obtidos nas amostras de água coletadas na área de estudo.

Fonte: Pesquisa direta.

Percebe-se que as maiores médias encontrados estão associados aos pontos 1 e 5,
correspondentes a Lagoa da APUC e a Lagoa das Timbaúbas. Estes pontos apresentam uma
característica comum, são ambientes lênticos. O fato de se tratar de águas paradas, sem a
presença de escoamento superficial, fora do período chuvoso, é conflitante com estes dados.
Porém, ao considerar os efeitos de ressuspensão de sedimentoe o tipo de solo argiloso, rico
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em ferro, é possível afirmar sobre a influência dos ventos no processo de ressuspensão.
Resultados semelhantes foram encontrados por Azevedo (2014).
Os valores encontrados nos pontos 1 e 5, em duas da coletas estavam acima do que
determina a resolução 357/05 para rios Classe II. O CONAMA determina como valor máximo
permitido de 500 mg/L. Estes resultados podem estar associados a um efluente anaeróbio com
maior quantidade de matéria orgânica ainda em sua forma complexa e sem ter sofrido uma
hidrólise completa, sendo um indicativo dessa característica o aumento da concentração de ST
(TONETTI et al, 2012). No entanto, os valores para ST para o ponto de controle
permaneceram entre 14 mg.

e 24 mg.

.

6.3.4 Sólidos Sedimentáveis

Já os sólidos sedimentáveis, apresentaram valores entre 0 e 6 ml/L. Geralmente
sedimentam-se porções de terra, argila e lodo. As amostras apresentaram baixos volumes de
sólidos sedimentáveis. Os dados estão expostos no Gráfico 4:
Gráfico 4: Boxplots com valores máximos, mínimos, medianos e quartis dos resultados de Sólidos
Sedimentáveis (n = 6) obtidos nas amostras de água coletadas na área de estudo.

Fonte: Pesquisa direta.

Para as análises realizadas no ponto 6 não foram encontrados valores para esse
método. Já os Pontos 1 e 5 (Lagoas da APUC e Timbaúbas), apresentaram os maiores valores
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dentre todos os pontos analisados. Portanto, em geral foram encontrados baixos níveis de
sólidos sedimentáveis. Para o corpo d’água, os sólidos podem causar prejuízos aos peixes e à
vida aquática. Eles podem sedimentar no leito dos rios destruindo organismos que fornecem
alimentos ou, também, danificar os leitos de desova de peixes. Os sólidos também podem
reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, promovendo decomposição anaeróbia
(CETESB, 2009).
Observando os resultados encontrados por Silva (2013), pode-se perceber que as
maiores concentrações de metais pesados estão associadas aos pontos 1, 3 e 5, que foram os
pontos com maiores resultados para sólidos sedimentáveis. Essa correlação também se deve à
ausência de mata ciliar o que favorece o carreamento e formações de sedimento de fundo,
com potencial acumulação de metais pesados.

6.3.5 Oxigênio Dissolvido

Os resultados referentes às análises de Oxigênio Dissolvido (OD) encontram-se no
Gráfico 5.
Gráfico 5: Boxplots com valores máximos, mínimos, medianos e quartis dos resultados de OD (n = 6)
obtidos nas amostras de água coletadas na área de estudo.

Fonte: Pesquisa direta.
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Os resultados de OD tiveram coeficiente de variação máximo 82,10% (Ponto 2), o que
indica grande variação dos dados. Os resultados para o ponto 6 ficaram entre 5,6 e 7,8mg/L,
representando os melhores níveis desse parâmetro. Em 90% das amostras (exceto ponto 6), as
concentrações estavam abaixo do valor mínimo recomendado pela Resolução Conama Nº 357
para águas de classe 2, que é maior que 5 mg/L . Essa condição é comum em ambientes
anaeróbios, predominantes em ambientes poluídos.
Contudo, deve-se considerar que embora o oxigênio dissolvido seja um bom indicador
de poluição, este não deve ser o único fator considerado, visto que sua concentração é afetada
por diversos fatores e não somente pela ação antrópica. Baixos teores de oxigênio dissolvido
também podem ser encontrados em ecossistemas não degradados, como, por exemplo, na
bacia Amazônica (Forsberg et al., 1988; Devol et al., 1995; Richey et al., 1990).
De maneira geral pode-se afirmar que as diminuições dos níveil de oxigênio dissolvido
são causadas pela decomposição da matéria orgânica (oxidação), por perdas para a atmosfera,
respiração de organismos aquáticos, nitrificação e oxidação química abiótica de substâncias
como íons metálicos – ferro (II) e manganês (II), por exemplo (Fiorucci e Benedetti-Filho,
2005).
Nesse aspecto, é importante ressaltar que o Riacho dos Macacos e o Riacho das
Timbaúbas, assim como a maioria dos cursos de água que compoem o sistema de drenagem
natural de Juazeiro do Norte recebem, diariamente, elevadas cargas de poluentes orgânicos e
inorgânicos provenientes de usos domésticos e industriais. Dessa forma, a matéria orgânica,
por exemplo, predominante nas águas residuárias domésticas, pode contribuir para a depleção
de OD nos ambientes estudados ao ser metabolizada por microrganismos aeróbios.
As formas reduzidas de nitrogênio (amônia e nitrogênio orgânico), também
abundantes nas águas residuárias domésticas, exercem demanda de oxigênio durante o
processo de nitrificação. Outro aspecto a ser considerado refere-se à possibilidade de
utilização de oxigênio na oxidação de poluentes inorgânicos provenientes das indústrias de
curtimento de couro e de galvanoplastia.
Estes resultados evidenciam uma influência antrópica negativa aos cursos de água
analisados, intensificada pela ausência de mata ciliar nesses cursos de água. Os resultados
apontam para uma influência antrópica negativa ocasionando deterioração do ecossistema
aquático, que se tornaainda maisvulnerável devido à ausência de mata ciliar. O nível de
oxigênio dissolvido também indica a capacidade, ou incapacidade, de um corpo d’água
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natural em sustentar a vida aquática (BUCCI, 2014), observando a Figura 6, percebe-se as
consequências dos baixos níveis de OD no ponto 5.

Figura 6: Peixes mortos na Lagoa das Timbaúbas (Ponto 5) em Juazeiro do Norte-CE.

6.3.6 Temperatura

As temperaturas variaram entre 25 e 27 graus célsius, tendo em vista que essa variação
é esperada e surge como parte do regime climático regional. A resolução CONAMA 357/05
limita a temperatura em no máximo 40º C, o que aloca os pontos de amostragem na Classe II,
já que estes riachos não estão enquadrados. As leituras de temperatura estão no Gráfico 6. As
medições realizadas no ponto 6 pemaneceram em um patamar mais baixo entre 24 e 25 graus
célsius, o que pode ser atribuído ao horário, cedo da manhã, em que as amostras desse ponto
eram coletadas.
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Gráfico 6: Boxplots com valores máximos, mínimos, medianos e quartis dos resultados de Temperatura (n
= 6) obtidos nas amostras de água coletadas na área de estudo.

Fonte: Pesquisa direta.

6.3.7 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Ao se analisar os resultados de DBO (Tabela 7), verifica-se que todas as concentrações
estavam acima do limite estabelecido pela resolução 357/05 para águas de classe 2 que é de 5
mg O2/L.
De maneira geral, as maiores concentrações de DBO foram obtidas no ponto 3, que
corresponde ao Riacho dos Macacos. Esse resultado corrobora com o obtido para o OD
(Gráfico 6), uma vez que as menores concentrações de oxigênio dissolvido também foram
obtidas no ponto 3.
Essa constatação é preocupante, já que, de acordo com Silva (2013), o sedimento de
fundo do Riacho dos Macacos é predominantemente arenoso, o que o caracteriza como de
baixa microporosidade, podendo favorecer a lixiviação de compostos diversos que venham a
causar poluição em águas subterrâneas (NOVAIS et al., 2007). Também foi o ponto, dentre
todos os pontos analisados por Silva (2013), em que foram obtidas as maiores concentrações
de COT e de Clábil no sedimento de fundo. Ainda de acordo com Silva (2013), o ponto P3
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foi classificado, quanto ao índice de geoacumulação, como extremamente poluído pelo metal
Ag.

Gráfico 7: Boxplots com valores máximos, mínimos, medianos e quartis dos resultados de DBO (n = 6)
obtidos nas amostras de água coletadas na área de estudo.

Fonte: Pesquisa direta.

Em um corpo d’água os valores mais elevados em termos de DBO (Ponto 3) são
provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. O lançamento de altas
quantidades de matéria orgânica pode estar levando à completa extinção do oxigênio na água,
provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática, como mostrado
anteriormente na Figura 4. Um elevado valor da DBO pode estar denunciando um incremento
da microflora presente e interferindo no equilíbrio da vida aquática.
Apenas as concentrações, associados ao ponto 6, permaneceram próximos do limite
estipulado pela resolução 357/05. Os valores no ponto 6 permaneceram entre 7,89 e 15,23
mgO2/L. As medidas descritivas revelaram um coeficiente de variação máximo de 61,0%
(Ponto 1).

54

6.3.8 Demanda Química de Oxigênio (DQO)

Com relação à Demanda Química de Oxigênio (DQO), as concentrações variaram
entre 22,56 e 176,47 mg O2/L (Tabela 9), sendo que as maiores concentrações foram obtidas,
ao longo das coletas, no ponto 3.
Os resultados (Gráfico 8) apresentaram máximo CV (%) de 52,22 %. Nas legislações
referentes ao tema não são estabelecidos limites para a DQO.

Gráfico 8: Boxplots com valores máximos, mínimos, medianos e quartis dos resultados de DQO (n = 6)
obtidos nas amostras de água coletadas na área de estudo.

Fonte: Pesquisa direta.

Outro aspecto a ser considerado é que ao se determinar a relação DQO/DBO (Tabela
4), constata-se que em 90% dos pontos, essa relação foi inferior a 2,5; sugerindo elevada
concentração de material biodegradável.

Tabela 4: Relação DQO/DBO das amostras das águas do pontos de amostragem analisados no sistema de
drenagem do município de Juazeiro do Norte – CE
Pontos de
DQO/DBO
Coletas
1

4,9

1,2

1,2

1,8
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2

1,6

2,1

1,8

2,0

3

1,2

2,0

1,1

1,1

4

1,1

1,1

1,8

1,3

5

2,1

1,5

2,8

1,8

Fonte: Pesquisa direta.

Os valores obtidos nas análises de DQO forão maiores que aqueles encontrados nas
análises de DBO, o que era esperado, pois, sabe-se que a capacidade de oxidação do
dicromato de potássio é superior a que resulta da ação de microrganismos. Os dois parâmetros
são muito utilizados para observar a biodegradabilidade de despejos. Desta forma, os
resultados da DQO de uma amostra serão, na maioria das vezes, superiores aos de DBO.
Como na DBO mede-se apenas a fração biodegradável, quanto mais este valor se aproximar
da DQO, mais biodegradável será o efluente, é o que ocorre com o Ponto 6. Nesse ponto
foram encontrados valores próximos para DBO e DQO.

6.3.9 Teste de Normalidade Shapiro-Wilk, Análise de Variância (ANOVA), Teste de
Médias Tukey, Teste Não Paramétrico Kruskall-Wallis e Regressão Múltipla.

No Gráfico 9 consta o output para o teste de normalidade Shapiro-Wilk, onde são
observados cada um dos pontos de amostragem para os parâmetros de qualidade de água
analisados.
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Gráfico 9: Resultados do teste de normalidade Shapiro-Wilk para as variáveis de qualidade de água.

Fonte: Pesquisa direta.

Os

testes de normalidade são usados para determinar se um conjunto de dados de uma

dada variável aleatória, podem ser bem modelada por uma distribuição normal ou não. Ao se
analisar a distribuição dos dados dos parâmetros pH, Eh, ST, Sólidos Sedimentáveis, OD,
DQO, DBO e Temperatura, verificou-se que os valores obtidos com o teste Shapiro-Wilk
tiveram significância de 0,05 (p-valor < 0,05), apenas nos pontos 4 e 5 (SST), pontos 1 e 3
(Sólidos Sedimentáveis) e os pontos 3 e 1 (OD e DQO, respectivamente). Como os valores de
significância situaram-se acima de 0,05, não é possível rejeitar a hipótese nula, que é a de
normalidade dos dados. Dados semelhantes foram encontrados por Marengoni et al. (2013).
Após as análises descritivas e os testes de normalidade, indicados por Sperling (2005)
como análises preliminares, os dados foram processados quanto à análise de variância
ANOVA, seguindo o método One Way. Obeservando o valor F, sendo esse calculado pela
variância entre os grupos dividida pela variância dentro dos grupos, e observando o pvalor (significância), constatou-se grande diferença entre os pontos. Quanto maior o
valor F, maior a diferença entre os grupos (no nosso caso, a diferença entre os resultados
para os pontos de amostragem).
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Tabela 5: Resultados dos Testes de Análise de Variância (ANOVA) em variáveis de qualidade de água.
Parâmetros

F

Significância

Levene

pH

0,846

0,529

0,000

Eh

1,881

0,130

0,018

Sólidos Totais

9,523

0,000

0,000

Sólidos Sedimentáveis

2,427

0,006

0,004

OD

9,535

0,000

0,019

DQO

5,749

0,001

0,045

DBO

8,270

0,000

0,038

No objetivo de identificar onde estão as causas das diferenças entre os grupo, os dados
foram analisados também quanto às suas médias, o que pode ser observado nos Gráficos 10 a
18.

Gráficos 10 a 18: Comparação de médias dos parâmetros de água por ponto de amostragem.
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Fonte: Pesquisa direta.
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Em todos os gráficos acima, percebe-se que as análises realizadas no ponto 6
destacam-se das demais. Esse resultado deve estar associado ao fato de que no ponto 6 ainda
não são sentidos os efeitos do crescimento urbano, por se tratar de um local ainda distante de
grandes empreendimentos e mesmo de conjuntos habitacionais, o que permitiu que as análises
nesse ponto apresentassem resultados distintos dos demais.
Para os testes Welch e Brown-Forsythe de robustês de igualdade das médias, outro
resultado da análise de variância, foram encontrados valores para significância (p-valor)
próximos a zero, o que permite rejeitarmos a hipótese nula, que é a de igualdade de médias.
Estes resultados representam a existência de diferenças significativas entre as análises dos
parâmetros de água para os diferentes pontos de amostragem.
Com o objetivo de comparar as medianas entre os grupos, foi realizado o teste
Kruskal-Wallis (Tabela 6), indicado para dados não paramétricos. Nesse teste, verificou-se
valores para o p-valor próximos a zero o que implica na rejeição da hipótese nula (para
qualquer nível de significância) em todos os parâmetros analisados exceto pH, Eh e
Temperatura. A partir dos resultados encontrados para esse teste conclui-se pela existência de
diferenças significativas entre os pontos de amostragem.

Tabela 6: Teste Kruskal-Wallis para amostras de água.
pH

Eh

SST

Sedimentaveis

OD

DQO

DBo

Tempera
tura

ChiSqua

8,486

7,898

28,220

22,979

18,944

19,023

20,808

9,270

,131

,162

,000

,000

,002

,002

,001

,099

re
Asy
mp.
Sig.

Fonte: Pesquisa direta.

Posteriormente, utilizou-se da técnica de regressão múltipla, alocando cada parâmetro
como variável dependente. Foram encontrados modelos matemáticos para os parâmetros DBO
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e DQO. Os dois modelos apresentados obtiveram coeficiente de determinação ajustado acima
de 0,7, o que representa uma adequação significativa ao modelo da variáel dependente. Ou
seja, os modelos estam explicando de forma razoável aquelas variáveis selecionadas como
dependentes. Na tabela 7 estão representados os resultados para as regressões lineares dos
parâmetros de água.

Tabela 7: Análise de regressão linear múltipla para amostras de água.
Variáveis Dependentes

DBO

DQO

Constante + Variáveis Dependentes
= 24,767 + 0,065(SST) - 11,181(Sed.) – 0,026(Eh) +
0,558(DQO) – 0,975(Temp.) – 3,791(OD) + 2,604(pH)
= 73,003 + 0,010(SST) + 10,158(Sed.) – 0,067(Eh) +
0,931(DQO) + 0,812(Temp.) + 0,220(OD) - 8,998(pH)

R² ajustado

0,743

0,722

Fonte: Pesquisa direta.

Verificando a regressão utilizando a análise de variância, obteve-se coeficiente de
significância (p-valor < 0) igual a 0,000, tanto para DBO quanto para DQO. Este resultado
sugere, segundo Roy et al. (2014), que a variável dependente está linearmente relacionada
com as variáveis independentes.
Arora e Reddy (2014) desenvolveram modelos para variáveis de qualidade de água em
microbacia urbana, estes indicaram a possibilidade de estar recorrendo a esta técnicas em
diferentes ambientes e condições. Para os modelos encontrados pelos pesquisadores
supracitados foram encontrados R² ajustado igual a 0,67, para o modelo da DBO, e 0,79 para
a equação da DQO.
Vários pesquisadores têm se utilizado das técnicas de regressão como meio para
predição de parâmetros de qualidade de água. Emamgholizadeh et al. (2014) empregaram a
mesma técnica para estimar os parâmetros OD, DBO e DQO no tempo no rio Karoon no Iran,
os coeficientes de determinação ficaram entre 0,66 e 0,89.
Outro requisito para utilização da técnica de regressão múltipla diz que os resíduos
devem estar dispostos em uma distribuição normal. A análise de regressão gera um output
com a informação sobre os resíduos (Gráficos 19 e 20).
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Gráficos 19 e 20: Gráficos da regressão residual padronizada dos parâmetros de água.

Fonte: Pesquisa direta.

6.4 Análise de Agrupamento Hierárquico/Análise de Cluster
O método escolhido para as determinações das medidas de similaridade foi o da distância
Euclidiana ao quadrado (soma dos quadrados das diferenças).Foi adotado oalgoritmode
agrupamento, método Ward (somatotal dos quadrados dos desvios de cada objeto emrelação à
medida do grupo onde o mesmo foi inserido). A opção de se utilizar tais métodos está
embasada na sua adequação aos estudos de qualidade de água demonstrada por diversos
pesquisadores, tais como Souzaet al (2014), Fontenele et al. (2011) eJosé (2013).O resultado
da análise foi apresentado na figura 3 (a seguir) na forma de um dendrograma, para a
identificação dos agrupamentos.
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Figura 2: Dendograma da análise de Clusters dos cinco pontos amostrais e do ponto de controle para as
análises de águas superficiais do Riacho dos Macacos em Juazeiro do Norte-CE.

Baseando-se na primeira grande variação dos coeficientes reescalonados de
agrupamento determinou-se o ponto ótimo de corte, como mostra a figura 3. A escolha do
ponto ótimo delimitou quatro grupos homogêneos. O grupo 1 foi composto por todas as
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coletas realizadas no ponto de controle (Ponto C c1, Ponto C c2, Ponto C c3 e Ponto C c4),
amostras da primeira coleta dos pontos 1, 2 e 4, além de duas amostras da segunda coleta dos
pontos 4 e 5. O grupo 2 formou-se das amostras correspondentes aos pontos 2, 3 e 4, com
exceção de duas coletas do ponto 5 (coletas 4 e 6) que também compuseram esse grupo. Já o
grupo 3 foi formado por apenas duas coletas dos pontos 1 (coleta 2) e 5 (coleta 1). Por último,
o grupo 4 teve apenas coletas do ponto 1 e 5.
O grupo 1 está caracterizado pela presença de todas as amostras referentes ao ponto de
controle, o que indica amostras com níveis de qualidade maior. A presença de amostras não
relativas ao ponto de controle pode estar associado à proximidade com o período chuvoso, já
que se tratam das primeiras coletas realizadas (primeira ou segunda coleta). Isto acontece
porque, segundo Andrade et al. (2005), apesar da estação úmida em regiões semiáridas ser
concentrada em períodos curtos, a mesma influencia diretamente na variação da qualidade das
águas superficiais. O que ocasiona, em amostras relacionadas a este período, diluição da
poluição e maiores valores de OD.
No grupo 2 englobou todas as amostras onde se verificou escoamento superficial, ou
seja, todas as amostras dos pontos 2, 3 e 4.Com exceção das duas amostra do ponto 4
presentes no primeiro grupo já discutidas anteriormente, o grupo 2 reuniu os pontos com os
menores níveis de qualidade e que ainda possuem velocidade de escoamento. Os próximos ou
iguais a zero (coletas do ponto 3) de OD, os elevados níveis de DBO e DQO, são
compartilhados por todas as amostras desse grupo que corresponde a 50% das amostras
realizadas. No trecho correspondente aos pontos do grupo 2 são encontradas várias fontes de
poluição pontuais provenientes de esgoto doméstico como indicam os valores das análises de
matéria orgânica.
No tocante aos grupos 3 e 4, estes foram formados por coletas realizadas nos
pontos 1 e 5 que correspondem às lagoas da APUC e da Timbaúbas, onde não há escoamento
superficial fora do período de precipitação. A similaridade entre os dois pontos é indicada na
Figura 02, mas também é perceptível pelas características físicas comuns a ambos. A ausência
de mata ciliar, localização em área urbana, lançamentos de esgotos in natura, águas
estacionárias, são realidades compartilhas nos grupos 3 e 4.
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6.5 Análise Fatorial/Análise do Componente Principal (AF/ACP)

Tratando da análise fatorial do componente principal (AF/ACP), a primeira análise
realizada foi de interdependência entre as variáveis, para verificar a adequabilidade do
conjunto de variáveis ao procedimento estatístico. Foi realizada observando-se o
comportamento dos elementos da matriz de correlação fora da diagonal principal e o teste de
adequacidade (KMO > 0,5). O teste (KMO) aplicado ao modelo apresentou um índice igual a
0,535, o que demonstra que o modelo pode ser aplicado sem restrições, cujas limitações
ocorrem quando KMO < 0,5, quando o teste passa a serconsiderado inadequado (GIRÃO et
al, 2007).O teste de esfericidade de Bartlett apresentou significância igual a 0,000 (<0,1), o
que possibilita a adequação do método de AF/ACP ao conjunto de dados analisados. A matriz
de correlações de Spearman para os parâmetros análisados em amostras de água superficial e
sedimento de fundo estão apresentados na Figura 7:
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Figura 7: Matriz de correlações para os parâmetros analisados em amostras de água superficial e
sedimento de fundo.

Fonte: Pesquisa direta.

Em estudo realizado no rio urbano Can Tho, no Viatnã, Ozaki et al. (2014)
encontraram correlações positivas significativas entre a DBO e a DQO. Dalla Vecchia et al.
(2015), em pesquisa realizada no rio dos Sinos, Brasil, também não encontrou correlações
significativas entre o pH e as demais variáveis analisadas. Já as correlações encontradas entre
as variáveis COT e C-lábil justificam-se por fazerem parte da matriz orgânica diferindo nas
frações e disponibilidade.
Para determinação das componentes utilizou-se da relação entre os fatores e as
variáveis individuais que é definida pela matriz das componentes. Esta matriz é obtida na fase
de extração, decorrente dos valores atribuídos ao fator. Em geral, os fatores que compõem a
matriz apresentam valores de difícil interpretação. Esta limitação foi superada pelo
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procedimento de transformação ortogonal (rotação da matriz dos pesos fatoriais), gerando
uma nova matriz, de mais fácil interpretação.
Este procedimento de rotação da matriz das componentes maximiza a variância entre
os fatores, alterando a raiz característica sem afetar a proporção da variância total explicada
pelo conjunto (HAIR JUNIOR et al., 2005). Efetuada a rotação, os parâmetros de qualidade
de água passam a apresentar pesos próximos a um ou a zero, o que elimina valores
intermediários que dificultam a interpretação dos fatores.
O modelo de rotação ortogonal Varimax foi adotado devido sua facilidade de
interpretação e emprego frequente em estudos de qualidade de água e processos hidrológicos
(GIRÃO et al, 2007; HELENA et al., 2000; ANDRADE et al., 2003; PALÁCIO, 2004). Na
Tabela 8 têm-se os pesos dos fatores das matrizes transformadas, que representam a relação
entre componentes e variáveis (parâmetros).
Tabela 8: Peso dos fatores para os cinco pontos amostrais e ponto de controle, transformadospela rotação
Varimax.

Pesos dos fatores Varimax
CP1

CP2

CP3

pH

-0,224

-0,124

0,803

Eh

-0,669

0,511

-0,059

SST

0,202

0,824

0,020

Sól. Sed.

-0,045

0,895

0,018

OD

-0,327

-0,152

-0,583

DQO

0,893

0,221

0,081

DBO

0,883

0,065

0,183

Temperatura

0,345

0,026

0,693

Fonte: Pesquisa direta.
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Os valores elevados dos pesos fatoriais, em módulo, indicam as variáveis mais
significativas em cada componente. Para a primeira componente (CP1) o modelo mostrou que
as variáveis mais significativas na qualidade de água superficiais foram, DQO e DBO. Esse
resultado indica a influência de poluição difusa, tais como o escoamento superficial das áreas
agrícolas e esgoto doméstico e industrial lançado nos cursos d’água (ANDRADE et al, 2007).
Na segunda componente (CP2) as variáveis de maior peso foram os SST, Sólidos
Sedimentáveis e Eh, correspondendo aos aspectos de erosão com influência do processo de
antropização, lixiviação do solo, além do lançamento de águas residuárias. A componente de
número três (CP3) uniu os parâmetros pH, Temperatura e OD, este grupo se relaciona
também com o lançamento de águas residuárias nos corpos d’água. As três componentes CP1,
CP2 e CP3 explicam 81,051% da variância total dos dados, com valores de 35,735%,
27,659% e 17,656%, respectivamente, o que corresponde a quanto cada componente explica
da variância dos dados. A formação das componentes também pode ser visualizada através do
gráfico abaixo (Figura 7).

Figura 8: Gráfico dos componentes principais com rotação espacial Varimax.

7 Caracterização do Solo e Sedimento de Fundo

As análises das amostras de solo para o pH apresentaram valores que variaram entre
5,07 no ponto 5 e 7,99 no ponto 3. As medidas de desvio padrão e CV%, foram iguais a 0,64
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e 9,11%, respectivamente. Já com relação às amostras de sedimento de fundo, o pH variou de
5,45 no ponto 1 a 8,15 no ponto 3. O desvio padrão e o CV% (0,48 e 6,5%) demonstram a
baixa variação dos dados com relação à média de 7,13. Estes resultados podem ser observados
nos Gráficos 21 e 22.

Gráficos 21 e 22: Boxplots com valores máximos, mínimos, medianos e quartis dos resultados de pH (n =
6) obtidos nas amostras de solo e sedimento de fundo.

Fonte: Pesquisa direta.

A maior porcentagem das amostras de solo e sedimento de fundo apresentaram pH
ligeiramente superiores a 7,0, o que está de acordo com a resolução 357. Dentre as amostras
de solo, 41,2% apresentaram pH tendendo à acidez (<7,0), enquanto nas amostras de
sedimento este percentual foi de 35,3%. Porém, o ponto 1 (Lagoa da APUC) registrou valores
inferiores a 7,0 em praticamente todas as coletas (5 das 6 realizadas). Já o ponto 5 (Lagoa das
Timbaúbas) apresentou valores inferiores a 7,0 em 66,6% das análises, considerando análises
de solo e sedimento.
Com relação aos valores do potencial redox nas amostras de sedimento e solo,
obtiveram-se valores entre -165 mV e 183 mV. Devido a essa variação dos dados o desvio
padrão ficou em 91,9 e a média aritmética em -22,5 mV. Observou-se que em 70,6% das
análises amostras de sedimento o potencial redox registrado foi negativo.
Zhenget al. (2008) afirmam que mais de 90% dos metais pesados, que são elementos
extremamente tóxicos, carreados no ecossistema aquático estão ligados ao material
particulado e aos sedimentos. Tento em vista a presença de metais pesados no trecho em
estudo, conforme citado por Silva (2013), as elevadas variações do Eh, podem fazer com que
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este material seja disponibilizado novamente para a biota aquática. De acordo com Zoumis et
al. (2001), a mudança do potencial redox nos sedimentos é um dos fatores mais importantes
no controle da mobilidade dos poluentes.
Os menores valores para o potencial de redução foram registrados no ponto 2 (-143
mV) e no ponto 3 (-165 mV). Além disso, todos os valores de Eh nesses pontos foram
negativos. O ponto 5 também apresentou apenas valores negativos para o potencial de
redução, porém os valores desse ponto permaneceram mais próximos da neutralidade, entre -5
mV e -89 mV.
Com relação às concentrações de matéria orgânica (COT e C-lábil) nas amostras de
solo (Figura 4), verificou-se que os dados de COT variaram entre 4,96 g/kg (ponto 4) e 33,56
g/kg (ponto 1), apresentando CV(%) máximo de 67,7% . Esse resultado sugere
heterogeneidade entre os dados. Essa dispersão pode ser atribuída aos diferentes níveis de
antropização ao longo dos pontos de coleta, uma vez que estão todos localizados na zona
urbana.

Figura 9: Resultados das análises de COT e C-lábil para amostras de solo no município de Juazeiro do
Norte-CE.

Os resultados das análises de C-lábil para amostras de solo variaram de 0,11 g/kg no
ponto 2 (2ª coleta) até 4,92 no ponto 3 (6ª coleta). O CV% foi de 75,4%, o que reforça a
hipótese de diferentes níveis de antropização. Ludwig et al. (2002) afirmaram que a
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estabilidade da matéria orgânica depende não apenas da quantidade do material orgânico, mas
também da qualidade, do clima e das propriedades do solo.
As variações observadas, tanto nas análises de COT quanto nas de C-lábil, podem ser
explicadas pelo elevado nível de antropização da área de estudo, pela disposição inadequada
de resíduos sólidos, além de criações de bovinos e suínos nas proximidades do rio (pontos 2 e
3). A diferença percebida entre as leituras de COT e C-lábil, indica a presença de compostos
orgânicos de difícil biodegradação Resultado semelhante foi obtido por Silva (2013).
Todas as análises de solo realizadas no ponto 6 resultaram em valores de COT e Clábil próximos entre si. O COT variou de 1,33 a 1,95g/kg, já o C-lábil permaneceu entre 0,45
e 0,66, o que pode ser atribuído a presença predominante, no ponto de controle, de compostos
orgânicos de fácil biodegradação.
Com relação aos resultados de COT e C-lábil para as amostras de sedimento, a Figura
05 ilustra o comportamento obtido ao longo das campanhas. Para o COT foram obtidos
valores entre 3,73 (ponto 4) e 29,34 g/kg (ponto 5), o que resultou no desvio padrão de 8,42 e
CV% de 52,48%. O desvio padrão e CV% para as análises de C-lábil foram 1,27 e 66,4%,
respectivamente, com valores entre 0,20 e 4,68 g/kg.

Figura 10: Resultados das análises de COT e C-lábil para amostras de sedimento de fundo no Riacho dos
Macacos no município de Juazeiro do Norte-CE.

Observa-se uma elevada diferença entre os resultados dos dois parâmetros, onde
apenas as amostras do ponto de controle apresentaram diferenças menores entre os parâmetros
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COT e C-lábil. Porém algumas amostras do ponto 4 (coletas 1 e 4) também revelaram
diferenças menores entre os parâmetros.
Segundo Melo (2014), os níveis de COT e C-lábil, estão diretamente relacionados com
os tipos de resíduos orgânicos depositados no local. Para cada tipo de resíduo orgânico
relaciona-se uma faixa de COT e C-lábil. Observando os valores encontrados nas análises e os
intervalos encontrados por Melo (2014), percebe-se que os dados são compatíveis com os
resíduos orgânicos dos tipos: esterco bovino, esterco de galinhas, composto orgânico, material
húmico e lodo de esgoto.
Os resultados das análises de solo e sedimento foram testados pelo método de ShapiroWilk quanto à normalidade e significância. Estes resultados estão representados no Gráfico
23.

Gráfico 23: Resultados do teste de normalidade Shapiro-Wilk em amostras de sedimento de fundo.

Fonte: Pesquisa direta.

Percebe-se que apenas as leituras de pH para o ponto 1 permaneceu com p-valor
menor que 0,05, portanto não se pode rejeitar a hipótese nula, que é a de normalidade dos
dados. No tocante as análises de solo, os dados também foram testados pelo método ShapiroWilk. Os resultados do teste de normalidade para amostras de solo podem ser observados no
Gráfico 24.
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Gráfico 24: Resultados do teste de normalidade Shapiro-Wilk em amostras de solo.

Fonte: Pesquisa direta.

Os dados de solo e sedimento foram submetidos à análise de variância (ANOVA One
Way), além do teste de médias para identificação dos grupos responsáveis pela maior variação
dos dados. A Tabela 9 apresenta os resultados do teste de variância.
Tabela 9: Resultados dos Testes de Análise de Variância (ANOVA) em variáveis de qualidade de solo e
sedimento de fundo.
Parâmetros

F

Significância

Levene

pH*

4,306

0,000

0,050

Eh*

18,422

0,001

0,052

COT*

8,566

0,000

0,020

C-Lábil*

5,612

0,001

0,010

pH

1,294

0,295

0,047

COT

6,356

0,000

0,003

C-Lábil

9,709

0,000

0,004

*Sedimento de Fundo
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Fonte: Pesquisa direta.

Os Gráficos 25 a 32 apresentam os resultados do teste das médias para cada parâmetro
em cada ponto de amostragem.
Gráficos 25 a 32: Comparação de médias dos parâmetros de solo e sedimento de fundo por ponto de
amostragem.
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Fonte: Pesquisa direta.

Analisando os resultados do teste de médias, observa-se que o ponto 6 obteve valores
que se destacaram dos demais pontos. Nas análises de COT e C-Lábil, tanto para o solo
quanto para o sedimento, o ponto 6 foi o que apresentou as menores médias. Juntamente com
as considerações feitas acerca das diferenças entre os valores de COT e C-Lábil para o ponto
6, percebe-se a diferenciação deste ponto em detrimento dos demais, podendo este ser
utilizado como ponto controle em pesquisas posteriores.
Com relação ao teste de Kruskal-Wallis, os resultados encontram-se na Tabela 10 e
permitem concluir pela existência de diferenças significativas entre os dados obtidos, para
variáveis de sedimento e de solo.
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Tabela 10: Teste Kruskal-Wallis para amostras de sedimento de fundo e solo.

pH*
ChiSquare
Asymp.
Sig.

17,807

,003

Eh*

COT*

C-Lábil*

pH

COT

C-Lábil

20,953

19,697

19,315

18,944

19,023

,001

,001

,003

,156

,001

20,808

,000

*Sedimento de fundo.
Fonte: Pesquisa direta.

Foi realizada a técnica de regressão múltipla para os resultados de sedimento e de solo,
porém apenas os parâmetros COT e C-Lábil, apresentaram razoave adequação ao modelo. Os
demais parâmetros, enquanto variáveis dependentes somente apresentaram coeficientes de
determinação inferiores a quatro. Na tabela 11 estão representados os resultados para as
regressões com os parâmetros COT e C-Lábil em amostras de sedimento.

Tabela 11: Análise de regressão linear múltipla para amostras de sedimento de fundo.
Variáveis Dependentes

Constante + Variáveis Dependentes

R² ajustado

COT

= 3,913 + 0,236(pH) – 0,016(Eh) + 5,368(C-Lábil)

0,803

C-Lábil

= 1,770 – 0,270(pH) – 0,001(Eh) + 0,126(COT)

0,789

Fonte: Pesquisa direta.

A distribuição normal dos resíduos pode ser verificada nos Gráficos 33 e 34.
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Gráficos 33 e 34: Gráficos da regressão residual padronizada dos parâmetros de sedimento.

Fonte: Pesquisa direta.

Vários pesquisadores utilizaram de técnicas de regressão para conseguir prever o
comportamento de certos parâmetros com o passar do tempo. Trabalhos como os de Nocita et
al. (2014), Havaee et al. (2014) e Norgaard (2014), demonstram a importância destas técnicas
de regressão na busca por modelos confiáveis. Estes devem estar ajustados para que possam
servir de alicerce para estimar cenários futuros, antecipando soluções para os problemas
ambientais nos diferentes recursos naturais.
As análises de clusters para as amostras de solo dos pontos de estudo, também
utilizaram o método Ward com padronização dos dados pelo método Z-scores. O resultado
desta análise está exposto na figura 11.
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Figura 11: Dendograma da análise de Clusters dos cinco pontos amostrais e do ponto de controle para as
análises de solo em Juazeiro do Norte-CE.

O ponto de corte para as análises de solo formou cinco grupos. No grupo 1 agruparamse todas as análises realizadas no ponto de controle além de duas coletas (2ª e 3ª) do ponto 2 e
uma coleta (2ª) referente ao ponto 4 e uma do ponto 5 (6ª coleta). O que demonstrou boa
similaridade entre os dados obtidos para o ponto de controle, o pH oscilou em uma pequena
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faixa, de 6,87 a 7,04. As referidas coletas dos pontos 2, 4 e 5, apresentaram as menores
diferenças entre os valores de COT e C-lábil juntamente com as análises no ponto de controle,
como pode ser visto na figura 09.
O grupo 2 foi o maior grupo formado e pode ser dividido em três subgrupos. No
primeiro subgrupo estão reunidas as coletas 2ª, 3ª e 4ª do ponto 5, além da 1ª coleta do ponto
3 e da 6ª coleta do ponto 2. Estas análises do ponto 5 apresentaram distâncias entre os valores
de COT e C-lábil variando entre 10,58 e 17,78 o que também foi verificado para a coleta do
ponto 3 (14,28) e do ponto 2 (11,19).
O segundo subgrupo (do grupo 2) foi formado por quatro coletas (3ª, 4ª, 5ª e 6ª) do
ponto 4 e duas do ponto 2 (coletas 4ª e 5ª).A relação existente entre os pontos com velocidade
de escoamento superficial presentes nesse subgrupo, corroborou com os resultados
encontrados para análises de águas superficiais e sedimentos de fundo. O terceiro subgrupo
foi formado por duas coletas (4ª e 5ª) do ponto 3, a 5ª coleta do ponto 5 e a 6ª coleta do ponto
1. A variação na diferençaentre os valores de COT e C-lábil para esse subgrupo ficou no
intervalo de 3,58 a 8,61. Este resultado representa uma diminuição na quantidade de
compostos orgânicos de difícil biodegradaçãoem comparação com os demais subgrupos do
grupo 2.
Já o grupo 3 foi formado pelas primeiras coletas realizadas nos pontos 2, 4 e 5. Este
grupo foi caracterizado pelas menores leituras de pH dentre todas as amostras de solo, sendo
iguais a 5,52 (ponto 2), 5,91 (ponto 4) e 5,07 (ponto 5). No grupo 4 estão as coletas 2ª e 4ª do
ponto 1 e a 6ª coleta do ponto 3, que estão agrupadas devido terem sido apresentado os
maiores valores para o C-lábil como mostra a figura 4.
No tocante ao grupo 5 foram reunidos os pontos que apresentaram a maior diferença
entre os valores de COT e C-lábil além dos maiores níveis de COT, como pode ser verificado
através da figura 4. Ficaram neste grupo as coletas 1ª, 3ª e 5ª do ponto 1 e as coletas 2ª e 3ª do
ponto 3. As diferenças nas análises de matéria orgânica para esse grupo ficaram entre 20,05 e
31,54. Este resultado evidencia a presença de compostos orgânicos de difícil biodegradação
nos pontos 1 e 3.
As análises de agrupamento hierárquico, para as amostras de sedimento de fundodo
riacho dos macacos, foram realizadas também utilizando o método Ward com padronização
dos ados pelo método Z-scores. O resultado desta análise está exposto na figura 12 a seguir:
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Figura 12: Dendograma da análise de Clusters dos cinco pontos amostrais e do ponto de controle
para as análises de águas superficiais do Riacho dos Macacos em Juazeiro do Norte-CE.

A partir da escolha do ponto ótimo de corte, determinado a partir das diferenças entre
os coeficientes de aglomeração, formaram-se cinco grupos. Todas as análises realizadas no
ponto e controle agruparam-se no grupo 1, o que pode ser explicado pelos baixos valores de
COT e C-lábil evidenciados na figura 06. Além disso, os valores de pH e potencial de redução
para este ponto não apresentaram grande variações, como foi verificada no demais pontos. Os
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valores de pH no ponto de controle variaram entre 7,21 e 7,86, enquanto o potencial de
redução variou de 152 mV a 183 mV, apresentando os maiores valores para o Eh dentre todos
os pontos analisados.
O grupo 2 foi formado por praticamente todas as amostras do ponto 4, exceto a 2ª
coleta, além das coletas 2 e 3 do ponto 1 e a coleta 3 do ponto 5. As amostra realizadas no
ponto 4 foram as que mais se aproximaram da neutralidade no parâmetro pH, seus valores
oscilaram entre 6,55 e 7,30. Outro fator que explica o agrupamento das amostras do ponto 4
pode ser observado na figura 5, refere-se as diferenças entre os valores de COT e C-lábil.
Apenas as amostras no ponto de controle apresentaram diferenças menores que as do
ponto 4 nas análises de matéria orgânica. A presença de amostras do ponto 1 e 5 no grupo 2
também pode ser entendida pela observação, na figura 5, das diferenças entre os resultados de
COT e C-lábil.Assim como nas análises de águas superficiais, os pontos 1 e 5 começam a
demonstrar similaridade também nas amostras de sedimento.
O grupo 3 foi formado por duas coletas (4ª e 5ª) do ponto 1, quatro coletas (2ª, 3ª, 5ª e
6ª) do ponto 2, três coletas (3ª, 5ª e 6ª) do ponto 3, uma coleta do ponto quatro (2ª) e três
coletas do ponto 5 (4ª, 5ª e 6ª). Este grupo, visivelmente heterogêneo, reuniu as amostras que
apresentaram níveis intermediários para a diferença entre os resultados de COT e C-lábil. O
relacionamento em um único grupo, de quatro dos cinco pontos estudados, demonstra a
ligação existente entre todos os trechos do riacho dos macacos. Mesmo os pontos 1 e 5
representando duas lagoas, estas se relacionam com os demais pontos através do escoamento
superficial ocasionado pelas chuvas.
Já o grupo 4 foi composto pela 6ª coleta do ponto 1, pela 1ª coleta do ponto 5, três
coletas (1ª, 2ª e 4ª) do ponto 3, duas coletas (1ª e 2ª) do ponto 5. Nesse grupo reuniram-se as
amostras com maior diferença entre as análises de matéria orgânica, além de serem as que
apresentaram os maiores valores de pH e os menores de potencial de redução. Por último, o
grupo 5 foi formado apenas pela primeira coleta do ponto 1, que somente apresentou uma
baixa similaridade com o grupo 4.
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CONCLUSÕES

A análise dos resultados leva a conclusão de que o riacho dos Macacos encontra-se em
estado de degradação avançado. Os parâmetros de qualidade de águas superficiais revelaram
condições extremamente nocivas à vida aquática neste corpo hídrico. Os valores próximos a
zero para o oxigênio dissolvido e as elevadas variações nos resultados dos parâmetros DBO e
DQO, confirmam a influência antrópica negativa no na qualidade das águas da bacia.
Os parâmetros analisados no solo e no sedimento de fundo também corroboram com a
afirmação de degradação do riacho dos macacos. As grandes diferenças entre os resultados
encontrados para o COT e o C-lábil, denunciaram a presença de compostos de difícil
biodegradabilidade. A existência destes compostos é uma das consequências das ações
antrópicas sobre os recursos naturais.
A análise de variância e os testes de médias permitiram identificar as similaridades e
diferenças existentes entre os diferentes trechos do riacho dos Macacos. Os pontos de coletas
correspondentes à lagoa da APUC e a lagoa das Timbaúbas, apresentaram grande
similaridade. As análises constataram diferenças significativas entre os valores encontrados
nos diferentes pontos de amostragem.
A análise fatorial do componente principal (AF/ACP) permitiu identificar, dentre
todos os parâmetros de qualidade de água, quais são mais significativos em termos capacidade
de explicação da variância dos dados. Esta análise permite a redução do número de
parâmetros analisados o que representa uma redução de custos para execução das análises.
Os mapas contendo a delimitação da área da bacia em conjunto com os aspectos de
morfometria informam sobre a baixa propensão a enchentes. Já o mapa de uso e ocupação do
solo revelou a concentração da área urbana na área da microbacia do riacho dos Macacos.
Conclui-se que, atividades relacionadas ao crescimento urbano desordenado no
município de Juazeiro do Norte, não consideram a importância com conceito de
sustentabilidade. As ações sem planejamento, que não prezam pela preservação do meio
ambiente, têm imposto uma grande pressão sobre os recursos naturais, em especial o riacho
dos macacos. Os resultados nocivos dessa pressão estão sendo expostos por diversos
pesquisados e se manifestam nas águas superficiais, no solo e no sedimento.
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Ações coordenadas entre os órgãos gestores e o meio acadêmico devem ser
valorizadas para que ações de natureza sustentável possam ser viabilizadas. Apenas com um
esforço conjunto entre sociedade, esfera pública e universidade, pode oferecer os meios para
reverter a realidade vista no município de Juazeiro do Norte-CE
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