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RESUMO

A manutenção da vida no planeta só é possivel por meio da oferta de água. A humanidade desde os
tempos remotos estabelece uma íntima relação com os recursos hídricos,critério decisivo no que se refere
a decisão da fixação do homem em um espaço determinado. Embora essa relaçao seja tão especial e
antiga o homem de depender desse valioso recurso para viver e desenvolver-se economicamente, ele polui
e o utiliza de forma não adequada, como com todos os recuros naturais a seu alcance. Assim este estudo
mostra a importância de se realizar monitoramentos constantes da qualidade da água, a fim de promover
um consumo de água com qualidade.
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ABSTRACT

The maintenance of life on the planet is only possible through the water supply. The humanity since time
immemorial establishes an intimate relationship with water resources, determining factor as regards the
decision of keeping people in a given space. Although this relation is so special and old man to depend on
that valuable resource to live and develop economically, it pollutes and uses it not proper, as with all
natural recuros at your fingertips. Thus, this study shows the importance of carrying out regular
monitoring of water quality in order to promote the consumption of water quality.
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INTRODUÇÃO

O uso indiscriminado dos recursos hídricos ocasionou a situações de poluição e contaminação dos
mananciais, o que causa redução desse recurso, caracterizando-se em muitas situações como escassez
hídrica. A escassez hídrica apresenta-se em dois aspectos, quantitativo e qualitativo. Em relação ao
primeiro, a demanda é superior à disponibilidade hídrica temporal e espacial, não sendo, portanto,
suficiente para as necessidades relativas ao crescimento populacional, desenvolvimento econômico e
tecnológico, agravando-se com o uso irracional e condições climáticas desfavoráveis em algumas regiões,
como o Nordeste brasileiro.

Dessa forma, a demanda crescente de água para os usos múltiplos, torna a gestão dos recursos hídricos
imprescindível para atender as necessidades dos usuários. A gestão da água implica em conhecer a
disponibilidade hídrica temporal e espacialmente, contudo antes de propor estratégias de melhoria para a
gestão dos recursos hídirocs é necessário avaliar a qualidade da água de diferentes áreas de uma bacia
hidrográfica.

O conhecimento sobre o comportamento das características químicas, físicas e biológicas dos corpos
hídricos são necessários, uma vez que para o processo de gestão das bacias hidrográficas, as informações
são fundamentais para a elaboração de planos e políticas que possam garantir o fornecimento de água,
atendendo de forma adequada aos múltiplos usos.

A qualidade da água de rios e lagos está relacionada com as características físicas, químicas e biológicas
intrínsecas de cada bacia hidrográfica. A configuração do espaço físico e a forma de ocupação humana
provocam alterações na dinâmica de nutrientes e matéria orgânica que atingem o corpo hídrico, fatores
esses que influenciam diretamente todo o ecossistema. Nesse sentido programas de monitoramento são
essenciais para o conhecimento sobre a dinâmica e comportamento hidrológico e da qualidade da água de
uma bacia hidrográfica.

O monitoramento deve ser visto como um processo essencial á implantação dos instrumentos de gestão
das águas, já que permite a obtenção de informações estratégicas, acompanhamentos das medidas
efetivas, atualização do banco de dados e atualização das decisões.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Lacerda (2003), o ser humano ao longo de sua história, transforma o ambiente em que se
encontra para atender as suas necessidades e expectativas, e esta ação é constante e de forma
permanente, e assim ele consegue sobreviver em áreas inóspitas, como é o caso do nordeste brasileiro.

A população mundial cresce de modo assustador, exigindo maior demanda dos
recursos hídricos, e também porque o descaso como é tratado resulta em notável
diminuição da água potável disponível no planeta. (VIEGAS, 2012, p.12)

Salati (2006) destaca que tanto qualidade e quantidade da água podem ser alteradas decorrentes das
causas naturais e antrópicas. E as alterações que o homem realiza na água são caracterizadas em:
desmatamentos, mudanças do uso do solo, os projetos de irrigação e a construção de barragens.

As gerações vindouras terão as mesmas necessidades fundamentais que as
nossas para a sua manutenção, embora provavelmente desenvolvam técnicas

Pág.2/9



mais adequadas para o manejo e utilização dos recursos hídricos. A combinação
de várias formas de exploração dos recursos naturais e de seus efeitos sobre o
meio ambiente transformou o planeta no século XX, se em seu inicio, a sociedade
industrial acreditava ter a sua disposição fontes ilimitadas de energia, em suas
três últimas décadas ficou evidente que o padrão de produção ambiental
invibializaram no médio e longo prazo. (SANTOS, 2010, pg.186)

Pode-se compreender que toda a atividade do ser humano que modifique o balanço hídrico e
automaticamente influencia na disponibilidade da água. O antropismo ajuda a melhorar a oferta de
recursos hídricos, modificando o período de residência da água de superfície nos ecossistemas, podem-se
notar estas alterações nas construções de açudes, represas e nas hidrelétricas. Mas também existem as
intervenções que não trazem apenas benefícios, como por exemplo, a falta de controle na agricultura da
erosão, que afeta o recurso hídrico, uma vez que aumenta o escorrimento superficial levando solos que
consequentemente leva ao assoreamento de rios, lagos e represas. Estas atividades antrópicas, junto com
o desenvolvimento industrial e a urbanização degradam a qualidade dos recursos hídricos. (SALATI, 2006)

Dentre os 16 tipos de impacto antrópico apresentado por Tundisi et al. (2002), no ambiente estudado
foram registrados cinco: remoção de mata ciliar, deterioração das margens, eutrofização excessiva,
alterações na flutuação do nível da água e alteração nas condições química e física das águas.

Ressalta-se que muitos problemas climáticos, tem origem antrópica, um exemplo são as concentrações de
gases (gás carbônico, metano, óxido de nitrogênio e os clorofluorcarbonos (CFCs)), que podem produzir o
aquecimento da atmosfera. Outras consequências do antropismo são a diminuição dos estoques de água
das geleiras, aumento da umidade do ar em algumas regiões, aumento do número de tufões e furacões,
bem como a variação da quantidade e da qualidade de água potável nas regiões litorâneas em decorrência
da alteração do nível do mar. (SALATI, 2006).

No processo interativo do homem com a natureza perpassa uma linha progressiva
de fatos históricos, onde o homem primitivo primeiramente um consumidor,
exercia ações de adaptabilidade aos fenômenos naturais.... a criação de um
mundo em que a elaboração e aplicação da sapiência acumulada determinassem
a esse ser racional a capacidade de tomar para si a responsabilidade dos limites
da sua própria sobrevivência... ao colocar que o ser humano, dentro do processo
de evolução, dominou os mares, conquistou novas terras, desenvolveu a ciência e
a técnica, inventou a máquina, construiu a máquina e gerou uma civilização
caracterizada pelo constante crescimento econômico e tecnológico. A
incorporação dessa postura de dominação sobre o meio natural fez com que o
homem civilizado se defrontasse com problemas advindos da destruição dos
recursos naturais em proporções nunca imaginadas. (LACERDA, 2003, p.17).

Para Magalhães (2007), a água é significativamente um fator estruturador do espaço e condicionador da
localização e da dinâmica das atividades antrópicas, por ser um fator preponderante nas estratégias no
desenvolvimento e expansão dos povos, por este fator a atual situação de escassez hídrica, em qualidade
e quantidade, levou a criar novas exigências na integração de esforços na gestão racional dos usos da
água. Até porque pressões antrópicas que existem em uma bacia provocam alterações na dinâmica
hidrossedimentológica, levando a erosão, aumentando a carga de sedimentos, comprometendo
concomitantemente a quantidade e qualidade da água para os seus múltiplos usos.

O Nordeste tem a terceira colocação em superfície entre as bacias hidrográficas brasileiras, mesmo assim
ele não é significativa em reservas hídricas, por conta de seu clima, vegetação, solo e geologia, com uma
representação de apenas 3% do total no Brasil. Somando a uma região muito vasta, pobre e populosa,
aumenta o problema com a escassez do recurso hídrico, tornando o Nordeste brasileiro uma das áreas
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mais degradadas do país com grande número de áreas em desertificação. (LACERDA, 2003).

A qualidade da água de uma bacia hidrográfica pode ser influenciada por diversos fatores e, dentre eles,
estão o clima, a cobertura vegetal, a topografia, a geologia, bem como o tipo, o uso e o manejo do solo da
bacia hidrográfica.

Segundo Arcova et al. (1998), os vários processos que controlam a qualidade da água de determinado
manancial fazem parte de um frágil equilíbrio, motivo pelo qual alterações de ordem física, química ou
climática, na bacia hidrográfica, podem modificar a sua qualidade.

A quantidade e a qualidade de água das nascentes de uma bacia hidrográfica podem ser alteradas por
diversos fatores, destacando-se, a declividade, o tipo de solo, o uso da terra, principalmente nas áreas de
recarga. Assim faz-se necessário o estudo das interações dos recursos e das ações antrópicas na bacia
hidrográfica (PINTO et al., 2004).

Os principais componentes do ecossistema – solo, água, vegetação e fauna – coexistem em permanente e
dinâmica interação, respondendo às interferências naturais e àquelas de natureza antrópica. Nesses
compartimentos naturais, os recursos hídricos constituem indicadores das condições dos ecossistemas, no
que se refere aos efeitos do desequilíbrio das interações dos respectivos componentes.

Os cursos d’água podem refletir pressões antrópicas cujas características alteram diferencialmente
determinados parâmetros da água. Diversas são as atividades empreendidas que podem interferir nos
ambientes fluviais, traduzindo-se na alteração de diversos aspectos da qualidade das águas, seja físico,
químico ou biológico. Essas atividades se constituem em pressões sobre os ambientes fluviais e podem
trazer consequências diretas ou indiretas para o regime hidrológico e para o padrão fluvial do corpo
d’água.

O processo de crescimento e desenvolvimento de uma determinada área se concretiza quando existe uma
modificação de sua economia e da capacidade de organização aliada à preservação dos recursos naturais.
A possibilidade de obter melhorias na sua gestão passa pela possibilidade conhecimento do monitoramento
dos recursos hídricos, favorecendo o controle, e colaborando para uma forma racional de aproveitamento
desses recursos como também sua preservação. Por isso pode-se concordar com Rebouças (1997),
quando ele afirma que,

É de origem social o comportamento humano que agrava os efeitos da seca ou da
enchente – pelo desmatamento, pela ocupação das várzeas dos rios, pela
impermeabilização do solo no meio urbano, pelo lançamento de esgoto
não-tratado nos rios, pelo desperdício da água disponível. (REBOUÇAS, 1997,
p.1)

Porém, Tucci (1998), lembra que a ação do homem, no planejamento e desenvolvimento da ocupação do
espaço terra, requer, cada vez mais, uma visão ampla sobre as necessidades da população, os recursos
terrestres e aquáticos disponíveis e o conhecimento sobre o comportamento dos processos naturais nas
bacias hidrográficas, para racionalmente compatibilizar necessidades crescentes com recursos limitados.

Agroecossistema de maneira geral significa um local para a produção agrícola, onde se produz alimentos.
Sendo específico pode ser caracterizado por sistemas ecológicos modificados pelo homem para produzir
comida, fibra ou qualquer outro produto agrícola. Eles são caracterizados como um sistema bastante
complexo e dinâmico que envolve o ar, a água, solo, plantas, animais, microorganismos e tudo que se
encontrar na área modificada pelo homem para que ele faça a sua produção agrícola. (CUNHA, HOLANDA,
2010).

Agroecossistemas podem ser definidos como entidades regionais manejadas com
o objetivo de produzir alimentos e outros produtos agropecuários,

Pág.4/9



compreendendo as plantas e animais domesticados, elementos bióticos e
abióticos do solo, rede de drenagem e de áreas que suportam vegetação natural
e vida silvestre. Os agroecossistemas incluem, de maneira explícita o homem,
tanto como produtor como consumidor, tendo, pois, dimensões socioeconômicas,
de saúde pública e ambiental. (TOEWS, 1987 apud CUNHA, HOLANDA, 2010, p.
39)

Assim pode-se compreender que agroecossistema tem características bem específicas a depender da
região, resultante da ação do homem, da variação do clima, solo, relações econômicas, sociais, culturais e
até históricas.

Não se pode mais imaginar a água como um fator inesgotável ou sem a devida atenção de sua
importância, a preservação e gestão de recursos hídricos deixa de ser algo coadjuvante para ter um papel
ímpar na sociedade moderna.

Para Telles (2006), os maiores consumidores da água no mundo ocorrem na agricultura e pecuária,
principalmente na utilização de irrigação de cultura e nos sistemas de exploração animal, e este uso
degrada o ambiente e consequentemente diminui o acaba com a oferta do recurso hídrico.

A primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental foi realizada na Geórgia na cidade
de Tbilisi em outubro de 1977, organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) e resultou nas Recomendações da Conferência de Tbilisi (DIAS, 2003). Os conceitos
discutidos na conferência de Tbilisi são a base para uma matriz de Educação ambiental.

As recomendações de Tbilisi, como ficaram denominadas as advertências e orientações daquela
conferência, são importantes para as ações e atividades em Educação Ambiental. A recomendação nº 2
aborda aspectos a serem trabalhado como: a) ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem
consciência do meio ambiente global e ajudar-lhes a sensibilizarem-se por essas questões; b) ajudar os
grupos sociais e os indivíduos a comprometerem-se com uma série de valores, e a sentirem interesse e
preocupação pelo meio ambiente, motivando-os de tal modo que possam participar ativamente da
melhoria e da proteção do meio ambiente.

As recomendações que se seguiram à Conferência Internacional de Tbilisi estabelecem os princípios
orientadores da Educação Ambiental. Formar pessoas que percebem o meio ambiente como espaço a ser
cuidado, pode ser um dos pilares da educação do século XXI.

O papel formativo, não se limita às escolas e cabe também a todos os gestores que ocupam cargos
públicos. A contribuição como o meio ambiente pode ocorrer das mais diversas formas, seja em ações
isoladas e seja, sobretudo, com práticas ético-ambientais de preservação dos recursos naturais da Terra.

Outro evento importante na área ambiental foi a Rio-92, realizada no Rio de Janeiro. Dessa conferência
emergiu o Tratado de Educação para sociedades sustentáveis e responsabilidade Global (CARVALHO,
2004).

A definição oficial de impacto ambiental é apresentada na Resolução CONAMA 001/86, que em seu Artigo
1º. define-o como : “... qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que,
direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e
econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos
ambientais”.

Segundo Araújo e Santaella (2001), a qualidade da água é um termo utilizado para expressar a adequação
da mesma para os variados fins a que ela é disponibilizada, como por exemplo: consumo humano,
dessedentação animal, agricultura, etc. E a sua composição, qualidade e classificação dependem do
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caminho que esta água percorreu até chegar ao destino. Esta qualidade é afetada por fatores climáticos,
origem e características do manancial e fatores antrópicos. Desta feita a sua qualificação é determinada a
partir de aspectos físicos, químicos e biológicos, representados por parâmetros que são aceitos
mundialmente.

Estes parâmetros são: cor, turbidez, pH, alcalinidade, dureza, demanda química de oxigênio, demanda
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, nitratos, nitritos, amônia, nitrogênio total, sílica reativa,
cloretos, sulfatos, fosfatos, metais pesados, sólidos, coliformes, fertilizantes, pesticidas, fitoplâncton,
zooplâncton, clorofila a., penetração de luz e produção primária. (ARAÚJO e SANTAELLA, 2001).

Para Christofoletti (2002) apud Souza (2002), impacto ambiental é: “mudança sensível, positiva ou
negativa, nas condições de saúde e bem estar das pessoas e na estabilidade do ecossistema do qual
depende a sobrevivência humana. Essas mudanças podem resultar de ações acidentais ou planejadas,
provocando alterações direta e indiretamente”.

A água é um recurso estratégico, limitado e fator obrigatório para a existência da vida. Nesse sentido, a
gestão dos recursos hídricos busca resolver os conflitos entre os usuários de uma bacia hidrográfica,
garantindo a disponibilidade hídrica para os múltiplos usos a que se destina a manutenção e recuperação
da qualidade dos corpos d’água, bem como de seu uso racional e eficiente.

A contaminação do solo e da água é provocada quando a atividade agropecuária utiliza intensamente os
agrotóxicos. Por isso a legislação deve realmente apresentar os conceitos e os aspectos da utilização das
embalagens, e tem como função primordial de acondicionar e proteger os produtos, proporcionando a
adequada distribuição, conservação e relacionamento com o meio ambiente, prevenindo os impactos antes
que eles aconteçam ou minimizando quando não for possível evitá-los.

A presença de agrotóxicos nos sistemas hídricos é comum principalmente nos sistemas hídricos próximos
de regiões agrícolas intensivas na utilização de agrotóxicos. E piora a situação quando o terreno não conta
com cobertura vegetal ou quando a plantação está nas fases iniciais de crescimento, existe uma maior
probabilidade de contaminação dos sistemas hídricos subterrâneos. E ainda o deflúvio superficial e o
transporte de agrotóxicos pelo ar atmosférico seriam possíveis fontes de contaminação dos sistemas
hídricos superficiais.

Ainda de acordo com Veiga (2006), existem alguns passos para diminuir a possível contaminação por
agrotóxicos, que são destacadas a seguir: Proteção das fontes de água subterrâneas e superficiais; gestão
e manuseio dos agrotóxicos em áreas de produção rural; regulação estatal; educação ambiental; e adoção
de práticas que minimizem os danos ao meio ambiente e a saúde humana.

Só que o mais importante seria que os agricultores pudessem passar por um processo educacional e
mudassem a consciência com relação à aplicação, manuseio, descarte do agrotóxico. Também deveriam
ser estimuladas atividades mais sustentáveis de agricultura.

Monitoramento da Qualidade da água

Em qualquer dos métodos utilizados, a seleção dos parâmetros físico-químicos ou biológicos de qualidade
de água deverá levar em conta os usos previstos para o corpo d’água e as fontes de poluição existentes na
sua área de drenagem. A combinação destes parâmetros possibilita a utilização de índices que podem
representar a situação de determinado corpo d’água de forma confiável (DERISIO, 1992).

Segundo MAGALHÃES JÚNIOR (2000), o monitoramento deve ser visto como um processo essencial á
implantação dos instrumentos de gestão das águas, já que permite a obtenção de informações
estratégicas, acompanhamentos das medidas efetivas, atualização do banco de dados e atualização das
decisões. Este mesmo autor relata a importância de ser ter um banco de dados como instrumento de
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gestão, sob pena de tentar-se gerenciar o que não se conhece.

Em termos do processo de implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, a simulação
da qualidade da água deve ser entendida como uma importante etapa de apoio. Nesse contexto, um
modelo matemático de qualidade da água é uma ferramenta metodológica básica, pois permite identificar
o comportamento atual da dinâmica de diferentes constituintes no corpo hídrico, bem como avaliar os
diferentes impactos em termos de melhoria de qualidade ambiental (Porto et al.,2007).

O monitoramento qualitativo é uma ferramenta muito importante para ciência da real situação de um
corpo d´água, fator que é muito importante na gestão integrada dos recursos hídricos e acom isso permite
acompanhar a evolução das condições da qualidade das águas com o decorrer do tempo. Tal
acompanhamento tem como consequencia final a geração de dados em um certo espaço delimitado de
tempo, chamados de séries temporais. esses espaços de tempo, bem como frequencias de eventos terá
um papel estrategico nas demais etapas desse estudo, como modelagem matemática ,que depende
diretamente desses dados para uma melhor simulação de cenarios.

Neste caso a mensuração da qualidade da água feita de maneira constante permitindo desta forma um
imediato reconhecimento de alterações instantâneas. As características de uso e ocupação do solo da bacia
hidrográfica de drenagem e o objetivo do projeto são aspectos importantes a serem considerados na
escolha das variáveis a serem monitoradas.

A relevância e a significância dos resultados obtidos através do monitoramento de qualidade, apenas
poderão ser analisados levando em consideração o monitoramento hidrológico de quantidade. A partir das
variáveis meteorológicas e hidrológicas, em conjunto com a qualidade da água, além do tipo,
disponibilidade, uso e ocupação do solo serão realizadas simulações, baseadas em Sistemas de Suporte a
Decisões (SSD), que tem por objetivo ajudar indivíduos que tomam decisões na solução de problemas não
estruturados (ou parcialmente estruturados).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante estes dados estudados notamos que ocorre pressão antrópica razoável em diversas bacia
hidrográficas. Essa presssão antrópica decorre de váriso fatores sejam econômicos, sociais, culturais. Tais
ações geram pressões antrópicas com consequências diretas relacionadas a qualidade da água desse copro
hídrico. Como ele apresenta uma função estratégica que é abstecimento dos municípios e comunidades
que está inserido, gerir de forma correta essa bacia é garantir que a produção de água seja mantida não
só em quantidade adequada, mas também com qualidade elevada.

A modelagem matemática apresenta-se como uma ferramenta de gestão não só para os gestores públicos,
mas para pesquisadores que venham a buscar mais detalhes referentes a essa bacia visando maiores
informções relevantes para a sua gestão. Nota-se elevada presença de pastagens e cultivos diversos de
certa forma colaborando de forma significativa para degradação e contaminação do solo seja por resíduos
provenientes do gado, seja por resíduos proveniemnte das industrias de cana-de-açucar. Que os gestores
públicos façam ações educacionais nas unidades de ensino para que as comunidades entendam a
importância da preservação e fator estratégico que é das bacias.

Que ocorra uma fiscalização para detectar o lançamento de resíduos ou efluentes nos corpos hídricos de
forma que isso seja constante e que a população conheça essa ferramenta de denúncia e seja incentivada
a fazer uso dela. Que ocorra ações de gestão dos meios públicos para que as ações antrópicas sejam
reparadas e na suas possiblidades encerradas.

Essas sugestões tem a função de melhorar a gestão dos corpos hídricos, ação que nem sempre é fácil e
muito menos ocorre em pouco tempo. Entendemos que o sucesso de tais ações será passivo de uma
chance muito maior de galgar grandes resultados para o fato que não seja uma ação temporária e ainda
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que população nativa e usuários das bacias seja inserida de forma ampla, com participação e tomada de
decisões no que se refere para as ações educacionais para que tenham noções do poder das
consequências da degradação de uma bacia hidrográfica.

Sabemos que as bacias hidrográficas em seu contexto social e econômico ainda não são conhecidas por
meio da população, dessa forma as sugestões acima citadas servem para não só uma melhor gestão da
bacia hidrográfica mas também como meio de preservar um fator de extrema importância para a
população mundial que são os recuros hídricos.
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