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Orientador: Mirna Aparecida Neves. Coorientador: Alexandre Rosa dos Santos. 
 

RESUMO 
 

A avaliação da qualidade da água é essencial para assegurar seu uso 

sustentável e seguro para consumo humano, uso agrícola e industrial. Para este 

propósito, o objetivo do estudo foi avaliar a qualidade da água subterrânea e 

descrever a correlação entre diferentes tipos de uso da terra e os parâmetros de 

qualidade da água no município de Alegre, sul do Estado do Espírito Santo. Foram 

usados os métodos da APHA para análise de 60 amostras coletadas em poços 

tubulares na área especificada. Ferramentas de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs) foram utilizadas para delimitação da área de influência dos 

poços e para geração de mapas de uso da terra. Alguns parâmetros importantes que 

influenciam a qualidade da água para consumo humano e irrigação foram avaliados 

e comparados com os limites permitidos pela legislação. A técnica de estatística 

multivariada de correlação canônica foi utilizada com apoio do aplicativo 

computacional R-cran. As análises mostraram que os parâmetros turbidez, pH, ferro 

e coliformes termotolerantes, estão fora dos limites recomendados pelo Ministério da 

Saúde para consumo humano, sendo improprias para o consumo. Para a avaliação 

da qualidade da água para irrigação, a porcentagem de sódio mostrou-se imprópria 

para este uso em 73% das amostras. A correlação canônica foi significativa entre o 

primeiro par das variáveis canônicas. As variáveis canônicas encontradas foram: 

índice de uso e ocupação da terra e índice de degradação da água, ambos 

padronizados. Observou-se uma correlação significativa entre os dois grupos, sendo 

possível afirmar que a atividade agropecuária causa impactos consideráveis na 

qualidade da água subterrânea devido ao incremento dos teores de nitrato. 

 

Palavras-chaves: Qualidade da água, Sistemas Informações Geográficas, análise 

multivariada. 
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ABSTRACT 

 

Researches about water quality are essential for ensure it sustainable and 

safe use for human consumption, agricultural and industrial purpose. On this way, 

the aim of this work was to analyze groundwater quality in Alegre County, South of 

Espírito Santo State, Brazil, and to describe correlations between different kinds of 

land use and parameters of water quality. Methodology of APHA was employed to 

analyze 60 samples of groundwater collected in wells. Geographical Information 

System tools were used to delimitate influence areas of wells and to create land use 

maps. The most important parameters that define water quality for human 

consumption and irrigation were measured and compared with the limits permitted by 

Brazilian Law, being inappropriate for consumption. Multivariate statistical techniques 

of canonical correlation were applied through the software R-cran. Results showed 

that turbidity, pH, iron and fecal coliform are out of limits recommend for human 

consumption by Brazilian Health Ministry. Sodium percentage classified 73% of 

samples as improper for use in irrigation. Canonic correlation was significant 

between the two first pairs of variables. The canonic variables found were the land 

use index and water quality degradation index, both standardized. We observed 

substantial linear correlation between the two groups and found that agricultural 

activities cause impacts on groundwater quality due to the increase of nitrate content 

 

Key-words: Water quality, GIS, multivariate analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O contínuo e crescente uso dos recursos hídricos em nível mundial, 

associados a uma gestão inadequada, têm ocasionado a degradação das águas em 

relação à sua quantidade e qualidade. Esses problemas tendem a se agravar no 

futuro com as mudanças climáticas, temperaturas mais elevadas, derretimento de 

geleiras e intensificação do ciclo hidrológico, com inundações e secas mais 

pronunciadas (OKI; KANAE, 2006). 

Diante desse cenário turbulento, a água subterrânea vem assumindo uma 

importância cada vez mais relevante como fonte de abastecimento. Ela vem sendo 

reconhecida como alternativa viável aos usuários e tem apresentado uso crescente 

nos últimos anos, devido a uma série de fatores que restringem a utilização das 

águas superficiais, bem como ao crescente aumento dos custos da sua captação e 

tratamento. 

Por sua importância estratégica para as gerações presentes e futuras, as 

reservas de água subterrânea necessitam de um cuidado especial para sua 

preservação e utilização sustentável. Desta forma, cresce a preocupação quanto aos 

problemas decorrentes do mau uso deste recurso.  

A contaminação da água subterrânea é geralmente de caráter irreversível, 

assim é preferível sua proteção para garantir a utilização futura para os diversos fins. 

Devido à disponibilidade limitada, a deterioração progressiva da qualidade, o 

aumento da demanda e a reposição limitada, a proteção da qualidade da água 

subterrânea vem se tornando um importante elemento de estudo e estratégia em 

todo o mundo. Vários autores têm relatado a contaminação da água subterrânea em 

detrimento das diversas formas de uso e ocupação do solo (HEGDE; PURANIK, 

1990; HELENA et al., 2000; CHAE et al., 2004; DAS et al., 2010). 

Em geral, a qualidade da água é influenciada por vários processos naturais e 

artificiais. Dentre os processos naturais, destacam-se: litologia, velocidade do 

aquífero, qualidade da recarga, interação com solos e rochas, interação com outros 

tipos de aquíferos, entre outros (HUNTINGTON, 2006) e, dentre os processos 

artificiais, estão: agricultura, indústria, desenvolvimento urbano e aumento da 

explotação (HELENA et al., 2000; JEONG, 2001; OKI; KANAE, 2006).  

Entre as atividades antrópicas existe uma infinidade de fontes potenciais de 

contaminação da água subterrânea, incluindo fontes pontuais (por exemplo, 
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efluentes de indústrias e esgotos domésticos) e fontes não pontuais (por exemplo, 

práticas agrícolas e obras de engenharia). Dessa forma, o estudo dos riscos de 

contaminação da água subterrânea constitui-se em ferramenta auxiliar como 

instrumento de gestão agroambiental, sobretudo para manutenção da sua qualidade. 

No entanto, não é fácil distinguir a contribuição da contaminação devido ao 

intemperismo natural (origem pedológica ou geológica) ou devido às atividades 

humanas somente a partir da composição química da água. É necessário também 

identificar as fontes de poluentes.  

A realidade, composta por múltiplas interações, não pode ser compreendida 

e tratada com ferramentas simplistas. Desse modo, os métodos de análise 

multivariada de dados têm se tornado muito popular em estudos ambientais devido à 

dificuldade de se trabalhar com as diversas variáveis envolvidas. Aliada aos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) e ao Sensoriamento Remoto, a análise 

multivariada representa importante ferramenta para os estudos de problemas de 

qualidade de água, fornecendo apoio a projetos de planejamento e manejo dos 

recursos hídricos (FEITOSA; MANOEL FILHO, 2000).  

Diante da importância do uso da água subterrânea em propriedades rurais e 

o aumento da demanda de água de boa qualidade, os objetivos neste trabalho 

foram: i) avaliar a qualidade da água subterrânea do município de Alegre, para 

consumo humano e para fins agronômicos e ii) avaliar a influência do uso e 

ocupação da terra na qualidade da água subterrânea. Nesse sentido, esta pesquisa 

pode contribuir para traçar estratégias de planejamento e gerenciamento integrado 

dos espaços rurais no que se refere à melhoria e manutenção da qualidade dos 

recursos naturais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Águas subterrâneas e o ciclo hidrológico 

 

As águas subterrâneas são armazenadas nas rochas e/ou depósitos 

sedimentares que se acumulam ao longo de milhares de anos e se encontram, sob 

condições naturais, numa situação de equilíbrio governada por um mecanismo de 

recarga e descarga (MANOEL-FILHO, 2000). As fontes subterrâneas são 

componentes importantes do processo natural de reciclagem, o ciclo hidrológico. 

Esta água é infiltrada no subsolo e está presente nos espaços intergranulares dos 

solos ou nas fraturas das rochas. Quando a água infiltra no solo, avança vertical e 

horizontalmente por gravidade através dos poros conectados entre si por meio de 

pequenos canais onde é armazenada, circulando muito lentamente (FEITOSA; 

MANOEL-FILHO, 2000).  

Os recursos hídricos subterrâneos ocorrem em duas porções distintas do 

terreno. A primeira é a zona não saturada, também denominada insaturada, de 

aeração ou zona vadosa. A segunda zona é a zona saturada ou zona de saturação. 

Na zona de saturação, todos os interstícios estão preenchidos com água sob 

pressão hidrostática. A zona de aeração consiste de interstícios parcialmente 

ocupados por água e parcialmente por ar (MANOEL-FILHO, 2000).  

O nível freático ou lençol freático é o limite superior da zona saturada. Acima 

do nível freático encontra-se uma faixa de umidade, que resulta da ação da força 

capilar (zona não saturada) e adsorção. A zona saturada é a que dá origem às 

captações por poços e às nascentes. A água que recarrega a zona saturada provém 

da zona não saturada e pode muitas vezes sofrer elevação do lençol freático devido 

ao aumento do volume de água infiltrada (MANOEL-FILHO, 2000).  

No contexto geral do ciclo hidrológico, a água sofre alteração de qualidade 

devido a vários fatores, entre eles os relacionados com atividades antrópicas. Assim, 

o uso e a ocupação da terra e a impermeabilização em áreas urbanas podem 

ocasionar a diminuição da infiltração, e consequentemente da recarga dos aquíferos, 

afetando a composição da água. 

 

 

 



12 
 

 

2.2. Qualidade da água subterrânea  

 

O conceito de qualidade da água relaciona-se ao seu uso e às 

características por ela apresentadas, determinadas pelas substâncias presentes. A 

cada uso corresponde uma qualidade e quantidade, necessárias e suficientes 

(FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000; SIMÕES et al., 2008). Nesse sentido, a 

qualidade não é um atributo divisível, não sendo possível estimar a qualidade média 

de duas amostras de água a partir de seus índices individuais. Discutir a qualidade 

da água coloca em foco as diferentes variáveis que exercem influência sobre os 

corpos hídricos, naturais ou antropogênicos. 

Nesse contexto, estudos hidrogeoquímicos têm por finalidade identificar e 

qualificar as principais propriedades e constituintes químicos das águas 

subterrâneas, procurando estabelecer uma relação com o meio físico. Os processos 

e fatores que influenciam na evolução da qualidade das águas subterrâneas podem 

ser intrínsecos e extrínsecos ao aquífero. Os fatores intrínsecos dizem respeito à 

própria geologia do aquífero, principal fonte de íons para as águas subterrâneas. Já 

os fatores extrínsecos são aqueles que contribuem com a composição das águas, 

relativo a outras fontes, tais como: águas pluviais, atividades antrópicas, além da 

zona de misturas com outros corpos d'água (DEUTSCH, 1997). 

A água subterrânea tende a aumentar a concentração de substâncias 

dissolvidas à medida que percola os diferentes aquíferos. A água subterrânea, ao 

lixiviar os solos e as rochas, enriquece-se de certos sais minerais em solução, 

provenientes da dissolução dos seus minerais constituintes. Tais reações são 

favorecidas pelas pressões e temperatura a que estão submetidas e facilidades de 

dissolver CO2 ao percolar o solo não saturado. Por isso, as águas subterrâneas têm 

concentrações de sais geralmente superiores às das águas superficiais (FEITOSA; 

MANOEL-FILHO, 2000). 

 

2.3. Qualidade da água para consumo humano  

 

Os padrões universais para a avaliação da qualidade da água dedicada ao 

abastecimento público são advertidos pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 

1999), estabelecendo valores máximos permissíveis para agentes químicos, físicos 

e microbiológicos presentes na água. No Brasil, a água destinada ao consumo 
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humano deve preencher condições mínimas de acordo com padrões estabelecidos 

pela Portaria do Ministério da Saúde, nº 518 de 2004, que regulamenta seu padrão 

de potabilidade (BRASIL, 2004).  

Os critérios adotados para assegurar essa qualidade têm por objetivo 

fornecer uma base para o desenvolvimento de ações. Essas ações, se 

adequadamente implementadas junto às populações, garantirão a segurança do 

fornecimento de água através da eliminação ou redução à concentração mínima de 

constituintes na água conhecidos por serem perigosos à saúde (D‘AGUILA et al., 

2000). 

No meio rural o comprometimento da qualidade da água para fins de 

abastecimento doméstico é decorrente de distintas fontes de poluição, esgotos 

domésticos e deflúvio superficial e subsuperficiais agrícolas. Os efluentes 

domésticos, por exemplo, são constituídos basicamente por contaminantes 

orgânicos, nutrientes e microrganismos que podem ser patogênicos. Os poluentes 

resultantes do deflúvio superficial e subsuperficiais agrícolas são constituídos de 

sedimentos, nutrientes, agrotóxicos e dejetos de animais (MERTEN, MINELLA, 

2002).  

Diante disso, os riscos de ocorrência de surtos de doenças de veiculação 

hídrica no meio rural são altos, principalmente em função da possibilidade de 

contaminação bacteriana de águas. Aliados a esse fato, os poços utilizados para 

captação são na sua maioria rasos, inadequadamente vedados e próximos de fontes 

de contaminação, como fossas e áreas de pastagem ocupadas por animais 

(STUKEL et al., 1990).  

Diante do contexto apresentado, faz-se necessário o monitoramento da 

qualidade da água de fontes utilizadas para abastecimento no meio rural, com a 

finalidade de garantir o consumo de água de qualidade, minimizando as 

possibilidades de transmissão de uma série de enfermidades à população que ali 

reside. 

 

2.4. Processos de contaminação da água subterrânea 

 

A intensificação das atividades humanas em uma bacia hidrográfica resulta 

no aumento da pressão sobre os recursos hídricos, causando poluição e 

contaminação da água. É necessário esclarecer que esses termos, comumente 
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usados como sinônimos, por se referirem à mudança nas características da água, 

definem condições diferentes. 

A poluição da água refere-se a qualquer alteração de suas características, 

de modo a torná-la prejudicial às formas de vida, ou que dificulte ou impeça um uso 

benéfico (MOTA, 1995), enquanto a contaminação é um caso particular de poluição. 

Uma água está contaminada quando recebeu microrganismos patogênicos e ou 

substâncias químicas ou radioativas que possam causar malefício ao homem 

(MOTA, 1995). 

A poluição das águas origina-se de várias fontes, podendo ser provenientes 

de fontes pontuais ou difusas (GRAHAM; SCHEMPP; TROELl, 2011). A poluição 

pontual tem origem de uma fonte específica e identificável como os poluentes, 

atingindo os aquíferos subterrâneos de forma contínua (USEPA, 1995). Como 

exemplo da poluição pontual, pode-se citar os efluentes. Na poluição difusa, a fonte 

de poluentes não se origina em um local específico e os poluentes geralmente têm 

seu transporte dependente dos eventos hidrológicos (EDWARDS; WITHERS, 2008). 

Como exemplo de poluição difusa, pode-se citar a contaminação dos mananciais de 

águas subterrâneas por fertilizantes. 

Os principais poluentes nas águas doces variam em todo o mundo, mas a 

poluição gerada pela agricultura e por resíduos de esgoto é um dos principais 

problemas em "países subdesenvolvidos". Muitas das substâncias que causam 

poluição dos corpos d'água estão naturalmente presentes no ambiente, sendo que o 

acúmulo dessas substâncias para além dos níveis de segurança ou os efeitos 

aditivos de uma série de poluentes ocasionam impactos negativos sobre o meio. 

Alguns autores têm relatado a contaminação da água subterrânea relacionado às 

diversas formas de uso e ocupação da terra (HEGDE; PURANIK, 1990; HELENA et 

al., 2000; CHAE et al., 2004; WHO, 2007; DAS et al., 2010). 

 

2.5. Influência das condições do uso da terra na qualidade da água 

 

O uso da terra exerce significativa influência sobre a infiltração da água no 

solo e esta pode ser modificada pelo homem, por intermédio de seus programas de 

manejo. A inter-relação entre as diferentes atividades humanas e as potencialidades 

e fragilidades do meio físico podem acarretar tanto situações de risco ao homem e a 

seus empreendimentos quanto impactos ambientais e, em consequência, provocam 
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a degradação de áreas e riscos à saúde pública (BROLLO; VEDOVELLO; ODA, 

2000). 

O tipo de cobertura vegetal implica em distintos comportamentos nos 

atributos do solo e da água. Rizzi (1981) abordou aspectos associados à importância 

das florestas nativas na produção e na conservação dos mananciais hídricos, com 

função de interceptar a água da chuva, proporcionar condições ótimas de infiltração 

e reduzir o escoamento superficial. Dentre as várias funções da vegetação, pode-se 

citar: a) proteção do solo contra erosão; b) proteção dos aquíferos das fontes 

poluidoras por meio da filtragem e retenção de sedimentos, nutrientes, pesticidas e 

outros produtos químicos; e c) manutenção da infiltração das águas da chuva no 

solo, evitando inundações e contribuindo para o reabastecimento dos lençóis 

freáticos (MCKERGOW et al., 2003).  

Outra forma de alteração da qualidade da água subterrânea está relacionada 

com o desenvolvimento da agricultura no País, que estimulam o aumento da área 

cultivada e da produtividade. A presença de atividades agrícolas altera as condições 

geoquímicas naturais de áreas próximas a poços de abastecimento, como, por 

exemplo, o pH, concentração de nitrato (HOODA et al., 2000; LEITE et al., 2011), 

concentração de metais pesados, entre outros (CONTE; LEOPOLDO, 2001; LEITE 

et al., 2011). Esse fato é extremamente preocupante, uma vez que pode limitar o 

uso da água para o consumo humano com também para a produção de alimentos 

(CARPENTER et al., 1998; MANSOR et al., 2006; HOWDEN et al., 2009). Algumas 

práticas de cultivo do solo agrícola podem causar contaminação difusa, sobretudo 

por fertilizantes, corretivos e agrotóxicos (FOSTER et al., 2002). 

Os agrotóxicos usados na agricultura podem ficar adsorvidos nas partículas 

dos solos e através da drenagem em sistemas agrícolas, eles tendem a ficar 

adsorvidos podendo ser carregados pela água até o aquífero, através da infiltração. 

A drenagem em áreas de pecuária está ainda associada aos resíduos de criação de 

animais, nutrientes, matéria orgânica e coliformes (CARPENTER et al., 1998; 

MANSOR et al., 2006; HOWDEN et al., 2009). 

Narciso e Gomes (2004), ao estudarem a qualidade da água subterrânea 

para abastecimento público na Serra das Areias, Aparecida de Goiânia - GO, 

evidenciaram que a maior condutividade elétrica da área foi associada a locais onde 

as atividades agrícolas predominaram. Esses valores também foram evidenciados 
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por Lee et al. (2005), fortalecendo a hipótese de que o uso da terra exerce forte 

influência sobre a qualidade da água subterrânea. 

Em relação à contaminação de metais pesados oriundos da atividade 

agrícola, há um vasto acervo bibliográfico (ALEXANDRE, 1995; CAMPOS, 2001), 

dentre eles o trabalho de Filizola et al. (2002), que avaliou a contaminação por 

resíduos de pesticidas em água superficial e subterrânea na região de Guaíra (SP). 

Os autores concluíram que, apesar do uso intensivo de pesticidas, a parte confinada 

do Aquífero Guarani não está contaminada, devido principalmente às características 

físicas dos solos da região estudada.  

Dessa forma, existe um consenso geral de que a atividade agropecuária 

rege importante função na contaminação dos mananciais, sendo uma atividade com 

alto potencial degradador e modificador da qualidade da água (MERTEN; MINELLA, 

2002). 

 

2.6. Perímetro de proteção de poços como estratégia de preservação da 
qualidade da água subterrânea 

 

A proteção dos recursos hídricos subterrâneos é um aspecto crítico, já que 

os custos de remediação de aquíferos são muito altos e tecnicamente é muito difícil 

a sua recuperação. Apesar da inquestionável importância que as águas 

subterrâneas assumem em termos de quantidade, esta importância nem sempre é 

considerada na manutenção de sua qualidade. São poucos os países que adotam 

políticas de proteção das águas subterrâneas em relação à poluição e à 

superexplotação (BANNERMAN, 2000). 

As estratégias de proteção da água subterrânea podem ter dois enfoques. O 

primeiro é a proteção geral de um aquífero importante, identificando áreas mais 

suscetíveis de forma a promover um controle regional do processo de uso da terra 

em toda a sua extensão. O segundo enfoque é a proteção pontual, voltada a uma 

captação de água subterrânea, em especial àquelas destinadas ao abastecimento 

humano e/ou uso na agricultura. Sob este ponto de vista, a área mais vulnerável é 

aquela que representa a área de recarga dessa captação. Toda a água contida na 

área de recarga fluirá até o ponto de captação que é denominada de zona de 

contribuição (ZC) ou zona de captura, onde se devem adotar medidas mais rígidas 
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de controle das atividades antrópicas para garantir a proteção da qualidade da água 

destinada ao abastecimento (HIRATA; REBOUÇAS, 1999). 

Como, em geral, a zona de contribuição abrange grande extensão, são 

definidas áreas menores, contidas dentro da ZC, denominadas de zona de proteção 

ou perímetros/áreas de proteção de poços (PPP) e outras captações, de forma a 

viabilizar medidas de proteção mais rígidas nas áreas mais próximas à captação. A 

delimitação da PPP envolve uma grande quantidade de conceitos e princípios 

(SARAVANAN et al., 2011) e todos têm por objetivo controlar as atividades 

poluentes no entorno de um ponto de captação, a fim de reduzir o potencial de 

contaminação. Alguns métodos de delimitação de PPP incluem um sistema de 

priorização de uso do solo.  

Um critério bastante utilizado é a delimitação da zona de influência (ZI), 

definida como a área onde ocorre um rebaixamento do nível d'água causado pelo 

bombeamento de um poço, correspondendo ao cone de depressão ou rebaixamento 

(Figura 1). 

 
 
 

 

 
Figura 1 - Relação entre a zona de contribuição e a zona de influência, em aquíferos 

com superfície potenciométrica inclinada (adaptado de WITTEN et al., 
1995). 
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Para remover completamente o risco de contaminação de uma fonte de 

água subterrânea, todas as atividades potencialmente poluidoras devem ser 

proibidas ou restringidas no interior da área de recarga (FOSTER, et al., 2002) ou 

onde os impactos sobre as fontes de águas subterrâneas sejam mais susceptíveis 

(SARAVANAN et al., 2011). No entanto, essas medidas, na maioria das vezes, não 

são possíveis ou são inviáveis economicamente, principalmente devido às pressões 

socioeconômicas. 

Segundo Lobo Ferreira et al. (2003), define-se perímetro de proteção de 

poços (PPP) como: "a área de superfície e subsuperfície envolvente de uma ou mais 

captações destinadas ao abastecimento, onde atividades susceptíveis de alterar a 

qualidade da água subterrânea são limitadas, proibidas ou regulamentadas de modo 

progressivo". Alguns métodos existentes para a delimitação de PPPs são 

apresentados na Tabela 1 (HIRATA; REBOUÇAS, 1999). Para a presente pesquisa, 

utilizou-se o método do raio fixo arbitrário, devido ao fato de ser um método simples, 

rápido e de baixo custo (HIRATA; REBOUÇAS, 1999). 

 
 
 
Tabela 1 - Distintos métodos para determinar o perímetro de proteção de poços 

(PPP) (adaptado de HIRATA; REBOUÇAS, 1999) 
 

MÉTODO DESCRIÇÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Raio Fixo 
Arbitrário 

Baseia-se na definição de 
uma área circular, centrada 
no ponto de captação, com 
raio escolhido 
arbitrariamente. 

Rápido, simples, baixo 
custo.  

Não incorpora condições 
hidrogeológicas. Grandes 
erros. 

Cartografia da 
Vulnerabilidade 

Baseado em mapas 
hidrogeológicos e de solos. 

Bastante flexível 
usada em condições 
geológicas complexas. 

Não delineia uma zona 
de captura específica. 

Fluxo Uniforme 
Analítico 

Área definida com equação 
analítica de fluxo uniforme 
(Todd, 1980) a partir do 
mapa de fluxo do aquífero. 

Simples, permite 
delinear uma zona de 
captura.  

Assume fluxo uniforme e 
bidimensional. Depende 
de potenciometria 
precisa. 

Formato 
Simples 
Variável 

Combinação do método de 
fluxo uniforme, tempo de 
trânsito e raio fixo calculado.  

Simples e barato. Método pouco flexível. 

Sistemas de 
Fluxo com 
Equação do 
Tempo de 
Trânsito 

Combinação do método de 
fluxo uniforme com lei de 
Darcy para cálculo de 
advecção. 

Usa conceitos de 
degradação do 
contaminante.  

Exige razoável nível de 
dados. 

Aproximação 
dos Tempos de 
Trânsito 

Baseado em dados 
hidroquímicos e isotópicos 
para definir direção e fluxo, 
bem como idade das águas 
(tempo de trânsito). 

Pode ser usado em 
qualquer dos meios. 
Utilizável com outras 
técnicas.  

Interpretação de 
geoquímica precisa. 
Requer análise e pessoal 
especialista. Custos 
elevados 
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2.7. Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) 

 

Os SIGs permitem a criação e o gerenciamento de bancos de dados 

georreferenciados, a digitalização de mapas, o processamento de imagens, bem 

como análises estatísticas de dados espaciais e atributos e análises geográficas, 

além da determinação da evolução espacial e temporal de um determinado 

fenômeno geográfico (CALIJURI; RÖHN, 1995). Com isso permite identificar 

situações e padrões difíceis de serem percebidos por meio dos métodos 

convencionais, com análises complexas, integração de dados multifontes, produção 

de documentos cartográficos e mapas (CÂMARA; MEDEIROS, 1998). Esses 

sistemas são capazes de integrar dados vetoriais, matriciais e grades, imagens de 

sensoriamento remoto, modelos de terreno e mapas temáticos, (CÂMARA; 

MEDEIROS, 1998). 

Os SIGs armazenam sobre uma base comum: níveis, camadas ou planos de 

informação que podem variar em número, formato e tema. Cada tema representa a 

distribuição de um determinado elemento na superfície do mundo real, compondo 

um projeto ou banco de dados. Dessa forma, permite a execução de operações 

matemáticas e lógicas, como funções aritméticas, logarítmicas, trigonométricas e 

operações booleanas entre eles para que os objetivos do estudo sejam atingidos 

(CÂMARA; MEDEIROS, 1998). Portanto, os SIGs podem ser utilizados em estudos 

relativos aos recursos naturais, na pesquisa da previsão de determinados 

fenômenos ou no apoio a decisões de planejamento, considerando que os dados 

armazenados representam um modelo do mundo real (BURROUGH, 1986). 

Exemplos de uso de SIGs na agricultura são apresentados por Assad e 

Sano (1998), com aplicações no contexto de fazenda experimental, de microbacias 

hidrográficas, municipal e de outros relacionados ao ambiente rural. Mendes e Cirilo 

(2001) apresentam exemplos de aplicação geoecológicos em recursos hídricos. Em 

Silva e Zaidan (2004), são reunidos exemplos práticos de uso da tecnologia na 

análise ambiental. Embora esses trabalhos sejam direcionados a diferentes áreas de 

aplicação, muitos desses exemplos se utilizam de bases temáticas comuns de 

informações de recurso naturais, evidenciando o aspecto de integração e 

multidisciplinaridade. Portanto, através da tecnologia SIGs, pode-se obter uma série 

de dados e informações e avaliar o uso e a ocupação de terras, tendo em vista a sua 

rapidez e eficiência nos resultados obtidos. 
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2.8. Análise Estatística Multivariada 

 

Os métodos estatísticos multivariados são ferramentas poderosas na 

manipulação de dados com muitas variáveis. Esses métodos facilitam a 

interpretação das informações devido a uma redução no número de variáveis e 

permitem que o fenômeno estudado seja representado de maneira mais simples 

possível, sem sacrificar informações valiosas (FERREIRA, 1996; TIMM, 2002).  

Kim et al. (2009) estudaram o comportamento hidroquímico da água 

subterrânea influenciado pelas atividades agrícolas, como indicadores de 

enriquecimento geral de TDS, CE, NO3
-, SO4

-2, Ca, Cl, Mg e Na, através de análise 

multivariada de 16 parâmetros físico-químicos de 45 amostras de água em um 

aquífero aluvial, de área agrícola na Osong, Coréia do Sul. Esse estudo demonstra a 

utilidade da análise estatística multivariada no estudo de águas subterrâneas como 

uma ferramenta complementar para interpretação dos dados hidroquímicos. 

Belkhiri, Boudoukha e Mouni (2011) estudaram as águas do aquífero Ain 

Azel, na Argélia, através do agrupamento hierárquico e análise de componentes 

principais de forma simultânea aos dados hidroquímicos da qualidade das águas. O 

objetivo desse trabalho foi definir os principais componentes hidroquímicos. O autor 

concluiu a partir da análise multivariada (agrupamento hierárquico), a presença de 

três grupos principais: a água menos salina (grupo 1: Ca-Mg-HCO3
-), água mista 

(grupo 2: Ca-Mg-HCO3
--Cl) e água misturada (grupo 3: Mg-Ca-Cl-HCO3

-). Na análise 

de componentes principais, os 4 (quatro) primeiros fatores explicaram 72,14 % da 

variância total, permitindo a interpretação dos processos hidroquímicos que ocorrem 

na área. Os resultados desses estudos demonstram claramente a utilidade da 

análise estatística multivariada em estudos hidroquímicos e ambiental. 
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3. ADEQUAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA CONSUMO 
HUMANO E USO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE (ES) 
 

3.1. Resumo 

 

A avaliação da qualidade da água é essencial para assegurar o uso 

sustentável e seguro para consumo humano, uso agrícola e industrial. Para este 

propósito, o presente estudo foi realizado para avaliar a qualidade da água 

subterrânea do município de Alegre, Espírito Santo. Foram usados os métodos 

padrão da APHA para análise de 60 amostras coletadas em poços tubulares na área 

especificada. Alguns parâmetros importantes que influenciam a qualidade da água 

para consumo humano e irrigação foram avaliados e comparados com os limites 

legais. As análises mostraram que os parâmetros de turbidez, pH, ferro e coliformes 

termotolerantes estão fora dos limites recomendados pelo Ministério da Saúde para 

consumo humano. A avaliação da qualidade da água para irrigação indicou que em 

alguns poços a concentração de sódio torna a água imprópria para este uso.  

 

Palavras-chave: padrões de qualidade de água, composição química, razão de 

adsorção de sódio. 

 

3.2. Abstract 

 

Assessment of water quality is essential to ensure the sustainable and safe 

usage for human consumption, agricultural and industrial use. For this purpose, the 

present study was conducted to evaluate the quality of groundwater in Alegre 

County, Espírito Santo State, Brazil. We used standard methods of APHA for 

analysis of 60 samples collected from wells in the specified area. Some important 

parameters that influence the quality of drinking water and irrigation were evaluated 

and compared with the standard limits. The analysis showed that turbidity, pH, iron 

and fecal coliform are higher than the limits recommended by the Ministry of Health 

for human consumption. To assess the quality of water for irrigation, only the 

percentage of sodium was found to be unfit for this use.  

 

Keywords: water quality standards, chemical composition, sodium adsorption ratio. 
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3.3. Introdução  

 

A água subterrânea destaca-se por ser uma importante fonte de água 

potável para consumo humano, uso agrícola e industrial. Dessa forma, a avaliação 

da sua qualidade para os diversos fins tornou-se uma ferramenta necessária para a 

gestão e planejamento deste recurso. Estudos demonstram que a qualidade da água 

subterrânea tem sido deteriorada de forma considerável em muitos países 

(PACHECO; CABRERA, 1997; JEONG, 2001; ELHATIP et al., 2003; LEE et al., 

2003; RAJMOHAN; ELANGO, 2005; JALALI, 2007a, 2009). Essa degradação está 

sendo intensificada devido às ações antrópicas (CAUSAPE et al., 2004) que trazem 

como consequência a contaminação, principalmente em decorrência do 

desenvolvimento agrícola e urbano (JALALI, 2006). 

O conhecimento da composição iônica da água é primordial quando se 

deseja avaliar sua qualidade para consumo humano (BRASIL, 2004, 2008) ou para 

fins agronômicos, mais especificamente, para uso na irrigação (AYERS; WESTCOT, 

1999; ALMEIDA, 2010). Atualmente, muitos estudos têm sido direcionados ao 

monitoramento da qualidade da água subterrânea e sua adequação para as 

atividades domésticas e agrícolas (MITRA et al., 2007; JAIN et al., 2009; HAKIM et 

al., 2009; NAGARAJAN et al., 2010).  

Nos países em desenvolvimento, em virtude das precárias condições de 

saneamento e da má qualidade das águas, as doenças de veiculação hídrica têm 

sido responsáveis por vários surtos epidêmicos e elevadas taxas de mortalidade 

infantil, o que torna primordial a avaliação microbiológica da água consumida 

(ISSAC-MARQUEZ et al.,1994). Outro parâmetro importante para a saúde humana é 

o nitrato. O seu consumo por meio da água está associado a dois efeitos adversos à 

saúde: indução à metahemoglobinemia, especialmente em crianças, e a formação 

potencial de nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas (BOUCHARD et al., 1992).  

Em relação ao uso na agricultura, Ayers e Westcot (1999) destacam que os 

problemas relacionados com a salinidade das águas são os principais, pois o 

excesso de sais solúveis no solo reduz a disponibilidade de água para as plantas, 

além da sodicidade, que pode causar sérios problemas de impermeabilização nos 

solos e a toxidez por alguns íons específicos (KUMAR et al., 2007; JALALI, 2007b; 

NAGARAJAN et al., 2010; REDDY; KUMAR, 2010). 
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Apesar da importância deste recurso, há poucas evidências de trabalhos que 

avaliem a qualidade química da água subterrânea no Sul do Estado do Espírito 

Santo. Diante da importância do uso da água subterrânea em propriedades rurais e 

o aumento da demanda de água de boa qualidade, o objetivo neste trabalho foi 

avaliar a qualidade da água subterrânea do município de Alegre, localizado no 

Estado do Espírito Santo, para consumo humano e para fins agronômicos. 

 

3.4. Material e Métodos 

 

3.4.1. Área de estudo 

A área de estudo corresponde ao município de Alegre, que abrange 773 km² 

no extremo Sul do Estado do Espírito Santo (Figura 2), entre as coordenadas 

geográficas 41º39’0”W, 20º30’0”S e 41º30’0”W, 20º55’30”S. 

 
 
 

 

 

Figura 2 - Área de estudo e divisão política dos municípios do Espírito Santo, Brasil. 
 
 
 

Segundo a classificação internacional de Köppen, o clima da região é do tipo 

“Cwa”, isto é, tropical quente e úmido, com Inverno frio e seco e Verão chuvoso. A 

temperatura anual média é de 23,1 °C e a precipitação total anual média é de         
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1341 mm. De maneira geral, a topografia da região possui relevo bastante 

acidentado intercalado por reduzidas áreas planas (IBGE, 2010). A atividade 

econômica mais importante da região é a agropecuária, tendo como destaque o café 

Conilon (Coffea canephora Pierre ex Froehner) e a pecuária, com um rebanho 

bovino de aproximadamente 64.160 cabeças (IBGE, 2010). 

 

3.4.2. Análise da água  

Foram coletadas amostras em 20 (vinte) poços de abastecimento (Figura 2) 

para análise física, química e microbiológica no mês de fevereiro de 2011. Para cada 

ponto, realizou-se 3 (três) repetições das medidas a fim de conduzir uma maior 

confiabilidade aos parâmetros coletados. Apenas para a análise de coliformes foi 

realizada somente uma observação. As amostras foram coletadas em garrafas de 

polietileno com volume de 2.000 mL, devidamente higienizadas e secas. Para as 

análises de nitrato, fósforo e coliformes, as amostras foram coletadas em garrafas de 

vidro de 250 mL previamente esterilizadas. Os poços analisados possuem uma 

profundidade média de 18 m. 

Antes de cada coleta foi feito um bombeamento de cerca de 30 minutos em 

cada poço e a tríplice lavagem dos recipientes com a água de coleta, com exceção 

da amostra para análise microbiológica. As amostras foram rotuladas e refrigeradas 

a 4 °C, até serem levadas ao laboratório, seguindo a orientação da NBR 9898 e do 

“Standard methods for the examination of water and wastewater” (ABNT, 1987; 

APHA, 2005). 

Foram determinadas as seguintes características físicas, químicas e 

biológicas: temperatura, sólidos em suspensão (SS), turbidez, sólidos totais 

dissolvidos (STD), pH, condutividade elétrica (CE), P total, cátions (B+3, Ca+², K+, 

Mg+², Na+,) e ânions (HCO3
-, NO2

-, NO3
-), coliformes totais e termotolerantes, 

utilizando-se a metodologia do “Standard methods for the examination of water and 

wastewater” (APHA, 2005), com exceção da temperatura, turbidez, pH e CE. Para 

análise da temperatura utilizou-se um termômetro de campo, para a turbidez, pH e 

CE foram utilizados, respectivamente, um turbidímetro de campo, um medidor 

portátil e um condutivímetro de campo. A partir desses parâmetros, foi possível 

estimar algumas variáveis secundárias: porcentagem de sódio, razão de adsorção 

de sódio e dureza (SAWYER; MCCARTY; PARKIN, 2003). A porcentagem de Na+ na 

água foi determinada utilizando a Equação 1. 
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                                                                      eq.1 

em que: 

as concentrações dos elementos são expressas em miliequivalentes por litro. 

 

A RAS foi calculada pela Equação 2. 

2 2( )

2

Na
RAS

Ca Mg



 



                                                                                             eq.2 

em que: 

RAS é a Razão de Adsorção de Sódio e as concentrações são expressas em 

miliequivalentes por litro. 

 

E a dureza total (DT, em ppm) foi determinada seguindo a Equação 3. 

2 22,497 4,115DT Ca Mg                                                                                       eq.3 

em que: 

DT é a Dureza Total e as quantidades dos elementos expressas em miliequivalentes 

por litro. 

 

3.4.3. Análise estatística  

Para organizar, analisar e descrever os dados recorreu-se ao emprego de 

técnicas estatísticas descritivas, por meio da média, medianas, máximos e mínimos. 

Foram confeccionados histogramas de frequência, permitindo a análise da 

distribuição de cada elemento no conjunto de amostra. Comparações com valores 

dos parâmetros de qualidade da água (BRASIL, 2004; WHO, 2006; BRASIL, 2008) 

subsidiaram as interpretações das concentrações de vários elementos no conjunto 

de amostras. 

O aplicativo computacional estatístico usado para análise descritiva dos 

dados foi o R-cram, versão 2.14.0. Para geração dos mapas de avaliação estrutural 

espacial dos dados foi utilizado o aplicativo computacional ArcGis® 10 (ESRI, 2011) 

e para geração do diagrama da United Statet Salinity Laboratory (USSL) (ALMEIDA, 

2010) utilizou-se o aplicativo computacional Qualigraf (FUNCEME, 2006). 
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3.5. Resultados e Discussão 

 

Caracterização das águas subterrâneas e sua adequação para consumo 
humano 
 

Os valores obtidos na análise dos principais parâmetros de qualidade da 

água que afetam sua adequação para consumo humano e a comparação com os 

padrões de potabilidade (BRASIL, 2004; WHO, 2006; BRASIL, 2008) estão 

apresentados na Tabela 2. Observa-se que há grande variabilidade de valores na 

maioria dos parâmetros e que a turbidez, o pH, o Fe+3 e os coliformes apresentam 

valores acima do permitido para este uso. 

Temperatura - As amostras analisadas apresentaram uma temperatura média de 

22,51°C, variando de 19,20 a 28,90 ºC (Figura 3a). A variação encontrada pode ser 

justificada pela variação da profundidade dos poços, no qual a profundidade exerce 

influência sobre a temperatura. Poços mais profundos apresentam uma temperatura 

menor em relação a poços menos profundos.  

 
 
 

(a) 

 

(b) 

 

 
Figura 3 - Histograma de frequência dos parâmetros da água subterrânea estudada: 

(a) temperatura e (b) Turbidez na água subterrânea do município de 
Alegre, ES. 

 
 
 
Turbidez - A turbidez pode ser caracterizada como a dificuldade da água para 

transmitir a luz, devido à presença de sólidos em suspensão (silte, argila, etc.). 

Geralmente, as águas subterrâneas têm baixos valores de turbidez, devido ao efeito 

filtro do solo (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000). Entretanto, para os poços 
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coletados, o parâmetro turbidez apresenta um valor médio de 19,31 UNT, variando 

de 0 a 378 UNT (Tabela 2 e Figura 3b). Dentre as amostras analisadas, 15% ficaram 

fora do padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2004). Possivelmente, os valores elevados estejam relacionados à presença de 

substâncias dissolvidas ou em estado coloidal presentes nas amostras, ao mau 

dimensionamento do pré-filtro ou filtro, o que facilitaria a passagem de partículas. 

 
 
 
Tabela 2 - Descritores estatísticos das variáveis indicadoras de qualidade de água 

subterrânea para consumo humano e sua comparação com os limites 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) 

 

PARÂMETROS 

 ESTATISTICA DESCRITIVA PADRÕES 

Unidade 
Valores 
Mínimos 

Média ± desvio 
padrão 

Valores 
Máximos 

Portaria 
518/2004 

Propriedades Físicas 

Temperatura ºC 19,20 22,51±2,20 28,90 NPD 
Turbidez UNT 0 19,31±77,18 378,00 5 
Sol. Suspensão mg L

-1
 1,90 66,55±98,90 407,10 NPD 

Propriedades Químicas 

CE dS m
-1

 0,03 0,14±0,08 0,34 NPD 
pH  5,00 6,16±0,39 6,90 6,0 – 9,0 
STD mg L

-1
 1,50 76,09±51,21 186,70 1000 

Na
+
 mg L

-1
 2,30 11,33±6,53 26,70 200 

K
+
 mg L

-1
 0,50 4,75±7,33 35,80 55** 

Ca
+2

 mg L
-1

 0 0,02±0,21 1,00 75** 
Mg

+2
 mg L

-1
 0,18 0,89±0,89 4,09 50** 

Fe
+3

 mg L
-1

 0 0,02±0,07 0,34 0,3 
HCO3

-
 mg L-1 4,88 39,75±22,77 78,08 1000** 

NO2
-
 mg L

-1
 0,00 0,01±0,03 0,16 1 

NO3
-
 mg L

-1
 0,01 0,32±0,24 0,79 10 

B
+3

 mg L
-1

 0,00 0,08±0,10 0,26 0,5* 
Fósforo Total mg L

-1
 0,01 0,11±0,10 0,41 NPD 

Propriedades Biológicas 

Coliformes 
Totais 

NMP 
100 ml 

4 218,30±379,53 1100 
Ausência em  

100 ml 
Coliformes 
Termotolerantes 

NMP 
100ml 

3 42,90±67,47 240 
Ausência em  

100 ml 

*Classificação segundo a Resolução CONAMA nº 396 de 2008 ** classificação segundo WHO (2006); 
Notas: UNT – Unidade Nefelométrica de turbidez, NMP – número mais provável em 100 ml, NPD – 
Não Possui definição. Os valores brutos para cada poço encontram-se nos Apêndices A e B. 

 
 
 
Sólidos em suspensão - Os sólidos em suspensão ou sólidos não filtráveis 

correspondem aos materiais em suspensão do tipo colóides, entre outros (FEITOSA; 

MANOEL-FILHO, 2000). Nas amostras analisadas, obteve-se uma média de 66,55 

mg L-1 variando de 1,90 a 407,10 mg L-1 (Tabela 2 e Figura 4a), entretanto, as águas 

subterrâneas na sua maioria não possuem sólidos em suspensão. Assim como 
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ocorreu com o parâmetro turbidez, os altos valores de sólidos suspensos 

encontrados refletem as características de construção dos poços de abastecimento. 

Condutividade Elétrica (CE) - A CE média das águas subterrâneas analisadas é de 

0,14 dS m-¹, variando de 0,03 a 0,34 dS m-¹, conforme apresentado na Tabela 2 e 

Figura 4b, indicando a existência de baixa concentração de sais totais dissolvidos. 

Entretanto não são feitas referências diretas a esse parâmetro na legislação no que 

diz respeito ao consumo de água utilizada. A CE consiste na facilidade com que a 

água conduz a corrente elétrica e está diretamente ligada ao teor de sais dissolvidos 

sob a forma de íons. O seu valor serve como índice de avaliação da mineralização 

da água (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000, OBIEFUNA; SHERIFF, 2011). A CE 

aumenta com a temperatura, tornando-se necessário considerar uma temperatura 

de referência (LIMA et. al., 2011), neste caso de 25ºC.  

 
 
 
(a) 

 

(b) 

  

 
Figura 4 - Histograma de frequência dos parâmetros da água subterrânea estudada: 

(a) Sólidos em Suspensão e (b) Condutividade Elétrica na água 
subterrânea do município de Alegre, ES. 

 
 
 
Potencial Hidrogeniônico (pH) - O pH é a medida da concentração hidrogeniônica 

da água ou solução, sendo controlado pelas reações químicas e pelo equilíbrio entre 

os íons presentes. A grande maioria das águas subterrâneas possui pH variando na 

faixa de 5,5 e 8,5 (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000; OBIEFUNA; SHERIFF, 2011). 

A água subterrânea amostrada apresenta variação de pH de 5,0 a 6,9. A 

norma da Portaria n° 518 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) estabelece que o 

pH da água destinada ao abastecimento humano deve situar-se entre 6,0 e 9,0 
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(Tabela 2 e Figura 5a). Do total das amostras coletadas, 18,33% apresentaram-se 

impróprias para consumo humano (BRASIL, 2004), abaixo da faixa estabelecida. 

Com relação aos baixos valores de pH, isto pode ser atribuído à presença de varias 

fatores, tais como concentrações de CO2, oxidação da matéria orgânica, 

temperatura da água, entre outros. Embora a maior parte das amostras 

apresentarem o pH dentro da faixa recomendada, parte da comunidade está 

consumindo água não potável em relação a este parâmetro, representando risco a 

saúde humana. 

Sólidos totais dissolvidos (STD) – Nenhuma das amostras analisadas ultrapassou 

o valor máximo de 1000 mg L-1 estabelecido pela Portaria nº. 518 de 2004 do 

Ministério da saúde para consumo humano, sendo os valores obtidos demonstrados 

na Tabela 2 e Figura 5b, variando de 1,50 mg L-1 a 186,70 mg L-1, com média de 

76,09 mg L-1. 

Os STD representam a concentração de todo material dissolvido na água. 

Águas subterrâneas podem conter concentrações de STD muito superiores às das 

superficiais devido ao tempo que permanecem em contato com as rochas, 

denominado tempo de residência (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000). As águas que 

infiltram no solo tendem a ser purificada no trajeto subsuperfícial, onde sofrerão 

menor variação de temperatura, e tendem a manter por período de tempo mais 

longo suas características físico-químicas e biológicas, se comparadas com as 

águas superficiais (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000; OBIEFUNA; SHERIFF, 2011).  

 
 
 

(a)  

 

(b) 

 

 
Figura 5 - Histograma de frequência dos parâmetros da água subterrânea estudada: 

(a) pH e (b) Sólidos Totais dissolvidos na água subterrânea do município 
de Alegre, ES. 
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Sódio (Na+) - A concentração do Na+ nas águas subterrâneas varia entre 0,1 e    

100 mg L-1 (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000). Nas águas estudadas, as 

concentrações de Na+ apresentam uma variação de 2,30 até 26,70 mg L-1 com 

média de 11,33 mg L-1 (Tabela 2 e Figura 6a), apresentando-se de acordo com o 

padrão de potabilidade estabelecido pela legislação vigente (BRASIL, 2004, 2008). 

O íon Na+ é altamente móvel no ambiente e está presente em todas as 

águas, como enfatizado por vários autores, entre eles Fortescue (1980), Devies e De 

Wiest (1991), Percebon e Bittencourt (2009) e Obiefuna e Sheriff, (2011). Esse íon é 

o principal responsável pelo aumento constante da salinidade das águas naturais do 

ponto de vista catiônico. Há, em geral, um aumento gradativo dos teores de Na+ nas 

águas subterrâneas, a partir da zona de recarga, em direção às suas porções mais 

confinadas. 

 
 
 

(a) 

 

(b) 

 

 
Figura 6 - Histograma de frequência das concentrações de (a) Sódio e (b) Potássio 

na água subterrânea do município de Alegre, ES. 
 
 
 
Potássio (K+) - A concentração média do íon K+ nas águas dos poços é de 4,75 mg 

L-1, variando de 0,50 a 35,80 mgL-1 (Tabela 2 e Figura 6b). O teor médio de K+ é 

inferior ao de Na+, apesar de ambos pertencerem ao grupo dos metais alcalinos, 

seus comportamentos são diferentes nos processos de solubilização (OBIEFUNA; 

SHERIFF, 2011). O íon K+ é facilmente removido da água por meio de troca iônica 

na adsorção por argilas e absorção pelas plantas. Em geral, os teores de K+ nas 

águas subterrâneas são inferiores a 10,0 mg L-1, sendo mais frequentes valores 
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entre 1,0 e 5,0 mg L-1 (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000; OBIEFUNA; SHERIFF, 

2011). 

Apesar de não existir limite estabelecido pela Portaria nº 518 do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2004) para a concentração de K+, adotou-se o valor de            

55 mg L-1, sugerido pela Organização Mundial da Saúde (2007) para a avaliação dos 

resultados expostos. Nesta avaliação, os índices se encontram abaixo do limite para 

todas as amostras, dentro dos valores de potabilidade. 

Cálcio (Ca+2) - Em águas subterrâneas, os teores de Ca+2 oscilam entre 10 e 100 

mg L-1 (OBIEFUNA; SHERIFF, 2011). Para as amostras analisadas, o teor de Ca+2 

varia de 0 a 1 mg L-1, com média de 0,02 mg L-1 (Tabela 2 e Figura 7a). O Ca+2 

contribui para dureza da água e é considerado um dos elementos mais comuns e 

abundantes na maioria das águas. 

Magnésio (Mg+2) - O Mg+2 possui propriedades similares às do Ca+2, porém é mais 

solúvel e mais difícil de precipitar. As águas subterrâneas apresentam normalmente 

valores de Mg+2 no intervalo de 1 a 40 mg L-1 (OBIEFUNA; SHERIFF, 2011). No 

presente estudo, as amostras apresentam valores entre 0,18 e 4,09 mg L-1, com 

média de 0,89 mg L-1 (Tabela 2 e Figura 7b).  

 
 
 

(a) 

 

(b) 

 

 
Figura 7 - Histograma de frequência das concentrações de (a) Cálcio e (b) Magnésio 

na água subterrânea do município de Alegre, ES. 
 
 
 
Ferro (Fe+3) - O Fe+3 está presente em quase todas as águas, mas em baixa 

concentração (< 0,3 mg L-1). Geralmente, ele ocorre sob a forma de Fe+3 (hidróxido 

férrico), podendo também ocorrer como Fe+2 (hidróxido ferroso). O Fe na forma de 
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Fe+2 é muito instável na presença de oxigênio, mudando para o estado férrico 

(OBIEFUNA; SHERIFF, 2011). Nos poços avaliados, apenas um ponto 

apresentaFe+3 em suas águas, com média de 0,33 mg L-1 (Tabela 2 e Figura 8a). 

Bicarbonato (HCO3
-) - A origem do bicarbonato nas águas subterrâneas está 

relacionada principalmente aos processos que produzem o gás carbônico no solo 

por meio da decomposição e oxidação da matéria orgânica e à respiração das raízes 

das plantas (OBIEFUNA; SHERIFF, 2011). A dissolução do CO2 na água forma o 

ácido carbônico (H2CO3), que se dissocia em H+ e HCO3
-. A concentração de HCO3

- 

na água subterrânea varia entre 50 e 350 mg L-1 em águas doces, podendo chegar a 

800 mg L-1 (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000; OBIEFUNA; SHERIFF, 2011) Nas 

águas analisadas, o valor médio de HCO3
- obtido é de 39,75 mg L-1 HCO3

-, variando 

entre 4,88 e 78,08 mg L-1 (Tabela 2 e Figura 8b). 

 
 
 

(a) 

 

(b) 

 

 
Figura 8 - Histograma de frequência das concentrações de (a) Ferro e (b) 

Bicarbonato na água subterrânea do município de Alegre, ES. 
 
 
 
Nitrito (NO2

-) e Nitrato (NO3
-) - Das 60 amostras analisadas nos 20 poços 

estudados, apenas 6 (seis) apresentam valores superiores ao limite de detecção 

para o NO2
-, sendo estas com concentrações muito baixas, variando entre 0,00 a           

0,16 mg L-1 (Tabela 2 e Figura 9a). O valor médio de NO3
- nas águas dos poços é de 

0,32 mg L-1, sendo 0,01 e 0,79 mg L-1 os valores mínimos e máximos, 

respectivamente (Tabela 2 e Figura 9b).  

O NO3
- ocorre geralmente em baixas concentrações na água subterrânea, 

representando o estágio final da oxidação da matéria orgânica. Os tipos de rocha 
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presentes na área não influenciam na variação do teor desse íon e sua elevação nas 

águas subterrâneas indica influência de fontes de contaminação antrópicas. Neste 

caso, a presença desse íon na água indica contaminação por fertilizantes ou por 

fossa séptica. Mesmo com este comportamento, não foi verificado indicativo de que 

o aquífero esteja recebendo contaminação pela lixiviação desse nutriente, apesar de 

inúmeros fatores locais que podem introduzir NO3
- às águas subterrâneas. Os teores 

encontrados não foram elevados, já que a água subterrânea é caracterizada como 

sendo contaminada quando as concentrações estão acima de 10 mg L-1 de NO3
- 

(BRASIL, 2004). Em condições aeróbias, considera-se normais valores de nitratos 

na faixa de 4 a 9 mg L-1 (WHO, 2006).  

A aplicação de dejetos animais para adubação do solo, associada à prática 

da irrigação nas áreas agricultadas, provavelmente foi a principal fonte da entrada 

desse nutriente no sistema, supondo-se que ocorra escoamento superficial e 

subsuperficial da substância.  

 
 
 
(a) 

 

(b) 

 

 
Figura 9 - Histograma de frequência das concentrações de (a) Nitrato e (b) Nitrito, 

no município de Alegre, ES. 

 
 
 
Boro (B+3) - O B+3 nas águas subterrâneas pode ser encontrado na forma de H3BO3 

ou parcialmente dissociado em H2BO3
-, apresentando geralmente valores inferiores 

a 0,1 mg L-1, mas podendo chegar a 10 mg L-1. É considerado como pouco 

prejudicial à saúde humana, mas pode ser tóxico para os vegetais quando a 

concentração é elevada (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000). A concentração média 

de B+3 nas amostras é de 0,08 mg L-1, variando de 0,00 a 0,26 mg L-1 (Tabela 2 e 
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Figura 10a), estando abaixo do valor máximo permitido para consumo humano, que 

é de 0,5 mg L-1 (BRASIL, 2008). 

Fósforo total (P total) - O fósforo possui uma tendência para formar compostos 

com vários íons e coligações com os minerais de argila. Devido a esse fato, suas 

concentrações nas águas subterrâneas são baixas, variando geralmente entre 0,01 

e 1 mg L-1 (FEITOSA, MANOEL-FILHO, 2000). Nas amostras analisadas, os valores 

estão entre 0,01 e 0,41 mg L-1, com uma média de 0,11 mg L-1 (Figura 10b). 

 
 
 

 (a) 

 

(b) 

 

 
Figura 10 - Histograma de frequência das concentrações de (a) Borro e (b) Fósforo 

Total no município de Alegre, ES. 
 
 
 
Coliformes totais e termotolerantes - Os coliformes são indicadores de fácil 

análise e amplamente utilizados na avaliação sanitária da água. Os coliformes totais 

reúnem um grande número de bactérias como a Eschrichia coli, de origem 

estritamente fecal, e outras bactérias que podem, além de estar no trato intestinal de 

homeotermos, serem encontradas no solo e em vegetais, multiplicando-se na água 

com relativa facilidade. No entanto, os coliformes termotolerantes não se multiplicam 

facilmente no ambiente externo e ocorrem constantemente na flora intestinal de 

animais de sangue quente. Portanto, se constatada a presença efetiva desses 

organismos em um aquífero, isso indicaria um processo de contaminação, constante 

ou recente, uma vez que eles encontram dificuldade para se multiplicar fora das 

condições entéricas (PORTO et al., 2011). As águas contaminadas podem se tornar 

um meio de cultura ideal, conforme as condições de pH, temperatura, partículas 
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minerais, material dissolvido e matéria orgânica presentes, elementos essenciais 

que a biocenose necessita para seu desenvolvimento. 

Todos os 20 poços analisados apresentam coliformes totais (Figura 11a) e 

coliformes termotolerantes (Figura 11b). Para os coliformes totais obteve-se o valor 

médio de 218,30 NMP 100 mL-1, variando de 4 a 1100 NMP 100 mL-1, enquanto que 

para os coliformes termotolerantes ocorreu média de 42,90 NMP, variando de 3 a 

240 NMP. Dessa forma, 100% das amostras coletadas estavam em desacordo com 

o preconizado pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde, em relação ao 

padrão microbiológico de coliformes termotolerantes. O Ministério da Saúde tolera a 

presença de coliformes totais somente na ausência de Escherichia coli e/ou 

coliformes termotolerantes. 

A presença de coliformes nas águas analisadas pode ser explicada pelas 

más condições de construção dos poços e pela proximidade de fossas sépticas e 

currais. Conforme relatado por Conboy e Goss (2000), a deposição diária de resíduo 

orgânico animal no solo, prática muito disseminada no meio rural, aumenta o risco 

da contaminação das águas subterrâneas. 

 
 
 

(a) 

 

(b) 

 

 
Figura 11 - Histograma de frequência das concentrações de (a) Coliformes Totais e 

(b) Coliformes termotolerantes no município de Alegre, ES. 
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Os aspectos essenciais ao analisar o uso da água para irrigação são 

aqueles que comprometem principalmente a conservação do solo e o rendimento e 

qualidade das colheitas. A qualidade da água para fins agrícolas é definida em 

função dos critérios de salinidade, sodicidade, toxicidade e outros (ALMEIDA, 2010). 

Nesse contexto, foram utilizados, neste trabalho: critérios de salinidade (risco de 

salinidade), critérios de sodicidade (percentagem de sódio na água e relação de 

adsorção de sódio), critérios de toxicidade e outros (concentração de boro e dureza). 

Os valores para cada poço das analises podem ser observados no Apêndice D. 

 

Risco de Salinidade - A classificação da água subterrânea com base no perigo de 

salinidade é apresentada na Tabela 3. Esta classificação tem como finalidade 

diagnosticar e classificar a concentração total de sais solúveis na água para fins de 

irrigação.  

Águas classificadas como de baixa salinidade (C1) podem ser usadas para 

irrigação da maioria das culturas e na maioria dos solos, com probabilidade muito 

baixa de que se desenvolva salinidade. As amostras com média salinidade (C2) 

podem ser usadas, desde que ocorra uma quantidade moderada de lixiviação. 

Águas com alta concentração de sais (C3) são adequadas apenas para poucas 

culturas que possuem tolerância, enquanto as águas com salinidade muito alta (C4 e 

C5), de forma geral, são inadequadas para irrigação, podendo ser usadas apenas 

ocasionalmente em circunstâncias muito especiais (PURUSHOTHAM et al., 2011). 

Todas as amostras de água analisadas na região foram classificadas como 

pertencentes às classes 1 e 2, podendo ser consideradas adequadas para irrigação. 

 
 
 
Tabela 3 - Classificação da água subterrânea do município de Alegre, Espírito 

Santo, baseada nos valores da CE e classes de risco de sódio 
conforme USSL (United State Salinity Laboratory), (ALMEIDA, 2010) 

 

CE (dS m
-1

) 
Classes de perigo de 

salinidade 
Observações sobre 

qualidade 
nº Amostras 

0 – 0,25 C1 Excelente 51 (85%) 
0,25 – 0,75 C2 Boa 09 (15%) 
0,75 – 2,25 C3 Duvidoso  
>2,25 C4 e C5 Inadequado  
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Altos valores de sais na água de irrigação levam à formação de solos 

salinos. A salinização nas terras irrigadas é a principal causa de perda de produção, 

e tem impactos ambientais adversos. Condições salinas limitam severamente a 

escolha das culturas e afetam negativamente a germinação e o rendimento, 

reduzindo a atividade osmótica das plantas e interferindo na absorção de água e 

nutrientes do solo (PURUSHOTHAM et al., 2011). É importante, porém, que toda 

avaliação a respeito da qualidade da água para irrigação esteja ligada à avaliação 

dos solos a serem irrigados (AYERS; WESCOT, 1999). 

 

Razão de Adsorção de sódio (RAS) ou índice de sodicidade - Outro fator 

importante para avaliar a qualidade da água usada na irrigação refere-se às relações 

entre a concentração de Na+, Ca+2 e Mg+2, usando-se para isso a Razão de 

Adsorção de Sódio (RAS). A RAS constitui um critério importante para determinar a 

adequação da água para irrigação, já que teores de Na+ excessivos em relação aos 

de Ca+2 e Mg+2 reduzem a permeabilidade do solo e, portanto, inibem a oferta de 

água necessária para as culturas.  

A classificação das amostras de água subterrânea da área de estudo com 

relação à RAS está apresentada na Tabela 4. Todas as amostras apresentam valor 

inferior a 10, sendo classificadas desta forma como excelentes para a irrigação 

(categoria S1). 

 
 
 

Tabela 4 - Adequação da qualidade da água subterrânea do município de Alegre 
(ES) de acordo com a RAS e as classes de risco de sódio, conforme 
classificação da USSL (ALMEIDA, 2010) 

 
Valores 

RAS 
Classes de perigo 

 de sódio 
Observações sobre  

qualidade 
nº Amostras 

<10 S1 Excelente 60 (100%) 
10 - 18 S2 Boa  
19 - 26 S3 Duvidoso  
>26 S4 e S5 Inadequado  

 
 
 

Uma análise mais detalhada da qualidade da água para irrigação pode ser 

feita plotando-se a RAS e a CE em gráfico (Figura 12) de acordo com o United State 

Salinity Laboratory (USSL) (ALMEIDA, 2010). No diagrama, as águas dividem-se-
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sem em 5 (cinco) classes como relação a condutividade elétrica (C1 a C5) e outras 

quatro segundo sua sodicidade (S1-S4).  

 
 
 

 

 
Figura 12 - Diagrama de perigo de salinidade das amostras de água subterrânea do 

município de Alegre (ES) baseado nos valores da RAS e da CE. 
 
 
 

A combinação destes dois índices (CE e RAS) permite estabelecer 

diferentes tipos de água. À medida que aumentam o valor dos subíndices diminui a 

qualidade da água de irrigação. Dessa forma, observa-se que 85% das amostras 

foram classificadas na categoria C1S1, os 15% de amostras restantes pertencem à 

categoria C2S1, indicando um baixo perigo de salinidade e baixo perigo de 

sodicidade. Entretanto Cruz Romero (1992) questiona o estabelecimento do perigo 

de sodicidade crescente para uma mesma RAS, salientando que o estado de 

floculação ou dispersão dos colóides do solo depende da porcentagem de Na+. 

Portanto foi avaliada a porcentagem de Na+ das amostras segundo classificação de 

Wilcox (1995). 



44 
 

 

Porcentagem de Sódio (%Na) - Os métodos de Wilcox (1995) têm sido utilizados 

para classificação e interpretação do caráter básico da composição química da água 

e sua adequação para irrigação, que depende da mineralização e seu efeito na 

planta e no solo.  

A classificação das amostras de água subterrânea quanto à relação da 

porcentagem de sódio (%Na), segundo Wilcox (1995), é mostrada na Tabela 5. 

Verifica-se que 44 amostras analisadas (73%) pertencem às categorias Duvidosa e 

Inadequada. Altos valores de Na+ na água reduzem o rendimento das culturas 

devido à sua propriedade fitotóxica e causam deterioração do solo.  

 
 
 
Tabela 5 - Classificação da água subterrânea do município de Alegre, Espírito 

Santo, baseado nos valores de porcentagem de sódio segundo a 
classificação de Wilcox (1955) 

 
Sódio(%) Classes nº Amostras 

<20 Excelente  
20 – 40 Boa 1 (1,7%) 
40 – 60 Permissível 15 (25%) 
60 – 80 Duvidosa 23 (38,3%) 

>80 Inadequada 21 (35%) 

 
 
 

Quando a concentração de Na+ é alta na água de irrigação, ele tende a ser 

adsorvido pelas partículas de argila, deslocando os íons de Mg+2 e Ca+2. Esse 

processo de troca de Ca+2 e Mg+2 por Na+ na água do solo reduz sua permeabilidade 

e eventualmente gera solos com deficiência de drenagem. Assim, a circulação do ar 

e da água é comprometida em condições úmidas tornando os solos mais rígidos 

quando secos (COLLINS; JENKINS, 1996; SALEH et al., 1999; PURUSHOTHAM et 

al., 2011). 

 

Boro - As concentrações de boro na água subterrânea ficaram entre 0,00 e 0,26 mg 

L-1, com um valor médio de 0,08 mg L-1. Dos limites propostos para a concentração 

de boro na água de irrigação, todas as amostras apresentam-se dentro da faixa 

permitida (Tabela 6). Todas as amostras foram classificadas como excelentes para 

culturas tolerantes e semitolerantes ao boro. 
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Tabela 4 - Classificação da água subterrânea do município de Alegre (ES) baseado 
nos limites permitidos de Boro na água de irrigação para vários tipos de 
culturas (adaptado de RAVIKUMAR et al., 2011) 

 

Classes de boro 

Culturas sensíveis Culturas semitolerantes e tolerantes 

mg L
-1

 
% de 

amostras 
mg L

-1
 

% de 
amostras 

Excelente <0,33 100 <0,67 100 

Boa 0,33 – 0,67  0,67 – 1,33  

Permissível 0,67 – 1  1,33 – 2,0  

Duvidoso 1 – 1,25  2,0 – 2,5  

Inadequado >1,25  >2,5  

 
 
 

Dureza Total - Ao determinar a adequação das águas subterrâneas para uso 

doméstico ou para irrigação, a dureza é um critério importante a ser considerado. A 

classificação das águas subterrâneas da área de estudo com base na dureza foi 

realizada segundo os critérios de Sawyer e McCarth’y (1967) (Tabela 7). Assim, as 

60 amostras avaliadas foram enquadradas na classe 1. 

Esses íons reagem com o sabão formando precipitados e com certos ânions 

presentes na água. A propriedade de dureza pode evitar formação de espuma com o 

sabão e também aumentar o ponto de ebulição da água, mas não há efeitos 

conhecidos na saúde humana. A dureza alta pode causar incrustações nas 

tubulações usadas tanto para abastecimento de água, quanto para irrigação 

(AGRAWAL; JAGETIA, 1997). 

 
 
 

Tabela 5 - Classificação da dureza das águas subterrâneas do município de Alegre 
(ES) de acordo com os critérios de Sawyer e McCart’y (1967) 
 

DT (como mg CaCO3 L
-1

) Classes de água n° de Amostra 

<75 Doce 60 (100%) 
75 – 150 Moderadamente dura  
150 – 300 Dura  

>300 Muito dura  
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3.6. Conclusão 

 

Nas condições em que a pesquisa foi conduzida, pode-se concluir que: 

 

I. A água subterrânea estudada é imprópria para o consumo humano, 

devido ao fato de alguns parâmetros estarem em desacordo com a 

legislação (pH e Fe) e pela presença de coliformes termotolerantes, 

encontrados em todos os poços analisados.  

II. Os valores de sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica e razão 

de adsorção de sódio obtido para todas as amostras estão dentro dos 

limites seguros para o uso na agricultura. 

III. As amostras foram classificadas como C1S1 e C2S1, indicando baixo 

potencial de salinidade e baixo potencial de sodicidade. 

IV. Com relação ao parâmetro porcentagem de sódio, 73% das amostras 

foram classificadas como de qualidade Duvidosa e Inadequada, 

sendo a água subterrânea é imprópria para uso na agricultura, 

excetuando caso esta venha ter um tipo especial de manejo. 
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4. INFLUÊNCIA DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA NA QUALIDADE DA ÁGUA 
SUBTERRÂNEA 
 

4.1. Resumo 

 

O objetivo do trabalho foi descrever a correlação entre os parâmetros de uso 

da terra e de qualidade da água subterrânea, pertencentes ao município de Alegre, 

Espírito Santo. Foram utilizadas ferramentas de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs), para delimitação da área de influência de poços e para geração 

de mapas de uso da terra. A técnica de estatística multivariada de correlação 

canônica foi utilizada com apoio do aplicativo computacional R-cran. As variáveis 

canônicas encontradas foram: índice de uso e ocupação da terra e índice de 

degradação da água, ambos padronizados. A correlação canônica foi significativa 

entre o primeiro par das variáveis canônicas, indicando uma relação linear entre os 

dois grupos. sendo possível afirmar que a atividade agropecuária causou incremento 

da concentração de nitrato durante o período de estudo. 

 

Palavras-chave: correlação canônica, nitrato, SIGs. 

 

4.2. Abstract  

 

The aim of this work was to describe correlations between parameters of 

land use and groundwater quality, belonging to the municipality of Alegre, South of 

Espírito Santo State, Brazil. Geographic Information System (GIS) tools were used to 

define the influence wells areas and to generate land use maps. The multivariate 

statistical technique of canonical correlation was applied through the computational 

application R-cran. The canonical variables were: class of land use and water quality 

parameters, both standardized. The canonical correlation was significant between 

the first pair of canonical variables, indicating a significant linear relationship between 

the two groups and data show that agricultural activity caused an increase of nitrate 

concentration during the studied period. 

 

Key words: canonical correlation, nitrate, GIS. 
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4.3. Introdução 

 

A demanda por recursos hídricos tem se expandido com o aumento das 

atividades humanas em diversas regiões, resultando em preocupações ecológicas e 

ambientais. Em geral, a qualidade da água pode ser influenciada por vários 

processos, entre os quais destacam: processos naturais, como velocidade da água 

no aquífero, qualidade da recarga, interação com solos e rochas, interação com 

outros tipos de aquíferos etc. (HUNTINGTON, 2006), e atividades antropogênicas, 

incluindo agricultura, indústria e desenvolvimento urbano (HELENA et al., 2000; 

JEONG, 2001; OKI; KANAE, 2006).  

Vários autores têm relatado a contaminação da água subterrânea como 

consequência do uso e ocupação da terra (HEGDE; PURANIK, 1990; HELENA et 

al., 2000; CHAE et al., 2004; MIRLEAN et al., 2005; DAS et al., 2010). Tal influência 

pode ser avaliada de diversas formas, como por exemplo, usando um raio fixo em 

torno do poço (NOLAN et al., 2002; SQUILLACE et al., 2002). Nos trabalhos feitos 

por Nolan et al. (2002) e Squillace et al. (2002), a degradação da qualidade da água 

subterrânea foi classificada e avaliada utilizando um círculo com raio de 500 m, 

centrado no poço. Em outros estudos, o uso da terra foi estudado dentro de raios 

variando de 100 a 3200 m (BRUCE; MCMAHON, 1996; TROJAN, et al., 2003; 

AELION; CONTE, 2004; WORRALL; KOLPIN, 2004; AN et al., 2005; GARDNER; 

VOGEL, 2005).  

Devido à grande quantidade de variáveis que compõem os parâmetros de 

qualidade da água e do uso da terra, a interpretação destes resultados se torna 

difícil e dispendiosa (SHRESTHA; KAZAMA, 2007). Desse modo, os métodos de 

análise multivariada de dados têm sido cada vez mais utilizados em estudos 

ambientais devido à sua fácil aplicação e por reduzir o número de dados em 

subgrupos menores correlacionados entre si, além de identificar as variáveis que 

são responsáveis pela dispersão das observações (HAIR, 1998). Aliada aos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) e ao Sensoriamento Remoto, a análise 

multivariada representa importante ferramenta para os estudos de problemas de 

qualidade de água, fornecendo apoio a projetos de planejamento e manejo dos 

recursos hídricos.  

Assim, o objetivo neste trabalho consistiu em avaliar a influência do uso e 

ocupação da terra na qualidade da água subterrânea. Espera-se levantar dados 
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importantes para uma região que, historicamente, tem explorado os recursos 

naturais de forma extensiva, sem adotar nenhuma política de gestão. Desta forma, 

esta pesquisa pode contribuir para traçar estratégias de planejamento e 

gerenciamento integrado dos espaços rurais no que se refere à melhoria e 

manutenção da qualidade dos recursos naturais. 

 

4.4. Material e Métodos 

A área de estudo corresponde ao município de Alegre, conforme descrito no 

capítulo anterior. 

 

4.4.1. Coleta e análise da água 

Foram coletadas amostras em 20 (vinte) poços de abastecimento (Figura 7) 

para análise física, química e microbiológica, no mês de fevereiro de 2011. A coleta 

de água seguiu as recomendações da NBR 9898 e do Standart methods for the 

examination of water and wastewater (ABNT, 1987; APHA, 2005). Antes de cada 

coleta foi feito um bombeamento de cerca de 30 minutos em cada poço. Os frascos 

de coleta foram lavados com a água do ponto de coleta e para a análise 

microbiológica foram utilizados frascos devidamente esterilizados. As amostras 

foram rotuladas e refrigeradas a 4 ºC, até serem levadas ao laboratório. 

Como a área estudada possui uso predominantemente agrícola e com 

criação de pecuária de forma extensiva, optou-se por analisar 11 (onze) parâmetros 

de qualidade da água, considerados relevantes para um direcionamento da questão 

da qualidade da água. São eles: sólidos totais dissolvidos (STD), potencial 

hidrogeniônico (pH), cátions (Fe+3, Ca+², K+, Mg+², Na+), ânions (NO2
-, NO3

-), P Total 

e coliformes termotolerantes. Utilizou-se os métodos da APHA (2005), com exceção 

do pH e do STD. Para análise do pH foi utilizado um medidor portátil de campo e os 

sólidos totais dissolvidos foram determinados pelo método gravimétrico de acordo 

com a NBR 10664 (ABNT, 1989).  

Para cada ponto, realizou-se 3 (três) repetições das medidas a fim de 

conduzir a uma maior confiabilidade dos resultados obtidos; apenas para o 

parâmetro coliformes, foi realizada somente uma observação. Em seguida foi 

calculada a média dos parâmetros de qualidade da água para serem utilizados na 

modelagem estatística.  

 



54 
 

 

4.4.2. Delimitação das áreas de influência para geração dos mapas de uso da 
terra por intermédio das ferramentas de SIGs  

 

4.4.2.1. Delimitação da área de influência dos poços  

A partir da base cartográfica vetorial fornecida pelo GEOBASES e pelo 

Ortofotomosaico em escala 1:15.000 cedido pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente (IEMA), foram determinadas as oito (8) variáveis espaciais do uso da terra 

com o auxílio das ferramentas do SIGs Arcgis® 10.0 (ESRI, 2011). As etapas de 

geração das variáveis espaciais foram divididas em dois procedimentos básicos: A 

primeira foi a delimitação de um buffer em torno de cada ponto amostral, a partir dos 

pontos predefinidos para a coleta de água subterrânea. A segunda etapa foi a 

confecção dos mapas de uso e ocupação da terra (Apêndice D), utilizando as 

orfofotos disponibilizadas pelo IEMA. 

 

4.4.2.2. Delimitação do buffer da área de proteção do poço  

Para a delimitação dos buffers foram usados os shapefiles (shp) dos pontos 

coletados em campo. A delimitação atende apenas a fatores de ordem de área (área 

de proteção de poço), ou seja, “define um raio em relação ao ponto coletado do 

poço”, pois é ele que define a zona da proteção do poço. Adotou-se um raio de 200 

metros, segundo a metodologia do Raio Fixo Arbitrário (HIRATA; REBOUÇAS, 

1999). 

 

4.4.2.3. Geração dos mapas de uso e ocupação da terra  

As classes de uso da terra foram obtidas a partir da interpretação visual por 

meio de técnicas de fotointerpretação das ortofotos, visualizações com as imagens 

do GeoEye do aplicativo Google Earth e também por intermédio da inspeção de 

campo. As classes definidas foram: área agricultada, área edificada, pastagem, solo 

exposto e vegetação intermediária (Tabela 8). 

Assim como para a definição dos buffers, o aplicativo computacional 

utilizado foi o ArcGis® 10.0, que também foi utilizado para a geração dos mapas de 

uso e ocupação da terra. Criou-se um shapefile do tipo polígono, digitalizado em tela 

em uma escala de 1:3.000, seguindo o padrão referencial da Tabela 8. 

Concomitantemente, as classes de uso da terra dentro da área de influência dos 

poços foram inseridas no banco de dados do ArcGis® 10. 
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Tabela 6 - Classes de uso e ocupação da terra presentes na área de estudo 
 

Classes Padrões observados  Características predominantes 
 

Área agrícola 

 

Consideradas áreas de plantio de várias 

culturas. 

Área edificada 

 

Áreas com construções em padrão 

urbano e/ou em áreas rurais. 

Corpos d’água 

 

Rios, lagos, lagoas. 

Estrada 

pavimentada 
 

Estradadas asfaltadas. 

Fragmento 

rochoso 
 

Considerados fragmentos rochosos com 

pouca ou nenhuma vegetação 

Pastagem 

 

Formação não arbórea. 

Solo exposto 

 

Foram considerados os solos descobertos 

e sem a presença de área verde ou 

construções. 

Vegetação 

intermediária 
 

Áreas que não podem ser consideradas 

pastagens e nem vegetação primária. 

 
 
 

4.4.3. Modelagem Estatística 

Utilizou-se a técnica estatística multivariada, “Análise de Correlação 

Canônica” (TIMM, 2002). Para isso foi definida uma amostra aleatória de 20 (vinte) 

pares de vetores aleatórios X  e Y . O vetor X  é um vetor aleatório no qual os 

componentes correspondem às porcentagens da classe de uso e ocupação da terra 

que possuem as maiores interferências antrópicas na área de estudo, conforme o 

mapeamento realizado. São eles: 

1

2

5

X

X
X

X

 
 
 
 
 
    

em que: 



56 
 

 

X1= percentagem de área agricultada; X2= percentagem de área edificada; X3= 

percentagem de pastagem; X4= percentagem de solo exposto e X5= percentagem de 

vegetação intermediária. 

 

As componentes do vetor X  foram obtidas da seguinte maneira: [(área de cada tipo 

de uso da terra da sub-bacia) / (área do shape da delimitação do buffer)] gerando 

valores adimensionais.  

 

A definição dos componentes do vetor aleatório Y  está associada aos parâmetros 

de qualidade da água subterrânea. São eles: 

1

2

11

Y

Y
Y

Y

 
 
 
 
 
  

 

em que: 

Y1 = STD; Y2 = pH; Y3 = K; Y4 = é Na; Y5 = Fe+3; Y6 = Ca; Y7 = Mg; Y8 = NO2
-; Y9 = NO3

-; 

Y10 = P total e Y11 = coliformes termotolerantes. 

 

Após definidos os vetores aleatórios X  e Y , realizou-se uma análise exploratória 

dos dados. A média de cada uma das variáveis dos componentes foi comparada 

com o objetivo de identificar variáveis assimétricas ou valores discrepantes. Ao 

comparar as médias das variáveis entre si, também foi possível verificar 

discrepâncias entre as escalas. Em seguida, foram obtidos os autovalores e 

autovetores normalizados associados das matrizes 1 1

X XY Y YXR R R R   e 1 1

Y YX X XYR R R R  . 

Os autovalores de 1 1

X XY Y YXR R R R   são os mesmos de 1 1

Y YX X XYR R R R   e correspondem 

aos quadrados da correlação entre os pares de variáveis canônicas. Os autovetores 

de 1 1

X XY Y YXR R R R   e de 1 1

Y YX X XYR R R R   correspondem aos coeficientes das combinações 

lineares que constituem as variáveis canônicas. Os pares das variáveis canônicas 

são representados da seguinte forma: 

1

' *

1V X  e 
1

' *

1U bY
 

em que: 

1 11 12 1 'pa a      e 
1 11 12 1 'qb b b b     são os vetores de coeficientes.  
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O vetor 1  é o primeiro autovetor normalizado de 1 1

X XY Y YXR R R R  , e o vetor 1b  é o 

primeiro autovetor normalizado de 1 1

Y YX X XYR R R R  . Portanto, o primeiro par de variáveis 

canônicas pode ser escrito, com p=5 e q=11, da seguinte maneira: 

 

* * *

1 1 11 1 12 2 15 5*V X X X X         

* * *

1 1 11 1 12 2 111 11*U bY b Y Y b Y    
 

 

em que: 

*X  e *Y são, respectivamente, os vetores X e Y  padronizados, isto, é: 

*

1

*

* 2

*

5

( )Y

X

X
X D X X

X

 
 
   
 
 
  

 com  
1/2( ) , 1,2,...,5X

X jjD diag S j


 
 

*

1

*

* 2

*

11

( )Y

Y

Y
Y D Y Y

Y

 
 
   
 
 
  

 com  
1/2( ) , 1,2,...,11Y

Y iiD diag S i


 
 

Vale ressaltar que os pares de variáveis canônicas apresentam variância igual a 1 

(um) e que a correlação entre as variáveis V1 e U1 é máxima dentre todas as 

possíveis combinações lineares de *X  com as combinações lineares de *Y . O 

programa estatístico usado para análise dos dados foi o R-cran, versão 2.14.0.  

 

4.5. Resultados e Discussão 

 

Análises exploratórias dos dados  

As médias dos vetores X  e Y  respectivamente, foram calculadas e 

organizadas para realização da modelagem estatística (Tabelas 9 e 10). Observam-

se grandes diferenças entre as médias das variáveis componentes de X e os 

valores do componente Y , indicando diferenças discrepantes de escala. Dessa 

forma, optou-se por utilizar as matrizes de correlações amostrais XR , YR  XYR  em 

lugar das matrizes de variâncias e covariâncias amostrais XS , YS  e YXS . 
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Tabela 7 - Dados do vetor X  (parâmetros de uso da terra) para realização da 

modelagem estatística 
 

Poço 
Área 

Agricultada 
Área 

Edificada 
Pastagem 

Solo 
Exposto 

Vegetação 
Intermediária 

1 31,0761 2,2784 48,5391 15,8975 2,2089 
2 13,6495 13,4584 48,6406 5,9728 14,4376 
3 16,6191 14,2777 40,1325 6,3239 18,7956 
4 0,0000 0,7334 92,8515 2,6433 1,9545 
5 15,9058 1,4897 74,9418 1,9404 4,1208 
6 0,0000 6,1322 87,6629 0,0000 0,0000 
7 0,7719 2,9127 71,6971 5,4922 14,3968 
8 4,9224 3,0039 71,0403 10,2290 7,4402 
9 0,0000 1,2721 63,7622 5,8859 7,0310 
10 0,0000 0,7190 73,4666 3,0055 2,1209 
11 24,8251 0,8159 72,0750 2,2840 0,0000 
12 0,0000 0,6429 89,7812 1,5642 0,0000 
13 22,8966 0,7157 69,8402 0,6439 0,0000 
14 5,3096 0,4265 86,4403 2,5272 0,0000 
15 7,5371 0,5656 78,2157 10,4118 0,0000 
16 21,2467 0,2928 73,7806 0,6902 0,0000 
17 0,0000 0,6562 94,0358 4,3074 0,8421 
18 23,7576 1,5187 66,3992 5,2907 0,0000 
19 7,7946 0,8861 82,0518 5,6646 0,0000 
20 18,0950 0,7590 76,3500 2,0634 0,0000 

Nota: os valores correspondentes à área das classes de solo estão expressas em porcentagem 
(Apêndice D). 
 
 
 

Tabela 8 - Dados do vetor Y  (parâmetros de qualidade da água) para realização da 

modelagem estatística 
 

Poço STD pH K
+
 Na

+
 Fe

+3
 Ca

+2
 Mg

+2
 NO2

-
 NO3

-
 

P 
total 

Colif. 

1 34,20 5,57 7,37 3,60 0,00 0,04 0,41 0,00 0,48 0,23 43,00 
2 54,47 6,03 7,77 5,83 0,00 0,09 1,03 0,01 0,17 0,16 120,0 
3 121,67 5,90 2,97 2,37 0,00 0,16 0,37 0,12 0,23 0,04 75,00 
4 69,27 6,47 1,00 15,70 0,00 0,27 0,50 0,01 0,13 0,14 9,00 
5 11,07 6,27 2,67 5,03 0,00 0,29 0,39 0,02 0,19 0,04 4,00 
6 49,30 5,47 2,97 11,33 0,00 0,00 0,39 0,06 0,05 0,15 4,00 
7 154,80 6,10 35,23 17,23 0,00 0,16 2,27 0,00 0,01 0,03 11,00 
8 109,33 6,50 5,27 16,40 0,33 0,29 1,03 0,00 0,32 0,35 4,00 
9 87,00 6,10 1,10 19,50 0,00 0,08 0,45 0,00 0,05 0,24 28,00 
10 98,60 6,40 5,50 14,87 0,00 0,18 4,00 0,00 0,03 0,05 3,00 
11 140,57 6,30 1,70 6,10 0,00 0,39 0,31 0,00 0,75 0,07 240,0 
12 28,07 6,13 1,93 5,60 0,00 0,02 1,21 0,00 0,34 0,01 210,0 
13 68,19 6,43 4,13 18,63 0,00 0,46 0,40 0,01 0,23 0,23 11,00 
14 183,00 6,17 4,00 26,40 0,00 0,25 1,79 0,01 0,63 0,07 4,00 
15 2,63 6,20 2,07 7,63 0,00 0,06 0,99 0,01 0,53 0,01 9,00 
16 99,63 6,53 0,57 15,83 0,00 0,10 0,44 0,01 0,66 0,12 15,00 
17 107,27 6,40 1,50 14,03 0,00 0,40 0,75 0,01 0,18 0,16 15,00 
18 57,97 6,73 2,73 8,83 0,00 0,06 0,44 0,01 0,54 0,07 9,00 
19 41,40 6,30 3,30 8,87 0,00 0,04 0,39 0,01 0,24 0,05 23,00 
20 3,34 5,23 1,30 2,70 0,00 0,03 0,19 0,01 0,70 0,02 21,00 

Nota: os valores correspondentes às médias das variáveis STD, Fe
+3

, Ca
+
², K

+
, Mg

+
², Na

+
, P total, 

NO2
-
 e NO3

-
 apresentadas na tabela para modelagem dos dados estão em mg L

-1
, para os coliformes 

termotolerantes a unidade apresentada é NMP/100 mL (Número Mais Provável em 100 mL). 
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Resultados das Matrizes de Correlação 

O coeficiente de correlação é utilizado para verificar relações entre variáveis 

independentes com variáveis dependentes (NAIR et al., 2005). A importância linear 

das variáveis na correlação é determinada pelos intervalos dos coeficientes (-1, 1). 

O coeficiente positivo sugere que as variáveis variam juntas no mesmo sentido, 

enquanto o coeficiente negativo indica que elas variam em sentido contrário. As 

Tabelas 11 e 12 apresentam os resultados das matrizes de correlação do vetor Y  e 

do vetor X  com Y , respectivamente. 

 
 
 

Tabela 9 - Resultado da matriz de correlação do vetor Y , correspondente aos 

parâmetros de qualidade da água 
 

 STD pH K
+
 Na

+
 Fe

+3
 Ca

+2
 Mg

+2
 NO

-
2 NO

-
3 P total Colif. 

STD 1,00 - - - - - - - - - - 
pH 0,31 1,00 - - - - - - - - - 
K

+
 0,35 -0,07 1,00 - - - - - - - - 

Na
+
 0,61* 0,42 0,18 1,00 - - - - - - - 

Fe
+3

 0,15 0,21 0,02 0,18 1,00 - - - - - - 
Ca

+2
 0,46* 0,48* -0,02 0,38 0,20 1,00 - - - - - 

Mg
+2

 0,37 0,19 0,44 0,37 0,04 0,04 1,00 - - - - 
NO

-
2 0,06 -0,32 -0,13 -0,33 -0,11 -0,11 -0,24 1,00 - - - 

NO
-
3 -0,02 -0,04 -0,35 -0,21 0,00 -0,05 -0,32 -0,18 1,00 - - 

P Total 0,11 0,09 -0,11 0,35 0,60* 0,27 -0,22 -0,17 -0,21 1,00 - 
Colif.. 0,05 -0,07 -0,11 -0,44 -0,13 0,02 -0,12 -0,02 0,27 -0,21 1,00 

*correlação de Pearson significativa, p<0,05.  

 
 
 

Adotando significância de 5%, existe correlação significativa e positiva entre 

os parâmetros STD, Na+ e Ca+2; Ca+2 e pH e; P total e Fe+3. O Na+ foi o cátion de 

maior influência na concentração dos STD das águas estudadas (r=0,61; p<0,05). O 

Ca+2 foi o segundo cátion responsável pela concentração dos STD (r=0,46; p<0,05), 

apresentando também correlação significativa com o pH (r=0,48; p<0,05). Deduz-se, 

portanto, que para a maioria das águas subterrâneas amostradas, esses parâmetros 

são originários de uma fonte comum. Isso implica que os elementos compartilham 

um mecanismo de liberação similar que pode estar relacionado ao intemperismo das 

rochas. Esse processo parece estar contribuindo tanto para a salinidade da água 

quanto para a acidez.  
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A concentração de P total nas águas, apesar ter uma índice de correlação 

relevante com o Fe+3 (r=0,60, p<0,05), não apresenta relação com a geologia, 

devido à escassez deste elemento nas rochas ígneas e metamórficas (STUMM; 

MORGAN, 1996), o que requer outras fontes. Dentre as fontes mais prováveis 

podem ser citados os aportes antropogênicos e a degradação da matéria orgânica 

(STUMM; MORGAN, 1996, MCARTHUR et al., 2001, 2004; BHATTACHARYA et al., 

2006). O aporte antropogênico reside, fundamentalmente, nos efluentes domésticos, 

fossas sépticas, currais, e na aplicação de fertilizantes. A contribuição, bem como a 

identificação, das atividades antrópicas para o fósforo na água subterrânea é de 

difícil mensuração, pois não se registra correlação desse ânion com traçadores de 

contaminação. 

Em seus estudos, Acharya et al. (1999) atribuem a presença de P na água 

subterrânea à aplicação de fertilizantes. No entanto, a conclusão desse autor não é 

convincente porque a quantidade de P dissolvido e adsorvido encontrado no 

aquífero excede o montante do P aplicado como fertilizante (BHATTACHARYA et 

al., 2002). Assim, a correlação significativa entre o Fe+3 e o P total evidencia uma 

possível contaminação do lençol freático por matéria orgânica lixiviada, provinda de 

dejeto animal. A liberação de P na água subterrânea decorre da ação microbiana na 

dissolução redutiva do Fe+3 ligado ao P. Em condições anaeróbicas, o Fe+3 é 

reduzido a Fe+2 e com isso, tem-se a liberação do fósforo presente na matéria 

orgânica (MCARTHUR et al., 2001, 2004;. BHATTACHARYA et al., 2006).  

 
 
 

Tabela 10 - Resultado da matriz de correlação do vetor X com o vetor Y , 

correspondente às classes de uso e ocupação da terra com os 
parâmetros da qualidade da água 

 

 STD pH K
+
 Na

+
 Fe

+3
 Ca

+2
 Mg

+2
 NO

-
2 NO

-
3 

P 
total 

Colif. 

Área Ag. -0,17 -0,08 -0,16 -0,45* -0,13 0,05 -0,47* 0,05 0,61* 0,03 0,19 
Área Edif. 0,07 -0,31 0,13 -0,37 0,02 -0,18 -0,09 0,69* -0,30 0,07 0,19 
Pastagem -0,03 0,20 -0,16 0,38 -0,03 0,17 0,10 -0,35 -0,01 -0,19 -0,14 
Solo Ex. -0,12 -0,12 0,19 -0,24 0,33 -0,23 -0,02 -0,09 0,05 0,33 -0,10 
Veg. Int. 0,31 -0,12 0,51* -0,13 0,15 -0,03 0,13 0,48* -0,44 0,08 0,07 

*correlação de Pearson significativa, p<0,05. 
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Conforme observado na Tabela 12, notam-se algumas correlações positivas 

e negativas entre as porcentagens dos usos da terra e os parâmetros de qualidade 

da água. A porcentagem de área agricultada apresenta correlação negativa com o 

Na+ (r=-0,45; p<0,05) e Mg+3 (r=-0,47; p<0,05) e correlação positiva com NO-
3 

(r=0,61; p<0,05). Para as porcentagens de área edificada, observa-se correlação 

positiva com o NO-
2 (r=0,69; p<0,05) e para a classe de vegetação intermediária, 

correlação positiva com os íons de K+ (r=0,51; p<0,05) e de NO-
2 (r=0,48; p<0,05).  

Lembrando que a ordem das variáveis não altera as correlações, pois as matrizes 

XS , YS , XR  e YR  são simétricas, assim como '

YX YXS S e '

YX YXR R  (além, de suas 

equivalentes matrizes teóricas 
~ X

 , 
~ Y

 , 
XP , 

YP , 
~ XY

 e 
XYP ). 

Variáveis canônicas 

Na tabela 13 apresenta-se os valores dos pares canônicos entre as classes 

de uso e ocupação da terra (Grupo I) e os parâmetros de qualidade da água (Grupo 

II). 

 
 

Tabela 11 - Correlação canônica e pares canônicos entre as classes de uso e 
ocupação da terra (Grupo I - V) e os parâmetros de qualidade da água 
subterrânea (Grupo II - U) 

VARIÁVEIS 
PARES CANÔNICOS 

1º 2º 3º 4º 5º 

Grupo I (V - classes de uso e ocupação da terra) 

X1 1,5444 0,8655 0,1866 -0,46 -0,4492 
X2 0,0039 -0,8839 0,2881 -0,869 -1,2622 
X3 1,192 1,6607 0,5219 -0,4712 -1,8323 
X4 0,4061 -0,0648 0,0891 0,724 -0,9428 
X5 0,8144 1,8205 1,0796 0,2555 0,2043 

Grupo II (U – parâmetros de qualidade da água subterrânea) 

Y1 -0,0674 0,2596 0,327 0,5377 -0,2162 
Y2 0,3221 -0,1923 0,1029 0,1037 0,535 
Y3 0,6661 0,2037 0,5284 0,1549 0,5406 
Y4 -0,7362 0,3647 -0,3521 -0,8108 0,2012 
Y5 -0,3293 0,6466 0,1974 0,1975 -1,1007 
Y6 0,3085 0,4928 -0,0976 -0,4004 0,0646 
Y7 -0,1542 -0,8632 -0,1005 0,2205 0,7256 
Y8 0,1829 -0,6375 0,5293 -0,7503 0,4696 
Y9 0,8874 -0,5054 -0,3473 -0,088 0,6311 
Y10 0,5748 -1,3159 0,1134 0,4124 0,9443 
Y11 -0,2649 -0,1399 0,132 -0,5614 0,2684 

R 0,97655 0,92213 0,86925 0,68399 0,41166 
Λ 0,749 10

-3
 0,01617 0,10802 0,44197 0,83054 

χ
2
 75,56235 43,30973 23,36699 8,57343 1,94968 

p 0,034* 0,3321
ns

 0,6651
 ns

 0,9299
 ns

 0,9625
 ns

 

Nota: r = correlação canônica; Λ = valor de Lambda; χ
2
 = qui-quadrado calculado; *significativo ao 

nível de 5% de probabilidade pelo teste χ
2
 (p<0,05); n.s. não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (p>0,05). 
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O número de funções canônicas gerado neste trabalho é o mínimo entre 

(p=5; q=11)=5, onde p é o número de variáveis do grupo I (classes de uso e 

ocupação da terra) e q é o número de variáveis que formam o grupo II (parâmetros 

de qualidade da água). Porém, esses valores são realizações aleatórias de uma 

amostra, logo, é necessário testar quantos autovalores são significativamente 

diferentes de zero. Entretanto, numa amostra de tamanho n=20 é impossível realizar 

qualquer teste estatístico paramétrico, pois, estes dependem de grandes amostras. 

Dessa forma, a significância da hipótese de nulidade em que todas as possíveis 

correlações canônicas são nulas foi avaliada utilizando-se o teste χ2 (teste qui-

quadrado). Somente o primeiro par das variáveis canônicas (V1, U1) é considerado 

na presente pesquisa, por ser o único significativo ao nível de 5% de probabilidade 

de erro. O primeiro par de variáveis canônicas (V1, U1) é formado da seguinte 

maneira: 

 

* * * * * *

1 1 1 2 3 4 5V = X =1,5444X +0,0039X +1,192X +0,4061X +0,8144X
 

* * * * * * *

1 1 1 2 3 4 5 6

* * * * *

7 8 9 10 11

U =b X =-0,0674Y +0,3221Y +0,6661Y -0,7362Y -0,3293Y +0,3085Y

-0,1542Y +0,1829Y +0.8874Y +0,5748Y -0,2649Y  

em que: 

1
a = 1ª (primeira) coluna da Tabela 13 do grupo I e 1

b = 1ª (primeira) coluna da 

Tabela 13 do grupo II, sendo, *X  o vetor X  padronizado e *Y o vetor Y

padronizado. 

 

Assim, o módulo do primeiro par canônico é 0,9765; ou seja, |Corr(V1,U1)= 

0,9765|, mostrando que existe tendência significativa entre os dois grupos. Portanto, 

há uma considerável relação (linear) entre as classes de uso e ocupação da terra 

com os parâmetros de qualidade da água subterrânea. Assim sendo, as variáveis 

canônicas do grupo I, classes de uso e ocupação da terra e do grupo II parâmetros 

de qualidade de água subterrânea serão chamados daqui por diante de “índice de 

uso e ocupação da terra” e “índice de qualidade da água”, respectivamente. 

Com base nestes resultados, ficou evidenciada a importância do estudo de 

correlações canônicas no entendimento das relações entre os grupos, pois as 

magnitudes das correlações simples algumas vezes não refletiram adequadamente 

a relação causa-efeito entre os grupos. É importante ressaltar que as correlações 
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canônicas são análogas aos coeficientes de correlação simples. A diferença é que a 

correlação canônica mede a associação entre variáveis aleatórias, e não das 

variáveis originais. 

Os valores da Tabela 13 mostram uma tendência das classes de área 

agricultada e pastagem no aumento de alguns elementos (NO-
3, P total e K+), 

mesmo que as concentrações desses elementos não sejam tão expressivas. Existe 

também uma tendência negativa dessas classes para os íons de Na+.  

Alguns autores sugerem que as práticas de cultivo do solo podem provocar 

contaminação difusa, principalmente por nutrientes (FOSTER et al., 1991; MIRLEAN 

et al., 2005) e, às vezes por agrotóxicos. No entanto, outros nutrientes essenciais 

para a planta, como K+ e o P total, tendem a ficar retidos no solo ou podem 

lentamente ser lixiviados para a água subterrânea. Segundo Foster et al. (2001), os 

tipos de atividade agrícola responsáveis pelos casos mais graves de contaminação 

difusa da água subterrânea são aqueles relacionados com áreas extensas de 

monocultura. Os cultivos rotativos mais tradicionais, a pastagem extensiva e os 

sistemas agroecológicos, normalmente apresentam uma menor probabilidade de 

contaminação do subsolo. A relação negativa do Na+ pode estar relacionada aos 

diferentes tipos litológicos presentes na área. 

Os coeficientes da equação apresentados na Tabela 13 são os “pesos 

canônicos” e estes são similares aos “betas” de uma regressão múltipla. O uso dos 

pesos para analisar uma função canônica pode acarretar em alguns problemas 

como instabilidade dos valores em função da amostra e dificuldades de 

interpretação dos valores em um ambiente com multicolinearidade. Para determinar 

a importância relativa das variáveis para cada composto canônico é melhor utilizar 

as cargas canônicas, descrita nas tabelas 14 e 15. 

Na tabela 14 estão apresentados os resultados das correlações entre a 

variável canônica V1 (índice uso e ocupação da terra) com as componentes 

padronizadas do vetor X , também chamados de “cargas canônicas entre V1 e Xi,   

i= 1, 2, 3, 4, 5”. Na Tabela 15 encontra-se o resultado das correlações entre a 

variável canônica U1 (índice de qualidade da água) com as componentes 

padronizadas do vetor Y , também chamados de “Cargas canônicas entre U1 e Yi,     

i = 1, 2, 3, 4,...,11”. 
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Tabela 12 - Resultado do vetor de correlação entre a variável canônica V1 (índice 

uso e ocupação da terra) e as componentes padronizadas do vetor X  
 

Vetor X  Correlação entre V1 e Xi 

X1 Área Agricultada 0,8826 (forte) 
X2 Área Edificada 0,0558 (fraca) 
X3 Pastagem -0,4302 (moderada) 
X4 Solo Exposto 0,3435 (moderada) 
X5 Vegetação Intermediaria 0,0122 (muito fraca) 

Nota: foi adotada a seguinte tabela de classificação do grau de correlação (valores em módulo): 
Abaixo de 0,05: muito fraca; 0,05 a 0,20: fraca; de 0,20 a 0,30: fraca a moderada; de 0,30 a 0,70: 
moderada; de 0,70 a 0,80: moderada a forte; de 0,80 a 0,95: forte; acima de 0,95: muito forte (não há 
na literatura uma classificação ótima dos limites, esta é apenas uma referência para dar sequência ao 
trabalho de interpretação das variáveis canônicas).  
 
 
 

Tabela 13 - Resultado do vetor de correlação entre a variável canônica U1 (índice de 

qualidade da água) e as componentes padronizadas do vetor Y  
 

Vetor Y  Correlação entre U1 e Yi 

Y1 STD -0,1064 (fraca) 
Y2 pH -0,0295 (muito fraca) 
Y3 K

+
 0.0419 (muito fraca) 

Y4 Na
+
 -0.4501 (moderada) 

Y5 Fe
+3

 0.0187 (muito fraca) 
Y6 Ca

+2
 0.1621 (fraca) 

Y7 Mg
+2

 -0,5225 (moderada) 
Y8 NO

-
2 0.0139 (muito fraca) 

Y9 NO
-
3 0.6098 (moderada forte) 

Y10 P total 0.0217 (muito fraca) 
Y11 Col. Ter. 0.1419 (fraca) 

Nota: Foi adotada a seguinte tabela de classificação do grau de correlação (valores em módulo): 
Abaixo de 0,05: muito fraca; 0,05 a 0,20: fraca; de 0,20 a 0,30: fraca a moderada; de 0,30 a 0,60: 
moderada; de 0,60 a 0,80: moderada a forte; de 0,80 a 0,95: forte; acima de 0,95: muito forte (não há 
na literatura uma classificação ótima dos limites, esta é apenas uma referência para dar sequência ao 
trabalho de interpretação das variáveis canônicas).  
 
 
 

Com base na tabela 14, a variável X1, área agricultada, é a que mais 

contribui, dentre as classes descritas, para a degradação da qualidade da água 

subterrânea na área estudada. As demais classes de uso e ocupação da terra 

afetaram a qualidade da água subterrânea de forma menos evidenciada. Com base 

na tabela 15, a variável Y9, concentração de NO3
-, é o parâmetro de qualidade de 

água que foi mais influenciado pelas classes de uso e ocupação da terra. Este 

resultado indica que o aumento na porcentagem de área agricultada aumenta as 

concentrações de NO3
- na água subterrânea. Já os demais parâmetros de qualidade 
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da água, parecem não ser influenciados de forma significativa com as diferentes 

classes de uso e ocupação da terra. 

A contaminação das áreas agricultadas e de pastagem por nitrogênio 

possivelmente tem como fonte a utilização de dejetos animais nos cultivos próximos 

aos poços, e/ou devido à presença desses circulando na área de entorno. A 

decomposição da matéria orgânica do solo (PERCEBON; BITTENCOURT, 2009), 

especificamente a biodegradação de proteínas, libera amônia, que é transformada 

em nitrito e depois em nitrato, dentro da ciclagem do nitrogênio. Da mesma forma, 

Davies e De Wiest (1991) salientam que águas superficiais contaminadas com NO3
- 

que alimentam aquíferos podem também contaminá-los.  

 

4.6. Conclusão  

 

A análise dos resultados permite tecer as seguintes conclusões: 

I. o Na+ e o Ca+2 são os cátions de maior influência na concentração 

dos STD das águas estudadas, apresentando também influência 

significativa nos valores do pH. A origem do fósforo possivelmente 

provém de atividades antrópicas, uma vez que as rochas presentes 

na área não poderiam fornecer este elemento para a água 

subterrânea; 

II. o primeiro par das variáveis canônicas (V1, U1), é significativo a 5% de 

probabilidade, mostrando que existe uma considerável relação (linear) 

entre as classes de uso e ocupação da terra com os parâmetros de 

qualidade da água subterrânea. A correlação dos dois grupos 

estudados mostra uma tendência das classes de área agricultada e 

pastagem no aumento de alguns parâmetros de qualidade da água 

(NO3
-, P total e K+); 

III. com base no levantamento realizado, verificou-se que a classe de 

área agricultada é o tipo de uso de uso da terra que mais influenciou 

nas variações da qualidade da água subterrânea, sobretudo no 

aumento da concentração de NO-
3.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação à qualidade da água subterrânea das fontes utilizadas para 

abastecimento doméstico, ficou comprovado neste trabalho que a água consumida 

pelos moradores da zona rural não atende aos padrões de potabilidade 

recomendados pelo Ministério da Saúde e seu consumo representa risco à saúde 

dos moradores.  

Com os trabalhos de campo, constatou-se que medidas paliativas, como 

proteção dos poços por meio do revestimento, seriam suficientes para reduzir o risco 

de entrada de contaminantes, pois as fontes foram construídas nas porções mais 

baixas do terreno e, considerando a falta de manejo inadequado das atividades 

agropecuárias. Por isso, sugere-se a reforma dos poços de abastecimentos. 

Um item fundamental seria a instalação do selo de proteção sanitária, que 

consiste na cimentação do espaço entre a tubulação e o furo, ou seja, a construção 

de laje de concreto ao redor do poço e colocação de uma tampa. O uso de filtro é 

recomendado e a água a ser utilizada deve ser tratada. Além disso, os poços devem 

ser protegidos por cerca para evitar a circulação de animais. Todavia, medidas de 

caráter preventivo terão de ser continuadas, não só nos poços, mas também nas 

áreas de entorno. 

Com relação à qualidade da água subterrânea das fontes utilizadas para uso 

na agricultura, ficou constatado neste trabalho que a água utilizada pelos moradores 

possui características fora do padrão estabelecido para este uso. Entretendo, essas 

características não impedem o uso da água para irrigação, dede que seja feito um 

manejo adequado de irrigação além de escolha de culturas mais tolerantes. Vale 

ressaltar que, a classificação de água usada para irrigação no Brasil carece de um 

padrão de qualidade para irrigação nas condições tropicais, pois os padrões 

utilizados neste trabalho e em outros da literatura são do hemisfério norte e 

determinadas em condições diferentes. 

Com relação à influência do uso e ocupação da terra na qualidade da água 

subterrânea das fontes utilizadas, ficou comprovado neste trabalho que a água sofre 

influencia do uso da terra. Dessa forma, a implantação de uma zona de proteção 

seria uma medida viável para a redução das fontes não pontuais de contaminação 

(matéria orgânica e nutrientes), que também poderia implicar numa importante 

melhoria da situação observada. 
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Todas estas avaliações, se tomadas, contribuirão grandemente para a 

mitigação dos impactos ambientais verificados, além de melhorar a qualidade de 

vida dos moradores rurais. Diante do contexto apresentado, considera-se relevante 

o prosseguimento de verificações que possam auxiliar a tomada de decisões, do 

poder público e da comunidade, relacionadas ao planejamento de ações integradas 

de planejamento e manejo dos recursos hídricos, visando à avaliação da qualidade 

da água destinada ao consumo humano na zona rural. 
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APÊNDICES  

 
Apêndice A – Resultado das análises físicas da água subterrânea por ponto de 
avaliação, no município de Alegre, ES. 
 
 
 
Tabela 14 - Resultado de todas as análises físicas da água subterrânea dos poços 

avaliados, no município de Alegre, ES 
 

Poço 
Coordenadas geográficas 

Rep. 
Prof. 
(m) 

Temp. 
(ºC) 

Turbidez 
(UNT) 

Sol. Susp. 
(mg L⁻¹) X y 

1 228588,9992 7688300,481 
1 

14 
22 0,03 16,40 

2 22 0,00 63,80 
3 22 0,36 65,20 

2 232563,4786 7690324,446 
1 

12 
23,7 342,00 350,80 

2 23,7 337,00 368,50 
3 23,7 378,00 386,90 

3 232578,7404 7690289,402 
1 

15 
21,1 0,40 3,60 

2 21,1 0,16 6,00 
3 21,1 0,57 11,00 

4 235076,6951 7695529,014 
1 

8 
25,2 0,18 21,60 

2 25,2 0,49 25,00 
3 25,2 0,20 24,80 

5 235838,9462 7697979,308 
1 

18 
21,7 0,15 40,80 

2 21,7 0,28 46,70 
3 21,7 0,15 51,30 

6 240971,7111 7703452,97 
1 

70 
19,2 0,00 10,80 

2 19,2 0,11 10,90 
3 19,2 1,26 17,40 

7 239465,4897 7701723,258 
1 

25 
20,8 0,44 36,40 

2 20,8 0,83 69,30 
3 20,8 1,26 66,10 

8 246822,2468 7705268,918 
1 

12 
22,9 6,44 25,30 

2 22,9 6,98 25,10 
3 22,9 7,38 20,40 

9 241160,2411 7704644,257 
1 

7 
24,2 2,91 23,20 

2 24,2 2,87 1,90 
3 24,2 2,88 12,30 

10 239502,9736 7706727,598 
1 

16 
21,9 1,69 40,80 

2 21,9 1,43 45,30 
3 21,9 1,43 18,50 

11 238313,041 7705719,627 
1 

15 
20,5 0,33 6,40 

2 20,5 0,25 13,00 
3 20,5 1,05 6,50 

12 241199,8486 7703952,126 
1 

80 
19,7 8,39 72,60 

2 19,7 6,43 72,40 
3 19,7 7,22 63,80 

13 243650,8162 7717818,966 
1 

8 
23,8 0,78 48,20 

2 23,8 0,21 45,62 
3 23,8 0,29 68,80 

14 243912,4896 7718450,924 
1 

13 
21,9 1,33 41,60 

2 21,9 1,05 47,30 
3 21,9 1,64 44,10 

15 244196,8867 7721951,379 
1 

8 
23,1 1,49 106,00 

2 23,1 0,55 102,10 
3 23,1 0,01 101,60 
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Tabela 14 – Cont. 

 

16 244213,1623 7721305,206 
1 

3 
28,9 3,11 76,80 

2 28,9 2,11 407,10 
3 28,9 2,12 379,20 

17 242152,2599 7714016,672 
1 

13 
22,5 2,74 9,60 

2 22,5 0,68 11,80 
3 22,5 0,90 13,09 

18 236461,8703 7716789,265 
1 

13 
20,1 2,80 12,00 

2 20,1 3,12 6,90 
3 20,1 3,19 17,50 

19 234469,0941 7702713,416 
1 

7 
24,8 2,30 64,30 

2 24,8 2,14 106,33 
3 24,8 2,81 64,50 

20 230591,4298 7702772,366 
1 

12 
22,2 0,49 28,33 

2 22,2 0,57 27,90 
3 22,2 0,55 21,40 
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Apêndice B – Resultado das análises químicas e microbiológicas da água subterrânea por ponto de avaliação, no município de 

Alegre, ES. 

 
 
 

Tabela 15 - Resultado de todas as análises químicas e microbiológicas da água subterrânea dos poços avaliados, no município de 
Alegre, ES 

 

Poço Rep. CE  pH STD Na
+
 K

+
 Ca 

+2
 Mg 

+2
 Fe

+3
 HCO3

-
 NO2

-
 NO3

-
 B

+3
 P total 

Col. 
Totais 

Col. 
Term. 

1 

1 0,11 6,0 67,2 3,5 7,20 0,06 0,41 0,00 9,76 0,00 0,48 0,07 0,22 
75 43 2 0,06 5,0 20,6 3,6 7,40 0,02 0,43 0,00 7,32 0,00 0,48 0,23 0,22 

3 0,05 5,7 14,8 3,7 7,50 0,04 0,40 0,00 7,32 0,00 0,47 0,00 0,23 

2 

1 0,11 6 55,2 5,8 7,70 0,08 1,08 0,00 21,96 0,00 0,16 0,09 0,20 
1100 120 2 0,11 6 56,3 5,8 7,80 0,10 1,02 0,00 7,32 0,01 0,17 0,22 0,14 

3 0,11 6,1 51,9 5,9 7,80 0,10 0,98 0,00 17,08 0,01 0,17 0,00 0,15 

3 

1 0,34 5,9 126 2,4 2,90 0,14 0,18 0,00 4,88 0,16 0,23 0,09 0,06 
1100 75 2 0,33 5,9 114 2,4 3,00 0,18 0,74 0,00 4,88 0,10 0,24 0,25 0,03 

3 0,33 5,9 125 2,3 3,00 0,14 0,18 0,00 4,88 0,10 0,23 0,00 0,04 

4 

1 0,11 6,3 64,8 15,6 1,00 0,06 0,50 0,00 61,00 0,01 0,10 0,06 0,12 
9 9 2 0,11 6,5 72,2 15,7 1,00 0,06 0,50 0,00 58,56 0,01 0,10 0,25 0,13 

3 0,11 6,6 70,8 15,8 1,00 0,69 0,50 0,00 53,68 0,02 0,18 0,00 0,16 

5 

1 0,06 6,3 11,2 4,9 2,60 0,04 0,39 0,00 12,20 0,02 0,19 0,03 0,04 
11 4 2 0,06 6,2 11,3 5,1 2,70 0,41 0,38 0,00 24,40 0,02 0,19 0,26 0,05 

3 0,06 6,3 10,7 5,1 2,70 0,41 0,39 0,00 12,20 0,02 0,19 0,00 0,04 

6 

1 0,09 5,7 52,4 11,2 2,90 0,00 0,39 0,00 4,88 0,06 0,05 0,17 0,13 
43 4 2 0,09 5,3 49,9 11,3 3,00 0,00 0,39 0,00 12,20 0,05 0,04 0,22 0,13 

3 0,08 5,4 45,6 11,5 3,00 0,00 0,39 0,00 4,88 0,06 0,05 0,00 0,19 

7 

1 0,29 6,1 181,6 17,1 34,60 0,16 2,31 0,00 12,20 0,00 0,01 0,11 0,03 
21 11 2 0,28 6,1 150,3 17,2 35,30 0,16 2,40 0,00 14,64 0,00 0,01 0,21 0,03 

3 0,28 6,1 132,5 17,4 35,80 0,16 2,10 0,00 19,52 0,00 0,01 0,00 0,03 
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Tabela 15 – Cont. 

 

8 

1 0,20 6,4 98,7 16,2 5,20 0,41 1,09 0,34 26,84 0,00 0,27 0,14 0,34 
4 4 2 0,21 6,5 121,3 16,5 5,30 0,41 0,98 0,33 29,28 0,00 0,40 0,17 0,36 

3 0,21 6,6 108 16,5 5,30 0,04 1,02 0,33 39,04 0,00 0,28 0,00 0,36 

9 

1 0,13 6,1 76,4 19,4 1,10 0,08 0,44 0,00 26,84 0,00 0,05 0,08 0,22 
240 28 2 0,13 6,1 98,9 19,5 1,10 0,08 0,43 0,00 34,16 0,00 0,05 0,14 0,23 

3 0,13 6,1 85,7 19,6 1,10 0,08 0,47 0,00 34,16 0,00 0,05 0,00 0,27 

10 

1 0,22 6,4 104,4 14,8 5,40 0,18 4,09 0,00 48,80 0,00 0,04 0,15 0,04 
75 3 2 0,22 6,4 87,5 14,8 5,50 0,18 4,01 0,00 61,00 0,00 0,03 0,16 0,05 

3 0,22 6,4 103,9 15 5,60 0,18 3,90 0,00 73,20 0,00 0,03 0,00 0,04 

11 

1 0,16 6,3 141,6 6,1 1,70 0,06 0,32 0,00 61,00 0,00 0,79 0,13 0,06 
240 240 2 0,16 6,3 134,2 6,1 1,70 0,55 0,30 0,00 48,80 0,00 0,70 0,13 0,06 

3 0,16 6,3 145,9 6,1 1,70 0,55 0,32 0,00 51,24 0,00 0,74 0,00 0,07 

12 

1 0,08 6,2 26,6 5,6 1,90 0,02 1,25 0,00 48,80 0,00 0,35 0,03 0,01 
1100 210 2 0,08 6,1 24 5,6 1,90 0,02 1,26 0,00 48,80 0,00 0,24 0,14 0,01 

3 0,08 6,1 33,6 5,6 2,00 0,02 1,11 0,00 51,24 0,00 0,41 0,00 0,01 

13 

1 0,13 6,5 73,4 18,5 4,10 0,06 0,40 0,00 58,56 0,00 0,23 0,15 0,13 
11 11 2 0,13 6,4 69,98 18,7 4,10 0,65 0,40 0,00 56,12 0,01 0,23 0,14 0,41 

3 0,13 6,4 61,2 18,7 4,20 0,67 0,41 0,00 58,56 0,01 0,24 0,00 0,13 

14 

1 0,27 6,1 181,6 26,3 4,00 0,27 1,81 0,00 70,76 0,01 0,63 0,13 0,04 
11 4 2 0,28 6,2 180,7 26,7 4,00 0,24 1,76 0,00 71,98 0,01 0,62 0,16 0,03 

3 0,27 6,2 186,7 26,2 4,00 0,24 1,80 0,00 78,08 0,01 0,63 0,00 0,13 

15 

1 0,09 6,2 1,6 7,6 2,00 0,06 1,00 0,00 48,80 0,01 0,51 0,14 0,01 
15 9 2 0,09 6,2 1,5 7,8 2,10 0,06 0,98 0,00 48,80 0,01 0,60 0,14 0,03 

3 0,09 6,2 4,8 7,5 2,10 0,06 1,00 0,00 46,36 0,01 0,48 0,00 0,01 

16 

1 0,13 6,5 102,4 15,7 0,50 0,10 0,45 0,00 73,20 0,01 0,66 0,15 0,09 
93 15 2 0,13 6,5 108,9 16,1 0,60 0,10 0,43 0,00 70,76 0,01 0,65 0,22 0,17 

3 0,13 6,6 87,6 15,7 0,60 0,08 0,45 0,00 70,76 0,01 0,66 0,00 0,09 

17 

1 0,12 6,4 109,2 13,9 1,50 0,10 0,77 0,00 68,32 0,00 0,19 0,10 0,18 
23 15 2 0,13 6,4 107,8 14,2 1,50 1,00 0,78 0,00 68,32 0,01 0,19 0,26 0,13 

3 0,12 6,4 104,8 14 1,50 0,10 0,71 0,00 68,32 0,01 0,16 0,00 0,17 
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Tabela 15 – Cont. 

 

18 

1 0,08 6,6 57,2 8,7 2,70 0,06 0,46 0,00 36,60 0,01 0,58 0,11 0,08 
9 9 2 0,08 6,9 61,9 9 2,80 0,06 0,44 0,00 29,28 0,01 0,49 0,14 0,07 

3 0,08 6,7 54,8 8,8 2,70 0,06 0,43 0,00 36,60 0,01 0,54 0,00 0,04 

19 

1 0,09 6,5 19,03 8,7 3,20 0,04 0,41 0,00 43,92 0,01 0,24 0,11 0,05 
93 23 2 0,08 6,2 91,33 8,9 3,30 0,04 0,34 0,00 43,92 0,01 0,25 0,13 0,04 

3 0,08 6,2 13,83 9 3,40 0,04 0,40 0,00 46,36 0,01 0,24 0,00 0,05 

20 

1 0,04 5,4 2,33 2,7 1,30 0,02 0,19 0,00 61,00 0,01 0,68 0,13 0,02 

93 21 2 0,04 5,2 3,43 2,7 1,30 0,04 0,18 0,00 21,96 0,01 0,76 0,17 0,02 

3 0,03 5,1 4,27 2,7 1,30 0,04 0,18 0,00 48,80 0,01 0,65 0,00 0,04 

Nota: os valores correspondentes às variáveis STD, Fe
+3

, Ca
+
², K

+
, Mg

+
², Na

+
, HCO3

-
, NO2

-
, NO3

-
 e P total, apresentadas na tabela para modelagem dos 

dados estão em mg L
-1

, para os coliformes termotolerantes a unidade apresentada é NMP/100 mL (Número Mais Provável em 100 mL), para a CE (dS.m⁻ ¹). 
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Apêndice C – Resultado das análises da água subterrânea para uso na irrigação 
por ponto de avaliação, no município de Alegre, ES. 
 
 
 
Tabela 16 - Resultado das análises da água subterrânea para uso na irrigação por 
ponto de avaliação, no município de Alegre, ES 
 

Poço 
Coordenadas geográficas 

Rep. CE RAS %Na B
+3

 Dureza 
X y 

1 228588,9992 7688300,481 

1 0,11 1,12 40,77 0,07 1,84 
2 0,06 1,17 41,01 0,23 1,80 
3 0,05 1,22 41,51 0,00 1,74 

2 232563,4786 7690324,446 

1 0,11 1,17 46,53 0,09 4,64 
2 0,11 1,20 46,65 0,22 4,44 
3 0,11 1,24 47,35 0,00 4,28 

3 232578,7404 7690289,402 

1 0,34 1,00 52,05 0,09 1,08 
2 0,33 0,56 41,57 0,25 3,47 
3 0,33 0,95 50,33 0,00 1,08 

4 235076,6951 7695529,014 

1 0,11 4,57 90,70 0,06 2,19 
2 0,11 4,60 90,75 0,25 2,19 
3 0,11 3,55 87,23 0,00 3,64 

5 235838,9462 7697979,308 

1 0,06 1,63 67,96 0,03 1,69 
2 0,06 1,39 64,89 0,26 2,49 
3 0,06 1,38 64,70 0,00 2,54 

6 240971,7111 7703452,97 

1 0,09 3,85 82,11 0,17 1,60 
2 0,09 3,89 81,89 0,22 1,60 
3 0,08 3,95 82,15 0,00 1,60 

7 239465,4897 7701723,258 

1 0,29 2,36 40,72 0,11 9,88 
2 0,28 2,34 40,31 0,21 10,23 
3 0,28 2,52 40,83 0,00 9,03 

8 246822,2468 7705268,918 

1 0,20 3,00 74,36 0,14 5,44 
2 0,21 3,19 75,21 0,17 4,99 
3 0,21 3,46 76,41 0,00 4,30 

9 241160,2411 7704644,257 

1 0,13 5,97 92,53 0,08 1,99 
2 0,13 6,07 92,67 0,14 1,94 
3 0,13 5,81 92,30 0,00 2,14 

10 239502,9736 7706727,598 

1 0,22 1,55 57,13 0,15 17,23 
2 0,22 1,56 57,30 0,16 16,93 
3 0,22 1,61 57,96 0,00 16,48 

11 238313,041 7705719,627 

1 0,16 2,20 78,54 0,13 1,44 
2 0,16 1,65 73,54 0,13 2,52 
3 0,16 1,63 73,33 0,00 2,57 

12 241199,8486 7703952,126 

1 0,08 1,07 61,48 0,03 5,20 
2 0,08 1,06 61,33 0,14 5,25 
3 0,08 1,14 62,98 0,00 4,60 

13 243650,8162 7717818,966 

1 0,13 6,00 85,10 0,15 1,79 
2 0,13 4,51 82,72 0,14 3,15 
3 0,13 4,45 82,37 0,00 3,23 
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Tabela 16 – Cont. 

 

14 243912,4896 7718450,924 
1 0,27 4,02 81,23 0,13 8,06 
2 0,28 4,15 81,75 0,16 7,82 
3 0,27 4,03 81,29 0,00 7,97 

15 244196,8867 7721951,379 
1 0,09 1,60 70,83 0,14 4,24 
2 0,09 1,66 71,13 0,14 4,19 
3 0,09 1,58 70,17 0,00 4,24 

16 244213,1623 7721305,206 
1 0,13 4,71 92,57 0,15 2,09 
2 0,13 4,95 92,68 0,22 1,99 
3 0,13 4,77 92,38 0,00 2,04 

17 242152,2599 7714016,672 
1 0,12 3,28 85,04 0,10 3,39 
2 0,13 2,60 80,32 0,26 5,50 
3 0,12 3,43 85,73 0,00 3,14 

18 236461,8703 7716789,265 
1 0,08 2,64 77,47 0,11 2,04 
2 0,08 2,80 77,97 0,14 1,94 
3 0,08 2,78 78,14 0,00 1,89 

19 234469,0941 7702713,416 
1 0,09 2,82 76,25 0,11 1,80 
2 0,08 3,16 77,19 0,13 1,49 
3 0,08 2,96 76,25 0,00 1,74 

20 230591,4298 7702772,366 
1 0,04 1,27 70,04 0,13 0,85 
2 0,04 1,27 70,04 0,17 0,84 
3 0,03 1,27 70,04 0,00 0,84 
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Apêndice D– Foto Interpretação do uso e ocupação da terra com suas respectivas áreas (%) 

 
 
 

  

  
 
Figura 13 - Foto interpretação do uso da terra com suas respectivas áreas (%). 
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Figura 13 – Cont. 
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