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7.0 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capítulo, as principais conclusões levantadas neste estudo serão

apresentadas na forma de tópicos, bem como algumas recomendações para possíveis

estudos a serem desenvolvidos na mesma área ou aplicando a mesma metodologia

adotada no estudo em questão.

• Para a obtenção do mapa de coeficientes de variação de pluviosidade, relativo à

bacia estudada, a técnica de geoestatística denominada krigeagem foi muito

importante, possibilitando a espacialização dos dados com maior confiabilidade.

Portanto, quanto maior o número de pontos, mais precisa será a modelagem dos

mesmos.

• A bacia de drenagem do reservatório de Barra Bonita, por ser extensa, possui

características fisiográficas diferenciadas, interferindo de forma também distinta

nos processos de infiltração e escoamento da água até o reservatório de Barra

Bonita.

• As técnicas de Sensoriamento Remoto aplicadas para a obtenção dos mapas de

uso e cobertura do solo se mostraram eficientes para a escala de estudo proposta

(1:250.000). Porém, o tempo e trabalho de processamento foram bastante

grandes devido à grande extensão da área e a fragmentação e mistura das classes

geraram um certo grau de confusão no processo de classificação. Sugere-se que

em trabalhos futuros sejam utilizadas imagens de satélite com melhor resolução

espacial ou um número maior de amostragens de campo, no intuito de melhor

diferenciar e quantificar as classes.

• Quanto às alterações no uso e cobertura da terra da bacia estudada, de 1990 a

2002, o cálculo de áreas indicou que tem ocorrido um processo gradativo de

expansão das fronteiras agrícolas e urbanas, comprometendo os remanescentes

de vegetação natural e gerando uma carga maior de contaminantes (poluição

pontual e difusa) que têm como destino os corpos d’água.

• A divisão da bacia de drenagem do reservatório de Barra Bonita em sub-bacias

permitiu, a partir da ponderação e integração dos temas, a identificação de áreas

com maior potencial poluidor (principalmente em relação às fontes difusas),

merecendo maior atenção e detalhamento em um planejamento de recursos

hídricos em escala regional.
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• A ponderação dos temas e suas respectivas classes, com auxílio de profissionais

especialistas em cada tema, foi um processo interessante visto que se buscou

simular o efeito dos temas no transporte de poluentes ao reservatório a partir de

informações mais consistentes sobre a área estudada, ao passo que os ponderadores

automáticos (sistemas de suporte à decisão), não consideram a experiência e

conhecimento pré-existentes.

• Dentre os temas considerados, os que tiveram maior peso quanto à contribuição

para a exportação de poluentes foram a distância das sub-bacias em relação ao

reservatório de Barra Bonita e o uso e cobertura da terra nas mesmas, sendo o

último um fator crucial, considerando que as ações antrópicas têm sido a principal

causa dos problemas relacionados aos recursos hídricos. Desta forma, verificou-se a

necessidade emergencial de planejamento do uso e ocupação das terras e a adoção

de práticas de manejo do solo e da água mais sustentáveis na área estudada.

• O banco de dados limnológicos construído no presente trabalho possibilitará

consulta mais ágil dos dados da literatura no período de 1979 a 2002, bem como o

aproveitamento do mesmo para o desenvolvimento de outros estudos no

reservatório de Barra Bonita, referentes à qualidade da água.

• Dos parâmetros de qualidade da água do reservatório de Barra Bonita analisados

temporalmente (1979 a 2002), os que melhor apresentaram uma tendência de

degradação da água foram: condutividade elétrica, nitrato, fósforo total e clorofila a

total.

• Ao se considerar o reservatório de Barra Bonita como um sistema aquático com

compartimentos diferenciados quanto à qualidade da água e entrada de poluentes,

concluiu-se que o “braço” do rio Tietê é o que apresenta teores mais elevados de

material orgânico, provindo dos esgotos domésticos e industriais dos grandes

centros urbanos (fontes pontuais de poluição). Neste caso, deve-se destacar a

condutividade elétrica, clorofila a total, transparência da água, nitrito, nitrato,

amônio, fosfato inorgânico dissolvido, fosfato total dissolvido e MSO. Quanto ao

fósforo total observou-se que os teores são maiores no “braço” do rio Tietê na

estação seca e no “braço” do rio Piracicaba na estação chuvosa, mostrando que a

bacia deste último contribui de forma mais significativa para a entrada de poluentes
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provindos de fontes difusas, relacionadas à agricultura, verificando também maiores

teores de MSI e silicato reativo neste compartimento na estação chuvosa.

• O grande volume de dados processados e integrados no presente trabalho, sendo

apresentados na forma de banco de dados, mapas, gráficos e tabelas, será

disponibilizado em instituições relacionadas ao planejamento e gerenciamento de

recursos hídricos da bacia de drenagem do reservatório de Barra Bonita, podendo

ser internalizados ao Sistema de Informações de Recursos Hídricos, que é um

instrumento de gestão estabelecido pela PNRH, Lei 9.433 de 08/01/1987.


