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1.0 INTRODUÇÃO

Dentre os recursos naturais essenciais, a água apresenta um significativo

destaque, pois, sua manutenção em condições ideais é irrevogavelmente necessária a

todo tipo de vida no planeta. Porém, devido à forma não-sustentável como a

humanidade conduziu a explotação dos recursos hídricos, na atualidade estes se

encontram em escassez, ocasionando sérios problemas de ordem ambiental, social e

econômica.

Além da escassez derivada da distribuição espacial anisotrópica dos recursos

hídricos (REBOUÇAS et al., 2002), diversos fatores, tais como o crescimento

populacional, o processo intensivo de urbanização, a expansão da fronteira agrícola e a

implantação de indústrias de grande porte, podem ser apontados como responsáveis pelo

aumento na demanda de água, tanto para consumo como para produção de energia

elétrica (MÜLLER, 1996). O Brasil é um país cujo potencial hídrico é favorável à

implantação de reservatórios. Dessa forma, procura-se suprir as necessidades de

abastecimento d’água, irrigação e fornecimento de energia elétrica, dentre outras, por

meio dessa alternativa.

Em sistemas aquáticos como os reservatórios, ocorre uma intervenção direta no

funcionamento do sistema hidrológico pela própria construção do mesmo, além do

impacto indireto da atividade humana sobre os recursos hídricos, o que agrava o

problema da degradação da água, uma vez que os rios possuem uma capacidade natural

de depuração ao longo do seu curso, capacidade esta que é reduzida com sua barragem

para a formação de um reservatório. Com a construção dos reservatórios, ocorre

também um aumento da capacidade de armazenamento de materiais orgânicos e

inorgânicos provenientes da bacia de captação, sejam originários de fontes pontuais ou

difusas, intensificando o processo de eutrofização.

De acordo com CALIJURI (1999), os reservatórios do Brasil têm apresentado, em

geral, grandes alterações nos seus estados de trofia, devido ao uso e ocupação das bacias

hidrográficas. Para se evitar essas alterações é necessário que se faça um manejo

integrado dos reservatórios e para tal é fundamental o conhecimento aprofundado desses

sistemas. Para atingir esse conhecimento e então estabelecer um manejo adequado

torna-se evidente a importância do monitoramento da qualidade da água, pois, além de
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registrar as variações espaço temporais relaciona os diversos mecanismos do sistema

hídrico com toda a sua bacia de drenagem (JONG et al., 1995).

 O presente trabalho foi realizado nesse contexto, ou seja, buscando analisar no

espaço e no tempo, os fatores da bacia hidrográfica que podem ser considerados

controladores das variações da qualidade da água do reservatório de Barra Bonita (SP).

O reservatório de Barra Bonita foi escolhido por estar sob influência de elevada carga

de poluentes provindos de fontes pontuais (resíduos sanitários e industriais de grandes

centros urbanos, como por exemplo, Piracicaba, Sorocaba, Campinas, Botucatu e

Jundiaí) e difusas (agricultura, predominantemente, a monocultura de cana-de-açúcar),

bem como por se prestar a diversos usos como irrigação, abastecimento urbano e

industrial, turismo, lazer, transporte fluvial e produção de energia elétrica. Outro fato

considerado na sua escolha foi o grande número de estudos de qualidade de água já

realizados neste sistema, o que permitiu estender a análise temporal para as várias

décadas, que passaram por todo o processo de adensamento populacional e

desenvolvimento industrial de sua bacia de captação mais imediata.

Para melhor compreensão dessa pesquisa, seus métodos e resultados, esse

trabalho encontra-se divido em vários capítulos auto-explicativos: o primeiro capítulo,

sendo esta introdução, consiste na apresentação do conteúdo a ser abordado no

desenvolver da tese, apresentando ainda justificativas e contextualização do trabalho.

No segundo capítulo encontram-se descritos os objetivos da pesquisa, sua relevância e

as questões científicas que os norteiam. No terceiro capítulo apresenta-se a

fundamentação teórica que embasou, seja conceitualmente seja metodologicamente, a

realização da pesquisa. O capítulo 4  apresenta  e descreve a área de estudo. O capítulo

5  descreve detalhadamente o processo de compilação,  processamento e organização

dos dados de diversas fontes (da literatura, cartográficos, de sensoriamento remoto,

censitários e de campo) com a aplicação de tecnologias de Sistemas de Informação

Geográfica.

O capítulo 6 compreende a apresentação dos resultados obtidos na forma de

banco de dados, mapas, tabelas, gráficos e figuras, assim como a discussão destes,

sendo efetuados em cinco fases distintas, descritas a seguir: condicionadores

fisiográficos da bacia hidrográfica de estudo; uso e cobertura: mudanças no espaço e no

tempo na bacia hidrográfica de estudo; modelagem do potencial poluidor: ponderação e

integração de fatores fisiográficos e antrópicos da bacia hidrográfica de estudo; análise

espaço temporal dos parâmetros de qualidade da água em resposta às atividades
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antrópicas do entorno do reservatório de Barra Bonita e de seus principais afluentes; e

relação do estado trófico do reservatório de Barra Bonita com o potencial poluidor da

bacia hidrográfica de estudo, devido às alterações antrópicas de 1990 a 2002.

Finalmente, os capítulos 7 e 8 referem-se às conclusões e recomendações e à

listagem de referências bibliográficas utilizadas neste trabalho, respectivamente.

Espera-se que a base de informações reunidas no presente trabalho possa servir

de subsídio ao planejamento e gestão de recursos hídricos, com destaque para o

reservatório de Barra Bonita e que a metodologia de integração e análise utilizada possa

também ser aplicada em outras regiões, visto que o sistema de gestão de recursos

hídricos no Brasil precisa evoluir com base em preceitos mais sólidos, buscando atender

às demandas presentes e futuras de água.
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2.0 OBJETIVOS

Geral

Específicos

Analisar espacial e temporalmente fatores relacionados ao uso e cobertura

da terra da bacia de drenagem, bem como parâmetros de qualidade da água do

reservatório de Barra Bonita (SP), verificando a sua relação, no intuito de subsidiar

a gestão de recursos hídricos nesta área.

a) Obter e organizar informações referentes às características físicas da bacia de

drenagem do reservatório de Barra Bonita, SP (rede de drenagem, pedologia,

geologia, geomorfologia, pluviosidade e fluviometria).

b) Mapear e obter informações a respeito da dinâmica do uso e cobertura da bacia

de drenagem do reservatório de Barra Bonita, SP, a partir do processamento de

imagens orbitais (TM/Landsat5 e ETM+/Landsat7), referentes aos anos de 1990 e

2002, respectivamente.

c) Modelar o potencial poluidor das sub-bacias da área de estudo por meio da

ponderação e integração das características fisiográficas e do uso e cobertura da

terra.

d) Determinação do perfil de degradação da água do reservatório de Barra Bonita

em função das características da bacia de drenagem a partir da elaboração de um

Banco de Dados Limnológicos, referente ao período de 1979 a 2002, a partir de

dados de literatura e de campo.



2 - Objetivos       --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

Ao atingir os objetivos apresentados busca-se responder a algumas questões

científicas formuladas para este trabalho, sendo elas:

• Como as características fisiográficas da bacia de drenagem podem

contribuir para o processo de eutrofização do reservatório de Barra Bonita?

• De que forma as classes de uso e cobertura da terra estão distribuídas,

espaço-temporalmente, na bacia de drenagem do reservatório de Barra Bonita e como

essa distribuição afeta seu processo de eutrofização?

• Quais as principais fontes de poluição pontuais e difusas que interferem

no processo de degradação da água do reservatório de Barra Bonita?

• Em que medida a aplicação de geotecnologias permite identificar áreas

prioritárias à intervenção na gestão de recursos hídricos, na bacia de drenagem do

reservatório de Barra Bonita, considerando os fatores fisiográficos e antrópicos?

• Como os teores dos parâmetros de qualidade de água se diferenciam nos

compartimentos do reservatório de Barra Bonita?

• Qual é o perfil espaço-temporal da degradação da água no reservatório de

Barra Bonita?


