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6.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e discussão do processamento e análise dos dados provindos de

diversas fontes serão apresentados inseridos em cinco temas principais, abordados pelo

presente trabalho, sendo eles:

1) Condicionadores fisiográficos da bacia hidrográfica de estudo;

2) Uso e cobertura: mudanças no espaço e no tempo na bacia hidrográfica de

estudo;

3) Modelagem do potencial poluidor: ponderação e integração de fatores

fisiográficos e antrópicos da bacia hidrográfica de estudo;

4) Análise espaço temporal dos parâmetros de qualidade da água em resposta às

atividades antrópicas do entorno do reservatório de Barra Bonita e de seus

principais afluentes, e,

5) 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.

6.1 Condicionadores fisiográficos da bacia hidrográfica de estudo

As características naturais de uma bacia hidrográfica estão diretamente

relacionadas ao ciclo hidrológico em todas as suas fases, entre as quais, o escoamento

superficial, que é responsável pela interação terra-água. Portanto, para melhor

compreender a sua interferência no transporte e deposição de poluentes e sedimentos na

água é  preciso conhecer a variabilidade espacial de tais características ao longo da

bacia. Dentre as características relevantes foram selecionadas, para análise nesse estudo,

aquelas referentes à drenagem, pedologia, geologia, geomorfologia, pluviosidade e

fluviometria.

6.1.1 Mapa da bacia e sub-bacias de estudo

O mapa da bacia hidrográfica de contribuição para o reservatório de Barra

Bonita contendo também as suas sub-bacias, obtido a partir da digitalização da base

cartográfica do IBGE 1:250.000, serviu de subsídio para a obtenção dos mapas

ponderados dos diversos temas. Este mapa pode ser observado na figura 11.
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A bacia possui uma área aproximada de 19.000 km2 e, de acordo com a

delimitação feita neste estudo, é composta por 182 sub-bacias de diversas ordens de

magnitude. Isto ocorre porque foram adotados como referência para a delimitação das

sub-bacias, os afluentes diretos do reservatório de Barra Bonita bem como os afluentes

de seus principais rios formadores Tietê e Piracicaba, independente da ordem de

grandeza destes afluentes.

Figura 11: Bacia e sub-bacias da área de estudo na escala 1:1.800.000.
Fonte: IBGE, escala original 1:250.000.

6.1.2 Mapa da rede de drenagem da bacia estudada

O conhecimento da rede de drenagem de uma bacia hidrográfica é fundamental

para o seu planejamento, pois dependendo de suas características como forma, padrão e

densidade, ela permitirá uma maior ou menor dispersão e carreamento de sedimentos e

poluentes até os rios principais. Segundo ALMEIDA (1964), o padrão geral da
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drenagem na porção do Médio Rio Tietê é, predominantemente, do tipo dendrítico.

Estas características podem ser observadas no mapa da rede de drenagem obtido para

esta bacia, na escala original de 1:250.000, composto pelas classes: reservatório de

Barra Bonita, rio Piracicaba, rio Tietê, ilhas e demais rios, lagos e lagoas (figura 12).

A partir deste mapa foi possível obter o mapa da distribuição da densidade de

drenagem nas sub-bacias e o mapa da distância das sub-bacias ao reservatório de Barra

Bonita, que serão apresentados no item 6.3.

Figura 12: Mapa da rede de drenagem da bacia estudada na escala 1:1.800.000.
Fonte: IBGE, escala original 1:250.000.
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6.1.3 Mapa pedológico da bacia estudada

Obteve-se o mapa pedológico para a bacia de estudo a partir do Mapa

Pedológico do Estado de São Paulo, do IAC (OLIVEIRA, 1999), na escala 1:500.000.

As classes de solo predominantes na área de estudo estão apresentadas na figura 13. As

áreas de cada classe foram calculadas e estão na tabela 6, portanto, a descrição das

mesmas encontra-se na tabela 19 do item 6.3.

Figura 13: Mapa pedológico da bacia estudada na escala 1:1.800.000.
Fonte: OLIVEIRA, 1999 (IAC), escala original 1:500.000.
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Tabela 6: Áreas das classes pedológicas para a bacia estudada.

Classes pedológicas Área (km2)
Argissolos 10.630,52
Cambissolos 321,18
Chernossolos 264,87
Planossolos 48,22
Gleissolos 58,33
Latossolos 5.422,86
Neossolos 1.311,46
Área Urbana 811,71
Drenagem principal 295,28

TOTAL 19.164,43

Observa-se que as classes de solo predominantes na bacia são os Latossolos e

Argissolos. Pertencem à classe dos Latossolos, solos muito evoluídos, intemperizados,

profundos, porosos, nos quais os mecanismos de formação mais atuantes são a

transformação do material e perda de bases. Devido às boas condições físicas sem

impedimentos à drenagem, constituem sistemas com considerável resistência aos

processos erosivos, porém, como apresentam alta porosidade, permitem uma boa

drenagem interna e considerável lixiviação de nutrientes e outros elementos que,

dependendo da mobilidade destes, podem causar contaminação do lençol freático ao

longo do tempo. Somando a isto se destaca a natureza do material constitutivo,

geralmente de baixa capacidade de adsorção.

Os Argissolos são solos bastante evoluídos, porém, são muito susceptíveis à

erosão devido à mudança textural, por vezes abrupta, encontrada entre os horizontes A e

Bt. Esta característica morfológica condiciona uma marcante diferença na condutividade

hidráulica dos horizontes tornando o sistema mais susceptível aos processos erosivos.

São solos bem drenados com solum profundos, com razoável estruturação e porosidade,

o que permite uma percolação e lixiviação de elementos, sobretudo lateral. Desta forma,

são capazes de contaminar lençóis freáticos ou corpos hídricos em cotas mais baixas.

Quanto à capacidade de adsorção de elementos, apesar de ser bastante variável, devido à

variabilidade do material constituinte e mesmo das classes texturais, destaca-se o fato de

serem solos, por definição de classe, com atividade de argila baixa o que identifica a

limitação na retenção eletroquímica de possíveis elementos contaminantes.

6.1.4 Mapa geológico da bacia estudada

Obteve-se o mapa geológico para a bacia de estudo a partir do Mapa Gelógico

do Estado de São Paulo, do IPT (BISTRICHI et al., 1981) na escala 1:500.000. Cada

unidade litoestratigráfica pertencente à área de estudo passou a ser uma classe do mapa

temático geológico e as classes predominantes podem ser observadas na figura 14. As
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áreas de cada classe foram calculadas e encontram-se na tabela 7, portanto, a descrição

de cada classe encontra-se no item 6.3.

Figura 14: Mapa geológico da bacia estudada na escala 1:1.800.000.
Fonte: BISTRICHI et al. (1981), escala original 1:500.000.

Tomando como referência BISTRICHI et al. (1981), observou-se grande

diversidade de unidades litoestratigráficas na área de estudo, pertencentes a grupos e

eras geológicas diferenciados, predominando as formações: Itararé, Pirambóia, Tatuí e

Grupo São Roque. As unidades geológicas diferenciam-se em função de sua idade e

paleoambiente.
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Tabela 7: Áreas de cada classe geológica para a bacia estudada.

Classe geológica Área (km2)
Formação Itaqueri 106,04
Formação Serra Geral 538,28
Formação Botucatu 561,23
Formação Pirambóia 3.870,94
Sedimentos 284,60
Formação Marília 114,63
Formação Teresina 915,37
Formação Corumbataí 919,87
Formação Irati 761,77
Formação Tatuí 1.055,90
Formação Rio Claro 452,83
Rochas Intrusivas Básicas 419,16
Formação Serra Alta 273,77
Suítes Graníticas Sintectônicas 889,00
Grupo São Roque 1.228,04
Formação Itararé 5.236,47
Suítes Graníticas Pós-tectônicas 419,13
Complexo Amparo 767,67
Suítes Graníticas Indiferenciadas 49,58
Drenagem principal 295,28
TOTAL 19.164,43

6.1.5 Mapa geomorfológico da bacia estudada

Obteve-se o mapa geomorfológico para a bacia de estudo a partir do Mapa

Geomorfológico do Estado de São Paulo, do IPT (PONÇANO et al., 1981). Cada forma do

relevo que pertencente à área de estudo passou a ser uma classe do mapa temático de

geomorfologia e as classes predominantes podem ser observadas na figura 15. As áreas

de cada classe foram calculadas e estão na tabela 8, portanto, a descrição das mesmas

encontra-se no item 6.3.

A maior parte da bacia estudada, de acordo com PONÇANO et al. (1981),  pertence à

Unidade Geomorfológica Paulista denominada Depressão Periférica, mais especificamente à

Zona do Médio Tietê. Porém, há pequenas porções da bacia pertencentes ainda às Unidades

Cuestas Basálticas e Planalto Atlântico, abrangendo a Serra do Japi e uma pequena parte no

Planalto Ocidental, correspondendo à classe de relevo de Mesas Basálticas.

A Zona do Médio Tietê, segundo ALMEIDA (1964), compreende a área da Depressão

Periférica drenada para o rio Tietê e caracteriza-se pela ocorrência de rochas sedimentares, com

áreas expressivas de intrusões de rochas básicas com reflexos na sua topografia. Igualmente

importantes são os falhamentos, que perturbam as camadas e a presença da intrusão alcalina de

Ipanema, que elevou porção do embasamento cristalino. Predominam nesta Zona as seguintes

formas de relevo: Colinas Amplas, Colinas Médias e Morrotes Alongados e Espigões.
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Figura 15: Mapa geomorfológico da bacia estudada na escala 1:1.800.000.
Fonte: PONÇANO et al., 1981, escala original 1:1.000.

A parte da bacia compreendida pelas Cuestas Basálticas refere-se, principalmente, ao

relevo escarpado nos limites com a Depressão Periférica sustentado por rochas da Formação

Botucatu, predominando as formas Encostas com Cânions Locais e Escarpas Festonadas. As

dimensões destas formas são extremamente variáveis, desde escarpas pouco extensas até longos

trechos de escarpas ultrapassando 100 quilômetros de extensão, sendo que os desníveis entre o

topo e a base destas escarpas podem também oscilar.

As formas de relevo, nas áreas de transição para o Planalto Atlântico, estão geralmente

relacionadas aos tipos litológicos, havendo níveis de relevo que decrescem gradualmente de

altitude no sentido do embasamento cristalino para a bacia sedimentar. Predominam neste
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trecho as seguintes formas de relevo: Morrotes Alongados Paralelos, Morros de Topos

Achatados, Mar de Morros, Morros Paralelos, Morros com Serras Restritas e Serras Alongadas.

Tabela 8: Áreas das classes geomorfológicas para a bacia estudada.

Classes geomorfológicas Área (km2)
Planícies aluviais 223,66
Tabuleiros 17,46
Colinas amplas 4.442,4
Colinas médias 3.767,5
Morrotes alongados paralelos 763,40
Morrotes alongados e espigões 6.874,81
Morros arredondaddos 41,04
Morros de topos achatados 334,31
Mar de morros 432,07
Morros paralelos 440,00
Morros com serras restritas 289,95
Serras alongadas 564,93
Encostas com cânions locais 102,95
Escarpas festonadas 485,09
Drenagem principal 295,28
TOTAL 19.164,43

6.1.6 Coeficiente de variação de pluviosidade da área estudada

Com os dados de pluviosidade mensais obtidos nos 75 postos de monitoramento

do DAEE na área de estudo, foi possível calcular o coeficiente de variação de

pluviosidade anual (anexo 1). O ano de 1990 foi escolhido para que os CVP para todos

os postos fossem interpolados, por meio de técnicas de análise espacial, para a obtenção

de um mapa temático.Também foram gerados gráficos (figuras 16 e 17) que mostram

que o CVP de 1990 fica abaixo da média do CVP decadal (1990-2000).

Entretanto, este ano foi escolhido por possuir mais postos em monitoramento e

com dados completos, sendo maior o número de eventos a serem utilizados na

modelagem para a interpolação, o que melhora os resultados obtidos. Além disso, o

regime de chuvas deste ano apresentou um comportamento similar aos outros anos

(figura 18) e é esperado que o CVP de 1990 seja menor porque na média do CVP de

1990 foi incorporada apenas a variabilidade mensal e sazonal da precipitação, enquanto

que o CVP decadal incorpora também a variabilidade inter-anual, que no caso da década

analisada foi afetada por episódios marcantes de oscilação climática decorrentes

principalmente dos fenômenos El Niño e La Niña que são recorrentes.
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Figuras 16 e 17: Média do Coeficiente de Variação de pluviosidade decadal  (1990-2002) e de 1990.

Figura 18: Médias das médias mensais de pluviosidade dos postos de monitoramento do DAEE para os
anos de 1990 a 2002, estando 1990 em destaque.

Na figura 19, encontra-se a comparação dos dados de pluviosidade para os anos

de 1990 e 2002 utilizados nas análises limnológicas. Observa-se que o mês que

apresenta maiores precipitações, em ambos os casos, é janeiro e o inverso ocorre para

junho, sendo que nestes meses choveu um pouco menos em 2002 com relação a 1990.
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Na comparação da média de precipitação dos meses pertencentes à estação chuvosa com

a dos meses pertencentes à estação seca, verificou-se grande similaridade para ambos os

anos.
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Figura 19: Comparação das médias das médias mensais de pluviosidade dos postos de monitoramento do
DAEE para os anos de 1990 e 2002.

Quanto à interpolação dos coeficientes de variação de pluviosidade para a área

de estudo, foi aplicada uma técnica de geoestatística denominada krigeagem.

Primeiramente, são apresentados os resultados da análise exploratória, que no Spring

3.6 realiza-se por meio de estatísticas univariadas e bivariadas (tabela 9). As estatísticas

univariadas fornecem um meio de organizar e sintetizar um conjunto de valores, que se

realiza principalmente por meio de um histograma. As estatísticas bivariadas fornecem

meios de descrever o relacionamento entre duas variáveis, isto é, entre dois conjuntos de

dados ou de duas distribuições, sendo dadas pelo diagrama de dispersão. E ainda, é

possível nesta fase obter o grau de relação linear entre as variáveis, sendo medido por

meio do coeficiente de correlação. Além das estatísticas descritivas utiliza-se também,

para sua melhor caracterização, os recursos gráficos de histograma e do gráfico da

probabilidade normal.
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Tabela 9: Estatística descritiva da distribuição dos pontos na área de estudo.

ESTATÍSTICA  DESCRITIVA

                                                                  => Número de amostras .................. 75
                                                                  => Número de amostras válidas ...... 75

=> Média ...........................................0.73607668
=> Variância ......................................0.00998942
=> Desvio Padrão ..............................0.09994710
=> Coeficiente de Variação ............ 0.13578354
=> Coeficiente de Assimetria ............0.00519020
=> Coeficiente de Curtose .................4.52076113
=> Valor Mínimo .............................. 0.39069179
=> Quartil Inferior ..............................0.68108183
=> Mediana .........................................0.72491753
=> Quartil Superior ............................ 0.79451233
=> Valor Máximo ...............................1.02106309

A fase seguinte foi a geração do semivariograma para a análise de variabilidade

espacial. Na geoestatística a análise da variabilidade espacial por semivariograma é a

etapa mais importante de todo o processo, pois o modelo de semivariograma escolhido é

a interpretação da estrutura de correlação espacial a ser utilizada nos procedimentos

inferenciais da krigeagem (CAMARGO e FUKS, 2001). Os resultados numéricos desta

fase podem ser vistos na tabela 10.

Tabela 10: Resultados numéricos da análise da variabilidade espacial por semivariograma.

No. Lag:4      Incremento:32999.00       Tolerância:16499.50

Direção: 0.00   Tol.Angular: 90.00   Máxima Bw: 70000.00

Lag           No. Pares   Distância            Semivariograma
                                                      1      182     11756.526                 0.00737
                                                      2                  1408     34664.238                 0.00911
                                                      3    1718     65160.886                 0.00972
                                                      4      868      97046.296                0.01140

                                                                        5      302      128939.688                 0.01245
                                                      6        60      161817.403                 0.01260

O passo seguinte foi o ajuste de semivariograma e a definição dos parâmetros do

modelo, sendo o semivariograma omnidirecional melhor ajustado ao modelo teórico

esférico. A tabela 11 mostra o relatório dos valores dos parâmetros do modelo, sendo

estes tomados sempre referentes ao menor valor de akaike, que é um dos parâmetros do

modelo (CAMARGO e FUKS, 2001).

Na seqüência, realizou-se a validação do modelo de ajuste. Este processo é uma

etapa que precede as técnicas de krigeagem, sendo o seu principal objetivo avaliar a

adequação do modelo proposto no processo que envolve a re-estimação dos valores

amostrais conhecidos. A partir daí foi obtida a estatística do erro (tabela 12) e ainda o
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histograma de erros e o diagrama espacial do erro.  Observa-se que foram obtidos

valores de akaike satisfatórios, abaixo de –40 no caso 2 e 3, uma média tendendo a zero

e um desvio padrão pequeno, o que demonstra uma boa adequação do modelo à situação

modelada.

Tabela 11: Parâmetros do modelo de semivariograma aplicado.

No. de variáveis: 3
No. de Lags usados: 6

Parâmetros iniciais:
Efeito Pepita (Co): 0.006

Para modelo transitivo: Esférico
Contribuição (C1): 0.006
Alcance (a): 80908.702

Modelo de Semivariograma Esférico
                                            No.                Akaike             Efeito Pepita       Contribuição            Alcance

1                 -34.988                   0.007                   0.005              124043.736
2                 -42.564                   0.007                   0.006              166989.295
3                 -43.038                   0.007                   0.006              168581.264

Tabela 12: Estatística do erro.

ESTATÍSTICA DO ERRO

                                                                     => Número de amostras ....................... 75
=> Média ...............................................0.002
=> Variância ......................................... 0.008
=> Desvio Padrão ................................. 0.091
=> Coeficiente de Variação ................. 59.726
=> Coeficiente de Assimetria .............. -0.248
=> Coeficiente de Curtose .................... 4.577
=> Valor Mínimo ................................ -0.285
=> Valor Máximo ..................................0.290

Na última fase, que consistiu na aplicação da krigeagem em si, sendo utilizada a

krigeagem ordinária, obteve-se a grade numérica e imagem da interpolação (figura 20).

Observa-se que as regiões mais claras são as que possuem um coeficiente de variação de

pluviosidade mais elevado e nas regiões mais escuras ocorre o inverso. Também foi

possível a obtenção de uma imagem mostrando a variância do erro (figura 21). Na

imagem variância do erro para o parâmetro em questão observa-se áreas mais claras,

que são as de maior variância do erro devido à baixa densidade de pontos amostrais e

áreas mais escuras onde ocorreu o processo inverso.
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Figuras 20 e 21: Grade numérica e imagem gerados a partir da krigeagem e imagem da variância do erro,
respectivamente.

A krigeagem consistiu em atribuir valores para os pontos intermediários das

amostras, gerando uma superfície contínua. Porém, é necessário  obter um valor médio

do coeficiente de variação pluviométrica para cada sub-bacia da área de estudo, que será

apresentado no item 6.3, juntamente dos outros temas. Esta técnica aplicada para a

espacialização dos dados de pluviosidade parece ser bastante interessante podendo ser

aplicada em outros casos, visto que este tema é fundamental em estudos ambientais

desta ordem e que os dados, além de escassos, são pontuais.

6.1.7 Vazões naturais do reservatório de Barra Bonita

As vazões naturais do Reservatório de Barra Bonita foram obtidas no Operador

Nacional do Sistema Elétrico (ONS). As séries de vazões naturais médias mensais dos

aproveitamentos das bacias dos rios Paraná, Tocantins e São Francisco foram revistas

no âmbito do “Projeto de Revisão das Séries de Vazões Naturais”, contratado pelo ONS

junto a empresas de consultoria e consórcios de empresas.

A avaliação das vazões naturais foi procedida por uma ampla análise de

consistência de dados fluviométricos e pluviométricos disponíveis nas principais

estações hidrométricas existentes em cada bacia, bem como de uma abrangente análise

de consistência dos dados operativos dos aproveitamentos. As vazões naturais foram

obtidas em cada local de aproveitamento, retirando os efeitos da operação dos

reservatórios existentes a montante e incorporando as vazões relativas à evaporação,

com base em vetores de evaporação líquida (diferença entre evaporação de lago e
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evapotranspiração real) correspondentes aos valores das Normais Climatológicas (ONS,

2004).

A partir dos dados de vazões naturais médias mensais do reservatório de Barra

Bonita de 1990 a 2002, foram obtidas médias para as estações seca e chuvosa de cada

ano considerado, assim como o desvio padrão (SD), a média mais o desvio padrão

(M+SD) e a média menos o desvio padrão (M-SD) (anexo 2). A partir destes dados

foram obtidos os gráficos das figuras 22 e 23.

Figuras 22 e 23: Médias das vazões naturais, dos meses das estações seca e chuvosa, respectivamente, do
reservatório de Barra Bonita.

Ao se observar os gráficos das figuras 22 e 23 verifica-se que os valores das

médias de vazões, por estação do ano, foram inferiores na estação seca, o que já era

esperado e que para a estação seca os intervalos M+SD e M-SD foram, na maioria das
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vezes menores, indicando também menor desvio padrão para esta estação. Por outro

lado, na estação chuvosa ocorreu o inverso. Para ambas as estações, os picos de vazões

naturais ocorreram em 1983, 1991, 1995 e 1999, coincidentes com as maiores

precipitações que estes anos também apresentaram.

6.2 Uso e cobertura: mudanças no espaço e no tempo na bacia hidrográfica de

estudo.

Para o levantamento das principais classes do uso e cobertura da terra, no

período proposto, bem como para a análise da sua dinâmica e potencial poluidor do

reservatório de Barra Bonita, foram utilizadas informações de diversas fontes como

imagens de satélite, dados censitários e observações de campo.

6.2.1 Resultados intermediários do processamento de imagens de satélite (1990

e 2002)

A partir da fase de pré-processamento das imagens de 1990 e 2002 (estação

chuvosa) obtiveram-se dois mosaicos, um para cada ano, utilizando uma composição

colorida TM5(R), TM4(G) e TM3(B) para 1990 e ETM+5(R), ETM+4(G) e ETM+3(B)

para 2002 (figura 24 e 25). A metodologia de equalização das cenas para cada data,

utilizando o software ENVI 3.4 foi bastante eficiente, visto que este procedimento

suavizou as regiões de contato das cenas.

Mesmo antes da classificação perceberam-se mudanças no uso e cobertura da terra

entre 1990 e 2002, sendo que em 1990 a área coberta de nuvens foi maior que a do ano

de 2002. Observou-se ainda uma grande diversidade de classes fragmentadas e

misturadas o que dificultou bastante o trabalho do intérprete nesta escala. Algumas

classes apresentaram respostas espectrais muito semelhantes, como por exemplo, a

classe cana-de-acúcar (cultura em estágio adulto) e pastagem viçosa; áreas de várzeas,

capoeiras e vegetação secundária; dentre outras, o que dificultou também o processo de

classificação. Em estudos mais detalhados, pode ser melhorada a discriminação desses

das classes de uso é feita apenas a partir da integração de informações de aptidão

agrícola da área de estudo, com dados de sensoriamento remoto adquiridos ao longo do

ciclo fenológico das diferentes culturas (EPIPHANIO et al. 2003).
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As marcas em preto são os locais visitados em campo, que auxiliaram na fase de

treinamento para a classificação das imagens.

Figuras 24 e 25: Mosaicos obtidos do pré-processamento das imagens de 1990 e 2002 (estação chuvosa),
respectivamente.
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Conferindo as classes de uso da terra visualizadas na imagem em campo, foi

possível verificar que de acordo com o manejo que se faz nas diversas culturas e

pastagens, obtêm-se respostas espectrais também diferenciadas. Por exemplo, em uma

região onde houve o corte da cana-de-açúcar e o solo ficou exposto ocorre uma resposta

espectral distinta de outra região cuja cana-de-açúcar foi cortada, mas o solo ficou

coberto com a palhada (figuras 26 e 27).

 Figuras 26 e 27: Solo exposto e solo coberto pela palhada no cultivo da cana-de-açúcar, respectivamente.

Sendo assim, a segmentação foi utilizada, visando facilitar a classificação das

imagens. Obteve-se um resultado satisfatório utilizando limiares de 10 e 20, de

similaridade e área, respectivamente, tanto para 1990 como para 2002. As figuras 28 e

29 mostram um trecho da área de estudo segmentada, abrangendo diferentes classes de

interesse, para ambos os anos.

Figuras 28 e 29: Resultado da segmentação das imagens de 1990 e 2002 (estação chuvosa),
respectivamente, para um trecho da área de estudo.



6 - Resultados e discussão       --------------------------------------------------------------------------------- 85

Verificou-se que com os limiares utilizados a segmentação subdividiu classes

homogêneas como é o caso da água do reservatório de Barra Bonita, o que não seria

necessário, mas por outro lado, delimitou bem as classes que possuíam pequenos

fragmentos como foi o caso da vegetação natural e por este fato foram mantidos. Na

classificação supervisionada, utilizando o classificador Bhattacharya Distance e as 98

amostras de campo no treinamento, foi obtida uma matriz de classificação cuja

estatística de erros apresentou bons resultados tanto para 1990 como para 2002 (tabela

13).

Tabela 13: Estatística de erros da classificação supervisionada.

Imagem 1990 Imagem 2002
Desempenho geral 88,65% 90,65%
Confusão média 8,33% 5,61%
Abstenção média 3,03% 3,74%

Mesmo obtendo bons resultados na matriz de classificação de erros para ambos

os anos, comparando os resultados da classificação com as imagens originais, observou-

se uma confusão significativa para algumas classes feita pelo classificador. Sabendo que

realmente algumas classes da área de estudo podem ser passíveis de confusão, que o uso

da terra na área de estudo é bastante fragmentado e levando em conta a escala de

trabalho regional adotada, optou-se pela delimitação, em tela, de algumas classes de

forma homogênea e contínua, na fase de edição matricial.

Ocorre que de fato, em determinadas regiões da área de estudo, há um

predomínio de certas classes, como é o caso da cana-de-açúcar na região de Piracicaba,

das pastagens na região de Conchas, da cultura permanente da laranja na região de São

Manoel, do reflorestamento na região de Votorantim e Indaiatuba e de outras culturas

anuais ou temporárias, além da cana-de-açúcar, na região de Tatuí.

 Verificou-se, entretanto, que imagens do Landsat numa escala aproximada de

1:50.000, não são suficientes para diferenciar e quantificar com precisão classes de uso

e cobertura da terra em áreas extensas, com lotes muito fragmentados e misturados,

como é o caso da área de estudo. Para tal, seria necessário um trabalho de verificação

terrestre bastante exaustivo, com um número muito grande de amostras ou se utilizar

fotos aéreas e imagens com resolução espacial melhor e softwares mais robustos como,

por exemplo, o E-Cognition que permite uma maior interferência do conhecimento do
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intérprete no processo de classificação. Porém, estes recursos ainda possuem custo

elevado, nem sempre podendo ser utilizados em pequenos projetos e teses.

Entretanto, para estudos semelhantes a este, que se proponham a identificar as

classes de uso e cobertura da terra, predominantes de uma bacia hidrográfica, para fins

de análises multitemporais, gerenciamentos, zoneamentos, em escalas regionais, as

imagens do sensor Thematic Mapper do Landsat se mostram adequadas. Neste sentido,

mais recentemente surgiu a possibilidade de se utilizar imagens do satélite sino-

brasileiro CBERS 1 e 2 lançados respectivamente em  1999 e 2003

(http://www.cbers.inpe.br) que se encontram disponíveis gratuitamente e podem ser

obtidas via Internet (http://www.obt.inpe.br).

6.2.2 Mapas de uso e cobertura da terra 1990 e 2002

A partir da classificação supervisionada e edição das imagens do Landsat 5 e 7,

referentes à 1990 e 2002, respectivamente, foram obtidos os mapas de uso e cobertura

da terra da área de estudo, para ambos os anos, na escala 1:500.000 (em anexo).

Também foi realizado um cálculo de áreas para os dois anos no Spring 3.6, cujo

resultado encontra-se na tabela 14. Quanto à porcentagem de mudança, os valores

positivos indicam expansão da área e os negativos indicam redução de área.

Tabela 14: Áreas das classes de uso e cobertura da terra para os anos de 1990 e 2002.

Como se observa, trata-se de uma bacia hidrográfica bastante antropizada,

abrigando grandes centros urbanos, destacando Campinas, Piracicaba, Sorocaba,

Jundiaí, Americana, Indaiatuba, Limeira, Rio Claro, dentre outros, possuindo estas áreas

grande potencial poluidor da água, devido ao lançamento de esgoto doméstico e

industrial.

Classes Área 1990 (km2) Área 2002 (km2) Mudança (km2) Mudança (%)

Área urbana 996,85 1.286,49 289,64 29,06
Solo exposto 2.486,46 1.804,96 -681,50 -27,41
Pastagem e campo 5.029,54 5.143,73 114,19 2,27
Cana-de-açúcar 4.370,78 4.917,72 546,94 12,51
Cultura temporária 858,51 878,80 20,29 2,36
Cultura permanente 267,85 247,65 -20,20 -7,54
Remanescente de
vegetação natural 2.870,76 2.665,05 -205,71 -7,17
Reflorestamento 623,47 581,50 -41,97 -6,73
Macrófitas 32,27 19,23 -13,04 -40,41
Nuvem e sombra 1.290,12 1.290,12 0,00 0,00
Corpo de água 337,82 329,18 -8,64 -2,56
Total: 19.164,43 19.164,43
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Verificou-se uma expansão da área urbana, de 1990 para 2002, de 29,06 %, o

que corresponde na maioria das vezes, a loteamentos implantados em áreas

inadequadas, de forma não planejada e sem a infra-estrutura necessária, trazendo

problemas ambientais e de outras ordens. Houve na década de 90, transferência de

várias indústrias, com potencial poluidor, da capital paulista para os municípios do

interior do Estado, o que acentuou ainda mais a demanda pelo uso da água nestas

regiões, bem como a produção de efluentes líquidos. Segundo FELICIDADE et al.

(2001), o processo de interiorização paulista baseou-se na utilização de múltiplas

estratégias de atração da indústria e de modernização da agricultura, ambas requerendo

uso intensivo dos recursos naturais, dentre os quais, os hídricos.

Notou-se uma redução bastante significativa das áreas consideradas como a

classe solo exposto, de 1990 para 2002. Esta redução pode ser explicada pelo fato de

nesta classe estarem agrupados solos permanentemente ou temporariamente expostos.

Desta forma, solos expostos durante o plantio de culturas temporárias, com destaque

para a cana-de-açúcar, foram detectados pelo sensor do Landsat de forma muito

semelhante a um solo permanentemente exposto. E ainda, as cenas que compõe o

mosaico de 1990 são dos meses de janeiro, março e novembro. Segundo MOURA

(2000), que realizou um estudo em áreas comuns à bacia de estudo em questão, os

meses de janeiro a março são os meses de plantio da cana-de-açúcar, período em que o

solo apresenta-se bastante exposto. Segundo dados de área plantada, obtidos em IBGE

(2004), houve uma maior área plantada para culturas temporárias em 1990 em relação a

2002.

Quanto à cana-de-açúcar, obteve-se um aumento da área ocupada por esta classe

de 1990 para 2002. Conforme IBGE (2004), realmente houve uma expansão da cana-de-

açúcar neste período, tanto para o Estado de São Paulo como para a bacia estudada.

Outro fato é que as cenas que compõem o mosaico de 2002 são de outubro e dezembro,

no final do corte desta cultura, que se inicia, segundo MOURA (2002), em abril. Sendo

assim, a cana-de-açúcar cortada no início do período de corte, pode ter brotado e

crescido, sendo confundida pelo sensor com a cana-de-açúcar adulta e, desta forma, foi

agrupada como tal em 2002. No que se refere a esta cultura, várias dificuldades são

encontradas na interpretação da imagem visto que, em determinadas condições, a cana-

de-açúcar pode se confundir com a pastagem viçosa como já mencionado

anteriormente; que o solo em fases de preparo para o plantio reflete como solo exposto;
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que o período da colheita é extenso abrangendo meses de ambas as estações, seca e

chuvosa e que há monocultivo em determinadas regiões e cultivo em pequenas áreas em

outras regiões. E ainda vale ressaltar que a cana-de-açúcar, de acordo com a tabela 14,

ocupa a segunda maior área da bacia, sendo menos expressiva apenas que a classe

pastagem e campo, correspondendo também à maior área ocupada por culturas, sejam

elas temporárias ou permanentes. No sentido de obter maior precisão na discriminação

de culturas específicas, vários estudos têm sido desenvolvidos no INPE (SILVA, 1994;

EPIPHANIO et al., 1996; MOURA, 2002, GÜRTLER, 2003 e outros), enfatizando a

necessidade de se usar séries temporais de imagens durante o ciclo de crescimento da

cultura, o que não é o escopo do atual trabalho.

A classe de cultura temporária, abrangendo culturas com plantio, geralmente, em

pequena escala, incluindo a cana-de-açúcar em pequenos lotes, mas não a cana-de-

açúcar intensiva que foi considerada como uma classe à parte, apresentou um ligeiro

aumento de 1990 para 2002. Mas, a área ocupada por esta classe fica ainda muito

aquém da área ocupada pelo monocultivo da cana-de-açúcar. Em trabalho de verificação

terrestre, foi possível obter relatos dos pequenos agricultores que relataram que nos

últimos anos eles vêm substituindo áreas com outras culturas temporárias pela cana-de-

açúcar, sendo a última vendida para as usinas sem muita mão-de-obra e riscos de perda

de safra.

No caso da classe cultura permanente houve um decréscimo na área em 2002

com relação a 1990. Observou-se em trabalho de campo que a cultura permanente que

predomina na bacia estudada é a Laranja, concentrada em determinados municípios.

Conforme IBGE (2004), tanto o Estado de São Paulo como a bacia estudada, reduziram

suas áreas de culturas permanentes em geral, assim como da cultura da laranja,

especificamente, de 1990 para 2002.

A classe remanescente de vegetação natural apresentou uma redução de área no

período estudado. Esta classe abrange desde fragmentos florestais ainda existentes na

região, incluindo matas ciliares (em diversos estágios de sucessão), assim como

vegetação de capoeira, cerrado, campo sujo, várzeas e parques vegetados em áreas

urbanas. Estas áreas vêm sendo reduzidas devido à ocupação para expansão de área

urbana, pastagens, culturas e reflorestamento. Existem algumas unidades de

conservação na área de estudo, contudo a fiscalização pelos órgãos competentes ainda é

insuficiente, havendo muitas vezes corte seletivo para madeira, entre outras atividades
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predatórias. Além disso, é importante ressaltar que em termos de vegetação natural, as

áreas aqui apresentadas possivelmente encontram-se superestimadas, visto que as áreas

de várzeas já não apresentam mais uma vegetação natural, bem como as matas ciliares,

que muitas vezes são detectadas pelo sensor do Landsat, mas não possuem largura e

biodiversidade significativas. Sem contar que pode ocorrer superposição do

comportamento espectral da vegetação natural e reflorestamento, o que em

determinados casos leva a que essas classes sejam confundidas no processo de

interpretação das imagens. Contudo, fica evidente que a área estudada, como ocorre na

maior parte do interior do Estado de São Paulo, encontra-se com um déficit de cobertura

vegetal muito grande.

A classe reflorestamento apresentou também pequena redução de 1990 para

2002. O reflorestamento aparece concentrado em algumas regiões como nos municípios

Indaiatuba, Sorocaba, Votorantim, Alumínio, Alambari, dentre outros, estando

relacionados, na maioria das vezes, a indústrias de papel e celulose.

As macrófitas aquáticas foram detectadas pelo sensor do Landsat, tanto no

reservatório de Barra Bonita como nos seus principais rios formadores, Tietê e

Piracicaba, para ambos os anos. No entanto, o ano de 1990 apresentou uma maior área

coberta por macrófitas que o ano de 2002. A variação da biomassa destas plantas

aquáticas está relacionada a diversos fatores. THOMAZ e BINI (1999) destacam cinco

fatores que afetam o corpo aquático como um todo, sendo eles: o clima, a geologia, as

flutuações dos níveis de água, a área do reservatório e o pool regional de espécies.

 As datas da passagem do satélite para a cena que abrange o reservatório de

Barra Bonita, utilizadas neste trabalho foram 12/11/1990 e 23/12/2002 (ambas na

estação chuvosa). Porém, segundo PETRARCO (1995), em ecossistemas artificiais

como os reservatórios, a flutuação do nível de água não é caracterizada apenas pelo

ciclo pluviométrico, sendo decorrente principalmente do manejo dos mesmos em função

da geração de energia. E ainda, o uso e a cobertura da terra na bacia de contribuição

para o reservatório de Barra Bonita exercem significativa influência sobre as

características da água, o que interfere na variação de biomassa das macrófitas ao longo

do tempo.

 Quanto à classe nuvem e sombra, foi gerada uma máscara contendo as áreas

cobertas por nuvem e sombra para as duas épocas e esta foi aplicada nos mapas de 1990

e 2002. Este procedimento evita que uma área coberta por nuvem ou sombra em um ano
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(portanto não identificada), seja contabilizada no outro ano, interferindo de forma

equivocada nos resultados de comparação de áreas.

Quanto aos corpos d’água foi observada também uma redução em sua área de

1990 para 2002, o que provavelmente ocorreu pelas diferenças nos regimes de chuvas

desses anos.

Observou-se nos mapas de 1990 e 2002 várias alterações nas classes de uso e

cobertura da terra para a área de estudo, o que mostra a dinâmica das atividades

antrópicas, podendo influenciar de maneira diferenciada na qualidade da água ao longo

do tempo.

6.2.3 Produtividade agrícola de 1990 a 2002 como indicativo da dinâmica do
uso e cobertura da terra

A partir dos dados de área plantada (ha) para culturas temporárias e permanentes

do PAM (Produtividade Agrícola Municipal), IBGE (2004), foi possível analisar a

variação destas culturas nos municípios com mais de 70% de sua área pertencentes à

bacia estudada, de 1990 a 2002. Os dados de área plantada obtidos para culturas

permanentes e temporárias foram organizados em tabelas (anexo 3). Foram gerados

gráficos (figuras 30, 31 e 32) com o somatório anual das áreas plantadas (culturas

permanentes e temporárias) nos municípios, no período de 1990 a 2002. Também foi

calculada a média (M), desvio padrão (SD), média mais desvio padrão (M+SD) e média

menos desvio padrão (M-SD) para ambas as culturas (tabela 15).
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Tabela 15: Estatística para as culturas temporárias e permanentes.

C. Temp. C. Perm.

Média 318.513 34.499

SD 19.315 8.106

M+SD 337.828 42.605

M-SD 299.197 26.393
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Figuras 30 (esquerda acima), 31 (direita acima) e 32 (direita abaixo): Área
plantada de culturas permanentes e temporárias, área plantada de culturas
temporárias e área plantada de culturas permanentes, respectivamente.   
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A figura 30 mostra que as áreas com culturas temporárias são explicitamente

muito superiores às áreas com culturas permanentes, predominantemente devido à cana-

de-açúcar, e que ambas apresentam uma tendência à redução, no período estudado,

apesar dos resultados obtidos para a classe culturas temporárias dos mapas de uso e

cobertura da terra (em anexo) mostrarem o contrário. Todavia, há de se considerar mais

uma vez que a classe culturas temporárias adotada nos mapas de uso e cobertura da terra

não abrange a cana-de-açúcar intensiva, como faz o IBGE (2004).

Finalmente, verifica-se uma oscilação nítida ao longo do tempo em ambos os

casos, apresentando desvios padrões de 19.315 e 8.106 para as culturas temporárias e

permanentes, respectivamente (tabela 18).

Observou-se um fato interessante relacionado às culturas permanentes (anexo 3 e

figura 32).  Em 1991 verificou-se uma elevação brusca na área plantada com relação ao

ano anterior, se mantendo em 1992. Porém, em 1993 ocorreu uma queda também

brusca, proporcional à elevação. Segundo Carlos Alberto Lauria – IBGE (informação

verbal) no ano de 1991 foi plantada uma área bastante extensa de cultura de laranja no

município de Indaiatuba, sendo um projeto da Empresa Votorantim Papel e Celulose.

No entanto, esta cultura apresentou problemas, sendo abandonada posteriormente.

Fazendo um somatório das áreas plantadas em todo o período, para cada

município (anexo 3), tem-se que os municípios com maior somatório de áreas plantadas

(acima de 20.000 ha) para culturas permanentes são: Capela do Alto, Indaiatuba,

Jundiaí, Porto Feliz, Rio Claro, Piracicaba, Rio das Pedras e São Pedro ao passo que os

municípios com maior somatório de áreas plantadas (acima de 150.000 ha) de culturas

temporárias são: Capivari, Piracicaba, Porto Feliz, Monte Mor, Rio Claro e Tatuí.

Entretanto, ao se considerar apenas os anos de 1990 e 2002, observa-se que destes

municípios, apenas Capela do Alto, Porto Feliz e Rio Claro se mantêm na liderança no

caso de culturas permanentes (acima de 2000 ha por ano) e Capivari e Piracicaba no

caso de culturas anuais (acima de 15.000 ha por ano).

Sobretudo, percebeu-se uma intensa dinâmica com relação a essas duas classes

de uso da terra nas diversas formas de análise, tanto espacial como temporalmente, o

que não se diferencia das outras classes não analisadas neste item, mas contempladas

nos mapas de uso e cobertura da terra de 1990 e 2002 (em anexo). Esta dinâmica

encontra-se relacionada a fatores naturais como a precipitação, as pragas, a aptidão

agrícola das terras, assim como a fatores antrópicos como o preço de mercado interno e
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externo, a situação econômica do país, os subsídios financeiros à agropecuária, o acesso

à tecnologia, a disponibilidade de mão-de-obra, o nível de dificuldade na

comercialização do produto, o tipo de manejo que se faz da terra, dentre outros.

E, conseqüentemente, esta dinâmica no uso e cobertura da terra, da bacia

hidrográfica de contribuição para o reservatório de Barra Bonita, está diretamente

relacionada ao processo de transporte e deposição de sedimentos e poluentes no mesmo

corpo d’água, pois vai determinar a intensidade dos processos erosivos, da

permeabilidade da bacia, da aplicação de defensivos agrícolas, da redução da vegetação

natural, da conservação do solo e das margens dos rios e outros.

No trabalho de BORMANN et al. (1974), os autores apresentam uma equação

para estimar o material particulado que é perdido, por ano, por unidade de área. A

equação aplicada à bacia preservada apresentou o resultado estimado, próximo ao

resultado medido. Para a área alterada, o valor medido foi muito maior do que o

estimado. Os autores consideraram que a diferença entre o estimado e o medido consiste

exatamente nas perdas atribuídas ao aumento de erodibilidade.

Desta forma, percebe-se a importância do planejamento da ocupação das terras,

bem como a adoção de técnicas de manejo adequado do solo e da água, da conservação

dos pequenos remanescentes de vegetação natural existentes, da recuperação de matas

ciliares e de políticas públicas que incentivem o gerenciamento dos recursos hídricos em

nível de bacias hidrográficas de forma integrada e participativa, como forma de reduzir

as fontes pontuais e difusas de poluição, assegurando melhor qualidade aos recursos

hídricos.

6.2.4 Identificação de fontes de poluição da água nas proximidades do

reservatório de Barra Bonita

Foi realizado um trabalho de verificação terrestre em 98 pontos da bacia de

estudo (figura 33), em agosto de 2002. Os pontos de amostragem concentraram-se,

principalmente, em áreas onde ocorreram mais dúvidas no tocante ao uso e cobertura da

terra, portanto, em regiões onde o uso se apresentava na imagem de satélite como mais

intensivo e diversificado. Neste trabalho de verificação terrestre, bem como nas

campanhas para coleta de água, realizadas em setembro e dezembro de 2002, foi

possível observar, nas proximidades do reservatório de Barra Bonita, fontes e

indicativos de poluição da água que serão descritos a seguir.
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Figura 33: Mapa da localização dos pontos visitados no trabalho de verificação terrestre na bacia,
apresentando a malha municipal e a drenagem principal.

Foram observados vários locais de explotação de areia tanto às margens do

reservatório de Barra Bonita quanto às margens de seus afluentes (figura 34).

Geralmente esta atividade é realizada sem os devidos cuidados exigidos pela legislação,

havendo destruição de vegetação ciliar, depósitos de areia em locais inadequados, sendo

esta transportada nas estações chuvosas até o reservatório, provocando o seu

assoreamento e comprometendo sua capacidade de armazenamento.

Além da areia, foram identificados vários locais, ao longo da bacia estudada, de

explotação de argila, calcário, entre outros. Essas áreas são extensas, provocando a

destruição da vegetação natural, sem sinais de trabalhos de recuperação de áreas

degradadas (figura 35). Essas áreas, com o solo totalmente exposto, são grandes fontes

potenciais de sedimentos, os quais ao serem transportados, via escoamento superficial

até os corpos d’água, causam assoreamento e degradação da qualidade da água.
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Figura 34: Exploração de areia às margens do reservatório de Barra Bonita.
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002 e trecho da imagem do Landsat 7, 2002.

Figura 35: Área degradada devido à mineração.
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002

Processos erosivos com início de formação de voçorocas, em áreas de pastagens

degradadas, foram também observados na bacia estudada (figura 36). Como a pastagem

é um dos principais usos da bacia, se essa não for bem manejada, haverá um grande

potencial na exportação de sedimentos e nutrientes dos solos até os rios e desses para o

reservatório de Barra Bonita. Para agravar a situação, grande parte das margens deste

reservatório é utilizada como pastagens, estando essas em contato direto com a água,

pois o reflorestamento de matas ciliares não ocorreu a partir da construção do

reservatório. Sendo assim, existe também o risco de entrada no reservatório de dejetos

gerados pelo rebanho bovino, bem como de nutrientes resultantes da aplicação de

herbicidas e fertilizantes nas pastagens, o que pode contribuir ainda mais para o

processo de eutrofização.
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Figura 36: Processo erosivo com início de voçorocamento, em áreas de pastagens degradadas.
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002

Ainda, devido à ausência de mata ciliar, foram observados, às margens do

reservatório, vários desmoronamentos (figura 37) em áreas de pastagens, levando

grandes quantidades de sedimento para dentro do mesmo.

Figura 37: Processo erosivo com início de desmoronamento das margens do reservatório, em áreas de
pastagens.
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002.

No trabalho de verificação terrestre foi observado o desmatamento de uma área

de eucalipto na borda do Horto de Camacuã (município de Rio Claro) (figura 38), local

próximo a um assentamento de trabalhadores “sem terras”. Esta atividade demonstra o

quão suscetíveis se encontram ainda as áreas de preservação ambiental no Brasil.
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Figura 38: Desmatamento às margens do Horto de Camacuã (Rio Claro).
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002 e trecho da imagem do Landsat 7, 2002.

Um outro uso bastante freqüente, às margens do reservatório, é o cultivo da

cana-de-açúcar, não havendo mata ciliar, como pode ser observado na figura 39. O solo

exposto em épocas de preparo para o plantio é transportado rapidamente para o

reservatório em situações de chuva, quando não se aplica os manejos adequados do

mesmo.

Figura 39: Solo exposto no plantio da cana-de-açúcar, às margens do reservatório de Barra Bonita.
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002 e trecho da imagem do Landsat 7, 2002.

Com relação à cana-de-açúcar, nas proximidades do reservatório, no município

de Barra Bonita, fica instalada a Usina da Barra, uma das maiores da América Latina

em produção de álcool. O vinhoto produzido na usina é transportado ainda quente por

um sistema de canais até o canavial, onde é lançado na cultura (fertirrigação) (figura

40).  Segundo PLANALSUCAR (1981), para cada litro de álcool produzido, são

produzidos em média 13 litros de vinhoto. Dos componentes mais importantes de tal
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resíduo, além de DBO elevada, sobressaem potássio, cálcio, enxofre, nitrogênio e

magnésio. Parte dos nutrientes aí contidos é absorvida pela planta, porém, grande parte

fica retida no solo, sendo transportada até os corpos d’água no período chuvoso.

Figura 40: Canais para o transporte de vinhoto das usinas sucro-alcooleiras até os canaviais.

Além das fontes difusas de poluição às margens do reservatório, são

consideráveis também as fontes pontuais. No entorno do mesmo estão instalados clubes,

hotéis e condomínios de casas de veraneio (figura 41), sem contar as cidades próximas

(por exemplo, Santa Maria da Serra), cujo esgoto produzido é lançado in natura em um

dos afluentes do reservatório de Barra Bonita, contribuindo também para o aumento do

processo de eutrofização e, portanto, para a degradação da qualidade da água.

Também foram observados resíduos sólidos depositados às margens dos braços

do reservatório em questão, no período de estiagem, quando o nível da água fica mais

baixo, principalmente no braço do Tietê, comprovando que os resíduos sólidos lançados

na água nos grandes centros urbanos são transportados até este reservatório, sendo aí

depositados.
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Figura 41: Condomínio com casas de veraneio instalado às margens do reservatório e proximidade do
mesmo de cidades.
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002 e trecho da imagem do Landsat 7, 2002.

Como conseqüência da entrada de nutrientes e do processo de eutrofização do

reservatório de Barra Bonita, grandes bancos de macrófitas (figura 42) foram

observados, essencialmente nos seus “braços”, em trechos de curva, onde ocorre

deposição de sedimentos e a velocidade da água é reduzida. Quanto à presença e

proliferação destas plantas em reservatórios, torna-se necessário um manejo adequado

da companhia que o administra, com remoção periódica, para que não haja ainda um

comprometimento das estruturas da usina hidrelétrica e da geração de energia (LOPES-

FERREIRA, 2000).

Figura 42: Banco de macrófitas aquáticas no reservatório de Barra Bonita (“braço” Piracicaba).
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002 e trecho da imagem do Landsat 7, 2002.
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