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1 RESUMO 
 

O uso inadequado de defensivos agrícolas pode levar a impactos 

ambientais relevantes, como a contaminação de diversos compartimentos ambientais, sendo os 

mais vulneráveis, os compartimentos aquáticos. Nesse contexto, a espacialização das 

estimativas de concentração de defensivos agrícolas na água subterrânea fornece importantes 

subsídios para a tomada de decisão no gerenciamento e monitoramento do uso de defensivos 

agrícolas. Assim, este trabalho teve por objetivo espacializar as estimativas de contaminação 

de águas subterrâneas por defensivos agrícolas, considerando diferentes lâminas de irrigação 

na Bacia do Rio Pardo, Pardinho-SP. As simulações realizadas com o sistema computacional 

ARAquá foram realizadas considerando quatro defensivos agrícolas e cinco lâminas de 

irrigação. Técnicas geoestatísticas foram utilizadas em conjunto com as simulações para obter 

a espacialização dessas estimativas. Foram obtidos os mapas das estimativas de concentração 

de defensivos agrícolas na água subterrânea pelo método de interpolação por krigagem, sendo 

que estes indicaram as áreas com maior potencial de contaminação da água subterrânea. 

Considerando todas as simulações pode-se concluir que não houve risco de contaminação da 

água subterrânea por defensivos agrícolas e que as maiores concentrações foram obtidas 

considerando uma lâmina de irrigação anual de 400 mm. As simulações estimaram que as 

áreas com maior potencial de contaminação da água subterrânea foram as mais próximas da 

rede drenagem da Bacia do Rio Pardo. As técnicas de geoestatística contribuíram fortemente 

para a espacialização das estimativas de concentração de defensivos agrícolas na água 
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subterrânea, por meio da análise dos variogramas e dos mapas gerados pela interpolação por 

krigagem. 

 

____________________ 

Palavras-chave: Simulação, geoestatística, mapas temáticos. 
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2 SUMMARY 
 

Improper use of pesticides can lead to significant environmental impacts such as 

contamination of environmental compartments, the most vulnerable, the aquatic 

compartments. In this context, the spatialization of the estimating concentrations of pesticides 

in groundwater provides important insights for decision making in managing and monitoring 

of the use of pesticides. Thus, this study aimed to spatialize the estimating of groundwater 

contamination by pesticides, with different irrigation blades in the Rio Pardo basin, Pardinho-

SP. The simulations were performed with the computer system ARAquá considering four 

pesticides and five irrigation blades. Geostatistical techniques were used in conjunction with 

the simulations to obtain the spatial distribution of the estimating. The maps of the estimating 

concentration of pesticides in groundwater were obtained by Kriging interpolation method, 

and these indicate the areas with greatest potential for groundwater contamination. 

Considering all the simulations can be concluded that there was no risk of groundwater 

contamination by pesticides and that the highest concentrations were obtained considering an 

anual irrigation blade of 400 mm. The simulations have estimated that the areas with greatest 

potential for groundwater contamination were the closest to the drainage network of the Rio 

Pardo basin. Geostatistical techniques have contributed greatly to the estimates of spatial 

concentration of pesticides in ground water, through the analysis of variograms and maps 

generated by Kriging interpolation. 

____________________ 
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3 INTRODUÇÃO 
 

Anualmente, estima-se que 2,5 milhões de toneladas de defensivos 

agrícolas são utilizadas no mundo. No Brasil, em 2008, o consumo de defensivos agrícolas foi 

superior a 670 mil toneladas de produtos comerciais. Para um defensivo agrícola ser 

comercializado, este precisa ser registrado, passando por um rigoroso processo de avaliação e 

classificação quanto à sua eficiência, toxicidade ao homem e aos organismos da natureza 

(aves, abelhas, peixes, etc.) em seus respectivos compartimentos. Esse processo no Brasil 

envolve três Ministérios (Agricultura, Saúde e Meio Ambiente) e demanda uma série de 

informações da empresa que solicitou o registro. 

Desde 1990, com a regulamentação da Lei 7.802/1989 – “Lei dos 

Agrotóxicos”, o IBAMA passou a realizar a avaliação ambiental prévia ao registro e o 

controle dos defensivos agrícolas, seus componentes e afins. Conforme o decreto 4074/2002, 

cabe ao Ministério do Meio Ambiente realizar a avaliação ambiental de defensivos agrícolas 

quanto ao potencial de periculosidade ao meio ambiente com o desenvolvimento de rotinas e 

procedimentos visando à implementação da avaliação de defensivos agrícolas e afins. Esse 

trabalho vem sendo realizado seguindo o estabelecido pela Portaria Normativa 84/1996 do 

IBAMA, com a recente incorporação de alguns procedimentos da avaliação de risco 

ambiental, o qual considera perigo e exposição sendo realizados em etapas. 

Todo esse contexto legislativo visa à segurança da saúde humana e na 

preservação de compartimentos ambientais, no quais o uso de defensivos agrícolas pode ser 

conduzido de forma incorreta. Um dos compartimentos ambientais que está vulnerável aos 
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efeitos desse manejo incorreto são as águas subterrâneas, uma vez que o uso indevido dos 

defensivos agrícolas pode acarretar na contaminação das mesmas. Isso pode refletir 

prejudicialmente na saúde humana e nos seres vivos que habitam os locais que utilizam a água 

subterrânea para ingestão ou em outras atividades, como por exemplo, a irrigação de culturas. 

No entanto a aplicabilidade da legislação referente aos defensivos 

agrícolas tem sido deficiente, resultando em processos lentos e com integridade parcial. 

Paralelamente há uma escassez de modelos matemáticos, voltados para condições brasileiras, 

que realizem a simulação do movimento de um defensivo agrícola desde a superfície do solo 

até o corpo d’água subterrâneo. Em face dessa deficiência e em atendimento ao decreto 

4074/2002, Spadotto (2002) desenvolveu um procedimento baseado em um modelo 

matemático que estima a concentração do ingrediente ativo de um defensivo agrícola na água 

subterrânea nas condições brasileiras.  Posteriormente, o modelo matemático desenvolvido foi 

implementado no aplicativo computacional ARAquá, com a finalidade de agilizar os processos 

relacionados à avaliação de risco ambiental de defensivos agrícolas em águas subterrâneas. O 

ARAquá tem por objetivo obter dados e informações, os quais estimam sobre a contaminação 

de águas subterrâneas, por meio do processo de lixiviação, e de águas superficiais, por meio 

do processo de carreamento superficial, comparando as concentrações obtidas com padrões de 

qualidade de água.  

A aplicação de uma ferramenta informatizada permite a integridade 

dos dados e agilidade no processamento, duas características importantes na tomada de 

decisão. Entretanto, obter as estimativas é apenas um subsídio na tomada de decisão referente 

à contaminação de águas subterrâneas por defensivos agrícolas. Para tornar a tomada de 

decisão mais eficiente, a espacialização das estimativas de contaminação de águas 

subterrâneas por meio de mapas temáticos, é um elemento primordial.  

Para realizar a espacialização dessas regiões são necessárias as 

técnicas de Geoprocessamento, principalmente técnicas disponibilizadas em Geoestatística, 

visando à elaboração de mapas temáticos contendo as estimativas de contaminação de água 

subterrâneas, obtidas com o programa computacional ARAquá. Com isso, os mapas obtidos 

pela espacialização das concentrações estimadas poderão fornecer subsídios importantes no 

manejo e monitoramento do uso de defensivos agrícolas, uma vez que os mapas apresentarão 

graficamente as áreas com maior potencial de risco de contaminação. 
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Este trabalho teve por objetivo espacializar as estimativas de 

contaminação de águas subterrâneas por defensivos agrícolas, simuladas com o programa 

computacional ARAquá em diferentes lâminas de irrigação, verificando o potencial de 

contaminação na Bacia do Rio Pardo, Pardinho-SP. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Defensivos Agrícolas 

 

4.1.1 Definições 

 

Desde o início das civilizações o homem tem direcionado seus 

objetivos para a contínua melhoria das condições de vida. No entanto, todo esforço realizado 

para aumentar a produção de alimentos acabou esbarrando no surgimento das pragas. 

Surgiram então os compostos químicos denominados defensivos agrícolas. 

No Brasil, a adoção dos termos defensivos agrícolas, produtos 

fitossanitários, pesticidas, biocidas e agrotóxicos tem sido marcada por controvérsias há anos, 

sendo que a legislação brasileira, por meio da Lei 7.802/89 e Decretos 98.816/90 e 

4.074/2002, adotou e definiu o termo agrotóxico (SPADOTTO et al, 2004). 

A Lei Nº 7.802, de 11 de julho de 1989 define os defensivos agrícolas 

e afins como produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao 

uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas, e 

também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição 
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da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos 

(BRASIL, 1989). 

Segundo Pessanha (1982), os defensivos agrícolas são uma categoria 

de insumos, diferente dos fertilizantes corretivos, cujo uso dentro das técnicas recomendadas 

apresenta uma produtividade vegetal maior. Ele atua como um agente que repreende as pragas 

e doenças, exteriores ao vegetal. 

São considerados produtos com o foco voltado para a produção, 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens e na proteção de 

florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, diferenciando-se dos fertilizantes e 

outros produtos químicos que estimulem o crescimento ou modifiquem o sistema reprodutivo 

(ABIFINA, 2010). 

Defensivos agrícolas são substâncias utilizadas na proteção das 

plantações. As lavouras são naturalmente atacadas por doenças, insetos nocivos, plantas 

invasoras e ácaros; esses seres vivos disputam com o ser humano o mesmo alimento, isto é, as 

culturas vegetais (ANDEF, 2010). 

Ainda, segundo o Decreto 4074, de 04 de janeiro de 2002 os 

defensivos agrícolas podem ser definidos como produto técnico e produto formulado. O 

produto técnico é obtido diretamente de matérias-primas por processo químico, físico ou 

biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-misturas e cuja composição 

contenha teor definido de ingrediente ativo e impurezas, podendo conter estabilizantes e 

produtos relacionados, tais como isômeros. Já o produto formulado é o defensivo agrícola ou 

afim obtido a partir de produto técnico ou de, pré-mistura, por intermédio de processo físico, 

ou diretamente de matérias-primas por meio de processos físicos, químicos ou biológicos. 

(BRASIL, 2002). 

 

4.1.2 Classificação dos Defensivos Agrícolas 

 

Os defensivos agrícolas existentes são enquadrados em classes por 

meio de um processo classificatório. As classes pertinentes aos defensivos agrícolas são 

enquadradas conforme  Saraiva (2009) em: Inseticidas, Herbicidas e Fungicidas. 
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IBAMA (2009) definiu as classes de defensivos agrícolas como: 

- Herbicidas: são substâncias químicas que inibem, reduzem ou 

eliminam plantas daninhas, já que estas competem por água e nutrientes com a planta 

cultivada, causando perdas nas culturas. 

- Inseticidas: são produtos à base de substâncias químicas ou agentes 

biológicos, de ação direta ou indireta, provocando a morte dos insetos. 

- Fungicida: é todo agente físico, químico, ou biológico que inibem a 

germinação de esporos, o crescimento micelial e a reprodução por esporulação. 

- Adjuvante: qualquer substância ou composto sem propriedades 

fitossanitárias que é acrescida numa preparação de defensivo com o objetivo de facilitar a 

aplicação, otimizar a eficiência ou diminuir riscos. 

- Acaricidas: assim como alguns inseticidas, os acaricidas são 

produtos que provocam a morte dos ácaros, que se alimentam da seiva dos parênquimas 

foliares. 

Segundo AGROFIT (2011), os defensivos podem ser enquadrados nas 

seguintes classes: acaricida, bactericida, cupinicia, formicida, lesmicida, moluscicida, 

nematicida, raticida, entre outros. 

 

4.1.3 Uso dos defensivos agrícolas no Brasil 

 

No Brasil, o consumo anual de defensivos agrícolas tem sido superior 

a 300 mil toneladas de produtos comerciais, sendo que nos últimos 40 anos o uso de 

defensivos agrícolas aumentou 700%, já que 130 mil toneladas de ingrediente ativo (i.a.) 

foram consumidas (SPADOTTO; GOMES, 2006). O uso de defensivos tem apresentado uma 

significativa diferença conforme a intensidade das atividades agrícolas nas diversas regiões do 

Brasil. Ainda, Spadotto e Gomes (2006) demonstraram a seguinte situação com relação ao 

consumo e utilização de defensivos agrícolas: Região Sudeste (39%), Região Sul (31%), 

Região Centro-Oeste (23%), Região Nordeste (6%) e Região Norte (1%). 

IBAMA (2009) apresentou na Figura 1 os dados de comercialização de 

defensivos agrícolas no Brasil. 
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Figura 1. Dados de comercialização de defensivos agrícolas distribuídos por classe de uso. 
 

O mercado de defensivos agrícolas no Brasil, em 2009, foi de US$ 6,6 

bilhões (R$ 12,9 bilhões). O mercado de herbicidas representou 38% (US$ 2,5 bilhões), 

seguido por inseticidas e acaricidas, com 31% (US$ 2,1 bilhões), fungicidas com 27% (US$ 

1,8 bilhões) e outros, com 4% (US$ 0,3 bilhões) (MENTEN et al., 2007). 

 

4.1.4 Comportamento dos defensivos agrícolas no meio ambiente 

 

Para Pessoa et al. (2007), o comportamento dos agrotóxicos no meio 

ambiente é orientado pelos seguintes processos: 

- Retenção: são resultantes da interação entre o princípio ativo e a 

partícula do solo, podendo ser reversíveis ou não. Esses processos podem retardar ou acelerar 

o movimento do produto em diferentes profundidades do solo, o que pode atuar na sua 

disponibilidade e interação com outros processos, principalmente os relacionados a 

transformações bioquímicas e a erosão. 

- Transformação: podem ser de natureza química (catálise, 

fotoquímica) ou biológica (microrganismos), encontrados naturalmente no ambiente ou 
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induzidos. Alguns agrotóxicos sofrem transformações bioquímicas em decorrência da ação de 

microrganismos degradadores ou metabolizadores das moléculas iniciais (mãe) dos princípios 

ativos dos produtos 

- Transporte: os principais processos que favorecem o transporte dos 

defensivos agrícolas são volatilização, lixiviação, escoamento superficial e evaporação. É 

relacionado à mobilidade dos defensivos agrícolas no perfil do solo. 

Barizon et al. (2006) consolidaram os mesmos processos: a 

volatilização, lixiviação, escoamento superficial e evaporação. 

Spadotto et al. (2010) ilustraram na Figura 2 os principais processos 

que determinam o comportamento e destino ambiental de um defensivo agrícola. 

 

Figura 2.  Esquema dos processos que determinam o comportamento e destino dos defensivos 
agrícolas. 

 

Ainda, Spadotto et al. (2010) definiram os principais processos de 

comportamento e destino dos defensivos agrícolas no ambiente: 

- Deriva: Causada pelo vento, a deriva é um dos problemas mais 

comuns envolvendo a aplicação de defensivos agrícolas. A ausência de ventos não indica uma 

situação favorável à aplicação de defensivos agrícolas, pois devido à estabilidade atmosférica 

gotas muito finas podem ficar suspensas no ar e dispersar-se até vários quilômetros do local de 

aplicação. 
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- Volatilização: é um processo de transferência no qual um elemento 

químico passa de uma superfície seca ou molhada para a atmosfera, sendo que em casos de 

condições climáticas não ideais, podem ocorrer perdas de 80% a 90% do defensivo agrícola 

após sua aplicação. 

- Sorção: envolve processos hidrofóbicos, físicos e químicos, em que 

o composto passa da solução do solo para a superfície das partículas minerais ou orgânicas do 

solo, ou seja, o composto fica aderido à superfície dessas partículas. 

- Degradação: é um processo que ocorre preferencialmente no ar e na 

água por meio da oxidação, redução, hidrólise e fotólise. No solo ocorre a biodegradação por 

meio da oxidação, redução, hidrólise e suas conjugações, porém intermediada por 

microrganismos. 

- Lixiviação: É o processo que compreende a movimentação, em 

profundidade, dos defensivos agrícolas (fração de sólidos dissolvidos na solução do solo). O 

parâmetro que possui maior peso no processo de lixiviação é a sorção, porém a umidade e a 

temperatura também influem no processo. 

- Carreamento Superficial: Similar ao processo de lixiviação, o 

carreamento superficial também compreende a movimentação dos defensivos agrícolas, porém 

na água que escorre na superfície do solo. Quando o solo atinge seu ponto de saturação o 

mesmo transporta o defensivo agrícola dissolvido ou em suspensão até um corpo d’água 

superficial, tal como um reservatório, lago, açude ou curso d’água. 

Moraes e Spadotto (2011) afirmaram que o destino e o comportamento 

dos defensivos agrícolas e outros químicos em solos e águas subterrâneas têm gerado um 

considerável interesse sobre a qualidade das mesmas. 

A mobilidade de um defensivo agrícola tem sido, por muitos anos, 

uma característica importante no processo de lixiviação, mas isoladamente não assume uma 

posição eficaz na avaliação do potencial de lixiviação e de contaminação de águas 

subterrâneas (SPADOTTO; GOMES; HORNSBY, 2002).  Estevéz et al. (2007) afirmaram 

que o transporte de um defensivo agrícola através do perfil do solo, não depende somente das 

propriedades do defensivo, mas também das propriedades do solo (estrutura, matéria orgânica, 

teor de argila, óxidos de ferro). 
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A matéria orgânica no solo é apontada como um dos principais fatores 

que afetam a sorção e, consequentemente, a lixiviação de pesticidas. Geralmente a adição de 

matéria orgânica aumenta a adsorção de pesticidas e diminui sua mobilidade no perfil do solo 

(RIBEIRO et al., 2007).  

Com relação à persistência de um defensivo agrícola no meio 

ambiente, Queiroz (1997) afirmou que os fatores que mais afetam a atividade microbiana são 

também os que mais afetam a degradação do pesticida, como por exemplo, umidade e 

temperatura. A umidade não só afeta a diversidade das espécies microbianas como a 

biodisponibilidade dos compostos químicos à biodegradação. Da mesma forma, a temperatura 

ótima para ocorrer a degradação está dentro da faixa de atividade metabólica máxima dos 

microrganismos. 

 

4.2 Avaliação de Riscos Ambientais de Defensivos Agrícolas 

 

Para Capalbo e De Nardo (1999), risco pode ser definido como uma 

probabilidade de ocorrer algum efeito adverso onde o mesmo é uma função de dano e 

exposição. O objetivo da avaliação de risco é analisar o potencial de ocorrer algum efeito 

adverso ao meio ambiente e aos organismos nele inseridos. 

Riscos são eventos conhecidos, total ou parcialmente, que têm a 

possibilidade, maior ou menor, de resultar em algum tipo de alteração, problema, poluição ou 

contaminação que possa afetar o ambiente (DAGNINO, 2007). 

Segundo Gradvohl (2006), a avaliação de riscos ambientais é um 

processo que permite avaliar o potencial dos efeitos adversos que podem ocorrer como 

resultado da exposição a contaminantes ou outros fatores de stress, sendo utilizada como uma 

ferramenta de suporte à decisão. 

Segundo EPA (2011), a avaliação de riscos ambientais é dividida em 

etapas que podem ser destacadas da seguinte forma: 

- Etapa I – Formulação do Problema: Etapa em que ocorre a 

formulação de uma hipótese para determinar qual compartimento ecológico é importante para 

proteger. Uma vez que a hipótese foi formulada e o compartimento ecológico foi definido, o 
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próximo passo é a identificação dos atributos que podem estar em risco. Isso fornece uma base 

para mensurar a avaliação de risco. 

- Etapa II – Análise do Risco: A função desta etapa é determinar 

quais organismos pertencentes ao compartimento definido na etapa anterior estão expostos, 

bem como o grau de exposição e o nível ao qual essa exposição é nociva a esses organismos. 

- Etapa III – Caracterização do Risco: Nesta etapa os resultados da 

análise são utilizados para estimar o risco no compartimento definido. 

Waichaman (2008), Spadotto (2006) e Solomon (1995) apresentaram 

as etapas da avaliação de risco do uso de defensivos agrícolas.  

Spadotto (2006) apresenta nas Figuras 3 e 4 a representação 

esquemática do risco em função do perigo e exposição, e as etapas da avaliação de risco 

ambiental, respectivamente. 

 

Figura 3. Representação esquemática do risco em função do perigo e exposição. 
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Figura 4. Etapas da avaliação de risco ambiental. 

 

Spadotto et al. (2009) mostraram que o processo na avaliação de risco 

ambiental de defensivos agrícolas é ordenado em etapas sequenciais, correspondendo a 

diferentes tipos de refinamento. O primeiro permite a identificação rápida daqueles defensivos 

que estão em posições extremas, ou apresentam algum perigo claramente inaceitável ou não 

possuem risco significativo para o ambiente. Nas etapas seguintes conforme a avaliação é 

refinada, procedimentos e critérios conservadores passam a ser utilizados. 

Centeno (2006) afirmou que o procedimento para a avaliação de risco 

ambiental de defensivos agrícolas consiste de uma aproximação lógica e progressiva 

distribuída em quatro níveis: 

- Nível I: Dados obtidos em laboratório e o comportamento dos 

defensivos agrícolas no meio ambiente considerando o pior cenário de aplicação. 

- Nível II: Cálculos mais refinados. Os procedimentos executados no 

Nível I são repetidos e ocorre a adoção de modelos matemáticos. 

- Nível III: Etapa em que há estudos específicos de laboratório ou em 

campo. Uso de modelos matemáticos. Se a dúvida sobre o risco persistir, o Nível IV deve ser 

acionado. 

- Nível IV: Monitoramento sob condições representativas da realidade 

e recomendações de uso do defensivo agrícola quanto ao risco identificado. 
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4.3 Sistemas Computacionais 

 

4.3.1 Programas 

 

Lancharro et al. (1991) definiram programa como a parte lógica que 

transmite para o equipamento físico a capacidade de realizar todo tipo de trabalho. 

Para Meirelles (1994), programa computacional é um conjunto de 

instruções para o hardware e que utiliza toda capacidade de processamento que este oferece. 

Rocha et al. (2001) definiram programa computacional como um 

conjunto de informações em diferentes níveis de abstração e como um conjunto de 

transformações e decisões associadas a essas transformações. 

Uma das preocupações que atinge a indústria da informática é a 

necessidade de se elaborar programas e sistemas que atendam as empresas com agilidade e 

baixo custo. Porém essa necessidade leva tanto a indústria de sistemas quanto as empresas que 

desenvolvem seus aplicativos, a criar programas e modificá-los com muito mais rapidez 

(MARTIN, 1994). 

Para Forbellone e Eberspacher (2000), a lógica de programação 

significa o uso correto das leis do pensamento, dos processos de raciocínio e simbolização 

formais na programação de computadores com a finalidade de desenvolver técnicas que 

auxiliem na solução dos problemas a serem programados. 

Segundo Moraes (2000), a lógica de programação é uma ferramenta 

utilizada para o desenvolvimento de softwares e sistemas, onde é definida uma sequência 

lógica para organizar pensamentos e atingir um determinado objetivo. 

Manzano (2002) definiu lógica de programação como um instrumento 

para elaboração dos métodos utilizados para aplicar ao computador os entendimentos de 

procedimentos, funções e outras situações do mundo real. 

O programa em seu contexto possui um ciclo de vida entendido como 

um paradigma que requer uma abordagem sistemática sequencial ao desenvolvimento do 

programa e que tem inicio no nível do sistema e prossegue através da analise, projeto, 

codificação, teste e manutenção (PRESSMAN, 1995). 
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 Para Rocha et al. (2001), o ciclo de vida do programa possui 

processos fundamentais, tais como: 

- Processo de Aquisição: É o processo onde a definição da 

necessidade de aquisição de um programa é discutida. 

- Processo de fornecimento: Tarefa em que se definem as atividades 

da organização que irá fornecer o programa. Este processo inicia-se tanto pela elaboração de 

uma proposta para abranger as necessidades do adquirente, quanto pela elaboração de um 

contrato com o mesmo. A continuação do processo é determinada pelos procedimentos e 

recursos a serem utilizados. 

- Processo de desenvolvimento: Etapa em que são definidas as 

atividades do desenvolvedor do programa. 

- Processo de operação: Processo em que são definidas as atividades 

do operador, ou seja, o usuário do programa a ser desenvolvido. 

- Processo de manutenção: Modelagem das atividades da organização 

referentes às modificações no programa para mantê-lo atualizado.  

 

4.3.2 Banco de Dados 

 

Segundo Heuser (2001), no inicio os programadores desenvolviam 

aplicativos em que eram inseridas todas as funcionalidades projetadas: Interface de usuário, 

transformações de dados e cálculos, operações de armazenamento de dados e também 

comunicação entre outros sistemas e programas. Com o tempo todas essas funções foram 

passaram pelo processo de modularização e entre elas surgiu o sistema gerenciador de banco 

de dados. Essa modularização tornou simples a manutenção de cada parte do programa e 

aumentou a produtividade dos programadores, já que, os programas ficaram menores devido 

às funções já existentes. 

Para Silberschatz et al. (1999), um sistema gerenciador de banco 

dedados (SGBD) é definido como uma coleção de dados e programas para que o acesso aos 

dados seja permitido. Suas funcionalidades são: armazenamento de grandes volumes de 

informações, manipulação de informações e segurança das informações. 
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Novelli (2006) ressaltou algumas regras definidas para os sistemas 

gerenciadores de banco de dados: 

- Autocontenção: Um SGBD não possui apenas os dados, mas 

armazena toda a descrição dos dados, relacionamentos e formas de acesso. 

- Independência de Dados: Ocorre quando as aplicações estiverem 

imunes a mudanças na estrutura de armazenamento ou na estratégia de acesso de dados. 

- Abstração de Dados: Em um SGBD é fornecido ao usuário apenas 

uma representação conceitual dos dados, não demonstrando detalhes sobre sua forma de 

armazenamento real. 

- Visões: O SGBD deve permitir que cada usuário visualize os dados 

de forma diferente à vista anteriormente no banco de dados. 

- Transações: Um SGBD deve gerenciar a integridade referencial em 

seu esquema sem necessitar da ajuda de outro aplicativo. 

 

4.3.3 Modelagem e Simuladores do comportamento de defensivos agrícolas no 

ambiente 

 

Um modelo do comportamento de defensivos agrícolas é uma 

representação do que ocorre no campo, sendo que apresenta algum grau de simplificação ou 

abstração e pode representar um ou mais processos envolvidos no comportamento dos 

defensivos agrícolas no ambiente (SPADOTTO et al., 2010). 

O programa computacional ARAquá foi desenvolvido para auxiliar as 

avaliações de riscos ambientais de defensivos agrícolas, considerando as possíveis 

contaminações de corpos d’água superficiais e subterrâneos, através da comparação de suas 

concentrações estimadas em cenários de uso agrícola com parâmetros de qualidade de água. O 

programa computacional utiliza dados referentes ao clima, solo e defensivo agrícola para a 

realização de seus cálculos. É destinado às etapas iniciais da avaliação de risco ambiental de 

defensivos agrícolas e considera a situação de pior cenário em suas estimativas (SPADOTTO 

et al., 2009). 
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Pessoa et al. (1997) citaram diversos modelos e simuladores utilizados 

na simulação do comportamento dos defensivos agrícolas no ambiente: 

- AGCHEMS (“Agricultural chemical evaluation and management 

system”) Haan et al. (1993): modelo com o objetivo de pesquisar o impacto dos defensivos 

agrícolas nos cenários de aplicação, bem como seu comportamento em microbacias. Para tanto 

utilizou em seu sistema um modelo de simulação de transporte de defensivos agrícolas 

(CLMS), um modelo de simulação de dados climáticos e um sistema de informações 

geográficas. 

- CLMS (Chemical Movement in Layered Soils), Nofziger e 

Hornsby (1987): tem por objetivo estimar o local com picos de concentrações de compostos 

químicos, bem como seu movimento no solo por meio do movimento da água em 

profundidades maiores. 

- CHEMFLO (One dimensional water and chemical movement in 

insaturated soils), Nofziger et al. (1989): tem por objetivo de simular o fluxo de água e 

defensivos agrícolas em solos não saturados. 

- CREAMS (Chemical, runoff and erosion from agricultural 

management systems), Knisel (1980): modela o percurso de defensivos agrícolas por meio 

do escoamento superficial e da erosão de partículas de solo, porém não fornece o percurso 

através do solo até águas subterrâneas. 

- GLEAMS (Groundwater loading effects of agricultural 

management systems), Leonard et al. (1987): simulador que tem a finalidade de calcular os 

efeitos dos sistemas de manejo agrícola na movimentação de agroquímicos dentro e através da 

zona de raiz da planta. 

- GUS (Groundwater ubiquity score), Gustafson (1989): índice 

desenvolvido para fornecer uma avaliação do potencial de contaminação de águas subterrâneas 

por defensivos agrícolas.   

- LEACHM (Leaching estimation and chemistry model), Wagnet e 

Hutson (1989): modelo com o objetivo de simular o fluxo de água e solutos no solo, 

considerando a textura do solo, clima e balanço de massa. 
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- PRZM (Pesticide root zone model), Carsel et al. (1985): modelo 

utilizado para simular a movimentação dos defensivos agrícolas em sistemas de solo não 

saturado e abaixo da zona de raiz. 

Spadotto e Moraes (2011) desenvolveram o programa LIX C, que 

emprega o índice LIX (SPADOTTO, 2002). O LIX C tem por objetivo determinar o potencial 

de lixiviação de um defensivo agrícola no solo, considerando como dados de entrada o 

coeficiente de sorção para fração de carbono orgânico (Koc) e meia-vida (t1/2) do mesmo. 

 

4.4 Geoprocessamento 

 

4.4.1 Definição 

 

Segundo Câmara e Medeiros (1998), geoprocessamento pode ser 

entendido como uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento dos dados e informações geográficas, tendo influência de 

maneira crescente nas áreas de cartografia, análise de recursos naturais, transportes, 

comunicações, energia e planejamento urbano. 

Para Dainese (2001), um sistema de geoprocessamento é direcionado 

ao processamento de dados referenciados geograficamente, que partem desde a sua coleta até a 

geração de saídas na forma de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais. 

Geoprocessamento é um termo amplo que reúne diversas tecnologias 

para o tratamento de dados e informações geográficas com a utilização de ferramentas 

computacionais (GRIGOLETTI, 2007). 

O geoprocessamento permite analisar grandes quantidades de dados 

georreferenciados, independentemente de serem estatísticos, dinâmicos, atuando de maneira 

isolada ou em conjunto e, ainda, permite o tratamento destes dados, gerando informações que 

possibilitam soluções por meio de modelagem e simulações de cenários (BUCENE, 2002). 
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4.4.2 Geoestatística 

 

O conjunto de técnicas da geoestatística consiste em várias técnicas 

para analisar ou modelar estruturas de variabilidade espacial, sendo que estas têm sido 

utilizadas para aperfeiçoar os sistemas de amostragem em experimentos agrícolas 

(OLIVEIRA, 2002). 

Para Guimarães (2001), os fenômenos naturais apresentam-se de 

maneira frequente com certa estruturação nas variações entre vizinhos, desta forma pode-se 

dizer que as variações não são aleatórias e, portanto, apresentam algum grau de dependência 

espacial. 

A geoestatística consiste em uma função que varia de um lugar a outro 

no espaço com certa aparência de continuidade. São variáveis onde os valores amostrados se 

relacionam com a posição espacial que ocupam, assumindo valores diferentes em diferentes 

lugares de observação (WOJCIECHOWSKI, 2006). 

Silva (2011) afirmou que o método mais indicado para estimar a 

dependência espacial entre as amostras é o variograma, considerando que essa amostragem 

possua duas direções ou que a interpolação entre os locais mensurados for necessária para a 

elaboração de mapas. 

O variograma apresenta o grau de dependência espacial entre as 

amostras ao longo de um suporte específico, sendo que para sua elaboração são utilizadas as 

diferenças ao quadrado dos valores obtidos, assumindo-se uma estacionaridade nos 

incrementos (LANDIM, 2003). 

Vieira et al. (1983) apresentaram na Equação 1 a estimativa do grau de 

dependência espacial entre as amostras, com base na pressuposição da estacionaridade da 

hipótese intrínseca. 
1 Equação do Variograma 

hN

i
ii hxZxZ

hN
h

1

2

2
1

                                      (1) 
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onde: N(h) é o número de pares experimentais de observações e Z(xi) e Z(xi + h) são os pares 

de pontos separados por uma distância h. 

Para propriedades espacialmente dependentes, espera-se que a 

diferença entre valores [Z(xi) - Z(xi + h)], em média, seja crescente com a distância até um 

determinado ponto, a partir do qual se estabiliza num valor, denominado patamar (C1 ) e 

aproximadamente igual a variância dos dados. Esta distância recebe o nome de alcance (a) e 

representa o raio de um círculo, dentro do qual os valores são tão parecidos uns com os outros 

que são correlacionados. O valor da variância na interseção do eixo Y tem o nome de efeito 

pepita (C0) e representa a variabilidade da propriedade em estudo em espaçamentos menores 

do que o amostrado (FARIAS, 2003). 

Silva (2009) representou graficamente na Figura 5 um variograma 

típico com seus principais componentes: C (componente estrutural), C0 (efeito pepita), a 

(alcance) e C0+C (patamar). 

 

Figura 5. Variograma e seus componentes. 
 

Guimarães (2004) afirmou que todos os cálculos da geoestatística 

dependem do modelo de variograma ajustado e, consequentemente, se o modelo ajustado não 

for apropriado, todos os cálculos seguintes conterão erros que poderão afetar as inferências. O 
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mesmo apresenta, também, os modelos de variograma mais utilizados: linear, esférico, 

exponencial e gaussiano. 

Zimback (2001), na Equação 2, sugeriu o uso da % da variância 

estrutural para mensurar a dependência espacial, sendo os seguintes intervalos para avaliar a % 

da variância estrutural: ≤ 25% - fraca dependência espacial; entre 25% e 75% - moderada 

dependência espacial e ≥ 75% - forte dependência espacial, denominado de IDE (Índice de 

Dependência Espacial). 
2 Equação do Índice de Dependência Espacial 

100
0CC

CIDE                                                        (2) 

 

Silva (2009) afirmou que Coeficiente de Regressão descreve o ajuste 

da equação de regressão linear entre os valores reais ou obtidos experimentalmente e os 

valores estimados por interpolação. 

Além do uso do variograma, os métodos geoestatísticos utilizam outra 

ferramenta fundamental para sua execução: a Krigagem. 

Segundo Vieira (2000) e Thompson (1992), a krigagem tem 

capacidade de produzir melhores estimativas em termos de interpolação, porque está 

embasada em duas premissas: não-tendenciosidade do estimador e variância mínima das 

estimativas. A krigagem é um método de estimativa que permite uma melhor predição linear e 

imparcial de valores de pontos ou de médias de blocos (ARMSTRONG, 1998). 

Miranda (2005) resumiu os seguintes passos para realizar a 

interpolação por krigagem: 1) realizar uma estatística univariada sobre a variável ambiental 

regionalizada; 2) gerar o variograma experimental; 3) ajustar o variograma; 4) validar o 

modelo teórico; 5) aplicar a krigagem. 

A krigagem usa informações a partir do variograma para encontrar os 

pesos ótimos a serem associados às amostras com valores conhecidos que irão estimar pontos 

desconhecidos. Nessa situação o método fornece, além dos valores estimados, o erro associado 

a tal estimação, o que o distingue dos demais algoritmos de interpolação (LANDIM; 

STURARO, 2002). 
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O interpolador geoestatístico, conhecido como krigagem, é 

apresentado na Equação 3 e 4, segundo Mello et al. (2003):3 Equação para obtenção de pesos da 

Krigagem 

bA 1                                                               (3) 

onde: [A]-1 é a matriz inversa de variância entre as localidades da vizinhança de um ponto, 

determinada pelo modelo de variograma com base nas distâncias euclidianas entre as 

localidades; [b] é matriz de variância entre as localidades vizinhas (com a variável estimada) e 

o ponto para o qual a variável será interpolada, também determinado pelo modelo de 

variograma, com base nas distâncias entre as localidades vizinhas e o ponto a ser interpolado; 

[ ] é a matriz de pesos da krigagem.4 Equação da Krigagem 

n

i
iip XX

1

                                                            (4) 

onde: Xp é a variável interpolada; λi é o peso da i-ésima localidade vizinha; Xi: valor da 

variável para a i-ésima localidade; n é o número de localidades vizinhas empregadas para 

interpolação do ponto. 

Segundo Oliver e Webster (1990), a krigagem linear engloba um 

conjunto de métodos de estimação: krigagem simples, krigagem ordinária, krigagem universal, 

co-krigagem, entre outros. 

A krigagem ordinária é uma técnica de estimativa linear para uma 

variável regionalizada que satisfaz à hipótese intrínseca, porém difere-se da krigagem simples 

pelo fato da média ser desconhecida (LANDIM, 2003). 

Nicolella et al. (2005) utilizaram a krigagem ordinária como apoio na 

simulação do comportamento do defensivo agrícola tebuthiuron para avaliar o potencial de 

contaminação de águas subterrâneas. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 

5.1 Descrição Geral da Área  

 

Localizado na região centro sul do estado de São Paulo, a Bacia do Rio 

Pardo-SP abrange áreas dos municípios de Botucatu e Pardinho (Figura 6). A área estudada 

tem início na nascente do Rio Pardo, no município de Pardinho, e vai até o local de captação 

da SABESP, no município de Botucatu, Estado de São Paulo, Brasil. 

A Bacia Experimental do Rio Pardo-SP possui uma área de 148,76 

km2, sendo que o Rio Pardo, seu principal curso de água, percorre um trecho de 

aproximadamente 28,7 km desde a sua nascente até o ponto de captação de água pela 

SABESP (CONTE, 1999; GROSSI, 2003). A parte inicial da bacia está geograficamente 

localizada entre as coordenadas UTM (X) 759602, 770402 e UTM (Y) 7443378, 7460978, 

com altitudes variando entre 840 m e 1000 m. 

 A área é composta pelos solos: Latossolo Vermelho Escuro, Latossolo 

Roxo, Podzólico Vermelho-Amarelo, Solos Litólicos, Solos Hidromórficos Indiscriminados e 

Solos Aluviais, todos distróficos e textura variando de média a muito argilosa (ZIMBACK, 

1997). Segundo normas da Embrapa (2006), estes mesmos solos podem ser reclassificados 

como: LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico, 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico, NEOSSOLO LÍTOLICO Distrófico, 

GLEISSOLO Distrófico e NEOSSOLO FLÚVICO Distrófico, respectivamente. 
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Posteriormente, Grossi (2003) complementou o mapa de solos da 

Bacia do Rio Pardo, verificando a presença do LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 

Distrófico (LVAd) e excluindo o NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico (antigos Solos Litólicos) 

e o NEOSSOLO FLÚVICO Distrófico (antigos Solos Aluviais) devido a suas pequenas 

ocorrências.  

Os solos que compõem a Bacia Experimental do Rio Pardo são 

provenientes de rochas dos Grupos Bauru, Formação Marília e do Grupo Passa Dois, 

Formação Serra Geral (IPT, 1981). 

                       
Figura 6. Localização da área de estudo. 
 

                    
O clima na região pode ser enquadrado como sendo um clima 

mesotérmico, com estação mais seca no inverno e identificado como Cwa, segundo a 

classificação de Köppen, com temperaturas médias anuais em torno de 20ºC e o índice 

pluviométrico entre 1.100 e 1.700 mm anuais (CARVALHO; JIM, 1983). 

Lessa (2011) identificou por meio do mapa de uso do solo na Bacia do 

Rio Pardo, as culturas predominantes naquele local: cana-de-açúcar, milho, feijão e café. 
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5.2 Materiais 

 

5.2.1 Mapas de sub-bacias e de solos 

 

Para a coleta de pontos dos locais, onde foram realizadas as simulações 

e identificação dos solos predominantes em cada sub-bacia, foi utilizado o mapa de sub-bacias 

(Figura 7) e de solos (Figura 8) da bacia do Rio Pardo, elaborados por Grossi (2003).  

 

 

Figura 7. Mapa de sub-bacias da Bacia do Rio Pardo em Pardinho, SP. 
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Figura 8. Mapa de solos da Bacia do Rio Pardo em Pardinho-SP, adaptado de Grossi (2003). 

 

5.2.2 Equipamentos 

 

Para a análise e processamento dos dados foi utilizado notebook com 

processador Dual Core, 4GB de memória RAM, capacidade de armazenamento de 160GB em 

um disco rígido, impressora laser e um HD externo com capacidade de 640GB para fins de 

backup de todo material produzido ao longo da realização do trabalho. 

  

5.2.3 Programas Computacionais 

 

Foram utilizados durante a realização do trabalho os programas 

computacionais:  

- CAD (Computer-aided Design): utilizado na vetorização do limite e 

na coleta das coordenadas geográficas aos pontos das estimativas de contaminação de águas 

subterrâneas. 
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- IDE Borland Delphi 7: utilizado na alteração no código-fonte do 

programa ARAquá para adequação da coleta de dados e disponibilização das informações, por 

meio da inserção de novos campos de cadastro. 

- Banco de Dados: utilizado na alteração da estrutura da tabela que foi 

destinada à inserção dos dados e para exportar a tabela para o formato da planilha eletrônica 

Excel. 

- Planilha Eletrônica: utilizado na transformação dos dados obtidos 

pelo programa ARAquá 1.02. 

-  LIX C: utilizado na obtenção dos índices do potencial de lixiviação 

dos defensivos agrícolas considerados no estudo.  

-  ARAquá: utilizado para realizar as estimativas de concentração de 

defensivos agrícolas nas águas subterrâneas. 

-  Programa Geoestatístico GS+ 7: utilizado na elaboração dos 

variogramas, análise estatística descritiva, realização do método de interpolação por krigagem 

e confecção dos mapas temáticos. 

 

5.3 Métodos 

 
5.3.1 Coleta dos pontos, limite e coordenadas geográficas 

 

A coleta de pontos e coordenadas geográficas foi realizada com base 

no mapa de sub-bacias da Bacia do Rio Pardo, elaborado por Grossi (2003). Para tanto, foi 

utilizado um programa gráfico, onde o mapa foi submetido a um processo de correção e 

georreferenciamento. A finalidade da correção e do georreferenciamento foi exclusivamente 

ajustar as coordenadas reais com as coordenadas geográficas do mapa de sub-bacias.  

O primeiro procedimento executado foi o alinhamento do mapa. 

Realizado o procedimento de alinhamento do mapa, o passo seguinte foi a correção da escala 

do mapa, já que as coordenadas geográficas do mesmo estavam no intervalo de 4.000 metros.    

Com o alinhamento do mapa e correção da escala executados, o 

procedimento final foi o georreferenciamento do mapa. Para tanto foram introduzidos pontos 

de controle distribuídos uniformemente sobre o mapa. A inserção desses pontos foi realizada 
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mediante o fornecimento das coordenadas geográficas UTM do mapa. Com isso foram 

configuradas as coordenadas conforme as coordenadas geográficas existentes do mapa de sub-

bacias. 

Finalizada a correção e o processo de georreferenciamento do mapa, 

pode-se iniciar o processo de vetorização do limite da Bacia do Rio Pardo (Figura 9). 

Após o processo de vetorização do limite da Bacia do Rio Pardo foi 

realizada a coleta, em tela, dos pontos utilizados na execução das simulações no programa 

computacional ARAquá. Foram coletados dois pontos em cada sub-bacia, sendo que a cada 

registro de ponto, eram coletadas suas coordenadas no sistema UTM (X e Y). O processo foi 

executado em 39 sub-bacias totalizando 78 pontos coletados no mapa de toda a Bacia do Rio 

Pardo (Figura 10). 

 

 

Figura 9. Vetorização do limite da Bacia do Rio Pardo. 
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Figura 10. Pontos coletados em tela em cada sub-bacia e limite da Bacia do Rio Pardo. 

 

5.3.2 Adequação da estrutura lógica do Banco de Dados e do programa 

ARAquá 

 

Para receber as informações dos pontos coletados anteriormente no 

mapa de sub-bacias, foi necessária a adequação do banco de dados e do formulário de 

lixiviação do programa computacional ARAquá.  

As modificações no banco de dados foram realizadas utilizando 

Microsoft Access 2007 (Figura 11). Foram inseridos os seguintes campos: 

- Sub: campo numérico destinado ao registro da identificação da sub-

bacia. 

- X: campo numérico destinado ao registro da coordenada X no 

sistema UTM. 

- Y: campo numérico destinado ao registro da coordenada Y no 

sistema UTM. 
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- Conc: campo numérico destinado ao registro da concentração 

estimada do defensivo agrícola na água subterrânea.  

 

 

Figura 11. Alteração na estrutura do banco de dados do programa ARAquá. 

 Já as modificações no formulário de lixiviação foram realizadas 

utilizando o IDE (Integrated Developement Environment) Delphi 7 (Figura 12). Foram 

inseridos os objetos DBEDIT para o registro da numeração de cada sub-bacia, das 

coordenadas geográficas no sistema UTM e da concentração estimada do defensivo agrícola 

na água subterrânea, no banco de dados. 
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Figura 12. Alteração no formulário "Cálculos Lixiviação" do programa ARAquá. 

 

5.3.3 Estimativas das concentrações dos defensivos agrícolas nas águas 

subterrâneas 

 

Com as alterações realizadas no código-fonte e banco de dados do 

programa ARAquá, foram executadas as estimativas de concentração de defensivos agrícolas 

nas águas subterrâneas. Para tanto, foram cadastrados os dados referentes ao local 

(características climáticas e dos corpos d’água), ao solo (propriedades físicas e químicas) e aos 

defensivos agrícolas. 

5.3.3.1 Dados climáticos e do corpo d’água subterrâneo 

  

Os primeiros parâmetros que foram inseridos no programa 

computacional ARAquá estão relacionados às características descritivas, climáticas e dos 

corpos d’água de cada sub-bacia. Os parâmetros climáticos utilizados foram fornecidos por 

Grossi (2003): o valor de precipitação utilizado nas simulações foi de 1.367,84 mm para toda a 
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bacia do Rio Pardo. Já os valores de evapotranspiração foram utilizados considerando as sub-

bacias, conforme descritos na Tabela 1. 

Com relação ao corpo d’água subterrâneo, o parâmetro considerado foi 

a profundidade do lençol freático existente em toda a extensão da bacia do Rio Pardo. Para 

tanto, foram estimados os valores das profundidades do lençol freático utilizando a Equação 5, 

desenvolvida por Simões (2001), uma vez que não existiam poços de observação suficientes 

em toda a bacia. A equação estima a profundidade do lençol freático em relação à distância da 

rede de drenagem. 
5 Equação para obtenção das estimativas de profundidade do lençol freático 

dist))  2,9972467-206(-e(0,8702e14,0722866prof                                             (5) 

 

onde: prof é a profundidade estimada do lençol freático em metros e dist é a distância do corpo 

d’água em relação à rede de drenagem em quilômetros. 

As distâncias foram coletadas por meio do mapa de sub-bacias 

utilizando a ferramenta “Distance” no programa computacional CAD. A coleta baseou-se na 

metodologia de medir, em tela, a distância dos pontos amostrados em cada sub-bacia em 

relação à rede de drenagem mais próxima desses pontos. Adicionalmente foi realizada a 

análise geoestatística por meio da elaboração e ajuste do variograma das profundidades 

estimadas do lençol freático, bem como a confecção de um mapa temático das mesmas. 

Com o objetivo de verificar o comportamento dos defensivos agrícolas 

sob influência de uma recarga hídrica maior, foram consideradas simulações com diferentes 

lâminas de irrigação anuais: 0 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm e 400 mm. Os valores das 

lâminas de irrigação foram baseados nos trabalhos de Pacheco e Lopes (2011), Soares (2010), 

Souza e Frizzone (2007) e Gava et al. (2008), onde os autores aplicaram lâminas de irrigação 

para as mesmas culturas existentes na Bacia do Rio Pardo e em regiões com características 

climáticas semelhantes. 
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Tabela 1. Evapotranspiração em cada sub-bacia da Bacia do Rio Pardo (GROSSI, 2003) 
Sub-bacias Evapotranspiração (mm) 

1 449,55 
2 588,18 
3 529,70 
4 527,76 
5 528,49 
6 488,62 
7 589,68 
8 528,77 
9 526,93 
10 555,90 
11 563,46 
12 486,17 
13 563,78 
14 588,16 
15 554,87 
16 586,94 
17 585,64 
18 583,66 
19 584,87 
20 559,57 
21 588,41 
22 529,60 
23 495,19 
24 586,05 
25 584,84 
26 482,98 
27 482,87 
28 605,64 
29 531,65 
30 585,68 
31 544,71 
32 605,71 
33 674,57 
34 480,23 
35 545,42 
36 607,24 
37 480,87 
38 490,26 
39 445,86 
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5.3.3.2 Dados dos solos 

  

Foram considerados nas simulações os seguintes solos: LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico (LVd), LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico (LVdf), 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico (LVAd), ARGISSOLO VERMELHO-

AMARELO Distrófico (PVAd) e GLEISSOLO HÁPLICO Distrófico (GXbd). Os dados dos 

solos utilizados nas simulações foram obtidos por um levantamento semi-detalhado dos 

mesmos na bacia, executado por Zimback (1997). Os parâmetros de entrada no ARAquá são 

os seguintes: espessura de cada camada, capacidade de campo, densidade, carbono orgânico e 

porosidade na zona saturada do solo.  

As propriedades físicas e químicas consideradas para o LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico estão apresentadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Propriedades físicas e químicas do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico (LVd) 

Camadas Espessura 
(cm) 

Capacidade 
de campo 

(v.v-1) 

Densidade 
do solo 
(g.cm-3) 

Carbono 
Orgânico 

(g.g-1) 

Porosidade 
na zona 
saturada 

(%) 
1 0 a 20  0,275 1,32 0,016 

49,5 
2 20 a 40 0,292 1,35 0,014 

 

As propriedades físicas e químicas consideradas para o LATOSSOLO 

VERMELHO Distroférrico estão apresentadas na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Propriedades físicas e químicas do LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico 
(LVdf) 

Camadas Espessura 
(cm) 

Capacidade 
de campo 

(v.v-1) 

Densidade 
do solo 
(g.cm-3) 

Carbono 
Orgânico 

(g.g-1) 

Porosidade 
na zona 
saturada 

(%) 
1 0 a 20  0,270 1,32 0,015 

49,8 
2 20 a 40 0,300 1,35 0,015 
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As propriedades físicas e químicas consideradas para o LATOSSOLO 

VERMELHO-AMARELO Distrófico estão apresentadas na Tabela 4.  

Tabela 4. Propriedades físicas e químicas do LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 
Distrófico (LVAd) 

Camadas Espessura 
(cm) 

Capacidade 
de campo 

(v.v-1) 

Densidade 
do solo 
(g.cm-3) 

Carbono 
Orgânico 

(g.g-1) 

Porosidade 
na zona 
saturada 

(%) 
1 0 a 15  0,275 1,32 0,011 

49,5 
2 15 a 48 0,292 1,35 0,006 

 

As propriedades físicas e químicas consideradas para o ARGISSOLO 

VERMELHO-AMARELO Distrófico estão apresentadas na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Propriedades físicas e químicas do ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO 
Distrófico (PVAd) 

Camadas Espessura 
(cm) 

Capacidade 
de campo 

(v.v-1) 

Densidade 
do solo  
(g.cm-3) 

Carbono 
Orgânico 

(g.g-1) 

Porosidade 
na zona 
saturada 

(%) 
1 0 a 20  0,109 1,41 0,017 

47,7 
2 20 a 40 0,149 1,32 0,011 

 

As propriedades físicas e químicas consideradas para o GLEISSOLO 

HÁPLICO Distrófico estão apresentadas na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Propriedades físicas e químicas do GLEISSOLO HÁPLICO Distrófico (GXbd) 

Camadas Espessura 
(cm) 

Capacidade 
de campo 

(v.v-1) 

Densidade 
do solo 
(g.cm-3) 

Carbono 
Orgânico 

(g.g-1) 

Porosidade 
na zona 
saturada 

(%) 
1 0 a 26  0,190 1,40 0,040 

46,1 
2 26 a 52 0,180 1,42 0,032 
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5.3.3.3 Dados dos defensivos agrícolas 

 

Foram selecionados os defensivos agrícolas com maior utilização no 

Brasil e destinados para as culturas agrícolas na Bacia do Rio Pardo: Atrazina, Diuron, 

Tebuthiuron e Hexazinona.  

Com o objetivo de verificar o potencial de lixiviação de cada defensivo 

agrícola, foi utilizado o programa computacional LIX C (SPADOTTO; MORAES, 2011), o 

qual executa por meio de algoritmos, o índice LIX (Equação 6) .6 Equação do Índice LIX 

 

)exp( ocKkLIX                                                         (6) 

onde, LIX é o índice do potencial de lixiviação; k é a constante de degradação do defensivo 

agrícola no solo e Koc é o coeficiente de sorção normalizado para carbono orgânico. O índice 

LIX varia de 0 (potencial nulo para lixiviação) a 100 (potencial máximo para lixiviação). 

Os parâmetros de entrada considerados para os defensivos agrícolas 

são: dose da aplicação, conforme os dados fornecidos por AGROFIT (2003), coeficiente de 

sorção normalizado para carbono orgânico, meia-vida no solo e padrão de potabilidade, 

conforme os dados fornecidos por NPIC (1994), EPA (2004) e Queiroz et al. (2005). 

Na Tabela 7 são apresentadas as propriedades dos herbicidas Atrazina, 

Diuron, Tebuthiuron e Hexazinona. 

 

Tabela 7. Propriedades dos defensivos agrícolas utilizados no estudo 

Defensivo 
Agrícola Dose (g.ha-1) Koc (mL.g-1) t ½ (dias) 

Padrão de 
Potabilidade 

(ug.L-1) 

Atrazina 4.000 100 60 3 

Diuron 4.000 480 90 10 

Tebuthiuron 1.200 80 360 500 

Hexazinona 600 29 90 200 
Koc: Coeficiente de Sorção normalizado para carbono orgânico; t1/2: meia-vida do defensivo agrícola 
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 Com a obtenção das estimativas das concentrações dos defensivos 

agrícolas nas águas subterrâneas tornou-se possível a elaboração de uma planilha no formato 

do Excel com os dados a serem utilizados no programa geoestatístico. 

 

5.3.3.4 Estimativa da lixiviação e da concentração de defensivos agrícolas 

na água subterrânea 

 

Com o cadastro os dados referentes ao clima, solos e defensivos 

agrícolas nos formulários de inserção, a próxima etapa foi a realização das simulações 

utilizando o módulo de lixiviação do programa computacional ARAquá (Figura 13). Para 

tanto foram executadas combinações entre as sub-bacias cadastradas, o solo predominante em 

cada uma, o defensivo agrícola utilizado e as cinco lâminas de irrigação propostas 

anteriormente. 

 

 

    Figura 13. Módulo para cálculos de lixiviação e estimativas das concentrações de defensivos 

agrícolas na água subterrânea. 
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No programa ARAquá, o cálculo matemático da lixiviação do 

defensivo agrícola no solo tem como base a Equação 7, apresentada por Rao et al. (1985). É 

utilizada a forma generalizada para solos com várias camadas (ou horizontes). 
7 Equação do Fator de Atenuação (AF) do defensivo agrícola 

)exp( ktAF r                                                             (7) 

onde, AF é o fator de atenuação, tr representa o tempo de percurso, e k a constante da taxa de 

degradação do defensivo agrícola no solo. 

A meia-vida do agrotóxico (t½) está relacionada com k conforme a 

Equação 8.8 Equação da constante da taxa de degradação do defensivo agrícola 

2
1

693,0
t

k                                                                      (8) 

O tempo de percurso do defensivo agrícola no solo é calculado pela 

Equação 9.9 Equação do tempo de percurso do defensivo agrícola 

)( RF
q
FCLtr

                                                                 (9) 

onde, L representa a distância até a água subterrânea, FC a capacidade de campo do solo e q a 

taxa de recarga hídrica líquida. 

A taxa de recarga hídrica líquida é calculada conforme a Equação 10. 
10 Equação para cálculo da recarga hídrica 

etirchq                                                               (10) 

onde, ch representa a precipitação em mm, ir a lâmina de irrigação em mm e et a 

evapotranspiração em mm. 

O fator de retardamento (RF) do movimento do defensivo agrícola no 

solo é obtido pela Equação 11.11 Equação do fator de retardamento do defensivo agrícola 

FC
KOCBDRF oc)(1

                                                                (11) 
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na qual, BD é a densidade do solo, OC a fração de carbono orgânico do solo, Koc o coeficiente 

de partição do defensivo agrícola normalizado para a fração de carbono orgânico. 

A concentração (C) do defensivo agrícola na água subterrânea é 

estimada conforme a Equação 12.12 Equação da concentração estimada do defensivo agrícola na 

água subterrânea 

adp
MC                                                          (12) 

onde: M é a massa prevista do defensivo agrícola chegando até o lençol freático, p representa a 

porosidade do solo na zona saturada, d é a profundidade de mistura dentro do corpo d’água 

subterrâneo (assumido como 2 m) e a representa a área de 1 hectare (10.000 m2).  

 

5.3.4 Análise Espacial das estimativas de defensivos agrícolas na água 

subterrânea 

 

Com as simulações realizadas no programa computacional ARAquá, 

os dados referentes às concentrações estimadas na água subterrânea foram exportados da 

tabela no formato de planilha eletrônica. O procedimento foi realizado devido à necessidade 

dos dados serem importados pelo programa geoestatístico no formato de planilha eletrônica. 

Com os dados exportados para a planilha eletrônica, foi necessária a 

transformação dos mesmos em logaritmo natural devido aos valores das concentrações 

estimadas serem muito baixos, fazendo com que o programa geoestatístico interpretasse os 

valores como zero.  

O procedimento seguinte à transformação dos dados em logaritmo 

natural foi a importação dos mesmos pelo programa geoestatístico GS+7. Nele foram 

executados os seguintes métodos: análise descritiva dos dados, elaboração e ajuste do 

variograma.  

Na análise descritiva dos dados foram considerados os seguintes 

parâmetros: número de pares amostrados, média, desvio-padrão, valor mínimo e valor 

máximo.  
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Para elaboração e ajuste do variograma, o programa GS+7 executou a 

Equação 13, que baseada nas pressuposições de estacionaridade da hipótese intrínseca, 

estimou os valores correspondentes ao alcance (A), efeito pepita (C0), componente estrutural 

(C) e patamar (C+C0). O ajuste do variograma foi realizado por meio da escolha de um modelo 

teórico com melhor ajuste em relação aos pontos estimados. 

13 Equação do variograma para as simulações obtidas no ARAquá 

hN

i
ii hxConcxConc

hN
h

1

2

2
1

                                (13) 

 

onde: h  representa metade da esperança matemática do quadrado da diferença entre os 

valores dos pares de concentrações estimadas separados pelo vetor de distância h , isto é, a 

variância; ( h ) é uma função dependente do ângulo e da distância do vetor h  entre os número 

de pares de valores das concentrações estimadas hxi , ix ; Conc  é o valor dos pares de 

concentrações estimadas.  

Foi aplicado o índice de dependência espacial proposto por Zimback 

(2001), em cada variograma elaborado e ajustado. 

 

5.3.5 Mapeamento das estimativas da contaminação de águas subterrâneas por 

defensivos agrícolas 

 

Com os variogramas gerados e ajustados, o processo de interpolação 

por krigagem foi executado no programa geoestatístico GS+7. Previamente a esse processo, a 

validação cruzada foi realizada com o intuito de verificar os valores obtidos na amostragem 

com os valores estimados no variograma. 

O método de krigagem ordinária pontual foi utilizado no processo de 

interpolação. A distância entre os pontos amostrados foi configurada com um intervalo de 20 

m, com o objetivo de suavizar os resultados obtidos a partir da krigagem. Adicionalmente 

foram inseridos os pontos pertencentes ao limite da Bacia do Rio Pardo.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1 Profundidade do lençol freático na Bacia do Rio Pardo 

 

Com a utilização da Equação 5 desenvolvida por Simões (2001) foram 

obtidas as profundidades estimadas do lençol freático em toda a extensão da Bacia do Rio 

Pardo. Estas permitiram ao programa computacional ARAquá o cálculo de lixiviação 

considerando a profundidade estimada do lençol freático de cada ponto selecionado no mapa 

de sub-bacias da Bacia do Rio Pardo. A análise estatística das profundidades estimadas está 

apresentada na Tabela 8. A análise geoestatística permitiu a observação do comportamento 

espacial das profundidades estimadas. O variograma obtido está representado na Figura 14.  

As profundidades estimadas foram interpoladas por krigagem e resultaram em um mapa 

temático (Figura 15). 

Tabela 8. Estatística descritiva das profundidades estimadas do lençol freático na Bacia do Rio 
Pardo 

Nº de pontos Média (m) Mín. (m) Máx. (m) 
78 7,439 1,44 13,99 

Mín.: Valor mínimo; Máx.: Valor máximo. 
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Figura 14. Variograma das profundidades estimadas do lençol freático na Bacia do Rio Pardo. 

 

Analisando o variograma correspondente as profundidades estimadas 

do lençol freático, nota-se que houve dependência espacial, ajustando-o pelo modelo esférico. 

O efeito pepita (C0) apresentou o valor de 0,47, revelando uma baixa aleatoriedade dos dados. 

Com relação ao alcance (A0) o valor obtido foi de 2.780 m. 

O índice de dependência espacial apresentou um valor de 97% sendo 

classificada como forte, conforme os limites propostos por Zimback (2001). 

O coeficiente de regressão obtido na validação cruzada apresentou o 

valor de 0,815, demonstrando uma validação cruzada pertinente para a realização do processo 

de interpolação por krigagem.  

 

 

 

Figura 15. Mapa temático das profundidades estimadas do lençol freático na Bacia do Rio 
 Pardo. 



46 
 

 
Observando o mapa temático nota-se que as menores profundidades se 

encontram próximas à rede de drenagem e as maiores mais afastadas da mesma, confirmando 

o emprego correto da equação proposta por Simões (2001).  

 

6.2 Índice de lixiviação (LIX) dos defensivos agrícolas 

 

O índice de lixiviação (LIX), calculado pelo programa computacional 

LIX C, apresentou o potencial de lixiviação dos defensivos agrícolas considerados no estudo. 

Os valores estão na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Índice de lixiviação (LIX) dos defensivos agrícolas 
Defensivo Agrícola Índice LIX 

Atrazina 32 
Diuron 2 

Hexazinona 80 
Tebuthiuron 86 

 

Em face dos resultados obtidos, notou-se que todos os defensivos 

agrícolas (Tabela 7) considerados no estudo apresentaram potencial para lixiviação no solo. 

Neste caso deve-se considerar o nível II da avaliação de risco proposto por Centeno (2006), o 

qual propõe a utilização de cálculos mais refinados na avaliação de risco. 

O defensivo agrícola com maior potencial de lixiviação foi o 

Tebuthiuron. Isso se deve ao fato de que o Tebuthiuron apresenta um coeficiente de sorção 

para carbono orgânico (Koc) baixo e meia-vida (t½) longa. Isso contribuiu para o aumento da 

sua mobilidade no perfil do solo. O Diuron apresentou o menor potencial de lixiviação entre 

os defensivos agrícolas considerados. Tal fato é devido ao alto valor do coeficiente de sorção 

para carbono orgânico e uma acelerada taxa de degradação do mesmo no solo, quando 

comparado aos outros defensivos agrícolas. 

 



47 
 

6.3 Análise espacial e mapeamento das estimativas da contaminação de águas 

subterrâneas por defensivos agrícolas 

 

Conforme discutido no item 6.2, foi considerado o nível II da 

avaliação de risco de defensivos agrícolas. Os resultados obtidos com o uso do programa 

computacional ARAquá para cada lâmina de irrigação considerada (0mm, 100mm, 200mm, 

300mm e 400mm) foram analisados espacialmente e representados na forma de mapas 

temáticos. 

 

6.3.1 Estatística descritiva 

 

A análise estatística dos dados obtidos para cada lâmina irrigação 

referente aos defensivos agrícolas utilizados está nas Tabelas 10, 11, 12 e 13. 

 

Tabela 10. Estatística descritiva das concentrações estimadas na água subterrânea para 
Atrazina 

Lâmina 
simulada 

(mm) 

Nº de 
pontos Média (ug.L-1)  Mínimo (ug.L-1) Máximo (ug.L-1) 

0 78 3,38E-33 2,28E-132 1,57E-02 
100 78 2,30E-29 1,39E-117 4,78E-02 
200 78 2,75E-26 9,82E-106 1,16E-01 
300 78 9,19E-24 5,09E-96 2,44E-01 
400 78 1,18E-21 6,47E-88 4,49E-01 

 

Tabela 11. Estatística descritiva das concentrações estimadas na água subterrânea para Diuron 
Lâmina 

simulada 
(mm) 

Nº de 
pontos Média (ug.L-1)  Mínimo (ug.L-1) Máximo (ug.L-1) 

0 78 4,56E-97 9,96E-301 1,98E-09 
100 78 4,10E-87 9,96E-301 3,42E-08 
200 78 4,00E-79 9,96E-301 3,40E-07 
300 78 1,58E-72 9,96E-301 2,24E-06 
400 78 2,07E-66 6,79E-277 1,06E-05 
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Tabela 12. Estatística descritiva das concentrações estimadas na água subterrânea para 
Hexazinona 

Lâmina 
simulada 

(mm) 

Nº de 
pontos Média (ug.L-1)  Mínimo (ug.L-1) Máximo (ug.L-1) 

0 78 1,11E-07 2,75E-27 2,56E+00 
100 78 9,86E-07 3,68E-24 3,60E+00 
200 78 5,86E-06 1,17E-21 4,76E+00 
300 78 2,49E-05 1,32E-19 5,99E+00 
400 78 8,36E-05 6,80E-18 7,24E+00 

 

Tabela 13. Estatística descritiva das concentrações estimadas na água subterrânea para o 
 Tebuthiuron 

Lâmina 
simulada 

(mm) 

Nº de 
pontos Média (ug.L-1)  Mínimo (ug.L-1) Máximo (ug.L-1) 

0 78 1,87E-03 1,10E-16 2,88E+01 
100 78 6,29E-03 1,07E-14 3,38E+01 
200 78 1,67E-02 4,24E-13 3,81E+01 
300 78 3,70E-02 8,59E-12 4,25E+01 
400 78 7,19E-02 1,06E-10 4,61E+01 

 

Considerando todos os defensivos agrícolas, pode-se observar que os 

valores obtidos das concentrações estimadas para cada lâmina de irrigação simulada foram 

relativamente baixos, demonstrando conformidade com seus respectivos padrões de 

potabilidade. Porém conforme as lâminas de irrigação simuladas foram aumentando, as 

concentrações estimadas dos defensivos agrícolas na água subterrânea também aumentaram. O 

menor valor obtido foi de 9,96E-301 ug.L-1, situação na qual foi utilizado o Diuron 

desconsiderando a irrigação. Tal situação corrobora com o valor obtido no nível I da avaliação 

de risco com o índice LIX para o Diuron (LIX=2): O baixo índice obtido indicou um menor 

potencial de lixiviação para o Diuron e, consequentemente, uma baixa concentração estimada 

na água subterrânea. 

O maior valor obtido foi de 4,61E+01 ug.L-1, situação onde foi 

utilizado o Tebuthiuron e foi simulada a aplicação de uma lâmina de irrigação de 400 mm. 

Essa situação é caracterizada por uma alta taxa de recarga hídrica, promovendo uma maior 

percolação da água no solo e consequentemente uma maior lixiviação dos defensivos agrícolas 
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no perfil do solo até o topo do lençol freático.  O alto potencial de lixiviação para esse 

defensivo agrícola, confirmado pelo índice LIX (LIX=86), resultou em uma maior 

concentração estimada na água subterrânea. 

 

6.3.2 Variogramas  

 

Os variogramas das concentrações estimadas para Atrazina na água 

subterrânea considerando as lâminas de irrigação de 0 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm e 400 

mm estão nas Figuras 16, 17, 18, 19 e 20, respectivamente. 

 

 
Figura 16. Variograma das concentrações estimadas para Atrazina considerando uma lâmina 

de irrigação de 0 mm. 
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Figura 17. Variograma das concentrações estimadas para Atrazina considerando uma lâmina 

de irrigação de 100 mm. 

 

 

 

Figura 18. Variograma das concentrações estimadas para Atrazina considerando uma lâmina 
de irrigação de 200 mm. 
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Figura 19. Variograma das concentrações estimadas para Atrazina considerando uma lâmina 

de irrigação de 300 mm. 

 

 

Figura 20. Variograma das concentrações estimadas para Atrazina considerando uma lâmina 
de irrigação de 400 mm. 

 

Os variogramas das concentrações estimadas para Diuron na água 

subterrânea considerando as lâminas de irrigação de 0 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm e 400 

mm estão nas Figuras 21, 22, 23, 24 e 25, respectivamente. 
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Figura 21. Variograma das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea 

considerando uma lâmina de irrigação de 0 mm. 

 

 
Figura 22. Variograma das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea 

considerando uma lâmina de irrigação de 100 mm. 
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Figura 23. Variograma das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea 

considerando uma lâmina de irrigação de 200 mm. 

 

 
Figura 24. Variograma das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea 

considerando uma lâmina de irrigação de 300 mm. 
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Figura 25. Variograma das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea 

considerando uma lâmina de irrigação de 400 mm. 

 

Os variogramas das concentrações estimadas para Hexazinona na água 

subterrânea considerando as lâminas de irrigação de 0 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm e 400 

mm estão nas Figuras 26, 27, 28, 29 e 30, respectivamente. 

 

 
Figura 26. Variograma das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 0 mm. 

 



55 
 

 
Figura 27. Variograma das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 100 mm. 

 

 

Figura 28. Variograma das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 
 considerando uma lâmina de irrigação de 200 mm. 
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Figura 29. Variograma das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 300 mm. 

 

 

Figura 30. Variograma das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 
 considerando uma lâmina de irrigação de 400 mm. 

 

Os variogramas das concentrações estimadas para Tebuthiuron na água 

subterrânea considerando as lâminas de irrigação de 0 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm e 400 

mm estão nas Figuras 31, 32, 33, 34 e 35, respectivamente. 
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Figura 31. Variograma das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 0 mm. 

 

 

Figura 32. Variograma das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea, 
 considerando uma lâmina de irrigação de 100 mm. 
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Figura 33. Variograma das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 200 mm. 

 

 

Figura 34. Variograma das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea 
 considerando uma lâmina de irrigação de 300 mm. 
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Figura 35. Variograma das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 400 mm. 

 

Todos os variogramas apresentaram melhor ajuste com o modelo 

esférico. Os resultados referentes ao alcance (A0), efeito pepita (C0), componente estrutural 

(C), índice de dependência espacial e o coeficiente de regressão obtido pela validação cruzada 

(CR) para cada defensivo agrícola são apresentados na Tabela 14, 15, 16 e 17.  

 

Tabela 14. Parâmetros e modelo de ajuste dos variogramas para a Atrazina 
Lâmina 

simulada 
(mm) 

Nº de 
pontos Modelo A0 (m) C0 C IDE (%) CR 

0 78 Esférico 2.710 120 3219 96,40 0,94 
100 78 Esférico 2.710 92 2549 96,50 0,94 
200 78 Esférico 2.710 76 2065 96,50 0,95 
300 78 Esférico 2.710 66 1704 96,30 0,95 
400 78 Esférico 2.710 56 1432 96,20 0,95 

A0: Valor do alcance obtido; C0: Efeito Pepita; C: Componente Estrutural; IDE: Índice de Dependência Espacial; 
CR: Coeficiente de regressão obtido pela validação cruzada.  
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Tabela 15. Parâmetros e modelo de ajuste dos variogramas para o Diuron 
Lâmina 

simulada 
(mm) 

Nº de 
pontos Modelo A0 (m) C0 C IDE (%) CR 

0 78 Esférico 2.010 80 22050 99,6 0,90 
100 78 Esférico 2.150 40 19340 99,8 0,92 
200 78 Esférico 2.560 600 17020 96,6 0,96 
300 78 Esférico 3.070 1350 14950 91,7 0,99 
400 78 Esférico 3.050 1080 12620 92,1 0,99 

A0: Valor do alcance obtido; C0: Efeito Pepita; C: Componente Estrutural; IDE: Índice de Dependência Espacial; 
CR: Coeficiente de regressão obtido pela validação cruzada.  

 

Tabela 16. Parâmetros e modelo de ajuste dos variogramas para a Hexazinona 
Lâmina 

simulada 
(mm) 

Nº de 
pontos Modelo A0 (m) C0 C IDE (%) CR 

0 78 Esférico 2.210 0,10 174,70 99,90 0,99 
100 78 Esférico 2.220 0,10 137,80 99,90 0,99 
200 78 Esférico 2.210 0,10 111,80 99,90 0,99 
300 78 Esférico 2.210 0,10 92,40 99,90 0,99 
400 78 Esférico 2.210 0,10 77,63 99,90 0,99 

A0: Valor do alcance obtido; C0: Efeito Pepita; C: Componente Estrutural; IDE: Índice de Dependência Espacial; 
CR: Coeficiente de regressão obtido pela validação cruzada.  

 

Tabela 17. Parâmetros e modelo de ajuste dos variogramas para a Tebuthiuron 
Lâmina 

simulada 
(mm) 

Nº de 
pontos Modelo A0 (m) C0 C IDE (%) CR 

0 78 Esférico 2.650 2,10 59,26 96,60 0,94 
100 78 Esférico 2.660 1,70 46,82 96,50 0,94 
200 78 Esférico 2.650 1,30 38,00 96,70 0,94 
300 78 Esférico 2.660 1,17 31,32 96,40 0,94 
400 78 Esférico 2650 0,91 26,41 96,70 0,94 

A0: Valor do alcance obtido; C0: Efeito Pepita; C: Componente Estrutural; IDE: Índice de Dependência Espacial; 
CR: Coeficiente de regressão obtido pela validação cruzada.  

 

Considerando todos os defensivos agrícolas, os valores obtidos para o 

alcance (A0) variaram de 2010 m a 3070 m. Isso indica que os valores das concentrações 

estimadas de defensivos agrícolas na água subterrânea são dependentes espacialmente até o 

seu respectivo alcance.  
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Em relação ao índice de dependência espacial (IDE), para todos os 

defensivos agrícolas simulados foram encontrados valores que caracterizaram uma forte 

dependência espacial (IDE ≥ 75%), segundo Zimback (2001). O menor índice de dependência 

espacial obtido foi para a lâmina de irrigação simulada de 300 mm para o Diuron, 91,70%. Já 

o maior índice de dependência espacial foi obtido para todas as lâminas de irrigação simuladas 

para a Hexazinona, 99,90%.  

Notou-se também que, o efeito pepita (C0) obteve valores menores nos 

defensivos agrícolas que possuem alto potencial de lixiviação, e valores elevados nos 

defensivos agrícolas com menor potencial de lixiviação. Tal falto pode estar relacionado aos 

valores das estimativas das concentrações de defensivos agrícolas na água subterrânea, sendo 

que os menores valores (aproximadamente zero) induziram o programa geoestatístico a 

interpretá-los como um erro de medição. 

A componente estrutural (C) obteve menores valores conforme a 

lâmina de irrigação anual foi aumentada. Isso foi devido à transformação dos dados na 

planilha eletrônica, de exponencial para logaritmo natural. 

A validação cruzada obteve um coeficiente de regressão que variou de 

0,90 a 0,99, entre valores estimados e observados, para todos os defensivos agrícolas.  

 

6.3.3 Mapas temáticos das estimativas de concentração defensivos agrícolas na 

água subterrânea 

 

Com todos os variogramas ajustados e as validações cruzadas 

aceitáveis, foram elaborados os mapas temáticos das estimativas de concentração de 

defensivos agrícolas na água subterrânea. As áreas mais escuras nos mapas indicam os locais 

com o maior potencial de concentração estimada de defensivos agrícolas na água subterrânea e 

as mais claras as áreas com menor concentração estimada. 

Os mapas temáticos de concentrações estimadas dos defensivos 

agrícolas na água subterrânea para cada lâmina de irrigação simulada são apresentados da 

seguinte forma: 

- Atrazina: Figuras 36, 37, 38, 39 e 40.  

- Diuron: Figuras 41, 42, 43, 44 e 45.  
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- Hexazinona: Figuras 46, 47, 48, 49 e 50.  

- Tebuthiuron: Figuras 51, 52, 53, 54 e 55. 

 

 
Figura 36. Mapa das concentrações estimadas de Atrazina na água subterrânea considerando 

uma lâmina de irrigação de 0 mm. 
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Figura 37. Mapa das concentrações estimadas de Atrazina na água subterrânea considerando 

uma lâmina de irrigação de 100 mm. 

 

 

Figura 38. Mapa das concentrações estimadas de Atrazina na água subterrânea considerando 
uma lâmina de irrigação de 200 mm. 
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Figura 39. Mapa das concentrações estimadas de Atrazina na água subterrânea considerando 
uma lâmina de irrigação de 300 mm. 

 

 
Figura 40. Mapa das concentrações estimadas de Atrazina na água subterrânea considerando 

uma lâmina de irrigação de 400 mm. 
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Figura 41. Mapa das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea considerando 
uma lâmina de irrigação de 0 mm. 

 

 

                                     

Figura 42. Mapa das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea considerando 
uma lâmina de irrigação de 100 mm. 
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Figura 43. Mapa das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea considerando 
uma lâmina de irrigação de 200 mm. 

 

 
Figura 44. Mapa das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea considerando 

uma lâmina de irrigação de 300 mm. 
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Figura 45. Mapa das concentrações estimadas de Diuron na água subterrânea considerando 
uma lâmina de irrigação de 400 mm. 

 

 

Figura 46. Mapa das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 
 considerando uma lâmina de irrigação de 0 mm. 
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Figura 47. Mapa das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 100 mm. 

 

 
Figura 48. Mapa das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 200 mm. 
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Figura 49. Mapa das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 300 mm. 

 

 
Figura 50. Mapa das concentrações estimadas de Hexazinona na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 400 mm. 
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Figura 51. Mapa das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 0 mm. 

 

 

Figura 52. Mapa das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea 
 considerando uma lâmina de irrigação de 100 mm. 
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Figura 53. Mapa das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea 

considerando uma lâmina de irrigação de 200 mm. 

 

 
Figura 54. Mapa das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 300 mm. 
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Figura 55. Mapa das concentrações estimadas de Tebuthiuron na água subterrânea 

 considerando uma lâmina de irrigação de 400 mm. 

 

Considerando todos os mapas nota-se que as áreas com maior 

concentração estimada são as mais próximas da rede de drenagem, uma vez que estas possuem 

o lençol freático próximo à superfície do solo. Tal situação implica em uma menor distância 

de transporte das moléculas dos defensivos agrícolas no perfil do solo até o topo do lençol 

freático. 

Outro fator que determinou uma maior concentração estimada dos 

defensivos agrícolas na água subterrânea foi o solo utilizado na simulação com o programa 

computacional ARAquá. Os solos predominantes nas áreas de maior concentração estimada 

são o LATOSSOLO VERMELHO Distrófico (LVd) e o LATOSSOLO VERMELHO-

AMARELO Distrófico (LVAd). Comparados aos outros solos existentes na área de estudo, 

estes são solos com baixo teor de matéria orgânica.  Atrelando os defensivos agrícolas a essa 

situação, notou-se que a Hexazinona e o Tebuthiuron apresentaram as maiores concentrações 

estimadas na água subterrânea, dando-se ênfase ao Tebuthiuron que apresentou as maiores 

concentrações estimadas entre todos os defensivos agrícolas considerados no estudo. Tal fato 

pode ser explicado devido às propriedades químicas desses defensivos. Conforme discutido no 

item 6.2, a Hexazinona e o Tebuthiuron possuem um baixo coeficiente de sorção normalizado 
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para a fração de carbono orgânico (Koc), resultando em uma baixa adsorção das moléculas 

desses defensivos agrícolas nas partículas de matéria orgânica do solo. Consequentemente a 

mobilidade da Hexazinona e do Tebuthiuron ocorre de forma acelerada, ou seja, sua 

movimentação ocorre de forma rápida através do perfil do solo, resultando em um reduzido 

tempo de percurso desses defensivos agrícolas até o topo do lençol freático.  

A densidade e a capacidade de campo desses solos também 

influenciaram na mobilidade da Hexazinona e do Tebuthiuron. O LATOSSOLO VERMELHO 

Distrófico (LVd), o LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico (LVdf) e o LATOSSOLO 

VERMELHO-AMARELO Distrófico ( LVAd) são solos que possuem uma menor densidade e 

uma maior capacidade de campo quando comparados aos outros da Bacia do Rio Pardo. A 

junção dessas propriedades físicas do solo resultou em uma maior mobilidade do defensivo 

agrícola no solo, já que essa situação permite uma maior percolação da água com parte do 

defensivo agrícola aplicado, no solo.  

A taxa de degradação, expressa pela meia-vida (t1/2), influenciou 

grandemente nas maiores concentrações estimadas na água subterrânea, devido à Hexazinona 

e o Tebuthiuron possuírem uma taxa de degradação relativamente baixa. Esse fator, 

combinado com a reduzida distância entre a superfície do solo e o topo do lençol freático, 

pode impossibilitar que a degradação desses defensivos agrícolas ocorra por completo no 

perfil do solo. Isso porque o tempo de percurso curto, quando comparado com o tempo de 

persistência do defensivo, resulta em uma maior quantidade de defensivo agrícola chegando 

até o corpo d’água subterrâneo. 

Com relação às áreas com menor concentração estimada pode-se dizer 

que são as mais afastadas da rede de drenagem, uma vez que estas possuem o lençol freático 

mais profundo em relação à superfície do solo. Tal situação permite uma maior distância de 

transporte das moléculas dos defensivos agrícolas no perfil do solo até o topo do lençol 

freático.  

Os solos predominantes nessas áreas e que contribuíram para uma 

menor concentração estimada dos defensivos agrícolas na água subterrânea foram o 

GLEISSOLO HÁPLICO Distrófico (GXbd) e o ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO 

Distrófico (PVAd). Comparados aos outros solos existentes na área de estudo, estes são solos 

com alto teor de matéria orgânica. Atrelando-se os defensivos agrícolas a essa situação, notou-
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se que a Atrazina e o Diuron apresentaram as menores concentrações estimadas na água 

subterrânea, quando comparados à Hexazinona e ao Tebuthiuron, dando-se ênfase ao Diuron 

que apresentou as menores concentrações estimadas entre todos os defensivos agrícolas desse 

estudo. Tal fato pode ser explicado devido às propriedades químicas desses defensivos. A 

Atrazina e o Diuron possuem valores maiores de coeficiente de sorção normalizado para a 

fração de carbono orgânico (Koc) em relação à Hexazinona e ao Tebuthiuron, o que indica uma 

maior sorção das moléculas desses defensivos nas partículas do solo. Consequentemente a 

mobilidade da Atrazina e do Diuron ocorre de forma reduzida, ou seja, sua movimentação 

ocorre de forma lenta através do perfil do solo, resultando em um maior tempo de percurso 

desses defensivos agrícolas até o topo do lençol freático. A densidade e a capacidade de 

campo desses solos também influenciaram na mobilidade da Atrazina e do Diuron. O 

GLEISSOLO HÁPLICO Distrófico (GXbd) e o ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO 

Distrófico (PVAd) são solos que possuem uma maior densidade e uma menor capacidade de 

campo quando comparados aos outros da Bacia do Rio Pardo. A junção dessas propriedades 

físicas do solo resultou em uma menor mobilidade do defensivo agrícola no solo, já que essa 

situação permite uma menor percolação, no solo, da água com parte do defensivo agrícola 

aplicado. 

 A taxa de degradação, expressa pela meia-vida, influenciou nas 

menores concentrações estimadas na água subterrânea, devido à Atrazina e o Diuron possuir 

uma taxa de degradação relativamente alta. Apesar de o Diuron possuir a mesma meia-vida 

(t1/2) que a Hexazinona, este obteve menores concentrações estimadas devido ao seu alto valor 

para o coeficiente de sorção (Koc).  
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7 CONCLUSÕES 
 

Em face dos resultados relacionados à espacialização das estimativas 

das concentrações de defensivos agrícolas na água subterrânea na Bacia do Rio Pardo, pode-

se concluir que: 

- O programa computacional ARAquá contribuiu fortemente para 

obtenção das estimativas dos defensivos agrícolas na água subterrânea; 

- Para todos os defensivos agrícolas considerados no estudo, não 

houve concentrações estimadas acima do valor para o padrão de potabilidade, não 

necessitando do acionamento do nível III da avaliação de risco proposta por Centeno (2006), 

a qual adota estudos específicos realizados em laboratório ou campo. 

- Os mapas temáticos das estimativas das concentrações de defensivos 

agrícolas proporcionaram de forma rápida a visualização das áreas com maior potencial de 

contaminação de águas subterrâneas, fornecendo assim subsídios para a tomada de decisão; 

- As áreas com maior potencial de contaminação das águas 

subterrâneas são as próximas à rede de drenagem da bacia hidrográfica; 

- O defensivo agrícola que apresentou maior concentração estimada 

na água subterrânea na Bacia do Rio Pardo foi o Tebuthiuron; 

- As simulações que apresentaram os maiores valores para a 

concentração estimada dos defensivos agrícolas na água subterrânea foram as que 

consideraram uma lâmina de irrigação de 400 mm; 
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- A geoestatística, por meio da análise de variogramas e interpolação 

por krigagem, contribuiu fortemente na espacialização das concentrações estimadas dos 

defensivos agrícolas na água subterrânea; 

- Todos os defensivos agrícolas apresentaram uma forte dependência 

espacial. 

- Os defensivos agrícolas com maior potencial para lixiviação 

obtiveram os menores valores para efeito pepita (C0), apresentando assim menor 

aleatoriedade dos dados; 

- Todos os variogramas obtiveram uma validação cruzada favorável 

para realização da interpolação por krigagem. 
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