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RESUMO 

O Sítio Panorama, uma propriedade rural que conta com aproximadamente 140 mil pés de café, localizada nas 

coordenadas 20°56'17.35"S 41°53'57.78"O, em Varre-Sai/RJ, perfeitamente inserida em uma micro bacia 

hidrográfica, o que oferece uma oportunidade única de estudo, reunindo numa área de aproximadamente 90 

hectares, os principais processos físicos, químicos e biológicos determinados pelo comportamento de poluentes 

no meio, característica que pode ser útil na adoção de medidas mitigadoras. Este estudo buscou explorar a 

interferência antrópica em todo ciclo hidrológico, influenciado por uma complexidade de elementos em função do 

tipo de ocupação e uso do solo, considerando o potencial degradador da agricultura relacionado ao emprego de 

agrotóxicos e fertilizantes na cultura do café. Algumas metodologias e técnicas também são discutidas para o 

planejamento de um uso mitigador aos riscos de contaminação do solo e da água. Para tanto, foram realizados 

levantamentos, através de vistoria em toda propriedade, com a companhia de um colaborador com conhecimento 

das características locais e dos procedimentos realizados no cultivo de café. Foi realizado inventário dos 

agrotóxicos utilizados, as épocas de aplicação e seus efeitos na saúde humana. Constatou-se elevado grau de 

dependência da utilização de produtos químicos na produção o que se traduz em uma lista enorme de insumos 

utilizados em todas as épocas do ano. Foram identificadas as nascentes da propriedade e tabulados dados de 

precipitação coletados por uma estação de monitoramento instalada no local. Mesmo diante da existência de 

práticas de controle de erosão e escoamento superficial (citam-se micro-terraceamento, bacias de infiltração e 

curvas de nível), algumas constatações expuseram a suscetibilidade da água à contaminação, como as 

características topográficas aliadas aos altos índices de precipitação, o uso intensivo de produtos químicos e as 

condições do sistema de abastecimento. A nascente utilizada para o abastecimento humano não possui o raio 

mínimo de vegetação relativa à Área de Preservação Permanente exigida por lei, o que potencializa a exposição 

aos defensivos utilizados nas práticas de cultivo. Avaliou-se as instalações de abastecimento para consumo da 

população e foi constatado o não atendimento à Portaria MS 2914/2011 que determina os padrões de potabilidade 

da água para consumo humano, em face da inexistência de processos de filtração e desinfecção. Realizou-se 

medição de vazão no vertedor instalado no exutório da microbacia e, por fim, foram apresentadas sugestões para 

evitar contaminação da água e para adequação aos requisitos legais. 

 

INTRODUÇÃO 

A mesorregião do Noroeste Fluminense é composta por treze cidades, dentre elas, Varre-Sai. Com uma 

população estimada em 2017 de 10.597 habitantes (BRASIL, 2017), é o maior produtor de café fluminense, sendo 

inclusive declarado pela Lei nº 6726, de 25 de março de 2014, como a “capital do café” no estado do Rio de Janeiro 

(RIO DE JANEIRO, 2014). Esta commodity com alto valor agregado, representa uma parcela significativa na 

economia regional. 



Para Maciel (2011) o processo de colonização do noroeste fluminense se mistura a história da cafeicultura, 

considerada por muito tempo como uma cultura nociva ao ecossistema regional, afetando drasticamente os 

sistemas naturais pelo errôneo uso e ocupação do solo.  

Segundo a EMBRAPA (2018), o Brasil ocupa a liderança mundial no uso de agrotóxicos, com um aumento 

real de 700% nos últimos 40 anos, enquanto a área agricultável cresceu 78%. Logo, poluentes resultantes do 

deflúvio superficial agrícola são responsáveis por uma parcela considerável da degradação hídrica, seja subterrânea 

ou superficial.  

Além disso, a utilização em larga escala de fertilizantes químicos pode trazer efeitos indesejados quanto à 

qualidade da água para consumo, destacando-se o aumento da concentração de íons de nitrato nos mananciais, que 

podem gerar efeitos deletérios à saúde humana, pois estão relacionados a algumas doenças como 

ametemoglobinemia e a potencial formação de nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas (NUNES et al., 2012). 

Retornando à questão dos pesticidas, de acordo com Tomita (2005), o atual modelo de agricultura baseado no 

uso de agrotóxicos passou a ser mais intenso a partir da Segunda Guerra Mundial. Apesar do inegável ganho de 

produtividade devido ao maior controle de pragas e doenças, a utilização em excesso e sem critérios destes 

compostos tem provocado muitos efeitos nocivos ao ambiente. O homem pode ser contaminado durante a 

aplicação dos agrotóxicos e pela cadeia alimentar, através do consumo de alimentos contaminados. 

De acordo com Júnior e Rigitano (2012), normalmente os agrotóxicos são aplicados diretamente nas plantas e 

no solo. Entretanto, Avila et al. (2012) alerta que no momento da aplicação aproximadamente 55% dos agrotóxicos 

não atingem o alvo pré-determinado e vão para os variados compartimentos ambientais como solo, ar e água. A 

movimentação dos compostos é governada pelos processos de adsorção, os quais vão determinar a ligação dos 

mesmos ao solo e a suscetibilidade de degradação e transporte, seja por lixiviação, volatização ou por escoamento 

superficial.  

Dentre os processos de transporte os mais relevantes são o escoamento superficial e a lixiviação. O escoamento 

superficial facilita o arraste de agrotóxico adsorvido nas partículas do solo, favorecendo a contaminação dos 

mananciais superficiais. Já a lixiviação através do perfil do solo produz contaminação dos reservatórios 

subterrâneos acompanhando o fluxo preferencial e/ou através dos pontos de recarga dos aquíferos. Os recursos 

hídricos atuam como fator de integração dos processos biogeoquímicos e são destino final de parte dos agrotóxicos. 

Este fato denota a relevância quanto à exposição da vida aquática afetada e dos mananciais à poluição e/ou 

contaminação por produtos químicos utilizados na agricultura (AVILA et al., 2012). 

Para avaliar o risco ambiental da utilização dos agrotóxicos, de modo geral, é necessário conhecer os processos 

de interação com o solo, especialmente no que tange à integridade dos cursos hídricos suscetíveis de contaminação 

(JÚNIOR; RIGITANO, 2012). 

Estas alterações podem ser avaliadas pelo monitoramento do ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica, 

sendo o curso d’água um integrador destes fenômenos (MERTEN, 2002). Assim, a disposição topográfica do Sítio 

Panorama, uma propriedade rural que conta com aproximadamente 140 mil pés de café divididos principalmente 

entre os tipos: Catuaí Vermelho,  Catuaí Amarelo e o Clonado 785, localizada nas coordenadas 

20°56'17.35"S41°53'57.78"O, em Varre-Sai/RJ, perfeitamente inserida numa micro bacia hidrográfica e oferece 

uma oportunidade única de estudo, reunindo numa área de aproximadamente 1km² (100 hectares), os principais 

processos físicos, químicos e biológicos determinados pelo comportamento de poluentes no meio, característica 

que pode ser útil na adoção de medidas mitigadoras. 

 

OBJETIVO 

Este artigo objetiva avaliar as condições hídricas da propriedade Panorama em função dos diferentes usos do 

solo relacionados ao cultivo do café, propondo ações mitigadoras aos riscos de contaminação da água. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Material 

 Calculadora Científica Casio Fx-82 Ms; 

 Câmera Fotográfica de Celular Motorola Moto G; 

 Balde com Capacidade de 20 litros; 



 Computador com Acesso à plataforma Google Earth®. 

Métodos 

Este trabalho foi realizado com pesquisa de campo através de método exploratório descritivo, envolvendo 

levantamento de dados primários e secundários, como entrevistas e análise de registros técnicos, fundamentando-

se numa abordagem quantitativa nos campos: econômico, demográfico, dados pluviométricos e de vazão e 

qualitativa, quando faz menção a construção do conhecimento empírico ou científico dos usuários locais. 

Quanto à natureza, tal pesquisa é aplicada, já que visa gerar conhecimentos para uma aplicação prática, voltada 

à solução de problemas específicos, envolvendo interesses locais. 

Foram feitas análises bibliográficas em variadas fontes de pesquisa que tratavam do Sítio Panorama, em 

específico, mas também de sua inserção no contexto econômico e geográfico da região; dados pluviométricos 

oriundos de medição diária no próprio sítio foram tabulados e comparados a indicadores previamente conhecidos 

pela literatura; foi realizada a medição de vazão por método direto, com uso de um balde de 20 litros e cronômetro, 

foram feitas sete (7) medições devidamente cronometradas, excluíram-se os dois valores outliers e dos cinco 

restantes foi calculada a média da vazão em L/s. 

Com o intuito de obter uma avaliação holística capaz de considerar as interações entre processos naturais e 

antrópicos percorreu-se a propriedade, sempre com a companhia de um colaborador com conhecimento das 

condições locais. Neste intento foi possível coletar informações relativas às características topográficas e edáficas, 

ao cultivo de café e práticas adotadas, à água, aos índices pluviométricos, entre outros. Realizou-se inspeção nas 

residências para a identificação da forma de tratamento e destino dos efluentes. A partir de dados coletados 

relativos ao sistema de abastecimento de água, procedeu-se inspeção das captações nas nascentes e nos 

equipamentos de reservação e distribuição, além daqueles utilizados na irrigação. 

Numa área elevada, próxima ao divisor de águas, inspecionou-se o galpão de armazenamento de produtos 

químicos, onde catalogou-se os agrotóxicos utilizados e suas aplicabilidades (época, função, etc.). Foram 

pesquisadas as fichas técnicas, por classe, grupo químico, sintomas à exposição aguda e à exposição crônica; 

identificação e registro fotográfico de fenômenos abordados na bibliografia que tenham relação com o uso e 

ocupação do solo e identificação pelo software Google Earth® das nascentes da propriedade; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conceito de Qualidade da água 

Há de se entender que a denominação “qualidade de água” não tem ligação, ao menos necessariamente, com o 

estado de pureza do recurso hídrico, mas a caracterização química, física e biológica que definirão o uso da água. 

Portanto o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nas resoluções nº 357 que “Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências” (CONAMA, 2005) e na resolução nº 

396 “Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências” (CONAMA, 2008) tratam dos padrões de consumo da água. Ainda neste sentido o Ministério da 

Saúde por meio da Portaria MS 2914 “Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

No sítio Panorama, todo consumo de água é subvencionado por nascentes, conforme Figura 1. 

 

  



Figura 1: Disposição hídrica da fazenda Panorama e suas seis nascentes 

 

Sendo a nascente P05 destinada ao consumo humano, a P01 a irrigação e as demais a manutenção da barragem, 

todas sem qualquer tipo de tratamento, o único cuidado observado é a proteção da fonte destinada ao consumo 

humano por uma caixa de alvenaria (Figura 2), com dimensão aproximada de 1,20 x 0,70 m, ação limitada, contudo 

válida já que evita a aproximação de animais que potencialmente poderiam contaminar o recurso, além de frear o 

carreamento de sedimentos impregnados com agrotóxicos do cafezal ou que em excesso podem dificultar o fluxo 

d’água. Entretanto se faz necessário ressaltar que a lei 12.651, de 2012 (Código Florestal), em seu artigo 4º, Inciso 

VI, delimita como Área de Preservação Permanente (APP) no entorno das nascentes e dos olhos d’água de no 

mínimo cinquenta (50) metros de raio. Pode-se verificar que as nascentes nomeadas P01, P05 e P06 não atendem 

ao preconizado na referida legislação. É premente salientar a condição em especial da P05, pois esta destina-se ao 

consumo humano e encontra-se em condição de fragilidade e exposição quanto aos processos de transporte de 

pesticidas e fertilizantes por meio de escoamento superficial, lixiviação e até mesmo pelo vento, uma vez que não 

há barreira física adequada. 

 

Figura 2: Caixa de alvenaria para perímetro de proteção 

 

Além disso, fica explícito o não atendimento aos Padrões de Potabilidade preconizados pela normatização 

vigente, como se pode inferir a seguir: 

Art. 24 - Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por 

processo de desinfecção ou cloração. 

Parágrafo único - As águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas 

a processo de filtração. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Portanto, sendo as residências abastecidas por manancial superficial, minimamente, a água consumida deveria 

passar por processo de filtração e de desinfecção.  

No que tange a desinfecção, ressalta-se a sua principal função é a eliminação de agentes patogênicos, em 

especial as bactérias, as quais estão entre as principais causas de mortalidade humana (WHO, 1996).  

  



Características Hídricas do Sítio Panorama 

A disposição hidrológica do Sítio se dá por um curso d’água pequeno, alimentado por seis (6) nascentes (de 

acordo com o administrador da propriedade), uma barragem que formou um lago, utilizado para criação de tilápias 

à montante deste curso e o exutório, onde foi construído um vertedouro à jusante.  

Índice Pluviométrico e Vazão 

No dia 17 de março de 2018, foi realizado o calculado de vazão média, conforme descrito no campo “Métodos”, 

assumindo o valor de 6,39 L/s.  

Com base no acompanhamento pluviométrico diário, feito na propriedade, é possível demonstrar graficamente 

a quantidade de chuva de 2012 a 2017 (Figura 3) logo abaixo a média anual de chuvas na região (Figura 4), que 

segundo Silva e Dereczynski (2014) é de 1300 a 1600mm (média anual na região em aproximadamente 50 anos). 

Figura 3: Precipitação da Fazenda Panorama. À direita comparação com a média anual de precipitação. À 

esquerda precipitação mensal 

 

Diante dos dados apresentados é possível observar que a precipitação entre 2012 e 2017, tem apresentado 

acumulações abaixo da média histórica local no intervalo de 50 anos (figura 4). A estação chuvosa inicia-se entre 

outubro e novembro, perdurando até abril, quando o clima tende a ficar mais seco culminando nos meses de julho 

e agosto os quais apresentam os menores índices pluviométricos médios anuais. 

Figura 4: Totais pluviométricos (mm) anuais no Estado do Rio de Janeiro. Valores médios no período 1961 – 2012 

a partir dos dados observacionais do INMET, da ANA e do Alerta Rio

 

Uso de Água e Saneamento 

Ratificando a ausência de qualquer tipo de tratamento, a água proveniente da nascente é inicialmente canalizada 

até uma caixa d’água com capacidade de 5000 litros (Figura 5). Todo processo de abastecimento é feito por 

gravidade, em o carreamento de sedimento é inevitável, sendo assim, a limpeza do reservatório é feita 

frequentemente. Daí, também por gravidade, a água é direcionada as nove (9) residências, onde é armazenada em 

caixas d’água de 500 litros, que atenderão as 25 pessoas residentes no sítio. A água destinada a irrigação passa por 

outro sistema de canalização, também por gravidade. Apenas uma parte da propriedade é irrigada. 
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Figura 5: Reservatório distribuição e armazenamento 

 

O saneamento é feito pela técnica de fossa-filtro-sumidouro, uma solução alternativa de tratamento de efluentes 

domésticos empregada em comunidades rurais devido à baixa densidade demográfica, auxiliando no combate a 

doenças de veiculação hídrica, além de evitar o lançamento da poluição dos dejetos humanos no lençol freático, 

no curso d’água, no lago ou em uma das nascentes (FUNASA, 2006). 

Degradação Hídrica pela Agricultura 

O uso de agrotóxicos, chamados pelos usuários de “remédio” é feito antes e depois da colheita, que se dá entre 

os meses de abril e novembro. Certamente tal prática condiciona o ambiente a vários riscos relacionados à 

contaminação do solo e dos recursos hídricos majoritariamente pelos processos de absorção, que segundo 

Lavorenti (2003) se dá quando a molécula (de determinado agrotóxico) que se encontra em solução no solo, pode 

ser absorvida pelo sistema radicular das plantas, lixiviada para camadas mais profundas do perfil do solo, atingindo 

águas subsuperficiais, ou ainda ser volatilizada. Todos esses processos ocorrem simultaneamente no solo, em 

intensidades diferentes (LAVORENTI, 2003) e de escoamento superficial que é dependente de vários fatores, 

como cobertura da bacia, sua declividade, seu sistema de drenagem, do tipo de solo, precipitação, entre outros, o 

que dificulta sua representação detalhada. Mas basicamente é resultado da água precipitada que não foi 

interceptada pela cobertura vegetal, retida sobre o terreno ou infiltrada e que, como consequência, escoa por 

caminhos de maior declividade. (TUCCI, 1998). 

Técnicas como micro-terraceamento, curvas de nível e bacias de infiltração foram implementadas na 

propriedade e segundo o administrador, tem trazido um retorno positivo à prática agrícola. 

Agrotóxicos 

A produção de café é realizada em ciclos divididos a priori em duas grandes fases: colheita e atividades de 

manutenção da lavoura. A colheita, como já citado, inicia-se no mês de abril e perdura até novembro. Entre os 

meses de dezembro a março são realizadas atividades de manutenção como: adubação, poda, roçada, aplicação de 

defensivos e outros. Neste sentido foram levantados alguns dados quanto as atividades realizadas nesses períodos. 

A adubação química é realizada duas vezes ao ano, sendo a primeira em novembro (quando do início da floração) 

e a segunda em março (quando da fase final de formação dos grãos e início da maturação), de acordo com 

informações coletadas com os produtores responsáveis pela propriedade, as aplicações de defensivos são realizadas 

para os mais variados fins, indo desde inseticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas a hormônios sintéticos para 

maturação grãos. Importa ressaltar que a utilização desses produtos químicos coincide com os períodos com maior 

incidência de chuvas, o que em última análise aumenta a probabilidade de contaminação dos corpos hídricos. 

O Decreto n° 4074/2002 dispõe sobre o registro, a classificação de agrotóxicos, seus componentes e afins, entre 

outros e dá outras providências. Com relação aos efeitos à saúde humana, os agrotóxicos foram classificados de 

acordo com o quadro 1. O critério adotado para essa classificação foi a Dosagem Letal 50, em que uma menor 

dosagem caracteriza uma maior toxicidade, variando entre as classes pouco a extremamente tóxico. 

 

Quadro 1: Classificação quanto aos efeitos à saúde humana 

Classificação Cor da Faixa Dosagem Letal 50 Dose capaz de matar um adulto 
Classe I – Extremamente Tóxico Vermelha 5mg/Kg de peso corpóreo 1 pitada/algumas gotas 

Classe II – Altamente Tóxico Amarela 5-50mg/Kg de peso corpóreo Algumas gotas/colher de chá 

Classe III – Mediamente Tóxico Azul 50-500mg/Kg de peso corpóreo 1 colher de chá/2 colheres de sopa 

Classe IV – Pouco Tóxico Verde 500-5000mg/Kg de peso corpóreo 2 colheres de sopa/1 copo 



No Sítio Panorama são aplicados em média 15 diferentes agrotóxicos por ciclo produtivo, o que evidencia o 

uso intensivo desses produtos. Os que se destacam são: Klorpan®, Verdadeiro®, Etrel® e Roundup®. No quadro 

2 estão listados os “defensivos agrícolas” utilizados na propriedade e as principais informações técnicas.  

Quadro 2: Listagem de agrotóxicos utilizados e principais informações técnicas 

Item Nome Classe Grupo Químico Classificação Toxicológica 

1 Kraft 36 EC Inseticidade acaricida de 

origem biológica 

Avermectina I - Extremamente Tóxico 

2 Folicur 200 EC Fungicida Sistêmico Triazol III - Mediamente Tóxico 

3 Ethrel Regulador de Crescimento Etileno I - Extremamente Tóxico 

4 Sanson 40 SC Herbicida Sistêmico Sulfonilereia III - Mediamente Tóxico 

5 Stron Insticidade e Acaricida 

Sistêmico 

Organofosforado I - Extremamente Tóxico 

6 Vexter Inseticida e Acaricida Organofosforado II - Altamente Tóxico 

7 Dormex Regulador de Crescimento Carbimidas I - Extremamente Tóxico 

8 Aureo Adjuvante Hidrocargonetos Alifáticos IV - Pouco Tóxico 

9 Decis 25 EC Inseticida de contrato e 

ingestão 

Piretróide I - Extremamente Tóxico 

10 Fusilade 250 EW Fungicida Sistêmico Ácido Ariloxifenoxpropiônico III - Mediamente Tóxico 

11 Agral Espalhamento Adesivo Alquil Fenol Etoxilado I - Extremamente Tóxico 

12 Opera Fungicida Sistêmico Estrobilurina e triazol II - Altamente Tóxico 

13 Verdadeiro Fungicida e Inseticida Triazol, Neonicotinóide II - Altamente Tóxico 

14 Klorpan Inseticida Organofosforado II - Altamente Tóxico 

15 Roundup Herbicida Sistêmico Glicina Subtituída III - Mediamente Tóxico 

Na figura 6, abaixo, está classificada a toxicidade dos agrotóxicos usados na fazenda Panorama. A exceção do 

Aureo®, os demais estão classificados entre mediamente e extremamente tóxico. 

 

Figura 6: Toxidade dos agrotóxicos utilizados na Fazenda Panorama – Varre-Sai 

 

Tendo em vista que a maioria dos agrotóxicos apresentam elevado grau de toxicidade, o quadro 3 remonta os 

principais sintomas oriundos da exposição a estes (MOURA, 2015 apud. MACIEL, 2011). 

Quadro 3 – Efeitos da exposição aos agrotóxicos 

Classe Grupo Químico Sintomas de intoxicação aguda Sintomas de intoxicação crônica 

Inseticidas 

Organofosforados e 

carbamatos 

- Fraquezas, cólicas abdominais 

- Vômitos 

- Espasmos musculares e 

- Convulsões 

- Efeitos neurotóxicos retardados 

- Alterações cromossomiais 

- Dermatites de contato 

Organoclorados 

- Náuseas 

- Vômitos 

Contrações Musculares 

involuntárias 

- Lesões hepáticas 

- Arritmias cardíacas 

- Lesões renais 

- Neuropatias periféricas 

Piretróides sintéticos 

- Irritações das conjuntivas 

- Espirros e excitação 

- Convulsões 
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Há de destacar que a prática da logística reversa funciona de forma satisfatória na propriedade. 

Estratégias para Mitigação de Danos Ambientais e Riscos à Saúde 

Dentre os aspectos que podem ser melhorados, e apesar da grata experiência vislumbrada, eles sempre podem, 

um uso mais consciente de agrotóxicos deve ser discutido. Talvez inserindo gradativamente uma cultura orgânica, 

diminuindo o uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, reguladores de crescimento ou aditivos sintéticos para a 

alimentação animal, substituindo-os por processos biológicos, pautada na Lei nº 10 831 que “Dispõe sobre 

agricultura orgânica e dá outras providências”. 

Há ainda, a questão do abastecimento humano que não atende às prerrogativas do Ministério da Saúde quanto 

à potabilidade, conforme disposto no artigo 24 da MS 2914 “Toda água para consumo humano, fornecida 

coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção ou cloração...as águas provenientes de manancial 

superficial devem ser submetidas a processo de filtração” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Neste sentido, 

algumas soluções são empregadas em comunidades com características semelhantes à qual se localiza o Sítio 

Panorama. A água utilizada proveniente de manancial superficial, ao que foi informado pelo administrador da 

propriedade, apresenta baixa alteração de parâmetros físico-químicos, o que necessita ser confirmado por meio 

coleta e análises de amostras da água, indica a possibilidade de instalação de filtração lenta (Figura 7). Esta 

modalidade de filtros é de eficiência comprovada na remoção de sólidos e agentes patogênicos, além de apresentar 

baixos custos de instalação e manutenção e ser de simples operação (HELLER; MURTHA, 2003).  
 

Figura 7 - Filtro Lento 

 
Com relação à desinfecção, uma proposição adequada às especificidades locais seria a implantação do sistema 

de desinfecção por clorador por difusão. Tal equipamento se destaca pela simplicidade operacional aliada à 

comprovada eficiência, mantendo o Cloro Residual Livre nas concentrações recomendadas durante a sua vida útil 

(GUERRA,2006).  

Brasil (2006) detalha que o equipamento (Figura 8) pode ser elaborado utilizando-se recipientes plásticos com 

o volume de 1 litro, são feitos dois furos de 0,6 cm de diâmetro em lados opostos a 10 cm de distância do gargalo 

do frasco. Em seguida o mesmo é preenchido com 850 g de areia lavada e 340 g de hipoclorito de cálcio em pó 

(65%). Essa mistura é suficiente para tratar a água de um reservatório de 2000 litros por um período de 

aproximadamente 30 dias (GUERRA, 2006). 



Figura 8 – Clorador por difusão 

 

CONCLUSÕES 

Após observação in loco dos vários fenômenos ligados a gestão do Sítio Panorama, foram constatadas algumas 

boas práticas de manejo e uso do solo e da água, de certo, dentro das possibilidades inseridas pela distância de 

recursos mais tecnicamente solidificados. No entanto, constatou-se que há forte dependência de insumos químicos, 

principalmente agrotóxicos. Em todas as fases do ciclo produtivo são empregados uma gama de produtos desde 

herbicidas, fungicidas, inseticidas e reguladores de crescimento. A comprovada relação destes com a degradação 

da qualidade da água e seus efeitos nocivos à saúde humana alertam para a constante necessidade de se adotarem 

práticas racionais e sustentáveis, pois o uso intensivo de pesticidas, aliados às características locais como a 

topografia e os elevados índices de precipitação, de certo são fatores de efeito sinérgico que tem potencial para 

deflagrar processos de contaminação do manancial. Esta situação agrava-se pelo fato da nascente utilizada para o 

consumo humano estar desprotegida em relação ao raio mínimo de vegetação exigido pela legislação e das 

condições da qualidade da água consumida pelos moradores locais estarem em desacordo com a Portaria MS 

2914/2011 quanto à desinfecção e filtração. 

Cabe notar que há experiências pretéritas de implementação de boas práticas no Sítio Panorama, várias técnicas 

de produção sustentável já foram inseridas na propriedade e resultam num melhor aproveitamento de recursos. Tal 

aproximação com o uso consciente dos recursos se deve a interação entre produtor e academia, a inserção de 

projetos, principalmente do Instituto Federal Fluminense, subsidia o enfoque ecodesenvolvimentista proposto 

pelos estudos desenvolvidos. Certamente, sem a participação dos produtores rurais, os projetos não passam de 

aspirações epistemológicas para a exequibilidade, que é o esperado pela ciência. Logo, assumimos a harmonização 

entre saber técnico e saber prático, como uma das diretrizes capazes de auxiliar no gerenciamento sustentável na 

produção de alimentos e bens de consumo. 
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