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RESUMO --- Este estudo consistiu em investigar a qualidade das águas e o acelerado processo de 
eutrofização no açude Forquilha, localizado em Forquilha, Ceará, através de estudos hidrológicos e 
da quantificação das cargas pontuais e difusas de nutrientes. A metodologia implementada baseou-
se em métodos convencionais de pesquisa, atividades de campo, escritório e laboratório. Isto 
possibilitou o conhecimento das características socioambientais e hidrológicas do açude Forquilha, 
assim, como a quantidade e qualidade da água armazenada e dos possíveis agentes poluidores do 
manancial. A análise dos dados de campo e dos resultados das amostras de água indica que o açude 
se encontra eutrofizado, com água inadequada para o consumo humano. O problema foi associado 
ao impacto da pequena açudagem a montante do reservatório, à degradação ambiental decorrente 
da falta de saneamento básico, além das atividades praticas no seu entorno, como agricultura com 
métodos rústicos e uso de agrotóxicos, pastoreio extensivo na bacia hidráulica e agroextrativismo, 
sendo a pecuária o principal responsável pelas cargas difusas de nutrientes. 

ABSTRACT --- This study consisted in investigate the quality of the waters and the accelerated 
eutrofication process in the Forquilha dam, located in Forquilha, Ceara, through hydrologics studies 
and of the point and nonpoint source. The implemented methodology it based in research 
conventional methods, field activities, office and laboratory. This enabled the knowledge about   
the environmental and hydrologics characteristics of the reservoir, thus, like of the stored water 
quantity and quality and of the spring possible agents polluters. The field data analysis and of the 
results of water samples indicate that resevoir are eutroficated, with inadequate water for the human 
consumption. This problem can be associated to the impact of the small dams of process, the 
environmental degradation caused by the water multiple uses conflicts, sanitation basic and 
environmental education deficiency. Developing through rustic agrarian activities with 
agrochemicals use, extensive pasturing in the hydraulics basin and agroextractive, been the 
pasturing the main nonpoint source. 
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INTRODUÇÃO 

Os impactos negativos produzidos a partir da relação entre o homem e a natureza tendem a 

provocar sérias e até mesmo irreversíveis alterações nos ecossistemas. Podem traduzir, ainda, a 

despreocupação em garantir condições básicas e necessárias para a sobrevivência das futuras 

gerações. Como conseqüência imediata tem-se a redução da oferta de água, tanto em quantidade 

quanto em qualidade, com o comprometimento do abastecimento humano, alterações na 

biodiversidade aquática e a perda de balneabilidade. 

Na identificação e análise desses impactos, em termos de unidade de estudo e operação, a 

bacia hidrográfica é a unidade espacial de planejamento mais apropriada, por permitir o controle 

objetivo dos recursos naturais e socioeconômicos, favorecendo a integração de práticas de uso e 

manejo do solo, da água e a organização comunitária (SILVA et al., 2003).  

A adição de nutrientes inorgânicos e de matéria orgânica aumenta a fotossíntese e a respiração 

nos corpos d’água, o que se denomina de eutrofização, e é uma condição para um processamento de 

energia de alto metabolismo. Nos últimos 20 anos, o processo de eutrofização tem se acelerado em 

reservatórios brasileiros devido aos mais diversos fatores, entre eles o aumento do uso de 

fertilizantes nas bacias hidrográficas, aumento da população humana, elevado grau de urbanização 

sem tratamento de esgotos domésticos e intensificação de algumas atividades industriais que levam 

excessiva carga de fósforo, nitrogênio e matéria orgânica para essas represas. Ao mesmo tempo, o 

uso múltiplo tem se intensificado, tornando muito complexo o gerenciamento de represas e de 

bacias hidrográficas (IIE, 2000). 

O controle da eutrofização, seja de caráter preventivo ou corretivo, é, portanto, de grande 

importância e requer planejamento e gestão das atividades na bacia de drenagem com foco nas 

fontes de nutrientes, causadoras do fenômeno. O conhecimento dos efeitos das cargas de entrada 

sobre o corpo hídrico é, portanto, subsídio importante para tomada de decisão com vistas ao 

desenvolvimento sustentável da região. (Da SILVA, 2006) 

Este trabalho foi concebido com base nos dados do Inventário Ambiental do Açude Forquilha, 

elaborado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, com o apoio do 

Departamento Nacional de Combate à Seca – DNOCS, cujo principal objetivo foi a identificação 

dos fatores condicionantes da qualidade das águas armazenadas no referido açude.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Os trabalhos realizados neste estudo foram divididos em duas etapas distintas. A primeira 

etapa consistiu de coletas de dados em campo e a segunda fase foi a de integração dos dados 
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levantados, com os dados armazenados em banco de dados, através de aplicação de metodologias 

específicas, induzindo a caracterização de seus agentes naturais e antrópicos.  

Caracterização do reservatório em estudo 

A bacia hidrográfica do açude Forquilha está localizada integralmente no município de 

Forquilha, Ceará, com uma população total de 17.537 pessoas conforme o Censo Demográfico de 

2000. A área drenada do reservatório é de 190,73 km2 e encontra-se entre as coordenadas 40°06’51” 

e 40°16’01” de latitude oeste e 3°45’39” e 3°57’43” de longitude sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização e detalhe da bacia hidrográfica do açude Forquilha, Forquilha, Ceará. 

 

O açude Forquilha foi construído em 1921, dispondo de informações do monitoramento dos 

níveis de água desde 1934, e, a partir de 1998 a COGERH iniciou o monitoramento qualitativo de 

suas águas.  O quadro 1 mostra algumas características hidrológicas do  reservatório. 

Quadro 01 - Características hidrológicas do açude Forquilha, Forquilha, Ceará. 

Município: Forquilha 

Rio barrado: Riachos Oficina e Conceição 

Bacia de drenagem: 190,73 km3 

Capacidade: 50.130.000 m3 

Área da bacia hidráulica 923 ha 
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O clima da região é do tipo semiárido quente, com temperaturas anuais variando entre 27,5 a 

36,8 °C, com chuvas escassas e irregulares, tendo média pluviométrica de 679,0 mm. Os solos da 

região são classificados como Bruno Não-Cálcico (Luvissolos) e Podzólico Vermelho-Amarelo 

(Argissolos) (Embrapa, 1999). 

Metodologia aplicada 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho tomou como referência a 

proposta por Paulino et al. (2007) com alguns ajustes para atender as particularidades do referido 

reservatório. A investigação ambiental estruturou-se, então, em inspeções pontuais feitas em campo 

com o cadastro de qualificação e quantificação das cargas de poluentes das fontes de poluição 

pontual e difusa nas bacias hidráulica e de contribuição, como um todo ou a partir de registros 

indiretos da localização e extensão das entidades ambientais, como são os procedimentos de 

interpretação espacial de imagem de satélite.  

Na estruturação da base de dados espacial do açude Forquilha, o documento cartográfico de 

apoio foi a carta planialtimétrica da SUDENE/DSG de Sobral (681), em formato digital, na escala 

de 1:100.000. Utilizaram-se, também, os mapas temáticos do Estado do Ceará, no formato digital, 

da CPRM (2001) e da base digital da COGERH (shapefile), com toda a rede de drenagem 

atualizada do Estado do Ceará. A imagem utilizada foi a do satélite CBERS-2 (150/104) RGB 4-3-2 

com passagem em 14/11/2004, época em que o reservatório encontrava-se na sua capacidade 

máxima. 

O reconhecimento das condições do açude e de seu entorno foi feito pela bacia hidrográfica, e 

pela bacia hidráulica entre outubro e novembro/2007 e janeiro a fevereiro/2008. Nas incursões 

foram coletadas amostras de água e registrados alguns agentes poluidores. Os pontos de coleta 

foram o que a COGERH já vem trabalhando em campanhas anteriores, quais sejam: o ponto 01 

localizado próximo à captação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE; e os pontos 

02 e 03 representativos da área de drenagem mais a leste e a sul da captação, respectivamente -

Figura 2, e o ponto 04.  
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Figura 2 – Pontos monitorados pela COGERH e novos pontos (FORQ-01, FORQ-02 FORQ-03) 

com coleta realizada no dia 05/11/2007. 

 

Para caracterização qualitativa das águas do açude foram utilizados os seguintes parâmetros: 

pH, oxigênio dissolvido (OD), temperatura da água, condutividade elétrica da água (CE), 

salinidade, obtidos através de sonda multi-paramétrica YSI e a transparência da água obtida através 

do Disco de Secchi. Já para serem analisadas em laboratório, foram colhidas amostras de água em 

três pontos (pontos 01 a 03), avaliando-se os parâmetros: a) clorofila a, ortofosfato, nitrogênio e 

fósforo totais – para todos os pontos e em 03 profundidades para o ponto 01; b) nitrato, nitrito e 

nitrogênio amoniacal em três profundidades para o ponto 01; e c) alcalinidade por bicarbonatos, 

cálcio, cloretos, condutividade elétrica da água, cor, dureza total, ferro total, magnésio, pH, 

potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfato, turbidez, coliformes totais e termotolerantes, e 

DBO – apenas para uma amostra superficial no ponto 01.  Os procedimentos laboratoriais foram 

baseados no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA; AWWA; 

WEF, 2005).  

Foram realizados os cálculos das estimativas difusas e pontuais através da estruturação e 

calibração de um modelo matemático para vislumbrar o cenário ambiental atual do açude 

Forquilha. Obtiveram-se dados do IBGE do Censo Populacional de 2000, da Produção Pecuária e 

Agrícola Municipal, que foram atualizados com o levantamento das informações em campo, e 

tendo como base os estudos de Vollenweider (1976) – Equação 1: 
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P =     L. 103 

       V.(1+ Ks) 
             t  

(1) 

Em que: P = concentração de fósforo no corpo d’água (gP.m-3); L = carga afluente de fósforo 

(kgP.ano-1); V = volume da represa (m3); t = tempo de detenção hidráulica (ano); Ks = coeficiente 

de perda de fósforo por sedimentação (L/ano).  

A relação de Ks utilizada foi a de Salas e Martino (1991), obtida com dados experimentais de 

lagos da America Latina e do Caribe – equação 2:  

 
   KS = 2 / √t 

(2) 

Em decorrência do monitoramento implementado normalmente é conhecido o valor da 

concentração representativa de fósforo na coluna de água, necessitando calcular a carga efluente, 

sendo assim a equação 1 é rearranjada obtendo a equação 3: 

 

 

(3) 

  

Foram calculados, também, o Índice de Estado Trófico – IET, o Índice de Qualidade de Água 

– IQA e o Índice de sodicidade corrigida – RASº, sendo o IET pela aplicação do modelo de Carlson 

(1974) desenvolvido para ambientes temperados e modificado por Toledo et al. (1984), bem como 

por Lamparelli (2004) com base em dados do sudeste brasileiro; o IQA, pela aplicação de modelo 

de cálculo e critérios descritos em Brasil (2005); e a RASº, conforme descrito em Ayers & Westcot 

(1999).  

A partir disso, realizou-se a consolidação dos dados do monitoramento qualitativo, onde se 

adequou a qualidade da água do açude Forquilha aos diversos usos identificados na etapa de campo, 

através da análise estatística dos resultados obtidos em laboratório e de consulta ao banco de dados 

da COGERH.  

Para a estimativa das cargas de nutrientes utilizou-se a metodologia proposta por Paulino et 

al. (2007) para o inventário ambiental de açudes, onde se entende como área de influência aquela 

área em que o somatório das cargas pontuais e difusas de nutrientes, descontando a sedimentação e 

aplicando o coeficiente de sedimentação de Salas & Martino (1991) ao modelo Vollenweider 

(1976), iguala à concentração média de fósforo representativa do corpo hídrico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Usos e fontes de poluição no entorno do açude Forquilha e na sua bacia hidrográfica 

A população estimada das comunidades localizadas e registradas no entorno do açude 

Forquilha é de aproximadamente 351 pessoas, cujas residências não possuem nenhuma estrutura 

sanitária adequada, de acordo com o levantamento censitário 2000. Foram identificados na bacia 

hidráulica do reservatório em estudo dois balneários na margem direita, onde chegam a freqüentar 

de 1.000 a 1.500 pessoas por final de semana, principalmente na época em que o açude está com um 

volume de água maior, onde possivelmente ocorre a contaminação das águas através de esgoto 

sanitário e por contato primário (natação, banho e outros).   

A agricultura de vazante é evidente nas margens do açude, tendo como principais culturas 

feijão, milho, batata e mandioca. Há também a prática rústica de desmatamento da mata ciliar, para 

a fabricação de cerca e lenha, com a posterior queimada dos remanescentes para o preparo do solo. 

A partir disso, ocorre o plantio e a captação da água para irrigação das culturas com frequente uso 

de produtos organofosforados para combate às pragas nos cultivos de subsistência. 

A presença da atividade pecuarista extensiva nas margens do açude acontece de maneira 

uniforme em toda a região da Área de Preservação Permanente (APP). Existem muitos animais 

soltos (gado bovino), que os próprios vazanteiros levam todos os dias para dessedentar e pastar nas 

margens do açude. O DNOCS estima que os 185 vazanteiros registrados possuam cerca de 2.450 

bovinos, 36 eqüinos, 70 muares, 150 asininos, 200 ovinos, 180 caprinos, 375 suínos e 1.050 aves, 

produzindo um grande volume de dejetos nas margens do açude. 

A montante do reservatório foi detectada uma indústria de reciclagem de plásticos, abastecida 

com material vindo de regiões próximas, Sobral e Forquilha, e do Rio Grande do Norte, totalizando  

200 toneladas ao mês. O tipo de material recebido para ser manipulado é o polipropileno (PP), 

polietileno (PET) e resíduos hospitalares (recipientes de soro fisiológico e seringas) e as evidências 

apontam para a contribuição de efluentes de reciclagem para o um riacho próximo que flui para o 

reservatório em questão. Além disso, foram localizadas olarias com produção diária entre 10 e 15 

toneladas de cal, onde a madeira utilizada na combustão dos fornos das caieiras provém do 

desmatamento da vegetação nativa – Figura 3.  
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Figura 3 – Extrativismo vegetal no entorno (APP) para fabricação de cercas (A) e a montante do 

açude Forquilha para uso na mineração (B). 

 

Quantificação da carga de fósforo 

A estimativa da carga de efluentes foi feita a partir do emprego da equação 3. Para aplicar a 

referida equação é necessário conhecer o volume armazenado no açude e o tempo de residência, 

sendo apresentado na Figura 4, que vem a seguir, a evolução destas variáveis no açude Forquilha 

desde 1986. Cumpre ressaltar que a informação básica para o cálculo destas variáveis foram obtidas 

a partir do monitoramento dos níveis de água, realizado em parceria com o DNOCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Evolução do volume armazenado e do tempo de residência do açude Forquilha. 
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Admitindo o ponto FORQ-01 (barragem) como o representativo da concentração de fósforo 

no reservatório, foram realizadas amostragens em diferentes profundidades (0,3; 2,0; e 3,5 m), no 

dia 05/11/2007, em função da zona fótica, obtendo-se um valor médio da concentração de fósforo 

total no reservatório igual a 0,347 mg/L, de acordo com os laudos laboratoriais.  

Na data das coletas de amostras, em destaque, o açude Forquilha dispunha de um volume 

armazenado de 8.225.000 m³ e o tempo de residência teórico estimado para a massa de água era de 

874 dias (2,4 anos). Aplicando este valores foi obtido uma carga de 4,175 toneladas de fósforo/ano. 

Durante o período do gráfico o volume médio armazenado foi de 26.716.000 m³, que equivale a 

53,4 % da capacidade de armazenamento, e o tempo de residência médio foi de 578 dias, que 

equivale a 1,58 ano. 

Área de influência 

Tendo calculado a carga de fósforo ao reservatório buscou-se estimar a área da bacia 

hidrográfica responsável pela concentração deste nutriente na coluna de água. A estimativa desta 

área foi realizada a partir da contabilização das cargas na bacia hidrográfica até igualar ao valor da 

carga de fósforo calculada. Obteve-se, através de um modelo digital de elevação, uma área de 

influencia de 1,2 km de raio, o que equivale a 38,90 km2 ou a 4,28 vezes a área da bacia hidráulica 

do reservatório, conforme apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 – Área de Influência na produção de nutrientes para o açude Forquilha. 
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Identificação da origem das cargas de nutrientes 

A partir da definição da área de influência tornou-se possível quantificar e identificar as 

principais fontes pontuais e que influenciam na aceleração do processo de eutrofização natural, 

conforme são apresentados nos quadros 2 e 3. 

 

Quadro 2 – Estimativa das emissões de nutrientes com detalhe das fontes pontuais. 

Nitrogênio Fósforo Fontes de Nutrientes ton/ano % ton/ano % 
Difusa 3,37 86,95% 4,03 96,54% 

Esgoto Doméstico  0,51 13,05% 0,14 3,46% 
       • balneário 0,31 8,00% 0,09 2,16% 
       • restante 0,20 5,06% 0,05 1,30% Pontual 

Total Pontual 0,51 13,05% 0,14 3,46% 
Total Geral 3,877 100% 4,175 100% 

 

Quadro 3 – Estimativa das emissões de nutrientes com detalhamento das fontes difusas. 

Nitrogênio Fósforo Fontes de Nutrientes ton/ano % ton/ano % 
Pecuária 2,66 68,60% 3,55 84,94% 
Agricultura 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Solos Agricultáveis 0,71 18,35% 0,48 11,60% 

Difusa 

Total Difusa 3,37 86,95% 4,03 96,54% 
Pontual 0,51 13,05% 0,14 3,46% 

Total Geral 3,877 100% 4,175 100% 
 

Carga máxima de fósforo permitida 

Entre os principais usos tem-se o consumo humano, para o qual, segundo Von Sperling 

(1996), o nível de eutrofização tolerável é o mesotrófico, podendo então considerar como permitida 

a concentração de fósforo total igual a 0,05 mg/L. Realizando o mesmo cálculo empregado para a 

quantificação da carga de fósforo, mas empregando a concentração de 0,05 mg/L, é obtido uma 

carga de fósforo equivalente a 0,705 ton P/ano que seria a carga de fósforo máxima permitida. 

Portanto, o reservatório estaria recebendo uma carga de fósforo, aproximadamente, seis vezes o 

valor permitido.  

Qualidade da água para abastecimento público 

O IQA é um índice que trabalha com vários parâmetros e que fornece indicações do tipo de 

tratamento que será necessário para tornar potável a água bruta. O cálculo do IQA foi realizado a 

partir dos parâmetros: coliformes termotolerantes (CF); pH; demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO); nitrogênio total (NT); fósforo total (PT); temperatura (TEMP); turbidez (UNT); sólidos 
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dissolvidos totais (ST); e oxigênio dissolvido (OD). A partir deste cálculo, o ponto 01 do açude foi 

classificado como apresentando águas de qualidade ruim, ou seja, o açude apresenta importantes 

restrições aos usos resultantes das ações antrópicas na bacia hidrográfica, que vem alterando 

demasiadamente os valores dos parâmetros avaliados. 

Observou-se, também, que existe uma grande correlação entre as concentrações dos 

parâmetros analisados com o volume armazenado no reservatório em questão, já que associada a 

degradação da qualidade das águas houve uma considerável redução de afluência de águas ao 

reservatório, resultante construção de pequenos açudes a montante.  

De acordo com as classes estabelecidas pelo CONAMA, através da Resolução 357/2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos d’água, as águas do açude Forquilha poderiam ser 

classificadas como de CLASSE 4, exceto pela presença de espuma. Assim, pelo que designa a 

legislação pertinente, estas águas poderiam ser destinadas somente à navegação e à harmonia 

paisagística. 

As espumas encontradas nas margens do açude Forquilha são causadas por saponáceos e 

sulfactantes, provenientes de esgotos domésticos, lavagens de roupa e da indústria de reciclagem. 

Apesar de grande parte de esses produtos ser biodegradável, não se decompõem devido à baixa 

concentração de oxigênio na água. Mas, quando há movimentação das águas, através dos ventos 

e/ou da incidência das chuvas, as águas se oxigenam e blocos de espumas se formam - Figura 6.  

 
Figura 6 – Espuma encontrada nas margens do açude Forquilha, provavelmente causadas pelos 

efluentes de lavagens de roupa e da indústria de reciclagem. 

Qualidade da água para irrigação 

 As águas do açude Forquilha, segundo a classificação do U.S. Salinity Laboratory Staff e 

pelos valores de condutividade elétrica da água e pelo cálculo da razão de adsorção por sódio 

corrigida (RASº), o ponto 01 foi classificado como C2S1, ou seja, com médio perigo de salinização 

e baixo perigo de alcalinização ou sodificação.  
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Eutrofização 

 O açude Forquilha, como a imensa maioria dos açudes localizados no semiárido, sofre com a 

eutrofização, que é um processo intimamente relacionado com o aporte de nutrientes e que pode ser 

agravado com a incapacidade do açude em renovar a sua massa de água. Os resultados do cálculo 

do Índice de Estado Trófico indicam que o açude Forquilha encontra-se eutrofizado para o 

parâmetro Clorofila a e de hipereutrofizado quando se analisa o fósforo total. 

Os resultados obtidos indicam, admitindo a hipótese de que o fósforo é o nutriente limitante 

no processo de eutrofização, que as cargas difusas são as principais causas das cargas deste 

nutriente para o reservatório, acelerando o processo de eutrofização, sendo a pecuária extensiva à 

fonte difusa mais expressiva no local. Tal atividade contribui tanto para a impermeabilização do 

solo e para o enriquecimento dos nutrientes no corpo hídrico. 

Influência dos usos múltiplos na deterioração da qualidade de água 

O aumento de substâncias eutrofizantes provocado pela agricultura ocorre pelo transporte de 

insumos químicos à base de nitrogênio e fósforo, associados ao grande volume de detritos animais 

para os riachos e lagos, devido à ação das chuvas. O nitrogênio e, principalmente, o fósforo são 

extremamente importantes como elementos eutrofizantes, pois os fosfatos e alguns compostos 

nitrogenados favorecem grandemente a proliferação de algas e outros microrganismos aquáticos.  

Com os resultados das análises, de fósforo e dos sulfactantes, foi elaborado um mapa para 

visualizar o comportamento espacial destes parâmetros na bacia hidráulica do açude Forquilha, 

procurando correlacionar com os pontos de uso de agrotóxicos e de adubação orgânica pelos 

vazanteiros.  Com relação ao fósforo, os níveis mais altos estão correlacionados com a influência 

dos usos na margem direita, onde há maior concentração de vazanteiros que utilizam agrotóxicos 

organofosforados associados à adubação orgânica com esterco bovino. No entanto, não foi possível 

averiguar as principais fontes contribuintes de sulfactantes, para o açude Forquilha, com somente 

uma coleta de campo - Figura 7. 
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Figura 7 – Distribuição espacial dos sulfactantes e do fósforo no açude Forquilha. 

CONCLUSÕES  

Pelos resultados obtidos observa-se que o grande responsável pelas cargas de nutrientes são 

as fontes difusas, em especial a pecuária praticada no entorno da bacia hidráulica do açude, que é 

responsável por 68,6% da carga de nitrogênio e 84,94 % da carga de fósforo, sendo, portanto, 

recomendada a retirada deste rebanho.  

Em decorrência das condições do reservatório, tanto ambientais, quanto construtivas, o 

mesmo sempre estará submetido a um tempo de residência relativamente alto, em média 1,58 ano, 

que sempre será um fator que oferecerá resistência à renovação da massa de água do reservatório, o 

que contribui para a deterioração da qualidade da água. 

Em linhas gerais, é recomendável a adoção de medidas de curto, médio e longo prazo, com o 

objetivo de melhorar de uma forma sustentável a qualidade das águas do açude Forquilha. Entre 

outras possíveis, estas medidas devem contemplar: a) a retirada do rebanho bovino das margens do 

açude; b) a adoção de práticas de conservação do solo na bacia hidrográfica e no entorno, c) o 

incentivo à prática da agricultura orgânica pelos pequenos agricultores, minimizando o uso de 

agrotóxicos; d) a recuperação da vegetação ciliar, na Área Preservação Permanente (APP) e ao 
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longo dos principais afluentes; e) a conscientização ambiental da população local por intermédio da 

educação.  
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