
            6 - Resultados e discussão    ------------------------------------------------------------------------------------    145

6.5 Relação do estado trófico do reservatório de Barra Bonita com o potencial

poluidor da bacia hidrográfica de estudo, devido às alterações antrópicas de 1990 a

2002

Com o intuito de fazer uma síntese e, concomitantemente, uma integração das

informações obtidas sobre o potencial poluidor da bacia de drenagem do reservatório de

Barra Bonita, bem como de sua relação com o estado de trofia do corpo hídrico em

questão, calculou-se o Índice de Estado Trófico (IET) para os pontos de amostragens,

utilizando dados de alguns parâmetros limnológicos de 1990 e 2002. Os valores deste

índice, uma vez espacializados na forma de mapas, puderam ser confrontados com os

mapas de potencial poluidor do uso e cobertura da terra (fontes difusas), por sub-bacias,

também referentes à 1990 e 2002 (visto que os fatores fisiográficos como pedologia,

geomorfologia, geologia, regime de chuvas e vazão não sofrem grandes alterações na

escala de tempo de 12 anos). Ainda foram utilizados nesta análise dados censitários de

densidade demográfica, indicadores principalmente das transformações no meio urbano

(fontes pontuais de poluição), onde a população costuma se concentrar. E, para se fazer

uma estimativa da contribuição da população para o processo de eutrofização do

reservatório, aplicaram-se equações conforme ARCEIVALA (1981), explicitado no

item materiais e métodos. E ainda, para verificar se as concentrações obtidas para os

parâmetros limnológicos no reservatório de Barra Bonita estão condizentes com a

legislação vigente, estes dados foram comparados com os limites estabelecidos pela

proposta atual da Resolução CONAMA número 20, para a classe 2.

6.5.1 Crescimento populacional e aumento da carga de nitrogênio e fósforo

como fontes de poluição pontual

O crescimento populacional é uma das principais causas da degradação da

qualidade da água, visto que proporcionalmente a ele, há um aumento também da

produção de resíduos líquidos, que na sua maioria são lançados in natura nos corpos

d’água. A partir do levantamento do número de habitantes de 1990 e 2002 nos

municípios com mais de 70% de sua área na bacia estudada, foi possível obter a tabela

28, na qual se observou um crescimento significativo da população neste período.

Verificou-se ainda que o crescimento populacional ocorreu na área urbana,

havendo um decréscimo do número de habitantes na área rural, mostrando que houve

neste período um êxodo rural, como ocorre em grande parte do país. O processo
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acelerado de urbanização, com a ocupação desordenada do espaço urbano também

causa problemas relacionados à água, devido ao desmatamento e ocupação de encostas,

nascentes e margens dos rios; lançamento de resíduos sólidos, óleos e graxas nos corpos

d’água e canalização inadequada de rios. Encontram-se associados aos danos ambientais

os problemas sócio-econômico-culturais como o desemprego, a marginalização, a

violência, o aumento da desigualdade social, dentre outros.

Tabela 28: Crescimento populacional de 1990 para 2002 na área de estudo.

Número de Habitantes

População 1990 2002

Crescimento
em

percentual

Urbana 2.255.150 3.254.045 44,3%

Rural 206.278 200.847 -2,6%

Total 2.461.428 3.454.892 40,3%

Fonte dos dados: SEADE, 2004.

A partir dos dados populacionais e de acordo com ARCEIVALA (1981), foi

calculada a carga aproximada de nitrogênio e fósforo produzida e lançada nos corpos

d’água da bacia estudada, pela população da bacia, nos anos de 1990 e 2002,

respectivamente (tabela 29).

Tabela 29: Carga de nitrogênio e fósforo produzidos na bacia estudada.

Carga (toneladas)
1990 2002

Nitrogênio 7.187,37 10.088,28
Fósforo 1.796,84 2.522,07

Naturalmente, os dejetos humanos possuem uma quantidade maior de nitrogênio

em relação ao fósforo, mas independente deste fato, observa-se um aumento

significativo na carga de ambos os nutrientes, principalmente nos de origem urbana, que

vêm sendo lançados nos corpos d’água da bacia em questão, atingindo o reservatório de

Barra Bonita, com destaque para os resíduos provindos dos esgotos da Região

metropolitana de São Paulo.

6.5.2 Incremento no potencial poluidor difuso das sub-bacias estudadas em

função da dinâmica do uso e cobertura da terra

A partir dos dados de uso e cobertura da terra de 1990 e 2002, estação chuvosa,

obtidos pelas imagens de satélite espacializados por sub-bacias aplicando a “Média
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Zonal”, foram obtidos os mapas do potencial poluidor destas sub-bacias com relação ao

transporte de poluentes até o reservatório de Barra Bonita (figuras 85 e 86). A partir daí

fez-se o cálculo de área para as classes obtidas em 1990 e 2002 (tabela 30).

Figuras 85 e 86: Potencial poluidor das sub-bacias estudadas no que se refere ao uso e cobertura da terra
em 1990 e 2002, respectivamente.
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Tabela 30: Área das classes de potencial poluidor das sub-bacias com relação ao uso e cobertura da terra.

Classes Área - 1990 (km2) Área - 2002 (km2)
Muito baixa 3,65 3,65
Baixa 120,58 50,27
Média 826,39 831,79
Alta 12.744,45 12.084,76
Muito alta 5.118,86 5.843,46
Drenagem 350,50 350,50
Total: 19.164,43 19.164,43

Comparando as figuras 85 e 86, atenciosamente, verifica-se que ocorreram

modificações de 1990 para 2002 (indicadas pelas setas) nas sub-bacias estudadas. A

tabela 30 confirma esta constatação, visto que os valores de área das classes para 1990 e

2002 indicam que aumentou o potencial poluidor das sub-bacias.

A hipótese de que as mudanças no uso e cobertura da terra podem estar

causando um aumento no potencial poluidor difuso das sub-bacias já foi discutida, de

forma consistente, no item 6.2.2 (tabela 14), a partir dos dados de área mais precisos do

mapa de uso e cobertura da terra de 1990 e 2002, originados diretamente da

classificação das imagens de satélite.

6.5.3 Índice de Estado Trófico (IET)

O Índice de Estado Trófico utilizado foi o de CARLSON (1974), modificado por

TOLEDO et al. (1983), para os anos de 1990 e 2002, nas estações secas e chuvosas. A

tabela 31 apresenta os resultados obtidos nesta fase do trabalho.

Primeiramente, observou-se que o nível eutrófico foi mais freqüente no ano de

2002, sendo que no período chuvoso de 2002 todos os pontos analisados apresentaram-

se no grau eutrófico. Este fato indica que o processo de eutrofização no reservatório foi

intensificado de 1990 para 2002, pela entrada de nutrientes por fontes pontuais ou

difusas. Ao se considerar os níveis de estado trófico por estações do ano, percebeu-se

que na estação chuvosa a situação de degradação tendeu a se agravar, tanto em 1990

quanto em 2002. Na época de maiores precipitações, o transporte de nutrientes da bacia

de contribuição ao reservatório, por meio do escoamento superficial, é muito maior e,

conseqüentemente, o processo de eutrofização é estimulado.
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Tabela 31: Resultado da aplicação do Índice de Estado Trófico.

 
IET médio

Compartimento Pontos 1990 Seca 1990 Chuvosa 2002 Seca 2002 Chuvosa

P 1,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

P 2,00 Mesotrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

P 3,00 Mesotrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

P 4,00 Mesotrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

P 5,00 Mesotrófico Mesotrófico Eutrófico Eutrófico

P 6,00 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Eutrófico

P 7,00 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Eutrófico

P 8,00 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Eutrófico

P 9,00 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Eutrófico

P 10,00 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Eutrófico

P 11,00 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Eutrófico

E 12,00 Mesotrófico Mesotrófico Eutrófico Eutrófico

E 13,00 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Eutrófico

T 14,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

T 15,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

T 16,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

T 17,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

T 18,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

T 19,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

T 20,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

T 21,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

T 22,00 Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico

T 23,00 Eutrófico Mesotrófico Eutrófico Eutrófico

T 24,00 Eutrófico Mesotrófico Eutrófico Eutrófico

C 25,00 Mesotrófico Dados incompletos Eutrófico Eutrófico

C 26,00 Mesotrófico Oligotrófico Eutrófico Eutrófico

C 27,00 Dados incompletos Oligotrófico Eutrófico Eutrófico

C 28,00 Dados incompletos Oligotrófico Eutrófico Eutrófico

C 29,00 Dados incompletos Oligotrófico Eutrófico Eutrófico

B 30,00 Mesotrófico Oligotrófico Eutrófico Eutrófico

Legenda Compartimento: P= “braço” do rio Piracicaba (pontos de 1 a 11), T= “braço” do rio Tietê
(pontos de 14 a 24), C= “corpo” central (pontos de 25 a 29), E= encontro dos “braços” (pontos 12 e 13) e
B= barragem (ponto 30).

A partir da tabela 31, utilizando apenas os dados de estado trófico da estação

chuvosa de 1990 e 2002 foi feita uma espacialização na forma de mapas (figuras 87 e

88), permitindo assim discutir a relação do nível trófico do reservatório de Barra Bonita

com as alterações antrópicas na sua bacia de drenagem.
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Figuras 87 e 88: Mapas do estado trófico dos pontos de amostragens no reservatório de Barra Bonita, em
1990 e 2002 respectivamente, estação chuvosa.



            6 - Resultados e Discussão    ....................................................................................................    151

Verifica-se, pois, que em 1990, no período chuvoso, os compartimentos do

reservatório de Barra Bonita apresentaram situações diferenciadas quanto ao estado

trófico. Os pontos de amostragens do “braço” do rio Tietê apresentaram-se como

eutróficos enquanto que os pontos do “braço” do rio Piracicaba apresentaram-se na sua

maioria como mesotróficos e os pontos do “corpo” central e barragem apresentaram-se

como oligotróficos. Já para o ano de 2002, também no período chuvoso, todos os pontos

de amostragens do reservatório de Barra Bonita apresentaram-se no estado eutrófico.

Em 1990, apenas o “braço” do rio Tietê se apresentou eutrófico devido à

contribuição dos esgotos domésticos (principalmente N e P) dos grandes centros

urbanos, com destaque para os resíduos da região metropolitana de São Paulo. O

“braço” do rio Piracicaba apresentou-se como mesotrófico devido à contribuição

também das fontes pontuais de poluição, porém em menor escala que no rio Tietê, mas

também devido à entrada de poluentes por fontes difusas (agricultura). O “corpo”

central e barragem do reservatório, apresentaram-se como oligotróficos. Isto se explica

pelo maior volume de água e distância das fontes de poluição pontuais e difusas, mais

uma vez comprovando a interferência dos processos de diluição e depuração na

melhoria da qualidade da água.

Por outro lado, os dados de estado trófico obtidos em 2002 mostram de forma

clara a intensificação no processo de eutrofização deste corpo hídrico no período

estudado e os resultados obtidos nos itens 6.5.1(crescimento populacional e aumento da

carga de nitrogênio e fósforo como fontes de poluição pontual) e 6.5.2 (incremento no

potencial poluidor difuso das sub-bacias estudadas em função da dinâmica do uso e

cobertura da terra) corroboram efetivamente para este pressuposto.

Vários estudos têm sido realizados nas últimas décadas, no reservatório de Barra

Bonita, contribuindo para a determinação do seu nível trófico. Em 1979, com a

finalidade de estabelecer uma tipologia dos reservatórios do Estado de São Paulo, foi

feito um estudo limnológico de 52 represas, quando foi constatado que o Reservatório

de Barra Bonita era um dos mais eutrofizados da bacia do Médio Tietê, apresentando

altos teores de nutrientes, alta condutividade e ocorrência de florescimentos de

fitoplâncton (MATSUMURA-TUNDISI et al., 1981).

Estudos realizados por CALIJURI (1988) classificaram o reservatório como um

sistema polimítico, controlado pela precipitação, vento, vazão e tempo de residência. De

acordo com estes estudos, a coluna d’água do reservatório tende a ser permanentemente

desestratificada devido à ação do vento, apresentando elevadas taxas de oxigênio
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dissolvido em toda sua profundidade. Quanto aos nutrientes, de modo geral, tanto o

fósforo como o nitrogênio são fatores determinantes do processo de degradação da

água, embora a adição de fósforo é a principal causa do processo de eutrofização.

Mais especificamente na década de 90, outras pesquisas (MATSUMURA-

TUNDISI, 1990; CALHEIROS, 1993; NOVO e BRAGA, 1995; WISNIEWSKI, 1998;

CALIJURI, 1999, entre muitas outras) obtiveram resultados demonstrando que a

eutrofização continua ocorrendo no reservatório de Barra Bonita e que medidas no

sentido de minimizá-la não têm sido tomadas para a sua bacia hidrográfica.

A intensificação do processo de eutrofização do reservatório de Barra Bonita

compromete os usos múltiplos a que este se destina. Portanto, torna-se necessário, que

haja uma articulação da sociedade, seja por meio dos comitês de bacias ou outro meio,

no sentido de se implementar Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), principalmente

nos grandes centros urbanos, a fim de minimizar a carga de nutrientes que são lançados

na água, bem como exigir dos órgãos competentes que se faça a fiscalização eficiente

dos efluentes lançados pelas indústrias, como está previsto em BRASIL (1997), além de

melhor ordenação da ocupação do território e adoção de práticas conservacionistas de

manejo da terra, visando reduzir as fontes difusas de poluição.

Para PEREIRA-FILHO (2000), a atividade humana tem um papel essencial no

que se refere à qualidade da água. Como a água doce é um recurso que não pode ser

aumentado na natureza e a sua demanda sofre um aumento expressivo com o aumento

da população e dos meios de produção, é de vital importância que o homem tenha

consciência da necessidade de um gerenciamento racional dos recursos hídricos

disponíveis.

6.5.4 Comparação das concentrações de alguns parâmetros de qualidade da

água analisados com os limites estabelecidos pelo CONAMA 20

Para verificar se as concentrações obtidas em um determinado curso d’água

podem comprometer a qualidade da água deve-se comparar os dados obtidos com os

limites estabelecidos pela Resolução número 20 do CONAMA de 1986. Esta resolução

está passando por uma revisão e atualização sobre classificação e enquadramento de

corpos de água e neste item, as concentrações dos parâmetros de qualidade da água

obtidas no presente trabalho serão comparadas com os limites estabelecidos pela nova

proposta de resolução (CONAMA 20, 2003).  Os parâmetros considerados neste estudo,
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cujos limites estão estabelecidos (CONAMA 20, 2003) são: pH, OD, P total, NO2, NO3

e Clorofila a.

Desta forma, a tabela 32 apresenta o número de eventos por estação (seca e

chuvosa) e ano (1979 a 2002) que não atenderiam aos limites estabelecidos pela nova

proposta do CONAMA 20 para a Classe 2 (em vermelho) em relação ao número total de

eventos analisados, para este período, no presente estudo. Assim sendo, verificou-se que

o parâmetro cujos valores excederam os limites estabelecidos (CONAMA 20, 2003),

com maior freqüência, foi o P total (85,13%). Observou-se para este parâmetro que até

meados da década de 90, os valores que excederam o limite estabelecido (CONAMA

20, 2003), eram mais freqüentes na estação chuvosa, fato explicado pela entrada deste

elemento pelo escoamento superficial. A partir de então, ambas as estações do ano

passaram a apresentar todos os seus eventos com valores além do limite estabelecido

(CONAMA 20, 2003), o que indica que a eutrofização do reservatório em questão vem

aumentando, considerando que o P é o seu maior indutor.

Para os parâmetros pH e OD, a porcentagem de eventos em que os valores não

se enquadraram nos limites estabelecidos (CONAMA 20, 2003) foi baixa, 10,63% para

o pH e 16,93% para o OD. No caso do NO2
- e NO3

-, não foram observados eventos,

cujos valores excederam os limites estabelecidos (CONAMA 20, 2003).

Quanto à clorofila a, verificou-se um número maior de eventos, cuja

concentração extrapolou o limite estabelecido (CONAMA 20, 2003), para este

parâmetro, na estação chuvosa de cada ano, concluindo que o aumento da clorofila a

deve estar relacionado à entrada de nutrientes por fontes difusas, assim como à

intensidade de luz, que no período chuvoso correspondente ao verão, é maior. Dos

eventos considerados 41,66% tiveram seus valores acima do limite estabelecido

(CONAMA 20, 2003), sendo que nos anos mais recentes a ocorrência destes foi maior.

Notou-se ainda que para todos os parâmetros em questão, com exceção do NO2 e

NO3
-, houve uma tendência a aumentar o número de eventos que não atenderam aos

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 20 para a Classe 2, ao longo dos anos

estudados. Este fato confirma mais uma vez a suposição de que a qualidade da água

vem sendo comprometida cada vez mais pela entrada de poluentes provindos da bacia

de contribuição do reservatório de Barra Bonita, em função do uso inadequado das

terras; da redução da cobertura vegetal; do aumento da população e, portanto, da carga

de esgotos domésticos lançada nos corpos d’água; do aumento da urbanização e

industrialização e da expansão agrícola.



 Tabela 32: Comparação dos valores dos parâmetros analisados neste estudo com os limites estabelecidos pela Proposta de atualização do CONAMA 20 para a
Classe 2.

Em vermelho: valores que não atenderam os limites estabelecidos pela nova proposta do CONAMA 20 para a Classe 2.

Ano
Ph

6 a 9
pH
%

OD
Não

inferior a
5 mg/L

OD
%

PTotal
30 µµg/L

(ambientes
lênticos)

PTotal
%

NO3

10000 µµg/L
NO3

%
NO2

1000 µµL
NO2

%
Clorofila a

30 µµg/L

Clorofila a

%

1979Seca 0/1 0 0/1 0 - - 0/1 0 0/1 0 - -
1979Chuvosa 0/1 0 0/1 0 - - 0/1 0 0/1 0 - -

1986Seca 0/1 0 0/1 0 - - 0/1 0 0/1 0 0/1 0
1987Chuvosa 0/1 0 0/1 0 - - 0/1 0 0/1 0 0/1 0

1990Seca - - - - 19/30 66,33 0/30 0 0/30 0 1/30 3,33
1990Chuvosa - - - - 19/30 66,33 0/29 0 0/30 0 4/30 13,33

1992Seca 3/27 11,11 9/29 31,03 16/22 72,72 0/21 0 0/21 0 1/7 14,28
1992Chuvosa 1/10 10,00 1/12 8,33 7/7 100 0/7 0 0/7 0 3/7 42,85

1993Seca 0/10 0 0/6 0 3/4 75 0/4 0 0/4 0 1/7 14,28
1993Chuvosa 0/9 0 0/6 0 3/3 100 0/3 0 0/3 0 4/9 44,44

1994Seca 0/3 0 - - 2/3 66,66 0/3 0 0/4 0 1/3 33,33
1994Chuvosa 0/3 0 - - 3/3 100 0/3 0 0/3 0 1/3 33,33

1995Seca 0/9 0 1/11 9,09 9/11 81,81 0/10 0 0/10 0 0/11 0
1995Chuvosa 1/10 10,00 2/11 18,18 10/11 90,90 0/10 0 0/10 0 8/11 72,72

1996Seca 0/3 0 0/3 0 - - - - - - - -
1996Chuvosa 0/3 0 0/3 0 - - - - - - - -
1998Chuvosa 0/3 0 3/3 100,00 3/3 100 0/3 0 0/3 0 2/3 66,66

1999Seca 0/12 0 1/12 8,33 12/12 100 0/12 0 0/12 0 4/12 33,33
1999Chuvosa 0/11 0 3/11 27,27 11/11 100 0/11 0 0/11 0 3/8 37,5

2000Seca 1/5 20,00 2/5 40,00 5/5 100 0/6 0 0/6 0 1/6 16,66
2000Chuvosa 1/7 14,28 0/7 0 7/7 100 0/6 0 0/7 0 2/7 28,57

2002Seca 1/30 3,33 2/30 6,66 30/30 100 0/30 0 0/30 0 28/30 93,33
2002Chuvosa 12 /30 40,00 7/30 23,33 30/30 100 0/30 0 0/30 0 26/30 86,66

Total 20/188 10,63 31/183 16,93 189/222 85,13 0/222 0 0/225 0 90/216 41,66




