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RESUMO 

CARMO, C. F. (2000). Aporte de nutrientes, nitrogênio e fósforo, e sua relação com 
os impactos antropogênicos em um lago urbano, s·ão .Paufo, s·.P, BrasiL s·ão 
Carlos, 2000. 138p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo. 

O Lago das Garças (23° 39'S, 46° 37'W) está situado dentro da área do 
Parque Estadual" das Fontes do ipiranga, cidade de s·ão f>aufo (SJ>".). Com o objeüvo 
de identificar as principais fontes de aporte de nutrientes (nitrogênio e fósforo) e a 
quantificação das cargas do entorno do corpo dságua, o lago foi dividido em dois 
compartimentos. Foram realizadas amostragens mensais de janeiro de 1997 a junho 
de 1998, em dez estações de coleta. Foram feitas medidas de temperatura, pH, 
condutividade elétrica e concentrações de fósforo total, nitrogênio total, amônio, 
clorofila a, material em suspensão total, oxigênio dissolvido, em cinco profundidades 
no lago. Nos afluentes foram detetminadas as concentrações de nitrogênio total e 
fósforo totaL Os perfís obtidos na coluna d'-água em conjunto com os dados 
climatológicos e morfométricos do lago, indicaram que o aquecimento térmico pela 
radiação solar e a profundidade do sistema foram as principais funções de força nos 
processos de estratificação térmica e química. No período de estudo, as cargas de 
entrada no reservatório, foram de 6.5f9. Kg de fósforo e '37~ i 5-6 .l(g de nftrogênio, 
sendo que os afluentes representaram 99% e 34% da carga total de fósforo e 
nitrogênio, respectivamente. A eficiência de retenção do Lago das Garças foi de 
61 % para o fósforo total e 85 % para o nitrogênio total. Em relação a trofia o lago 
foi classifícado como eutrófico em todo o período de estudo. Através de equação 
matemática baseada na carga anual de fósforo, tempo de residência e profLmdidade 
média, foi possível estimar as concentrações de fósforo no reservatório, além de 
fazer sirnulações na redução das cargas. Considerando que a carga média de fósforo 
total foi de 4.8.9i mg.m·2·ano·-t, a simufação matemática indicou que reduções 
superiores a 90% da carga (valores máximos de 300 mg.m·2.ano-1

) alterariam o nível 
de trofia no sistema para oligotrófico/mesotrófico. 

Palavras-chave: fósforo, nitrogênio, carga, eutrofização, lago urbano, simulação 
ecológica. 
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ABSTRACT 

CARMO, C. F. (2000). Load of nutrients, nitrogen and phosphorus, and its 
refationship with the impacts anthropogenic in an urban fake, São .Pau[o, S.P, 
Brazil. São Carlos, 2000.138 p. Dissertação (Mestrado)- Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

The Lago das Garças (23° 39'S, 46° 37'W) is located in Parque Estadual das 
Fontes do ipi"ranga, Sâo .Paufo city (S.P.). in order to identicy the main sources of 
nutrients (nitrogen and phosphorus) and to quantify of the nutrient loads of its 
tributaries, the lake was divided in two compartments. Water sample were collected 
monthly from January 1997 to June 1998, in ten sampling station. Measurements of 
temperature, pH and efectric conductivity and concentrations of totaf phosphorus, 
total nitrogen, ammonium, chlorophyll a,suspended solids, dissolved oxigen, were 
done in five depth of in the lake. ln each tributarys it was established only one 
sampling station where it was measured the concentration of total phosphorus and 
nitrogen. 'the profífes obtained in tne water cofumn, associated with the 
climatological data and morphological features o f the lake, showed that the therma I 
heating by the solar irradiation and depth of the system were the main force 
functions in the processes o f thermal and chemical stratification. In the period study, 
the entrance loads into the Iake were o f 6,519 Kg o f pnosphorus and 31, f 56 Kg o f 
nitrogen. The tributaries represented 99% and 34% of the total load of phosphorus 
and nitrogen, respectively. The retentíon efficiency o f the Lago das Garças was 61% 
for total phosphorus and 85% for total nitrogen. In relation to the trophic status, this 
lake was cfassified as eutrophic afl over the studied time. Using a mathematicai 
equation based on the annualload of phosphorus, residence time and medi um depth, 
it was possible to evaluate the phosphorus concentration in the lake and also to vericy 
the effect of the redution of the loads. Considering that average load of total 
phosphorus was of 4.89f mg.m-2.year"1

, the mathematicaf modei indicated there 
more than 90% ofthe load ( maximum 300 mg.m-2.year"1

) shoulcl be recluced, to alter 
the trophic status in the system for oligotrophic/mesotrophic. 

Word-key: phosphorus, nitrogen, load, eutrophication, urban lake, ecological 
simulation. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 - A eutrofização, suas causas e conseqüências: 

O rápido crescimento populacional humano tem aumentado muito a demanda 

por água, quer seja para as suas necessidades básicas (abastecimento), quer seja para 

outros fins, como atividades industriais, agrícolas, lazer, etc. Em contrapartida, o 

aumento da população associada ao desenvolvimento urbano e da agricultura tem 

gerado em grande escala, resíduos que são despejados nos ambientes aquáticos 

(Havens et ai, 1996 ). 

Segundo Moss (1998), existe um consenso de que lagos tornam-se mais 

produtivos quando acumulam nutrientes no decorrer do tempo. Este processo é 

chamado "eutrofização natural" e provavelmente acontece muito raramente de forma 

lenta e gradual. 

Embora exista controvérsia na definição de eutrofização dos lagos, baseada 

numa série de condições sinergísticas relacionadas com a produtividade crescente, o 

consenso entre os limnologistas é a que a eutrofização é conseqüência de aumento 

nas taxas de crescimento da biota dos lagos. O aumento da produtividade é acelerado 

em relação a intensidade que poderia ocorrer se o sistema não tivesse sido perturbado 

( Wetzel, 1993 ). 



Introdução 

A introdução de material particulado, nutrientes e outros contaminantes tem 

acelerado o processo de eutrofização em diversos corpos d'água. O desenvolvimento 

do processo natural pode levar milhares de anos. Contudo, em algwnas décadas o 

processo artificial, ou seja, provocado pela ação antrópica manifesta-se. 

A "eutrofização a11ificial" dos lagos criou alguns problemas de difícil 

compatibilização em áreas próximas a regiões metropolitanas. Fertilizantes 

inorgânicos, provenientes do despejo das cidades após introdução nos lagos, levam a 

um aumento da produção primária e talvez também da produção de peixes. Porém a 

composição da biota pode alterar-se de maneira imprevisível, por exemplo através da 

liberação de toxinas por algumas espécies de algas e geração de aiguns problemas 

para a população humana ( Odum, 1983 ). 

A principal causa da eutrofização em ecossistemas aquáticos é o aporte e a 

acumulação de nitrogênio e fósforo, resultando no aumento da produtividade e em 

alterações significativas na estrutura e funcionamento do sistema. Parte desses 

nutrientes ficam imobilizados no sedimento e podem assegurar altas taxas de 

produção em muitos lagos, mesmo após a adoção de programas de redução das 

cargas desses elementos no ambiente . 

Segundo Van Huet ( 1992 ), o fósforo pode ser considerado o nutriente 

limitante em ecossistemas aquáticos. É importante na determinação do nível trófico 

do ambiente e a principal variável a ser considerada em qualquer programa de 

recuperação ambiental 

Embora necessário em pequenas quantidades, o fósforo é considerado 

nutriente limitante para crescimento do fitoplâncton. Esse elemento apresenta 

reduzida abundância geoquímica em muitas bacias de drenagem e como não 
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apresenta fase gasosa nem tem origem biológica, como na fixação do nitrogênio, é 

limitante nos ambientes aquáticos e em uma grande maioria de solos (Goldman & 

Horne, 1993). 

Segundo Santos ( 1996 ), o aporte de fósforo para os rios, lagos e represas ...; 

vem aumentando consideravelmente nos últimos tempos, em conseqüência do uso 

freqüente de produtos fosforados pelo homem, da recuperação ineficaz do fósforo 

nos insumos (agrícolas e industriais) e em produtos de uso doméstico e no 

lançamento de esgotos no meio aquático. 

Em um corpo d'água, o aporte de fósforo segue três caminhos: uma pat1e é 

assimilada, outra abandona o sistema pelos emissários e o restante pode ser 

precipitado no sedimento. Segundo Wetzel ( 1993 ), para estudos de produtividade, é 

mais relevante trabalhar com concentrações de fósforo total, devido à assimilação em 

excesso da forma dissolvida do elemento por algumas algas, conhecido como 

"consumo em excesso", que torna suficiente a manutenção do desenvolvimento do 

fitoplâncton em períodos de baixa concentração de fósforo dissolvido no corpo 

d'água. 

O nitrogênio é fundamental nos processos de síntese de proteínas, o que já 

justifica a importância de sua avaliação. Seu ciclo consiste num balanço entre 

entradas e saídas do elemento nos sistema aquát ico, que envolve a precipitação, a 

deposição seca, a fixação (biológica e industrial) e a drenagem superficial e 

subterrânea ( formas de entrada); os efluentes, a desnitrificação com liberação de N 

para a atmosfera e a sedimentação de compostos nitrogenados constituem as perdas. 

O elemento nitrogênio é um dos contaminantes mais comuns em águas 

subterrâneas e corpos d'água, originando-se principalmente da agricultura e da 
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deposição de dejetos humanos e de animais (Heaton, 1986 apud De Simone & 

Howes, 1998 ). 

Os impactos ambientais pelo enriquecimento e contaminação através de 

compostos nitrogenados, principalmente em corpos d'água, relacionam-se a um 

incremento na produtividade da vegetação aquática, fitoplâncton e macroalgas. 

Segundo Margalef ( 1983), a distribuição do nitrogênio em um lago é muito 

dinâmica. A partir do momento em que os lagos se tornam mais produtivos devido à 

sobrecarga de nutrientes, a assimilação pode reduzir as concentrações dos compostos 

nitrogenados na zona trofogênica ou até esgotá-los. Nesse momento, organismos 

com capacidade de fixação do nitrogênio podem tomar-se dominantes. 

Henry et ai. ( 1993 ) realizaram um levantamento do transporte especifico de 

material particulado e dissolvido em tributários formadores da Represa de Jurwnirim, 

caracterizando a represa com relação a retenção ou exportação dos mesmos. 

Enfatizaram, na época, a ausência de trabalhos nacionais sobre o balanço de material 

particulado, N e P total para reservatórios, envolvendo sua introdução (via tributário) 

e remoção àjusante da barragem. 

Barbosa et ai. ( 1998 ), em estudo sobre o balanço de nitrogênio e fósforo no 

Reservatório da Pampulha ( Minas Gerais ), quantificaram a carga de nutrientes dos 

principais tributários e sugeriram que o controle das emissões destes elementos nos 

afluentes, levaria a uma redução significativa na concentração desses nutrientes no 

corpo d'água, sendo prioridade em programas de recuperação do ambiente em 

estudo. 

A urbanização e o desenvolvimento tecnológico têm aumentado os impactos 

no meio ambiente. Uma grande quantidade de energia e poluentes são lançados nos 
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ecossistemas aquáticos, provocando uma aceleração no processo _de eutrofização 

alterando a estrutura da comunidade do ambiente. 

Segundo Barica ( 1990 ), a eutrofização de lagos da Europa e América do 

Norte têm crescido rapidamente nas últimas décadas, devido a crescente mbanização 

e conseqüente awnento dos despejos de nutrientes. O processo de eutrofização está 

diretamente relacionado com a "adição" antrópica de nutrientes, principalmente 

nitrogênio e fósforo, nos corpos d'água. 

Para J0rgensen ( 1986 ), os ecossistemas são extremamente complexos, sendo 

que devemos tentar entender e prever os efeitos ambientais que a introdução de 

contaminantes pode causar. Nesse contexto, o desenvolvimento de modelos 

ecológicos, como ferramenta para esse tipo de análise, é necessário. 

Os esforços para modelagem de sistemas aquáticos se iniciaram, há algumas 

décadas atrás, sendo reconhecida a contribuição do modelo de aporte de carga 

proposto por Vollenweider ( 1975, 1976 ). Inicialmente, a proposta de avaliar o nivel 

de trofia do lago considerou o aporte de fósforo e a profundidade média. 

Posteriormente, Vollenweider (1982) apud Salas (1983) acrescentou o tempo 

de retenção da água do lago, resultando em um melhor ajuste para seu modelo. Nessa 

proposta considerou-se que as concentrações de fósforo na água são indicadoras da 

condição de trofia do ambiente e que o estado trófico modifica-se em função do 

tempo de residência, profundidade média e da carga de fósforo que é introduzida no 

reservatório. 

Modelos ecológicos são usados em testes de hipóteses científicas, simulando 

reações dos sistemas, que podem ser comparadas às observações. 
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J0rgensen ( 1986 ) considera que o requisito básico na elaboração de um 

modelo de eutrofização é a determinação do balanço de nutrientes. 

A elaboração de modelos de simulação é feita através de processamento em 

computador, baseados em dados empíricos e observações, com a finalidade de 

diminuir sua complexidade sem comprometer sua capacidade de previsão. 

Atualmente, com o recurso dos computadores, surgiram os modelos que simulam 

diversas variáveis ao mesmo tempo, chamados estruturais. Descrevem a resposta do 

lago às cargas internas e externas de nutrientes, incluindo a hidrodinâmica do 

ambiente. 

No Brasil, Toledo Jr. et ai (1983) propuseram adaptações nos índices de 

estado trófico para lagos e reservatórios da região tropical levando em consideração 

os coeficientes de sedimentação e a introdução de ponderação no índice, em função 

do comportamento das variáveis. 

Salas (1983) utilizou dados de 09 corpos d'água dos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e do Distrito Federal, além de outros sistemas da América Latina para 

adaptação das metodologias de avaliação dos processos de eutrofização. 

De acordo com Salas & Martino ( 1990), o emprego de modelos matemáticos 

permite predizer os impactos na qualidade da água devidos as alterações das 

atividades na bacia e desta forma estabelecer as prioridades de manejo em função do 

uso desejado dos recursos hídricos. 

Segundo Tundisi ( 1990), nos esforços de modelagem de reservatórios 

tropicais e subtropicais é necessário levar em consideração as seguintes 

características: morfometria e compartimentos, tempo de retenção, ciclo hidrológico, 

estratificação térmica, biomassa das plantas aquáticas e sua decomposição , funções 
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de força (velocidade e direção da corrente), transporte de material suspenso, áreas 

alagadas e o efeito operacional (regulagem do vazão). 

Kao et al ( 1998 ) testaram um modelo estmtural através do programa 

computacional WASP5 (Water-quality Analysis Simulation Program) elaborado pela 

EPA-US (Environmental Protection Agency - United States) e concluíram que 

agrega a variação espacial e temporal, com resultados que auxiliam nas propostas de 

ações estratégicas do controle da qualidade de água. 

Jin et ai ( 1998 ) examinaram a possível aceleração do processo de 

eutrofização do Lago Okeechobee - Florida - USA, através de modelos baseados no 

apot1e de cargas de nutrientes. Os autores consideram que as simulações de 

eutrofização podem conduzir à determinação do tempo de resposta do lago a uma 

eventual redução da carga de nutrientes. 

Pião ( 1995 ), adaptou o modelo de carga de nutrientes para o fósforo 

proposto por Vollenweider ( 1968 ) e modificado por Chapra ( 1979 ) para o Braço 

do Ribeirão dos Carrapatos dentro do reservatório de Jurumirim, obtendo w11 bom 

ajuste para três dos cinco compartimentos estudados. Na simulação de duas situações 

distintas: 1) aumento de 100% na concentração de nutrientes ( N e P ) e 2) 

diminuição de 100% nas suas concentrações. Nesse estudo, na primeira simulação 

identificaram-se os compartimentos mais afetados e, através da segunda, avaliou-se o 

impacto no reservatório, em função da estimativa da concentração desses nutrientes. 

Na proposição de ações mitigadoras de processos de eutrofização, diversos 

fatores devem ser levados em consideração de fonna a garantir o sucesso do 

trabalho. Entre elas, pode-se destacar os nutrientes potencialmente estocados no 
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sedimento, que podem suprir teores de nutrientes na coluna d'água por longos 

períodos. 

Kleeberg & Kozerski ( 1997) avaliaram que executado um programa de 

redução na carga de nutrientes, a ressuspensão de fósforo do sedimento no Lago 

Grober Muggelsee (Alemanha) seria um obstáculo decisivo na recuperação do 

mesmo. Para esses pesquisadores considerando-se o investimento elevado na 

execução de ações mitigadoras, uma decisão deveria ser tomada, ou se promovia 

uma dragagem ou aguardava-se entre 11 a 16 anos para que as condições 

limnológicas melhorassem em função da redução da concentração de fósforo na 

água. 

Makarewicz & Bertram ( 1991 ) notaram evidências do processo de 

recuperação do Lago Erie nos Estados Unidos. Na década de 70, o processo de 

eutrofização era considerado em estágio irreversfvel. A proposta de ação para 

restauração baseou-se na redução do aporte de fósforo e após alguns anos, 

concluíram que a qualidade da água no ecossistema pelágico teve recuperação 

satisfatória. Entretanto, a diversidade do fitoplâncton, zooplâncton e da ictiofauna 

sofreram modificações significativas. 

Pelo exposto, estudos quantitativos de aporte de nutrientes associados às 

características morfométricas em ecossistemas aquáticos são pré-requisitos na 

elaboração de modelos ecológicos. Tais estudo auxiliam na avaliação de impactos 

antropogênicos; na seleção de tecnologia para solução de problemas específicos 

(presença de toxinas liberadas por algas, odores fétidos entre outros), na elin1inação 

de fontes de poluição, setv indo como ferramenta na elaboração de propostas para o 

manejo do sistema. 
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O presente estudo visa responder, dentro das limitações da metodologia e 

pela obtenção de dados exclusivamente de campo, às seguintes hipóteses de 

referência: 

( 1) O aporte de nutrientes no lago apresenta um gradiente de concentração em 

função de variações sazonais; 

(2) Corpos d'água em processo de eutrofização funcionam como importadores de 

nutrientes, armazenando uma carga potencial interna. 
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OBJETIVOS 

2.1- Geral 

Adaptação de modelo matemático que descreve os processos de eutrofização, 

baseado no aporte e concentração de fósforo em corpos d'água, para uso em 

simulações. 

2.2- Específicos 

• A valia r a carga de nutrientes introduzida por fontes pontuais. 

• Determinar os aportes totais de nutrientes, nitrogênio e fósforo, e as respectivas 

cargas do entorno do reservatório. 

• Identificar e quantificar as principais fontes poluidoras do sistema. 

• Determinar o balanço de massa de fósforo e nitrogênio, através de estimativas de 

exportação e ou importação desses nutrientes, 

• Simular a redução das cargas e recuperação do sistema em estudo. 

• Propor ações mitigadoras para recuperação do ambiente. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 - Área de estudo 

O Lago das Garças localiza-se dentro do Parque Estadual das Fontes do 

Ipiranga, que constitui uma das ultimas áreas remanescentes de Mata Atlântica no 

município de São Paulo (FIGURA -O I ). 

Em termos de América Latina, o parque com altitudes de 770 a 850 m 

constitui a maior área de preservação ambiental em perímetro urbano com 549,31 ha 

de área total (Sant'Anna et ai, 1989; Moura, 1996 ). 

O clima da região onde o lago se encontra é do tipo Cwb do Sistema 

Internacional de Koppen, isto é, mesotérmico de inverno seco, com temperatura 

média anual de 19 °C, com precipitação anual de 1400 mm e ventos predominantes 

no sentido SE. 

O solo da região classifica-se como latossolo vermelho- amarelo fase rasa 

( Struffaldi-De-Vuono, 1985; Ramirez, 1996). O lago apresenta, na margem direita, 

remanescentes da floresta tropical pluvial em estádio de sucessão da formação 

florestal climáxima da encosta atlântica, na qual não há predomínio de qualquer 

tàmília. Cada espécie tem importância reduzida e, consequentemente, com alto 

índice de diversidade (Struffaldi-De-Vuono, 1 985). 
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Nas demais margens, ocorrem estreitas faixas com gramíneas separando 

estradas e edificações públicas. Sant'Anna et ai. (1989,1993) avaliaram as condições 

limnológicas do Lago das Garças, entre outubro de 1982 a dezembro de 1983 e maio 

de 1991 a maio de 1992, e concluíram que: (I) as condições fisicas (pH, 

condutividade) e qulmicas (concentração de nutrientes) do lago indicavam, no 

período em estudo, ser um ambiente "perturbado"; (2) a dominância da ordem 

Chlorococcales e a presença de Microcystis eram indicativas do estado eutrófico do 

lago. 

Segundo Ramirez (1996), a Eiclllwmia crassipes (Mort.) Solms e Pistia sp 

são as principais espécies de macrófitas flutuantes presentes no lago, sendo a sua 

dispersão na superficie do reservatório, função da velocidade, duração e intensidade 

do vento. 

12 
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FIGURA- OI: Mapa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, com a localização 
do Lago das Garças ( ehtborado pela seção de UrbaniZação e 
Paisagismo do Instituto de Botânica). 
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3.1.1 - Morfometria do reservatório 

Primeiramente um mapa batimétrico do reservatório foi elaborado, através de 

medições da profundidade de 5 em 5 metros em transectos eqi.iidistantes de 40 

metros no sentido do comprimento máximo do reservatório, no período de 02 a 

18/04/97, permitindo caracterizar a topografia do flmdo do lago. Os dados foram 

analisados através sistema computacional Surfer 6,0. 

A seguir, as variações na profundidade (máxima e média), área e volume do 

corpo d'água foram calculadas. 

3.2 - Periodicidade de coleta 

As coletas de amostras de água foram realizadas mensalmente, durante o 

período de dezoito meses (janeiro/97 - junho/98). 

Um estudo prévio realizado através da análise das concentrações de fósforo 

total na sub-superficie da água em 1 O pontos distribuídos no reservatório, mostrou 

que o lago apresenta dois compartimentos que podem ser considerados diferentes 

(FIGURA - 02). 

Para caracterização do lago, foram selecionadas duas estações de coleta para 

análise do perfil vertical, sendo uma no compartimento 1, denominada como estação 

P - local correspondente a Zn1óx. (com amostragens na sub-superflcie, a 1 metro, 2 

metros, 3 metros e no fundo) e outra no compartimento li, denominada estação L 

(com amostragens na sub-superftcie e no fundo) (FIGURA - 03). 

As amostras de água foram coletadas em cada uma das profundidade com 

tréplicas para a análise dos nutrientes totais (N e P) e com réplicas para as formas 
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1 • 2 • compartimento I 

compartimento 11 

1 - 5 pontos de cole1a 
(sedimento) 

3 

CD 
Norte 

Escala (m) 

100 

FIGURA- 02: Lago das Garças (São Paulo - S. P.) com a divisão dos 
compartimentos e localização dos pontos de amostragem de 
sedimento 
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dissolvidas, através de um amostrador do tipo Kemmerer de diâmetro 13 em e 

capacidade para 1 litro. Foram armazenadas em garrafas plásticas e congeladas, até o 

momento da análise. 

Para estimativa do balanço de nitrogênio e fósforo total, foram estudadas 

todas as fontes pontuais do entorno do reservatório num total de sete pontos que 

passarão a ser identificados como entradas e numeradas de O 1 até 07 e um ponto de 

remoção que será identificado como saída (FIGURA- 03). 

As amostras nos pontos de entrada e saída forain coletadas diretamente em 

garrafas plásticas em tréplicas e congeladas até o momento da análise. Nesses 

mesmos pontos, foram executadas as medidas de vazão para cálculo das cargas. 
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estnção - P 
snída 
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entrndn 04 
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FIGURA- 03: Lago das Garças (São Paulo - S.P.), localização das duas estações de 

coleta, das sete entradas pontuais do entorno do reservatório e da 
saída. 
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3.3 - Precipitação 

No período entre janeiro/97 a junho/98 foram coletadas amostras de água da 

chuva, utilizando-se um funil, com 30 em de diâmetro, acoplado a uma garrafa 

plástica e envolto em uma tela grossa para proteção contra insetos e detritos vegetais. 

A amostragem ficou limitada à captação de um volume mini mo de 100 ml 

necessários para realização das anaJises químicas e fisicas. 

O equipamento foi instalado próximo ao reservatório antes do inicio da chuva 

e retirado ao término. As análises de pH, condutividade e alcalinidade foram 

execütadas em laboratório imediatamente após a coleta e, uma alíquota foi congelada 

para posterior análise de nutrientes (nitrogênio e fósforo). 

Segundo Lewis & Grant ( 1978), pode-se considerar, para estudos de balanço 

de massa, que a precipitação pode apresentar três frações: 

( 1) o material dissolvido na água da chuva; 

(2) o material solúvel pela deposição seca e 

(3) material particulado da precipitação e deposição seca. 

Neste trabalho, considerou-se apenas a fração 1, não tendo sido ef~tuadas 

medidas de deposição seca. 

A carga de nitrogênio ( kg N-NT) e fósforo ( kg P-PT) através da precipitação 

úmida foi estimada de duas formas: calculando-se o volume mensal de água captada 

segundo Tubelis & Nascimento ( 1987) multiplicando-se pela concentração de 

nutrientes na água da chuva e, uma estimativa anual segundo J0-rgensen (1986). 
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3.4- Variáveis climatológicas 

Os dados de precipitação (mm), direção e velocidade (kmlh) vento e 

temperatura média do ar (°C) foram fornecidos pela Estação Meteorológica do 

Observatório "Aiexander Postoiev", do Instituto Astronômico e Geofisico da 

Universidade de São Paulo situado a aproximadamente 200m do local de estudo. 

3.5- Variáveis físicas e químicas da água e do sedimento 

As determinações das variáveis selecionadas seguiram as metodologias 

apresentadas no Standard Methods (APHA, 1985). 

3.5.1 -Temperatura da água 

O perfil térmico da coluna d'água (°C), nas estações P e L, foi obtido após 

medidas de temperatura a cada 10 em, utilizando-se termistor digital portátil da 

marca FAC - modelo 400. 

3.5.2 - Trans(>arência 

A transparência ( m ) foi estimada através da leitura do desaparecimento 

visual de disco de Secchi com 20 em de diâmetro. (Poole & Atkins, 1929). 
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3.5.3 - Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica (~S.cm- 1 ) foi determinada através do método 

eletrométrico, por meio de um condutivímetro digital marca Digimed - modelo CD-

21 P, corrigida para uma temperatura de 25 °C (Golterman et ai, 1978). 

3.5.4 - Turbidez 

As determinações de turbidez foram efetuadas através do método 

nefelométrico (UTN), utilizando-se turbidímetro marca Micronal - modelo B250. 

3.5.5- pH. 

Foi obtido através de potenciômetro digital, marca Micronal modelo B-378. 

3.5.6 - Oxigênio dissolvido 

As concentrações de oxigênio dissolvido foram determinadas através do 

método de Winkler modificado, segundo Golterman et ai. ( 1978). 

3.5.8 - Nutrientes 

3.5.8.1 - Nitrogênio total e fósforo total 

As amostras para determinação de nutrientes totais foram congeladas logo 

após a coleta para posterior análise, em período sempre inferior a 90 dias. 
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Foram determinadas as concentrações de nitrogênio total e fósforo total nas 

amostras de água do reservatório e precipitação, segundo o método de Valderrama 

( 1981 ). Este método consiste na adição de um reagente de oxidação (persulfato de 

potássio + hidróxido de sódio + ácido bórico ) e posterior digestão em autoclave 

(120 - 130 °C) durante 45 minutos. Os produtos da oxidação (nitrato, nitrito e 

ortofosfatos) foram determinados por processos colori métricos segundo Mackereth et 

ai (1978), para os íons nitrogenados, e Strickland & Parsons ( 1960), para fosfatados. 

3.5.8.2- Nutrientes dissolvidos 

Para determinação dos nutrientes dissolvidos, as amostras foram filtradas 

em filtros Whatman GF/F (malha de 0,7 J.Hn e 47 mm de diâmetro). 

As analises para nutrientes dissolvidos foram realizadas no mesmo dia de 

coleta, sendo que para determinação das concentrações foram utilizados os seguinte 

métodos espectrofotométricos: 

• Amônio: segundo Solorzano (1969), 

• fosfato total dissolvido: segundo Strickland & Parsons ( 1960) 

3.5.9 - Clorofila a 

A concentração de clorofila a foi determinada através da filtração de um 

volume conhecido em filtro Whatman GF/F, e acondicionamento desse filtro 
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envolvido em papel alwnínio para proteção da lwninosidade em freezer (-20 °C) 

para posterior extração. 

Para o processo de extração, utilizou-se etanol (90 %), aquecido a 75 °C 

durante cinco minutos, e resfriado imediatamente em água e gelo, completando-se o 

processo em repouso na geladeira por até 24 horas, segundo metodologia de Marker 

(1980) e Nush ( 1980). 

3.5.1 O - Sedimento. 

As amostras de sedimento foram coletadas, através de amestrador tipo 

testemunho, em dois períodos do ano: estação seca Uulho/97) e chuvosa 

(fevereiro/98). 

A amostragem foi executada com tréplicas em cinco pontos distribuídos no 

reservatório (FIGURA - 02 ), recolhendo-se apenas os primeiros 15 em do corte do 

ci lindro na coleta do sedimento. 

Uma alíquota das amostras foi seca em estufa a 60 oc, para determinação das 

concentrações de nitrogênio e fósforo. 

Para análise da concentração de nitrogênio, o método empregado baseia-se na 

digestão ácida de Kjeldhal, através do equipamento analítico Buchi, que degrada a 

matéria orgânica em meio fortemente ácido e temperatura elevada, formando o íon 

amônio ( Golterman, 1969). 

O teor de fósforo foi determinado segundo Andersen ( 1976) e Strickland & 

Parsons (1960). O método consiste na mineralização da amostra através da mistura 

de 0,2g de sedimento seco em 0,5 g de carbonato de sódio anidro e calcinação a 550 

oc por uma hora. O resíduo passa por um processo de digestão em HCl ( 1 ,O N) -
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aquecido em chapa por 15 minutos ou até a solução tornar-se amarela. Após o 

resfriamento o volume é completado para 100 ml e uma alíquota é utilizada para 

determinação do ortofosfato pelo método do molibdato. 

3.5.11 -Taxa de sedimentação 

A taxa de sedimentação de fósforo e nitrogênio foi estimada através do uso de 

câmaras de sedimentação cilíndricas, de razão altura - diâmetro ( H:D ) de 3: l, 

sendo de 1 O em o diâmetro. 

A instalação foi feita segundo a metodologia de ancoragem em duas épocas 

do ano: seca Uulho/97) e chuva (fevereiro/98) a 30 e 70 % da profundidade na 

estação P. Após incubação por um período de 24 horas, o material das câmaras foi 

recolhido em frascos de polietileno e conservados em freezer até o momento da 

análise. 

Os procedimentos analíticos seguiram a mesma metodologia para as análises 

de nitrogênio total e fósforo total, já descritas anteriormente. 

A taxa de sedimentação foi estimada segundo Edmondson & Winberg (1971), 

considerando-se o intervalo de tempo igual a um dia (24 horas): 

T = CxvxA .. \ 
s 

a c 

onde: 

Ts- taxa de sedimentação bruta 

C - concentração de N ou P na câmara de sedimentação 

v -volume da câmara de sedimentação 
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A - área do Lago 

ac -área da abertura da câmara de sedimentação 

3.5.12- .Material em suspensão 

O Material em suspensão total (MST) foi determinado, segundo técnica 

gravimétrica descrita por Teixeira et ai. (1965), em amostras brutas retidas em filtros 

Whatman GF/F previamente calcinados e de massas conhecidas. O filtro contendo o 

material particulado foi seco em estufa, resfr1ado e pesado. As diferenças de massa 

entre as pesagens representa a massa de material em suspensão total. 

3.5.13 - Hidrornetria 

Os dados de vazão e de velocidade da corrente foram detem1inados segundo 

Marques et ai. (1988) para todas as entradas pontuais e para a saída. 

Considera-se vazão o volume líquido que atravessa uma determinada 

secção por unidade de tempo, sua unidade apresenta a relação volume por tempo. 

3.5.13.1 - Velocidade da água 

Para os pontos em estudo, foi utilizado o seguinte método para 

detenninação da velocidade da água: 

• Flutuador ou molinete 

Através do método do molinete ou do tlutuador, pode-se determinar a 

velocidade da corrente e através da área da secção transversal do curso de água 

estimar a vazão. 
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A determinação da área da secção transversal se fez por meio de medições 

diretas, isto é, determinou-se a profundidade do curso d'água em vários pontos da 

secção escolhida. Desta forma, realizou-se um levantamento da topografia da secção 

de escoamento e calculou-se sua área. Esse procedimento foi feito em duas secções 

nos extremos de uma área de escoamento. 

A velocidade da corrente determinada através de molinete (aparelho 

calibrado para a determinação da velocidade da corrente) ou com o auxilio de 

flutuadores (objetos que, quando colocados em contato com a água, adquirem a 

velocidade de escoamento da mesma). 

O método do flutuador foi utilizado no Lago das Garças , visto a pequena 

profundidade dos cursos de água estudados que limitam a utilização do molinete. 

Escolheu-se um trecho onde o curso de água foi o mais reto e uniforme 

possivel, quanto a sua largura e profundidade, de modo que se tenha um fluxo 

normalizado. No trecho escolhido, lançou-se o flutuador registrando-se o tempo 

gasto no percurso. Repetiu-se a operação dez vezes e utilizou-se a média das 

observações. 

A velocidade foi obtida pela equação: 

E 
v = -

t 

onde: 

v- velocidade da corrente (m.s-1
) 

E - espaço percorrido (m) 

t -tempo (s) 
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De modo geral, a distribuição da velocidade é função da profundidade. 

Para se determinar a velocidade média da água, deve-se corrigir a 

velocidade medida pelo flutuador multiplicando-se por fatores de correção, que 

levam em consideração a natureza do fundo e paredes laterais do leito de 

escoamento, de acordo com a tabela abaixo: 

FATOR DE CORREÇÃO NATUREZA DO LEITO 

0.83 Com revestimento de cimento 

0.70 Empedrado (pedras assentadas) 

0.92 Com revestimento de madeira 

0.82 Com revestimentos de tijolos 

0.83 Leito argiloso 

0.65 Leito arenoso 

0.77 Cascalho fino 

0.65 - 0.70 Paredes irregulares e vegetação 

0.40 - 0.50 Rochoso 

Fonte: Marques et ai. ( 1988) 

3.5.13.2 - VAZÃO 

A vazão foi detenninada de duas formas: multiplicando-se a velocidade da 

corrente, obtida pelo método do flutuador, pelo valor médio da área de escoamento 

ou, através do método volumétrico. 

O método volumétrico baseia-se no tempo gasto para que um determinado 

fluxo de água ocupe um recipiente de volume conhecido: 
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onde: 

Q- vazão (L.s-1
) 

V - volume (L) 

t -tempo (s) 

A vazão é definida por: 

onde: 
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Q==v 
t 

Q = Axv 

A= área média da secção de escoamento (m2
) 

v = velocidade média do fluxo (m/s) 

As vazões (m3/s) foram calculadas para todas as entradas pontuah 

identificadas e numeradas de O 1 a 07 e um ponto de saída (FIGURA - 03). Os 

métodos para determinação da velocidade da corrente e vazão foram definidos de 

acordo com as características de cada um dos tributários, conforme descrição abaixo: 

• Entrada O 1: 

Tubo de captação de águas pluviais e dispersão de córregos represados pela 

estrada e edificações, infra-estrutura ligada a Secretaria de Agricultura e 
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Abastecimento do Estado de São Paulo . Método utilizado no cálculo da vazão: 

volumétrico 

• Entrada 02: 

Córrego com leito rochoso, serve de escoamento e ligação ao Lago interno a 

área pertencente ao Instituto Astronômico e Geofísico da USP . Método utilizado no 

cálculo da vazão: velocidade média da água multiplicada pela área média de 

escoamento. 

• Entrada 03: 

Tubo de descarga de esgotos provenientes da Fundação Zoológico de São 

Paulo. Método utilizado no cálculo da vazão: velocidade média da água multiplicada 

pela área média de escoamento. 

• Entrada 04: 

Canaleta de descarga de esgotos provenientes da Fundação Zoológico de São 

Paulo. Método utilizado no cálculo da vazão: volumétrico. 

• Entrada 05: 

Córrego de leito argiloso, recebe carga de esgoto proveniente da Fundação 

Zoológico de São Paulo e de algumas residências internas a área do Instituto de 

Botânica - Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Método utilizado 
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no cálculo da vazão: velocidade média da água multiplicada pela área média de 

escoamento. 

• Entrada 06: 

Córrego de leito argiloso. Método utilizado no cálculo da vazão: velocidade 

média da água multiplicada pela área média de escoamento. 

• Entrada 07: 

Córrego com leito argiloso, recebe descargas de esgoto provenientes da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Método utilizado 

no cálculo da vazão : velocidade média da água multiplicada pela área média de 

escoamento. 

• Saída: 

Escoadouro com leito empedrado. Método utilizado no cálculo da vazão: 

velocidade média da água multiplicada pela área média de escoamento. 

3.5.14- Cargas 

As cargas instantâneas de nitrogênio e fósforo que chegam ao corpo d'água, 

via entradas pontuais, foram obtidas através do produto entre os valores cje vazão 

(L.s-1
) e a concentração (~tg.L- 1 ) do nutriente obtida através da análise química. 

Os valores obtidos foram extrapolados para o período de um dia e a carga 

total mensal foi calculada por planimetria, através da área do gráfico formada pela 

29 



Material e métodos 

carga diária e o intervalo de tempo ( em dias ) entre as coletas em dois meses 

sucessivos. 

A carga de nitrogênio e fósforo no Lago das Garças via fontes não pontuais 

foi estimada segundo os coeficientes propostos por J0rgensen (1986) em função da 

classificação geológica, do uso e ocupação do solo e a área de influência da bacia 

hidrográfica. 

3.5.15- Balanço de massa 

Os balanços de massa de nitrogênio e tosforo foram caicuiados, 

considerando-se a diferença dos valores de carga estimados de entrada e de saída 

para cada nutriente. 

Para o compartimento li, a retenção foi estimada considerando-se a massa do 

nutriente contida na água somada à massa do mesmo elemento sedimentada; no 

compartimento I levou-se em consideração os valores de massa de entrada 

subtraindo-se dos valores de saída pelo efluente. 

Os valores de fixação para o nitrogênio foram estimados considerando-se a 

diferença entre carga total de entrada e a soma dos valores de saída, retenção no 

sedimento e a massa contida na água do reservatório. 
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3.5.16 - Estimativas da concentração de fósforo total na água. 

Para simulação da concentração de fósforo no corpo d'água foram utilizadas 

dois modelos baseados na função: 

onde: 

PÃ = concentração de fósforo (~tg.L-1 ) 

L(p) = carga de fósforo (mg.m·2.ano-1
) 

Tw = Tempo de residência (anos) 

z = profundidade média (m) 

O primeiro, obtido por Salas ( 1990) através da regressão múltipla dos dados 

empíricos de vinte e seis reservatórios tropicais, foi : 

MODELO OI: 

o 29 X L 0
'
891 

' (p) 

T o,616 

X w 
zo,934 

O segundo modelo foi obtido acrescentando-se os resultados do Lago das 

Garças, obtidos no presente trabalho, no conjunto de valores utilizados por Salas 

(1990), totalizando 27 reservatórios. Os dados foram transformados através de 

função logarítmica para análise estatística de regressão múltipla, os cálculos foram 

desenvolvidos pelo Departamento de Matemática da Fundação Santo André. Para 

obtenção de um melhor ajuste, foram utilizados os dados dos estudos mais recentes 
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dos 26 reservatórios, desprezando-se as réplicas de estudo em anos anteriores para 

um mesmo ambiente. 

MODELO 02: 

T o,634 

P O 378 L 0~910 _11' __ 

Â = ' X (p) X Z0.993 

A TABELA - 03A (anexos) apresenta os res~rvatórios e os dados das 

variáveis utilizados no modelo O l e para adaptação do modelo 02. 

Para classificação trófíca do lago em função da concentração estimada de 

fósforo total, utilizou-se os valores propostos por Vollenweider (1983) apud Salas 

(1983) para lagos tropicais: 

Classificação trófíca 

Parâmetro Oligotrófíco Mesotrófico Eutrófico 

Fósforo total (Jlg.L-1
) <· J.O 10 - 35 > 35 

Para análise do modelo foi utilizado o teste de correlação de Pearson entre os 

valores observados e calculados, para as concentrações de fósforo total. Para testar a 

signifícância das correlações, foi aplicado o teste t-Student a um nível de 5% de 
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significância, analisando se (r) combinado com o tamanho dos valores observados 

(n), permiti concluir a existência de correlação linear entre as variáveis. A hipótese 

Ho : não existe correlação entre o valor observado e o valor estimado pelo modelo. O 

teste foi realizado através da fórmula : 
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4.1- Variáveis climatológicas 

4.1.2- Precipitação (mm), temperatura do ar (°C), velocidade do vento (m.s-1
) 

direção predominante. 

Para o período estudado, os maiores índices de precipitação ocorreram nos 

meses de janeiro/97 e março/98; os menores valores foram registrados em julho/97 e 

junho/98. 

A precipitação total anual para o ano de 1997 foi de 1430,20 mm e para o 

período de janeiro/98 a junho/98 obtive-se um total acumulado de 864,40 mm. A 

FIGURA- 04 apresenta os valores de precipitação para o período de estudo. 

Com relação aos meses, os maiores valores da temperatura média do ar 

ocorreram em novembro/97 e setembro/97 e os menores valores em junho/97 e 

agosto/97.Considerando-se os meses em estudo, a maior amplitude foi obtida em 

setembro/97 (22,8 °C) e a menor amplitude em maio/98 (11 ,3 °C) (FIGURA- 05). 

Nas datas de coleta, foram registradas as maiores temperaturas médias do ar 

nos meses de fevereiro/97 e abriV98. Os menores valores foram obtidos nos meses de 

maio/97 e maio/98. A maior amplitude de variação da temperatura do ar ocorreu no 

mês de abriV97 (17,8 °C) e a menor variação foi registrada no mês de outubro/97 

(3,2 °C) (FIGURA 06). 
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FIGüRA - 06: Dados de tempemtura média (°C) e amplitude (°C) para os dias de 
coleta para o Lago das Garças - SP 

Em relação ao vento, a maior velocidade média para os dias de coleta foi 

encontrada no mês de junho/98 (9,3 m.s-1
) e a menor, no mês de maío/98 (1,2 m.s"1

) . 

Em contrapartida, a maior velocidade média do vento para os meses em estudo fo i 

de 7,0 m.s· ' (outubro/97) e a menor 4,7 m.s·' Uulho/97). 

Os valores de velocidade média do vento para os dias de coleta, foram 

superiores à média do período, registraram-se nos meses de janeiro, fevereiro, abril, 

agosto, outubro e novembro em 1.997 e janeiro, fevereiro, março e jwtho em 1998. 

Neste último mês, ocorreu o maior valor (9,30 n1.S.1
). Para a velocidade média do 

vento mensal, nos seguintes meses: janeiro, junho e outubro a dezembro para 1.997 e 

janeiro, abril e junho para o ano de 1.998 foram observados valores maiores que a 

média anua l. No mês de outubro/97, o maior valor (7,0 m.s-1
) foi registrado. 

A TABELA - O 1 apresenta os va lores de velocidade média dos ventos e 

direção dominante para os meses e para os dias de coleta. 
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TABELA- O 1: Dados de velocidade média (m.s-1
) e direção dominante nos meses e 

d' d l L d G SP tas e co eta _Q_ara o ago as ary_as -
Dias de coleta Meses 

Velocidade Direção Velocidade Direção 
média dominante média dominante 

Jan/97 6,3 NW 6,0 NW 
Fev/97 55 SE 57 SSE 
Mar/97 4,7 NNE 5,3 ESE 
Abr/97 6 1 E 5,3 WNW 
Mai/97 3,7 ENE 5,3 SSE 
Jun/97 4,6 WNW 6,5 WNW 
Jul/97 4,5 NNE 4,7 ESE 
Ago/97 54 ESE 48 SSE 
Set/97 37 c 5,6 SSE 
Out/97 6,6 SE 7,0 SSE 
Nov/97 6,6 ESE 5,9 SSE 
Dezl97 44 c 6 I SSE 
Jan/98 6,8 N\V 6,0 ENF. 
Fev/98 7,7 SSE 5,5 WNW 
Mar/98 64 SSE 5,5 SSE 
Abr/98 27 c 6,3 SSE 
Mai/98 1,2 c 4,8 c 
Jun/98 93 WNW 5,9 ENE 

Fonte: Estação Meteorológu;a- Jnslttuto Astronôm1co e Geofis1co - Umvers1dnde de São Paulo 

4.2 - Variáveis morfométricas e hidrológicas 

4.2.1 - Morfometria do Lago das Garças 

O mapa batimétrico (FIGURA - 03) do Lago das Garças foi realizado no 

período 02/04/97 a 18/04/97. Concluído o levantamento, a altura máxima das 

isóbatas passou a corresponder o nfvel zero da régua hidrológica instalada no lago. 

Os valores dos parâmetros morfométricos obtidos a partir da análise do mapa 

bati métrico estão relacionados na TABELA - 02. 

A FIGURA - 07 apresenta as curvas hipsográficas de profundidade x área e 

profundidade x volume. Os dados foram calculados pelo sistema computacional 

SURFER. 
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Com base nas isóbatas e na diferença de profundidade entre elas, calculou-

se o grau de inclinação do fundo do lago. Os resultados estão apresentados na 

TABELA-03. 

TABELA - 02: Valores morfométricos do Lago das Garças- SP 

Parâmetro Magnitude 

Comprimento máximo 512,00 m 

Largura máxima 319,50 m 

Perimetro 1.534,70 m 

Are a 87.791,00 m1 

Volume 178.808,00 m5 

Profundidade máxima 4,69 m 

Profundidade média 2,04 m 

Inclinação média 2,80% 

Profundidade relativa 0,96% 

Desenvolvimento do perímetro 1,46 

Desenvolvimento do volume 1,30 

TABELA - 03: Valores morfométricos do Lago das Garças- SP 

Contornos (m) Inclinação(%) 

0,0 --- ----- 1,0 4,4 

1 b -------- 2 o , ' 3,9 

2,0 -------- 3,0 3,6 

3,0 -------- 4,0 2,7 

4,0 -------- 4,5 1,1 

Inclinação média 2,8 
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4.2.2- Morfometria dos com11artimentos 

Em cada um dos compartimentos no Lago das Garças, seleciou-se uma 

estação de coleta: compartimento I (estação P) e o compartimento li (estação L) 

(FIGURA- 02). 

Os valores referentes a área, volume e proftmdidade média do 

compartimento I foram 44.003,50 m2
, 106.284,00 m3

, 2,76 m, respectivamente. 

Para o compartimento II, obtive-se uma área de 43.787,50 m2
, um volume de 

72.524,00 m3
, com uma profundidade média de 1,90 m. 

Em reiação a área ocupada o compartimento i correspondeu a 50,12% e o 

compartimento TI a 49,88% de todo o lago. Em contrapartida, na avaliação dos 

volumes o compartimento I annazenou 59,44% do volume total e o compartimento li 

40,56%. 

4.2.3 - Vazão de entrada, vazão de saída, volume e tempo de residência. 

Na TABELA - 04 apresentou-se os dados de vazão referente às sete entradas 

pontuais e um ponto de saída. 

Os maiores valores de vazão de entrada e salda ocorreram em dezembro/97 e 

os menores valores em julho/97 para vazão de entrada e setembro/97 para vazão de 

saída. 

O lago apresentou maior volume de água no mês de maio/98 e no mês de 

janeiro, o menor volume foi encontrado. 

O tempo de residência da água do reservatório variou de 19,83 dias, em 

dezembro/97, a 115,54 dias em setembro/97; com um tempo médio teórico de 

residência de 54,15 dias para o período de estudo. 

Para os compartimentos o tempo de residência variou de 12,79 a 74,45 dias 

para o compartimento I e de 7,04 a 4 I, 1 O dias para o compartimento li. 
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Os dados mensais de volume e tempo de residência para os compartimentos 

são apresentados na TABELA - 05. 

f'ABELA- 04: Dados mensais estimados de vazão (rn3.dia-1
) de entrada e saída, 

volume (m3
) e tempo de residência (dias) para o Lago das Garças

SP no período de O l/97 a 06/98. 

Mês Vazão - entrada Vazão - saída Volume - lago Tempo residência 
m3.dia-1 m3.dia-1 m3 Dias 

Jan/97 7900 029 5196,36 184.107 00 35J43 
Fev/97 8442 318 5365,65 179.684,00 33 49 
Mar/97 9305,905 6254, 14 178.808,00 28,59 
Abr/97 3674,498 2499,82 174.467,00 69,79 
Mai/97 4460,962 2869,55 184.107,00 64,16 
Jun/97 3862,386 3054,08 189.531 ,00 62 06 
Jul/97 2361 208 2070,51 181.445 00 87 63 
Ago/97 2976 814 2999,72 175.330 00 58 45 
Set/97 2365,900 1581,84 182.772,00 115,54 
Out/97 3728,339 3960,48 181.003,00 45,70 
Nov/97 2246 504 2000,93 174.898 00 87 41 
Dezl97 791'1 191 9l05,72 180.563 00 19,83 
Jan/98 4233,891 3338,68 173.349,00 51,92 
Fev/98 5801,292 4204,26 182.329,00 43,37 
Mar/98 9354,502 7851,95 186.798,00 23,79 
Abr/98 8780 900 7759,75 183.483 00 23 65 
Mai/98 5385 643 3030 32 200.405 00 66,13 
Jun/98 3700,116 3000,18 173.52 1,00 57,84 
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TABELA- 05: Dados mensais estimados de volwne (m3
) e tempo de residência 

(dias) para o Lago das Garças - SP no período de 01/97 a 06/98. 
Mês Compartimento O 1 Compartimento 02 

Volume (mj) TR (dias) Volume (m3
) TR (dias) 

Ját1197 118.554,00 22,81 65.553,00 12,62 
Fev/97 115.922,00 21 60 63.762,00 11,88 
Mar/97 1T5.399,00 1"8,45 63.409,00 10,14 
Abr/97 112.810 00 45 13 61.657 00 24,66 
Mai/97 118.554,00 41 31 65.553,00 22,84 
Jun/97 121.758,00 39,87 67.773,00 22,19 
Jul/97 116.971 00 56 49 64.474 00 31 14 
Ago/97 113.325 -00 37-78 62.005 -00 20-67 
Set/97 117.761,00 74,45 65.011,00 41,10 
Out/97 116.708"00 29"47 64.295 00 16,23 
Nov/97 113.067,00 56,51 61.831,00 30,90 
bez/97 i i6.445,bd 12,79 64.118 00 104 , 
Jan/98 112.143,00 33,59 61.206,00 18,33 
Fev/98 117.497,00 27,95 64.832,00 15,42 
Mar/98 120.149,00 15,30 66.649,00 8,49 
Abr/98 118.183,00 15,23 65.300 00 8,42 
Mai/98 127.803,00 42,17 72.602,00 23,96 
Jun/98 112.245,00 37,41 61.276,00 20,42 

4.3 -VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA 

4.3.1- Temperatura 

A variação, no período de estudo, da temperatura da água foi de 12 oc na 

estação P, sendo o maior valor encontrado em fevereiro/98 (27,2 oc) e o menor 

valor em junho/98 ( 15,2 °C). Para a estação L a variação foi de 11,7 °C, com o valor 

máximo em abril/98 ( 27,5 °C) e o valor mínimo junho/98 (15,8 °C). 

Na estação P, a coluna d'água permaneceu estratificada nos períodos de 

janeiro a março/97 e setembro/97 a junho/98. No mês de julho/97, apresentou 
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estratificação pouco acentuada ( 0,3 °C .m-1
). A desestratificação foi observada no 

período de abril a junho/97 e agosto/97 (FIGURA - 08 ). 

Na estação L, estratificação foi registrada no período de janeiro a maio/97, 

setembro/97, dezembro/97 a fevereiro/98, abril/98 e maio/98. No mês de julho/97, 

estratificação pouco acentuada (0,21 oc.m-1
) foi observada. Os meses sem 

estratificação foram junho/97, agosto/97, outubro/97, novembro/97 e junho/98 

(FIGURA - 09). 

Jan/97 lev/97 mar/97 abr/97 mam jun197 jul/97 ago/97 set/97 out/97 nov/97 dezl97 jan/98 lev/98 mar/98 abr/98 rnai/98 junl98 

FIGURA - 08: Diagrama de profundidade x tempo da temperatura da água (°C) na 
estação P, no período de janeiro/97 a junho/98. 
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FIGURA - 09: Diagrama de profundidade x tempo da temperatura da água (°C) na 
estação L, no período de janeiro/97 a junho/98. 

• Os dados do mês de março/98 estão ausentes. 

4.3.2- Transparência 

O va lor máximo para transparência, estimado pela profundidade de 

desaparecimento do disco de Secchi, na estação P foi de 1,50 m observado em 

abril/98 e, o menor valor foi O, lO m em setembro/97. Na estação L, os valores 

oscilaram de 1,20 m no período de março a junho/98 a 0,20 m em setembro/97 

(TABELA - 06 e FIGURAS 1 O e 11 ). 
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TABELA - 06: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
Profundidade (m) do disco de Secchi no período de O 1/97 a 06/98 
para o Lago das Garças - SP. 

Estação 

Máximo 

Mínimo 

Média 

Desvio padrão 

Coeficiente de variação(%) 

o 
E -0,1 
~ -0,2 
8 -0,3 
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FIGURA - 10: Gráfico da variação temporal do desaparecimento visual do disco de 
Secchi (m) na estação P, no período de janeiro/97 a junho/98. 
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FIGüR/~ - 11: Gráfico da variação ternporal do desaparecimento visual do disco de 
Secchi (m) na estação L, no período de janeiro/97 ajunho/98. 

4.3.3 - Turbidez 

A turbidez, na estação P, variou entre 2,1 UTN (maio/98 - superficie) a 42,5 

UTN (setembro/97 - superficie). Na estação L, a variação foi de 1,90 UTN (maio/98 

- superficie) a 34,5 UTN (setembro/97 - superfície) (TABELA 07 e FIGURAS 12 e 

13). 

TABELA -07: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados 
de turbidez (UTN) no período de O 1/97 a 06/98 para o Lago das 
Garças - SP. 

Estação p L 

Máximo 42,50 34,50 

Mínimo 2, 10 1,90 

Média 15,38 14,32 

Desvio padi'ão 7,62 7,46 

Coeficiente de variação(%) 49,57 52,06 
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3 

FIGURA -12 - Diagrama de profundidade x tempo da tmbidez (UTN) na coiuna de 
água, estação P no Lago das Garças - SP, no período de janeiro/97 a 
junho/98. 

1.5 

Jarv!l7 Fev/97 Mari97 Abt/97 I,'<JI'97 Jur\'97 Ju~'97 fVJo/97 Sel/97 OW97 N•m'97 Dez/97 Jar\'98 Fev!96 Mau'96 Abl/98 Ma l/W J un'OO 

FIGURA -13- Diagrama de profundidade x tempo da turbidez (UTN) na coluna de 
água, estação L no Lago das Garças- SP, no per lodo de janeiro/97 a 
junho/98. 
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4.3.4- Condutividade elétrica 

Para a estação P, os valores de máximo e mínimo para condutividade elétrica 

foram obtidos em fevereiro/97, fundo do reservatório e superficie respectivamente. 

Na estação L, o maior valor foi encontrado em março/97 - superficie e o menor valor 

emjunho/98- fundo (FIGURAS 14 e 15). 

TABELA -08: Valor máximo, mtnuno, tendência central e dispersão dos dados 
de condutividade elétrica ütS.cm-1

) no período de O 1/97 a 06/98 
para o Lago das Garças - SP. 

Estação p 

Máximo 259,00 

Mini mo 110,35 

Média 145,39 

Desvio padrão 26,18 

Coeficiente de variaÇ<1o (%) 18,01 

2 

3 
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215,28 

116,98 

145,92 

21,95 

15,05 

150 

140 

130 

120 

110 

FIGURA - 14 - Diagrama de profundidade x tempo da condutividade elétrica 
(J..!S.cm-1

) na coluna de água, estação P no Lago das Garças - SP 
no período de janeiro/97 a junho/98. 
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Jen/97 Fev/97 Mer/97 N:H/97 l.lel/97 Jun/97 Jul/97 Ag>/97 Sel/97 OJ./97 Novl97 Dell97 Jan'98 Fev/98 Mer/96 N:HIOOI.Ial/98 Jun'98 

FIGURA - 15 - Diagrama de profundidade x tempo da condutividade elétrica 
(~-tS.cm- 1 ) na coluna de água, estação L no Lago das Garças - SP 
no período de janeiro/9ia junho/98. 

4.3.5- pH 

Para a estação P, o valor máximo de pH foi detectado em setembro/97 na 

superficie do reservatório. O valor mínimo de pH foi obtido em março/98 a 1 metro 

de profundidade (TABELA 09 e FIGURA 16). Na estação L obtive-se o maior valor 

em setembro/97 na superficie do reservatório e o menor em março/98 no fundo 

(TABELA 09 e FIGURA I?). 

TABELA -09: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
pH no período de 01/97 a 06/98 para o Lago das Garças- SP. 

Estação p L 

Máximo 8,84 7,77 

Mínimo 5,70 5,75 

Média 6,80 6,84 

Desvio padrão 0,48 0,41 

Coeficiente de variação(%) 6,99 6,01 
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Jan/97 Fav/97 Man'97 IU></97 Mal/97 Jun/97 JvV97 AgtJ/97 SoV97 Olm7 ~vi97 Dez/97 Jan'98 Fevl98 M31i961U><I98 Mal/98 Jun'98 

FIGURA - 16 - Diagrama de profundidade x tempo do pH na coluna de água, 
estação P no Lago das Garças - SP, no período de janeiro/97 a 
junho/98. 

JarJ97 Fe-1197 Mar/97 Abl/97 Mal/97 Jun/97 Jull97 1\f;Jo/97 Sel.l97 Out/97 N!71i97 DezJ97 Jan/98 Fev/98 Mar/98 Abr/98 Mal/98 Ju01'98 

FIGURA- 17 - Diagrama de profundidade x tempo do pH na coluna de água, 
estação L no Lago das Garças - SP, no período de janeiro/97 a 
jun.ho/98. 
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4.3.6 - Oxigênio dissolvido 

A maior concentração de oxigênio (mg.L-1
), na estação P, foi encontrada em 

setembro/97 - superficie. Ocorreram quedas acentuadas das concentrações de 

oxigênio chegando à anoxia no fundo, nos meses de fevereiro/97, março/97, 

setembro/97, novembro/97, dezembro/97, janeiro/98, fevereiro/98, março/98 e 

abril/98 (TABELA 10 e FIGURA 18). 

Na estação L, o valor mais elevado foi encontrado em janeiro/97 e o menor 

valor em fevereiro/98. No mês de outubro/97, todos os valores encontrados de 

concentração de oxigênio estavam abaixo de 1 ,O mg.L·1
, nas duas estações estudadas 

em toda a coluna d'água (TABELA 10 e FIGURA 19). 

TABELA - lO: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
oxigênio disso i v ido (mg.L- 1

) no período de O l/97 a 06/98 para o 
Lago das Garças- SP. 

Estação p L 

Máximo 10,57 9,64 

Mínimo 0,00 0,02 

Média 3,81 4,98 

Desvio padrão 2,56 ' 2,47 

Coeficiente de variação(%) 67,24 49,65 
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Jan/97 Fovl97 Mar/97 Abrl97 Malr'97 Jun/97 Jul/97 AgGf97 Sol/97 OuV97 Nov/97 DoL/97 Jan/98 Fov/98 Marl98 Abr/98 Mal/98 Jun198 

FIGURA - 18 - Diagrama de profundidade x tempo do oxigênio dissolvido (mg.L-1) 

na·colmrá de água, estação P no Lago das Garças - SP, no período 
de janeiro/97 a junho/98. 

FIGURA- 19 - Diagrama de profundidade x tempo do oxigênio dissolvido (mg.L-1
) 

na coluna de água, estação L no Lago das Garças - SP, no período 
de janeiro/97 a junho/98. 
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4.3.7 - Nitrogênio Total 

A variação temporal da concentração de nitrogênio total na coluna de água, na 

estação P, mostrou uma redução seqüencial até o término do trabalho junho/98. A maior 

concentração foi observada em janeiro/97 - fundo (5.546, 16 )lg.L-1
) e a 1nenor em 

março/98 - superfície (22,44 )lg.L-1
) (TABELA 11 e FIGURA 20). 

Nos meses de maio e junho/98, uma pequena elevação dos valores de 

concentração de nitrogênio total e uma coluna sem variação significativa dos teores 

entre as profundidades foram encontradas. 

Na estação L não houve tendência à variação vertical, apresentando variação 

temporal com redução das concentrações entre novembro/97 a junho/98. O menor valor 

foi obtido março/98 superfície (62,25 )lg.L-1
) e o maior em outubro/97 - superfície 

(1.722,77 )lg.L-1
) (TABELA 11 e FIGURA 21). 

TABELA -11: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
nitrogênio total ( )lg.L-1

) no período de 01 /97 a 06/98 para o Lago das 
Garças - SP. 

Estação p L 

Máximo 5546,16 1722,77 

Mínimo 22,44 62,25 

Média 668,13 520,84 

Desviô PadrãÓ 805,74' 431,60 

Coeficiente de variação(%) 120,60 82,86 
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2 metros 

3me~os 

fur>:lo 
Jan/97 F(!N/97 Mar/97 Abr/97 Mal/97 JIJn/97 JuV97 Ag0/97 Sel/97 0111197 N(li/97 Dez/97 Jan/98 Fev/98 Marl98 Ab11'98 Mal/98 Jun/98 

FIGURA - 20: Diagrama de profundidade x tempo de nürogênio total ( )..tg.L-1
) na 

coluna de água, estação P do Lago das. Garças - SP, no período de 
janeiro/97 a junho/98. 

FIGURA - 21: Diagrama de profundidade x tempo de ritrogênio total ( )..tg.L-1
) na 

coiuna de água, estação L do Lago das Garças - SP, no período de 
janeiro/97 a j unho/98. 
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4.3.8- Amônio 

Para a estação P, o maior valor de concentração de amônio foi encontrado em 

fevereiro/97 ( 9.226,95 ~tg.L· 1 N-NH/) no fundo e o menor valor em setembro/97 

(1,14 ~g.L· 1 N-NH/) a 1 metro de profundidade (TABELA 12 e FIGURA 22). Na 

estação L o maior valor foi observado em outubro/97(1.283,08 ~g.L· 1 N-NH4
), na 

superflcie e o menor e setembro/97 (4,63 ~g.L· 1 N-NH/) também na superfície 

(TABELA 12 e FIGURA 23). 

TABELA -12: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
amônio(N-N.I-4 +· ·~g.L- 1 ) no período de O 1/97 a 06/98 para o Lago das 
Garças - SP. 

Estação p L 

Máximo 9.226,95 1.283,08 

Mínimo 1, 14 4,63 

Média 954,34 372,24 

Desvio Padrão 1.700,15 315,83 

Coeficiente de variação(%) 138,58 66,00 
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FIGURA - 22: Diagrama de profundidade x tempo de amônio (N-NHt + pg.L-1
) na 

coluna de água, estação P do Lago das Garças - SP, no período de 
janeiro/97 a junho/98. 

FIGURA - 23: Diagrama de profundidade x tempo de amônio (N-NHt J..lg.L"1
) na 

coluna de água, estaçao L do Lago das Garças - SP, no período de 
janeiro/97 a junho/98. 
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4.3.11 - Fósforo Total 

O maior valor de concentração de fósforo total (247,09 )lg.L-1
), para estação P, 

foi detectado em fevereiro/98 (fundo) e o menor (58,07 ~tg. L- 1 ) em abril/98 (superftcie) 

(TABELA 13 e FIGURA 24). Para a estação L, o maior valor (466,89 )lg.L-1
) foi 

encontrado em outubro/97 (superftcie) e o menor (149,51 )lg.L-1
) em maio/98 

(superflcie) (TABELA 13 e FIGURA 25). 

TABELA -13 : Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
fósforo total ( )lg.L-1

) no período de O 1/97 a 06/98 para o Lago das 
Garças- SP. 

Estação p L 

Máximo 247,09 466,89 

Mínimo 58,07 45,65 

Média ] 16,31 149,51 

Desvio Padrão 45·,49- 81,47 

Coeficiente de variação(%) 39, 11 54,49 
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FIGURA - 24 : Diagrama de profundidade x tempo de fósforo total ( ~tg.L- 1 ) na 
coluna de água, estação P do Lago das darças - SP, no período de 
janeiro/97 a junho/98. 

Ooz197 Jon/96 P.lll r/96 Abr<'96 Jun/98 

FIGURA- 25 : Diagrama de profundidade x tempo de fósforo total ( J.tg.L-1
) na 

coluna de água, estação L do Lago das Garças - SP, no período de 
janeiro/97 a junho/98. 
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4.3.12 - Fosfato total dissolvido. 

As maiores concentrações de fosfato total dissolvido foram observadas nos 

meses de novembro/97 no fundo para a estação P (55,38 J..lg.L- 1
) e outubro/97 -

superflcie para estação L ( 40,82 J..lg.L- 1
) . Os menores valores foram encontrados no mês 

de março/98, sendo que para estação P {5,99 J..lg.L- 1
) ocorreu no fundo e na estação L 

(6,18 ~tg.L- 1 ) na superficie da coluna d'água (TABELA 14 e FIGURAS 26 e 27). 

TABELA -14: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
fosfato total dissolvido (P-P04-3 ~tg . L-1 ) no período de O 1197 a 06/98 
para o Lago das Garças - SP. 

Estação p L 

Máximo 55,38 40,82 

Mini mo 5,99 6,18 

Média 15,54 17,06 

Desvio Padrão 8~59• 7,06· 

Coeficiente de variação(%) 55,29 41 ,39 
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FIGURA - 26: Diagrama de profundidade x tempo de fosfato total dissolvido 
(P-P04.3 ~Lg.L- 1 ) · na ·coluna de água, estação P no Lago das Garças 
SP, no período de janeiro/97 a junho/98. 

FIGURA - 27: Di~gr~n~a de profundidade x tempo de fosfato total dissolvido 
(P-Po4•

3 ~Lg . .L-1
) na cofuna de água, estação L no Lago das Garças 

SP, no período de janeiro/97 a junho/98. 
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4.3.13 - Material em suspensão total. 

Os maiores valores da concentração de material em suspensão para a estação P 

foram encontrados no período entre fevereiro/97 (36,5 mg.L-1)e março/97 (28,25 mg.L-1
) 

e dezembro/97 (44,5 mg.L-1
) a março/98 (31 mg.L-1

), sempre nas maiores profundidades 

( 3 metros e fundo) da coluna d'água. Para a estação L o maior valor (23,75 mg.L-1
) de 

concentração foi encontrado em março/97 na superfície do reservatório e o menor valor 

(2,60 mg.L-1
) em maio/98 na superfície (TABELA 15 E FIGURAS 28 e 29). 

TABELA -15: Valor máximo, mmuno, tendência central e dispersão dos dados de 
material em suspensão total (mg.L--1) no período de O'f/91 a 0'6/9·8· 
para o Lago das Garças - SP. 

Estação p L 

Máximo 44,50 23,75 

Mínimo 3,00 2,60 

Média 14,20 12,36 

Desvio Padrão 7,78 5,88 

Coeficiente de variação (%) 54,81 47,5 
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FIGURA - 28: Diagrama de profundidade x tempo de material em suspensão total 
(mg.L-1

) na coluna de água, estação P no Lago das Garças - SP 
no período de janeiro/97 a junho/98. 

FIGURA - 29: Diagrama de profundidade x tempo de material em suspensão total 
(mg.L-1

) na colüna de água, estação L no Lago das Garças - sp· 
no período de janeiro/97 a j unho/98. 
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4.4 - VARIÁVEL BIOLÓGICA 

n Clorofila a 

Para a estação P, o maior valor (218,32 Jlg.L-1
) de clorofila a foi encontrado em 

setembro/97 na superflcie e o menor valor (8,24 Jlg.L-1
) em outubro/97 a 3 metros de 

profundidade (TABELA 16 e FIGURA 30). 

Na estação L, o maior valor (172,32 Jlg.L-1
) foi observado em dezembro/97 e o 

menor vaior (12,08 J.lg.L-1
) em maio/98, ambos os valores foram encontrados na 

superficie da coluna d 'água (TABELA 16 e FIGURA 31). 

TABELA -16: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
concentração de clorofila a (Jlg.L-1

) no período de 01 /97 a 06/98 
para o Lago das Garças - SP. 

Estação p L 

Máximo 218,32 172,32 

Mínimo 8,24 12,08 

Média 55,58 54,75 

Desvio Padrão 39,05 39,61 

Coeficiente de variação(%) 70,25 72,35 
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FIGURA - 30: Diagrama de profundidade x tempo de clorofila a {J.tg.L-1
) na coluna de 

água, estação P no Lago das Garças - SP, no período de janeiro/97 a 
junho/98. 

o 

15 

FIGURA - 31: Diagrama de profundidade x tempo de clorofila a (J...tg.L-1
) na coluna de 

água, estação L no Lago das Garças - SP, no período de janeiro/97 a 
junho/98. 
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4.5- Cargas de nitrogênio total e fósforo total 

4.5.1 - Aporte de nitt·ogênio total e fósforo total via entradas pontuais. 

As cargas de nitrogênio e fósforo foram estimadas para as sete entradas pontuais 

e estão apresentadas no conjunto de FIGURAS: 32 a 45. 

Na entrada O 1, foram verificados o maior valor de aporte de nitrogênio no mês de 

outubro/97 (0,89 kg.dia-1) e o menor valor em dezembro/97 (0,04 kg.dia-1
). A carga de 

fósforo foi mais elevada em março/98 (0,20 kg.dia-1
) sendo que o menor valor foi 

obtido em janei ro/98 (0,02 kg.dia-1
). 

Para a entrada 02, o maior valor de carga de nitrogênio foi encontrado em 

março/98 (14,09 kg.dia-1
) . Para carga de fósforo, no mês de dezembro/97 ocorreu o 

maior valor (2,09 kg.dia-1
) . O menor valor foi encontrado em junho/97 

(0,16 kg.dia-1
) para nitrogênio e julho/97 (0,25 kg.dia-1

) , para fósforo. 
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FIGURA - 32: Variação temporal da carga de fósforo total (kg /dia) para a entrada O 1 
no Lago das Garças - SP, no período de 01 /97 a 06/98. 
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FIGURA :::: 33: Vàriação temporal da cargà de fósforo total (kg /dia) para a entrada 02 
no Lago das Garças - SP, no período de O 1/97 a 06/98. 
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FIGURA - 34: Variação temporal da carga de fósforo total (kg /dia) para a entrada 03 
no Lago das Garças - SP, no período de O 1/97 a 06/98. 

108 entrada04 
106 

1,4 

10 2 

ro 100 
u 
Õ> 
~ 
'-" 

008 

1- 006 
0.. 

014 

01 2 

o lo 
,...._ ,...._ ,...._ ,...._ ,...._ ,...._ ,...._ ,...._ ,...._ ,...._ ,...._ ,...._ c:o c:o c:o c:o c:o c:o 
O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> 

I I .!. .!. 
I I o I .!. .!. I N C: > .!. .!. 

I I c > ·ro c :; o > ·ro c 
(I) Q) (I) .o ::J 

~ 
Q) ::J o Q) (I) <I) (I) .o ::J 

""') u.. ~ ~ ::! ""') d, (f) o z o ""') u.. ~ ~ 
::ã ""') 

I J, J, m I ..t c), ro J, c), ..t I I I I 
O> 

,...._ 
o tb ...... ...... (") ...... 

o o o o o o o o o o o ...... ...... ...... ...... ...... 

Oata de cofeta 

FIGURA - 35: Variação temporal da carga de fósforo total (kg /dia) para a entrada 04 
no Lago das Garças - SP, no periodo de O 1/97 a 06/98. 
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FIGURA- 36: Variação temporal da carga de fósforo total (kg /dia) para a entrada 05 
no Lago das Garças - SP, no período de 01 /97 a 06/98. 
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FIGURA - 37: Variação temporal da carga de fósforo total (kg /dia) para a entrada 06 
no Lago das Garças - SP, no período de O 1/97 a 06/98. 
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FIGURA - 38: Variação temporal da carga de fósforo total (kg /dia) para a entrada 07 
no Lago das Garças - SP, no período de O 1/97 a 06/98. 
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FIGURA - 39: Variação temporal da carga de nitrogênio total (kg /dia) para a entrada O 1 
no Lago das Garças- SP, no período de O 1/97 a 06/98. 
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FIGURA - 40: Variação· temporal da carga de nitrogênio- total (kg /dia) para a entrada 02 
no Lago das Garças - SP, no período de 01/97 a 06/98. 
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FIGURA - 41 : Variação temporal da carga de nitrogênio total (kg /rua) para a entrada 03 
no Lago das Garças - SP, no período de 01197 a 06/98. 
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FIGURA - 42: Variação temporal da carga de nitrogênio total (kg /dia) para a entrada 04 
no Lago das Garças - SP, no período de O 1/97 a 06/98. 
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FIGURA - 43: Variação temporal da carga de nitrogênio total (kg /dia) para a entrada 05 
no Lago das Garças - SP, no período de O l/97 a 06/98. 

71 



Resultados 

18,0 ent rada 06 

16,0 

14 ,0 

12,0 

ro 10,0 
'6 -. 
Ol 

..10: .._, 
8,0 

1- 6,0 z 
4,0 

2,0 

0,0 - - J - • I I I • - • • - I 
I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- <O <O <O <O <O <O m m m m ~ m m m m m m m ~ m m m ~ m 
C: > .!. .!. C: . 

8s 
,.!. s . N . .!. .!. C: 111 'iii :s (I) > c > 111 ]j 

111 (I) .o 
~ :I d, (/) o (I) 111 (I) 

~ ~ :I 
""') u. ~ <( ""') 

l o z o ~ u. :2 ""') 

cf, .;, .;, cf, 
. ..t ~ cb .;, <"'> 

. I <"'> 
I 

I'- o ...... ...... ...... 
o o o o o o o o o o o ...... ...... 

Data de coleta 

FIGURA - 44: Variação temporal da carga de nitrogênio total (kg /dia) para a entrada 06 
no Lago das Garças - SP, no período de O l/97 a 06/98. 
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FIGURA - 45: Variação temporal da carga de nitrogênio total (kg /dia) para a entrada 07 
no Lago das Garças - SP, no período de 01197 a 06/98. 
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Na entrada 03, os maiores valores de carga para nitrogênio total oscilaram de 

0,57 kg.dia-1 (setembro/97) a 82,36 kg.dia-1 (outubro/97). 

Para o aporte de fósforo, a variação também foi elevada sendo o menor valor 

0,20 kg.dia-1
, em setembro/97, chegando a 17,36 kg.dia-1 em outubro/97. 

Para a entrada 04, o maior valor de aporte para nitrogênio ocorreu no mês de 

junho/98 (0,57 kg.dia-1
) e os menores valores em junho/97, janeiro e março/98 

(0,01 kg.dia-1
). Para fósforo o maior aporte ocorreu em junho/98 (1,56 kg.dia-1

) e o 

menor em novembro e julho/97 (0,02 kg.dia-1
). 

A carga de nitrogênio total na entrada 05 oscilou entre 0,21 kg.dia-1 Uaneiro/98) 

a 15,95 kg.dia-1 (agosto/97). Com relação ao fósforo, a variação foi de 0,07 a 5,97 

kg.dia-\ referentes a julho/97 e agosto/97 respectivamente. 

Na entrada 06, o maior valor de carga de nitrogênio foi encontrado no mês de 

março/97 (16,67 kg.dia-1
) e o menor valor em junho/97 e março/98 (0,10 kg.dia-1

). O 

menor aporte de fósforo ocorreu em abril/98 (0,01 kg.dia-1
) sendo que o maior foi em 

agosto/97 (0,24 kg.dia-1
). 

Na entrada 07, o maior valor de carga de nitrogênio ocorreu no mês de 

dezembro/97 (7,80 kg.dia-1
) e o menor valor em agosto/97 (0, I O kg.dia-1

). Para o 

fósforo, o mais elevado valor de carga foi encontrado em setembro/97 (12,14 kg.dia-1
) e 

o menor em abril/97 (0,08 kg.dia-1
). 

As TABELAS- 17 e 18 apresentam uma análise da tendência central e dispersão 

dos valores de aporte de nitrogênio total e fósforo total, respectivamente, para as 07 

entradas. 

73 



Resultados 

TABELA -17: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
carga de nitrogênio total (kg ) para as sete entradas pontuais no Lago 
das Garças - SP, no período de O 1/97 a 06/98. 

Máximo Mínimo média Desvio padrão coeficiente de variação(%) 
Entrada OI 35,54 1,87 11,56 8,80 76,17 
Entrada 02 291 ,97 4,94 101,03 79,72 78,91 
Enh·ada 03 1451,26 32 88 347 98 382 23 109 84 
Entrada 04 11,07 0,59 2,49 3,02 121,24 
Entrada 05 262,30 20,18 121 ,45 75,17 61,90 
Entrada 06 380,95 6,42 78,64 116,95 148,71 
Entrada 07 164,87 7,55 48,76 42 36 86,88 

TABELA -18: Valor máximo, mínimo, tendência central e dispersão dos dados de 
carga de fósforo total (kg j para as sete entradas pontuais no Lago 
das Garças - SP, no perlodo de 01197 a 06/98. 

Máximo Mínimo média desvio padrão Coeficiente de variação 
_(%) 

Entrada OI 5,55 1,08 2,03 1,14 56,35 
Entrada 02 55,66 5 84 22 21 14 lO 63,50 
Entrada 03 352,53 25,51 155,29 99,15 6-3,85 
Entrada 04 24,34 1,36 9,42 5,97 63,33 
Etmada 05 90,96 17,06 42,08 19,83 47,11 
Entrada 06 5,84 0,60 2,99 I ,51 50,46 
Entrada Ó7 269,ól 42,87 131,61 63,90 48_,5 5 

Somando-se as estimativas de cargas mensais para todas as entradas pontuais, 

obteve-se o maior valor para nitrogênio no mês de setembro/97 (1.890,2 1 kg) e o menor, 

em maio/97 ( 145,64 kg). Para a carga total de fósforo o mês de setembro/97 

cot-respondeu ao de maior aporte (592,47 kg) e o mês de junho/98 correspondeu a menor 

carga de fósforo ( 154,03 kg)(TABELA- O 1 A E 02A ANEXOS). 
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Durante o período de estudo estimou-se um aporte acumulado via entradas 

pontuais de 12.814,22 kg de NT, o ano de 1997 contribui com 9.090,86 kg e o período 

de janeiro a junho de 1998 com 3.723,35 kg. 

Para o fósforo total, o aporte acumulado no período de estudo foi de 6.581,46 kg; 

o ano de 1997 contribui com 4.573,12 kg e o período de janeiro a junho de 1998 com 

2.088,34 kg. 

As entradas 03 e 05 apresentam as maiores contribuições de nitrogênio, 46 % 

e 16 % do aporte total respectivamente foram encontradas (FIGURA 46). 

Para o fósforo, 42% e 36 %do aporte total foram registrados nas entradas 03 e 

07 do Lago das Garças, respectivamente (FIGURA 47). 

Contribuição(%) N por entrada 
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3::
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o precipitação 
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FIGURA - 46: Contribuição do aporte de nitrogênio, em porcentagem, das sete 
entradas pontuais, entrada não pontual e precipitação para o 
Lago das Garças, durante o período de janeiro/97 a junho/98. 
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FTGURA - 47: Contribuição do aporte de fósforo, em porcentagem, das sete 
entradas pontuais, entrada não pontual e precipitação para o 
Lago das Garças, durante o período de janeiro/97 a junho/98. 

4.5.2- Aporte de nitrogênio total e fósforo total via precipitação úmida. 

No período de estudo, janeiro/97 a junho/98, verificou-se uma precipitação total 

de 2.294,60 mm; sendo janeiro/97, o mês com maior índice pluviométrico (341,40 mm) 

ejulho/97 o de menor (9,40 mm). A precipitação no ano de 1997 foi de 1430,20 mm e 

no período de janeiro a junho/98 o valor acumulado foi de 864,40 mm e a anual foi de 

1387,02 mm. 

A TABELA 19 mostra os valores mensais estimados das cargas de nitrogênio total e 

fósforo total via precipitação úmida. No mês de março/98, os maiores valores de aporte 

para nitrogênio (63,50 kg) e fósforo (1,98 kg) foram registrados e no mês de julho/97, 

foram encontrados os menores valores de carga ( 1,75 kg para nitrogênio e 0,02 kg para 
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TABELA - 19: Valores estimados das cargas de nitrogênio total (kg N-N03) e 
fósforo total (kg P-Pb4) via precipitação úmida para o Lago das 

Garças- SP, no período de O 1/97 a 06/98. 

Mês Precipitação Concentração Carga de Concentração Carga de 
(mm) média nitrogênio média fósforo 

Ütg N-N03/L"1
) (kgN-N0.1) Ütg P-PO"/L-1

) (kg P-P04) 
Jan/97 341,4 1392,64 42,40 51,81 1,58 

Fev/97 108,9 1458,1 o 13,93 72, 12 0,69 

Mad97 67, 1 2019", 16 11,85 94,53 0~55 

Abr/97 47,8 2120)0 8,73 46,23 0,19 

Mai/97 80,7 795,17 5,72 6,94 0,05 

Jun/97 108,7 1024,02 10,00 5,83 0,06 

Jul/97 9,4 2 110,70 1,75 19,41 0,02 

Ago/97 38,7 2468,28 8,25 56,97 0,19 

Set/97 130,6 3055, 17 35,40 36,84 0,43 

Out/97 126,4 1653,73 18,43 11 ,20 O, 12 

Nov/97 164 1773,60 25, 10 11,04 0,16 

DezJ97 206,5 1847,09 33,58 20,56 0,37 

Jan/98 217 1583,60 29,49 13,57 0,25 

Fev/98 239,) i5D,14 32,12 62,96 1,34 

Mar/98 24 1 2923-,12 63-,50 91,06 1,98 

Abr/98 52,3 1954,19 9,10 7,10 0,03 

Mai/98 93,8 1094,89 10,71 31,72 0,31 

Jun/98 20,8 1277,97 2,28 102,73 0,18 
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fósforo). Nos 18 meses de estudo, obtivemos tuna carga total de 362,35 kg para 

nitrogênio e 8,50 kg para fósforo. 

4.5.3- Aporte de nitt·ogênio total e fósforo total via entrada não lWntual. 

Baseado nos valores médios propostos por J0rgensen ( 1986) para o aporte 

natural de nitrogênio e fósforo (entradas não pontuais) e considerando-se uma área de 

influência da bacia da ordem de 160 ha com cobertura florestal e formação geológica 

tipo ígnea, obtivemos uma estimativa de carga igual a 527,06 kg para o nitrogênio e 

19,74 kg para fósforo (TABELA O I A e 02A - anexos). 
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4.6 - Concentração de nitrogênio e fósforo no sedimento. 

A TABELA - 20 apresenta os valores de concentração de nitrogênio e 

fósforo, nos cinco pontos estudados em duas épocas. 

As concentrações de fósforo e nitrogênio no sedimento apresentaram variação 

entre os dois compartimentos. O maior valor de concentração de nitrogênio foi 

encontrado em janeiro/98, ponto 05 no compartimento li ( 13,81 mg.g-1
) e o menor 

valor em janeiro/98 no ponto 03 do compartimento I (3,88 mg.g'\ Para as 

concentrações de fósforo, o maior valor foi encontrado em janeiro/98 no ponto 05 do 

compartimento TI (1.672,62 Jlg.g'1) e o menor valor em julho/97, no ponto 03 do 

compartimento I (224,94 Jlg.g-1
). 

Para a concentração de nitrogênio, os valores obtidos não sofreram alterações 

acentuadas entre os dois períodos estudados, exceto o ponto 02. Uma variação 

estimada da ordem 0,64 mg.g·'.mês-1
, que corresponde a um aumento de 52,98% foi 

observada na concentração de nitrogênio no período entre julho/97 a janeiro/98, 

neste ponto. 

As estimativas das concentrações de fósforo no sedimento, nos pontos 

localizados no compartimento li, dobraram no período entre julho/97 e janeiro/98. 

No ponto 04 e 05 apresentaram um aumento de 124,93 % e 95,58 % 

respectivamente. 
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TABELA- 20: Concentração de fósforo ( J..tg.g- 1 
) e nitrogênio ( mg.g-1 

) no 
sedimento no intervalo de amostragem, em 05 pontos distribuídos 
nos dois compartimentos estudados no Lago das Garças - São Paulo. 

Nitrogênio total Fósforo total 

(mg.g-') (J..tg.g"') 

ponto Jul/97 Jan/98 JuU97 Jan/98 

OI 11,23 10,28 765,49 1.116,30 

Cotnpartüne·,ü·a· 02' 7,21 11,03 698',37 1.234,05 

I 03 4,25 3,88 224,94 252,25 

Compartimento 04 10,25 12,23 692,52 1.557,72 

Il 05 12,33 13,81 855,21 1.672,62 

4. 7 - Taxa de sedimentação de nitrogênio e fósforo. 

Para a taxa de sedimentação de fósforo, não foi obtida variação entre as 

profundidades (30% e 70 %) e as épocas (julho/97 e fevereiro/98) (TABELA - 21). 

Para o nitrogênio, a taxa de sedimentação mais baixa ocorreu em 

fevereiro/98 a 30% da profundidade da coluna e a maior foi obtida em julho/97 a 

70 % de profundidade. Os dados apresentam efeitos de profundidade e sazonalidade 

para as taxas de sedimentação. 
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TABELA - 21: Taxa de sedimentação para fósforo e nitrogênio (mg.m·2.dia-1
) a 30 e 

70 % da profundidade da coluna d'água na região pelágica do Lago 
das Garças - São Paulo - S.P. 

Nitrogênio (mg.m·.t.dia- 1
) Fósforo (mg.m-:t.dia- 1

) 

Mês 30% 70% 30% 70% 

Julho/97 578,37 737,65 0,83 0,87 

Fevereiro/98 503,02 646,82 0,85 0,88 

4.8- Balanço de massa do nitrogênio total e fósforo total 

A TABELA 22 apresenta a estimativa dos valores de entrada, saída e 

retenção de fósforo total e nitrogênio total para o Lago das Garças e para os dois 

compartimentos, no período de janeiro/97 a junho/98. 

No período de estudo, o Lago das Garças apresentou uma retenção de 

3.958,23 kg de fósforo total e 31.633,49 kg de nitrogênio total. 

Para o compartimento 01, a estimativa de retenção de fósforo é de 3.778,95 

kg. Esse valor incorpora a biomassa das macrófitas aquáticas, com predominância da 

Eichhomia crassipes, que estão distribuídos em todo o reservatório. 

Maior aporte de fósforo total para o Lago das Garças, no período de estudo, 

foi proveniente das entradas pontuais. As fontes difusas e a precipitação contribuíram 

com menos de 1 %da carga total de fósforo (FIGURA - 48). 

Para a carga de nitrogênio total, os valores estimados entre janeiro/97 e 

junho/98 indicam que a fixação foi a fonte mais importante, contribuindo com 

aproximadamente 63 % da carga total. A fontes difusas e a precipitação 

representaram 2,4 % da carga total de nitrogênio (FIGURA - 48). 

81 



Resultados 

TABELA- 22: Balanço de massa do nitrogênio total e fósforo total (kg), no Lago 
das Garças- SP e seus compartimentos no perlodo de janeiro/97 a 
junJ10/98. 

Nitrogênio total (kg) Fósforo total (kg) 

Entrada 37.156,76 6.519,04 

Reservatório Saída 5.523,27 2.560,8 1 

Retenção 31.633,49 3.958,23 

Entrada· 22.644, 11 6339~77 

Compartimento Sakla 5:523;27 2;560;81 

I ~ Retenção 17.120,85 3.778,95 

Entrada 32.685,40 6.460,48 

Compartimento Saída 18.172,76 6.281,48 

rr Retenção 14.512,6"4 179,00 
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FIGURA- 48: Gráfico da contribuição de nitrogênio e fósforo (kg e porcentagem) 
das diferentes fontes de aporte para o Lago das Garças no período de 
janeiro/97 a junho/98. 
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4.9 -Estimativa da concentração de fósforo 

Os dados do aporte de fósforo utilizados nas equações consideram as 

entradas pontuais, difusas e a precipitação úmida. 

A FIGURA 49 apresenta a distribuição dos valores de concentração do 

fósforo total (Mg.L-1
) observados e estimados através das equações 1 e 2. 

Na TABELA 23, encontram-se os valores estimados, através da equação 01 e 

02, da concentração Cie fósforo (Mg.L-1
), bem como os valores das simulações, na 

redução da carga de fósforo e no controle das entradas pontuais de nutrientes. 

Considerando-se a estimativa de aporte médio de fósforo 

(4.891,54 mg.m·2.ano-1
) no Lago das Garças, obtivemos uma expectativa de 

concentração da ordem de 90,59Mg.L-1 para a equação 01 e 142,98 Mg.L-1 para a 

equação 02 e um valor médio obtido, em campo, de 123,34 Mg.L-1
, sendo o lago 

classificado como eutrófico. 

Com relação aos compartimentos I e II, os resultados obtidos para ambos 

mantém a classificação de eutrófico. Os valores estimados da concentração de 

fósforo total na água para o compartimento I foram de 72,70 e 114,21 ~tg.L- 1 e para o 

compartimento 02 foram de 86,07 e 135,70 Mg.L-1
, nas equações 01 e 02 

respectivamente. 

Para alteração da classificação trófica do lago ( eutrófico para mesotrófico ), 

sena necessária uma redução de 70 a 80 % do aporte de fósforo total, com 

estimativa de valores de carga entre 1.400 e 930 mg.m-2.ano-1 para a equação O 1 e 

aportes não superiores a uma carga de 1.000 mg.m·2.ano·1 para a equação 02. 
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Reduções superiores a 90 %, com valores máximos de 500 mg.m·2.ano·1, 

levariam à concentração estimada em 11,64 J.tg.L·1 pela equação OI e a 17,59 J.tg.L·1 

pela equação 02, sendo o lago classificado como oligotrófico. 

[PJ observada x estirmda ---observado 

-+- estirrado 1 280 

--.--equação 2 

30 ,.... 
~· 

,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... (I() (I() (I() (I() (I() (I() 

{!! ()) ~· ()) 

~ ~ {!!" ~· ~ m· ()) m m· m {!!" m m 
'i:: :::. > "N 1: > 'i:: :::. ..... c:: > (Q '"' (Q ::l o Q) ::l (Q '"' (Q c:: 
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FIGURA- 49: Gráfico dos valores mensais da concentração de fósforo (J.tg.L.f) 
obtidos no campo (observados) e estimados pelas equações O 1 
proposta por Salas (1983) e 02 (modificada) para o Lago das Garças, 
no período de janeíro/97 a j unho/98. 
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TABELA- 23: Simulação da concentração de fósforo total (J.t.g.L-1
) na água, baseada 

na carga desse elemento (mg.m·2.ano-1
), através das equações 01 

propostas por Salas ( 1983) e 02 (modificada) para o Lago das Garças. 

Carga de fósforo Estimativa equação O l Estimativa equação 02 
Estratégia (mg.m-:~.ano- 1 ) P ütg.L-1

) p (pg.L-') 

Lago 4891.,54 90,59 1.42,98 
(média do período) 

Jan/97 4393,46 82,32 129,67 
Fev/97 3964,96 75,13 118 11 
Mar/97 2892,98 56,73 88,65 
Abr/97 3609,97 69,10 108,44 
Mai/97 5324,09 97,69 154,44 
Jun/97 3572,29 68,46 107,41 
Jul/97 2610.51 51,77 80 74 

Ago/97 4771 ,94 88,61 139;79 
Set/97 8042,31 ! 41,08 224,79 
Out/97 6053,40 109,53 173 5-8 
Nov/97 5028,59 92,84 146,62 
Dezl97 6938 68 123 69 196,53 
Jan/98 4094,94 77,32 12 1,62 
Fev/98 5876,01 106,66 168,94 
Mar/98 6534,84 117,26 186,10 
Abr/98 4734,44 87,99 138,79 
Mai/98 3392,20 65,38 102,47 
Jun/98 2161,56 43,76 68,00 

Compartimento I 3821,60 72,70 11 4,21 
Compartimento II 4618,69 86,07 135,70 
Redução de I O % 440138' 82'47 129 91 
Redução de 20 % 39 13,23 74,25 116,70 
Redução de 30 % 3424,08 65,92 103,35 
Redução de 40 % 2934,92 57 46 89 82 
Redução de 50 % 2445,77 48,85 76,09 
Redução de 60 % 1956 62 40,04 62, li 
Redução de 70 % 1467 46 30,99 47,80 
Réüücãô de· 80% 978,31 2 1,59 33,05 
Redução de 90% 489,15 11,64 17,59 

Eliminar entrada O 1 4g64,13 90, 13 142,25 
Eliminar entrada 02 4591,63 85,62 134,98 
Eliminar entrada 03 2794, 16 55,00 85 89 
Eliminar entrada 04 4764,30 88,48 139,59 
Eliminar entrada 05 4323,13 81,15 127,78 
Eliminar entrada 06 4851,13 89,92 14·1 ,90 
Eliminar entrada 07 3181,97 61,75 96,68 
E liiti iríái E-03 é 07 1084 58 23,67 36,30 
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A eliminação do aporte de fósforo proveniente das entradas 03 e 07, 

principais fontes pontuais, que correspondem a 42% e 36%, respectivamente, do 

aporte total, levaria a uma concentração de fósforo na água estimada em 23,67 Jlg.L-1 

(equação O 1) e 36,30 Jlg.L-1 (equação 02), classificando o lago como mesotrófico 

para a equação O 1 e eutrófico para a equação 02. 

A correlação de Pearson entre os valores observados e calculados, utilizando

se os dados de janeiro/97 a junho/98, foram de 0,831 e 0811 para as equações O I e 02 

respectivamente. 

Aplicando-se o teste t-Student a um nível de 5% de significância, conclui-se 

que são significativas, portanto, há associação sif:,'llificativa entre os valores 

estimados e observados (TABELA - 24 ). 

Através da regressão linear baseada nos dados obsetvados e estimados de 

fósforo total, transformados através de função logarítmica, obtivemos valores de 

r2 =0,69 12 e Se= 0,086 para a equação 01 e r2 = 0,7771 e Se = 0,084 para a equação 

02 (FIGURAS 50 e 51). 

Na análise das linhas de tendência (FIGURA 49) em conjunto com a 

regressão linear (FIGURAS 50 e 51) pode-se observar que o comportamento dos 

dados estimados diferiu entre as equações, apresentando tendência a subestimar os 

valores na equação O l e a superestimar os valores na equação 02. Sendo que a 

equação 02 apresentou na análise dos resíduos um melhor ajuste observado pela 

redução nos valores de Se. 



Resultados 

TABELA- 24: Tabela de dados observados, calculados, valores do Teste de 
correlação de Pearson e o teste t-Student para os dados 
obtidos no período entre janeiro/97 a junho/98 para o Lago 
das (iarças- SJ>. 

-º.b.s~.QQ , _§S.tiJna9J>.-L --E.gYJ!&ãQL ---!ili.sm:Y.ado ~~t.i.mad-o--l.-. _ equação. 2-_, 
115 79 82 32 129 67 204 98 109,53 173,58 
79-91 75.13 ll8J 1 16026 92J84 146,62 
92,09 56,73 88,65 175,03 123,69 196 53 
90,44 69,10 108,44 151,47 77,32 121,62 
82 36 97 69 154 44 162 64 106 66 168,94 
80',89 68,46 107,41 156,36 117,26 186,10 
95,94 51,77 80 74 116,39 87,99 138 79 
132,39 88,61 139,79 74,63 65,38 102,47 
181,79 141,08 224,79 66,91 43,76 68,00 

WED 10/01/00 08:06:19 C:\SYSTATW5\EQUAÇÃO.SYS 

MATRIZ DE CORRELAÇÃO PEAR.SON 

OBSERVADO EQUAÇÃO I EQUAÇÃ02 

OBSERVADO 1.000 

EQUAÇÃ001 0.831 1.000 

EQUAÇÃ002 0.881 1.000 1.000 

Teste t--3TUDENT (95%, oc = 0,05) 

Fónnula usada: A Ho: não existe correlação entre o valor l obs=r . 
observado e o valor estimado. 

te (17 , 0.05) 1,74 

t (equação O I) 6,16 t > te 

t (equação 02) 7,68 rejeito Ho 
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FIGURA- 50: Correlação entre valores da concentração de fósforo (função 
logarítmica) observados e estimados peta equação 01 para o Lago 

das Garças- SP, no per lodo de janeiro/97 a junho/98. 
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FIGURA- 51: Correlação entre valores da concentração de fósforo (função 
logarítmica) observados e estimados pela equação o-1 para o Lago 

das Garças- SP, no perlodo de janeiro/97 ajunho/98. 
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DISCUSSÃO 

O Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, localiza-se, em área 

aproximadamente a 40 km abaixo do Trópico de Capricórnio. Nesse aspecto, o clima 

da região sofre influência tanto dos sistemas subtropicais quanto dos sistemas 

tropicais, ficando exposto, quando analisado em wna macroescala, às zonas frontais 

que são fronteiras entre massas de ar com propriedades diferentes (Nimer, 1979). 

Santos & Funari ( 1976) estudaram o balanço hídrico da região no período 

entre 1933 a 1973, e consideraram que a precipitação nonnal é da ordem de 1.318 

mm, com o período de seca, predominante, entre maio e setembro. Os valores 

obtidos (1430 e 1387 mm em 1997 e 1998, respectivamente) correspondem a valores 

de anos "tlpicos" com relação a precipitação total. Entretanto, a distribuição 

temporal das precipitações, no período em questão, não permitiu uma distinção nítida 

entre épocas de chuva e seca, que se caracterizam por apresentar altos e baixos 

valores de precipitação e temperatura, respectivamente. 

Segundo Struffaldi-De-Vuono ( 1985), a temperatura média do mês mais frio 

no Parque Estadual é inferior a 18 °C e a do mês mais quente superior a 22 °C. Pode

se considerar o período compreendido entre maio/97 e agosto/97 como o mais frio, 

com menor temperatura. Entretanto, no mês de junho/97 ocorreram chuvas que 

totalizaram um volume cerca de 10 mm abaixo da média anual (119,20 mm) em 11 

dias de precipitação. 
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As precipitações de fevereiro/97 (108,90 mm) e junho/97 (108,70 mm), 

foram similares apesar desses meses representarem estações climáticas diferentes, do 

ponto de vista térmico. 

Bicudo et ai. ( 1999) consideraram que o período de 1996 - 98, na região em 

que está inserido o Lago das Garças, a separação entre as estações seca/chuvosa foi 

menos nítida, observando-se precipitações bem mais elevadas em dezembro

janeiro/96, junho, setembro-dezembro/97 e bem mais baixas em fevereiro a 

março/97. 

Rios (1999), trabalhando no período de agosto/96 a julho/97 na Represa de 

Salto Grande em Americana - SP, atribuiu as muáanças na distribuição da 

precipitação do ano de 1997, ao fenômeno conhecido com "EI Nino", responsável 

pela elevação da temperatura das águas do Oceano Pacífico próximo a costa do Chile 

e que interferiu nas condições climáticas de todo o planeta, provocando alterações no 

regime hídrico no sul do Brasil e seca, nas regiões norte e nordeste. 

Dentre os fatores climáticos, o vento é um importante agente que atua nos 

processos de estratificação térmica e química dos corpos d'água. Sua influência 

depende diretamente de sua velocidade e direção. Quanto maior o comprimento da 

"pista" (superfície laminar da água), maior será o efeito de força do vento. 

Segundo Wetzel ( 1993), os movimentos da água dão-se em resposta a forças, 

especialmente o vento que transfere energia para a água. Movimentos rítmicos 

verificam-se tanto à superficie da água como internamente, que terminam em 

turbulência arrítmica. O resultado final é a dispersão da água juntamente com os 

nutrientes e os organismos nela contidos. 
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Para o Lago das Garças, ventos no vetor norte - sul atuam em paralelo ao eixo 

longitudinal do reservatório. 

Durante o período de estudo, as direções predominante não foram no sentido 

longitudinal do Lago das Garças, mas em algumas variantes (SSE, SSW, NNE, 

NNW). Assim mesmo, os ventos agiram numa extensão significativa em relação ao 

tamanho do reservatório. 

Ramirez (1996) concluiu em seu trabalho que o Lago das Garças é um 

ambiente cinético, turbulento e altamente influenciado pela ação do vento e 

identit1cou o lago como polimítico descontínuo. 

Neste trabalho não ficou evidenciada uma reíação direta entre ação do v~niu 

e a estrutura térmica do lago. A observação dos perfis térmicos indica que os 

períodos sem estratificação ficaram restritos à estação de seca (abril a setembro). 

Em julho e setembro, constatou-se uma ligeira estratificação com uma diferença 

térmica ao longo do eixo da coluna d'água de 1,40 °C e 1,50 °C, respectivamente. 

Para Bicudo et ai. ( 1999) ocorreu no Lago das Garças uma recorrência em 

relação a estabilidade ténnica no período de 1994-98, sendo a primavera e inicio do 

verão, a época de maior estabilidade no sistema e, tipicamente no fim do 

inverno(agosto - setembro), o reservatório inicia um processo de grande mudança em 

sua estrutura térmica. 

Moura (1996) encontrou em estudo anterior que os perfis de temperatura para 

o Lago das Garças enquadram-se em dois tipos: estratificações mais acentuadas e, 

provavelmente, mais duradouras no período de chuva e, no período de seca 

isotermias com maior freqüência. Os dados obtidos no presente trabalho confirmam 

a identificação proposta. 
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Esta classificação do regtme térmico foi descrita para o local com ~nnx 

(estação P). Entretanto, no local mais raso (estação L) o regime térmico é de dificil 

descrição pois, a presença constante de camalotes (dominados por Eichhornia 

crassipes) contribui para limitar a ação de forças (vento e radiação térmica) que 

atuam na instabilidade do sistema. As entradas de água (fontes pontuais) mais frias 

interferem também no regime térmico do lago, sendo que seis entre as sete entradas 

estudadas se localizam no compartimento ll, representado pela estação L. 

Os dados obtidos no período entre janeiro/97 e junho/98, para o Lago das 

Garças, indicam que a temperatura média do ar (aquecimento térmico) e a 

profundidade do sistema foram os principais fatores que infiuendaram as 

estratificações térmicas da coluna d'água. Bicudo et al ( 1999) também consideram 

que no fim do inverno, o inicio da elevação da temperatura, associado a um período 

de baixa precipitação e ventos usualmente mais fracos do que no verão e primavera 

(Ramirez, 1996), foram os fatores que , muito provavelmente, desencadearam o 

início da mudança da estabilidade térmica do Lago das Garças. 

Devido a pouca profundidade, a variação térmica no Lago das Garças é 

caracterizada por dois períodos evidentes: estratificação térmica no período entre 

outubro a fevereiro enquanto as isotermias ocorrem entre março a setembro 

(Henry, 1999). 

Para o Lago das Garças, Bicudo et ai ( 1999) concluíram que a flutuação 

espacial e temporal das características limnológicas abióticas no reservatório foi, 

basicamente, determinada pela alternância do ciclo mistura/estabilidade térmica e da 

ocorrência de florações de Microcystis. Assim, o padrão recorrente de flutuação das 
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variáveis limnológicas foi inicialmente ditado por fatores fisicos (estabilidade 

térmica), seguido pelo biológico. 

Inúmeros fatores controlam os processos de estratificação térmica e química 

nos reservatórios. Segundo Tundisi ( 1990), o aquecimento térmico pela radiação 

solar, o vento, a profundidade do sistema, a vazão e o tempo de residência são os 

mais importantes. 

Nos processos de eutrofização, os fatores citados (profundidade do sistema, 

vazão e tempo de residência) são fundamentais na distribuição e na disponibilidade 

dos nutrientes, influenciando diretamente a produtividade do sistema. 

Segundo Goltennan ( 1995), a importância do conhecimento dos ciclos uu 

carbono, nitrogênio e fósforo é entender como os nutrientes tornam-se disponíveis 

para a manutenção da produção primaria, processo pelo qual resulta energia para 

todo o metabolismo dos sistemas aquáticos. 

As alterações de um sistema aquático podem ser descritas através de variáveis 

físicas e químicas. O Lago das Garças apresentou, no período de estudo, 

características de um sistema instável com altos coeficientes de variação nas 

variáveis químicas e físicas. 

A transparência da água (Zds) é determinada pela sua cor e turbidez, 

conseqüência da presença de material orgânjco e de minerais em suspensão. Para o 

Lago das Garças a transparência apresentou um coeficiente de variação da ordem de 

45,25% no compartimento I (estação P) e 39,94% no compartimento li (estação L), 

indicativo de uma alta variabilidade temporal. Moura ( 1996), apresenta em seu 

trabalho (ano: 1994) valores máximos de Zds iguais a 0,50m. Este valor é entretanto 

três vezes menor que o valor máximo (1,50 m) encontrado para os anos de 97/98. 
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Segundo Wetzel (1993), é muito utilizada de fonna generalizada para lagos 

muito produtivos (eutrofizados) a relação entre a transparência do disco de Secchi e 

a estimativa da densidade das populações fitoplanctônica. Para o Lago das Garças, as 

alterações observadas na transparência da água (Zds) no período de três anos, podem 

estar relacionadas à redução na densidade das populações (fitoplâncton) em função 

da competição por nutrientes provocada pela elevada propagação de Eichhomia 

crassipes observada no período e, o efeito de retenção do material em suspensão total 

(MST) na região litoral pelos bancos de macrófitas com conseqüente diminuição da 

concentração na coluna d'água. 

Uma relação negativa entre a profundidade de desaparecimento do disco de 

Secchi (m) e a concentração média de material em suspensão total (MST) nos 

primeiros dois metros de profundidade da coluna d'água no lago foi encontrada. 

A água do Lago das Garças pode ser considerada como semiturva (10 a 50 

UTN) segundo Bruton ( 1985) apud Ramirez ( 1996), pois os dados oscilaram de 2,1 O 

a 42,50 UTN na estação P (compartimento I) e de 1,90 a 34,50 UTN na estação L 

(compartimento II). 

Valores médios semelhantes de condutividade elétrica (I 45,39 ~lS.cnf 1 para 

a estação P e 145,92 ~S.cm· 1 para a estação L) foram obtidos por Ramirez (1996), 

Moura (1996) e Nogueira ( 1997) entre 1994/1995, no mesmo ponto de amostragem 

(estação P). 

Valores mais elevados de condutividade elétrica, foram encontrados em 

dezembro, janeiro e fevereiro sempre na região mais profunda da coluna d'água para 

a estação Pena superficie para a estação L (área de macrófitas aquáticas). 
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Valores elevados de condutividade podem estar associados à redução dos 

níveis de concentração de oxigênio dissolvido envolvido na degradação da matéria 

orgânica e conseqüente liberação de íons. O período de elevação dos valores de 

condutividade ocorreu na época de chuvas intensas, aumentando a lavagem e 

transporte para o reservatório, de íons presentes na atmosfera e na bacia hidrográfica. 

O pH no Lago das Garças tanto nas estações P (A. V. = 5,70- 8,84) como L 

(A. V. = 5,74 - 7,76) enquadra-se em valores encontrados em águas superficiais(5,0 -

8,6) não impactadas (Marques, 1 995). Em um único evento (setembro/97 na 

superflcie da coluna d'água) o valor medido (8,84) provavelmente deva ser 

diretamente associado à elevada demanda fotossintética de C02. 

A distribuição do oxigênio no Lago das Garças apresentou um gradiente 

caracterizado por anoxia no fundo (>4m de profundidade) nos meses de fevereiro/97, 

março/97 e setembro/97 a abril/98, típico de perfil clinogrado. Coincide com o 

desenvolvimento de estratificações térmicas sendo que o déficit de oxigênio nesta 

região da coluna d'água pode decorrer da altas taxas de decomposição de matéria 

orgânica no hipolimnion, tanto na água como, especialmente, na interface 

sedimento - água. Segundo Henry ( 1999) a variação das concentrações de oxigênio 

em ecossistemas aquáticos ocorre em função de alterações no suprimento (produção 

de matéria orgânica, difusão ar-água e introdução via tributários) e nos processos de 

consumo (respiração pela biota e DBO) e, a duração do período de estratificação 

térmica é um fator decisivo na ocorrência de déficit de oxigênio no hipolímnio. 

As maiores concentrações de nitrogênio total, no Lago das Garças, ocorrem a 

3 metros e no fundo, em período de ocorrência de estratificação térmica e maior 

incidência de chuvas (janeiro a abril/97 e setembro/97 a abril/98 ). Este padrão de 
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distribuição é similar para a forma amoniacal (N-NI-4 +). Concentrações elevadas de 

nitrogênio, em períodos de estratificação na zona mais profunda, podem estar 

associadas à degradação microbiana da matéria orgânica no sedimento, corroborando 

na hipótese do déficit de oxigênio no hipolimnion. 

Esteves ( 1 998) considera que, na maioria dos lagos de regiões tropicais, não 

se consegue estabelecer uma relação direta entre a concentração de nitrogênio 

amoniacal e a produtividade do sistema. Possivelmente, está mais associada à 

duração do período de estratificação. Wetzel (1993), afirma que quanto maior a 

concentração de oxigênio menor a concentração de nitrogênio amoniacal. No 

período, de estudo observamos associação entre os teores elevados de N-N1-Lt + aos 

períodos de anoxia, no hipolímnio. Na coluna d'água, as concentrações de nitrogênio 

total no Lago das Garças sofreram uma redução significativa em relação aos valores 

encontrados por Moura (1996), Ramirez ( 1996) e Nogueira (1997). 

A diminuição de N total na água do lago não está associada à redução das 

cargas introduzidas no reservatório, mas sim à proliferação descontrolada de 

macrófítas aquáticas (Eichhomia crassipes) que competem com o fitoplâncton, 

reduzindo a capacidade de assimilação do nitrogênio. Estimativas, baseadas em 

observações de campo (entre 94/95), mostravam que as macrófítas aquáticas 

ocupavam menos de I 0% da área total do reservatório. Em novembro/98, um 

levantamento avaliou em 48% a área do reservatório colonizada pelas macrófitas. 

Segundo J unk & Mello ( 1987) apud Bitar ( 1998), algumas características 

necessárias para o crescimento maciço de macrófitas aquáticas são: a sua alta 

capacidade reprodutiva, elevadas quantidades de nutrientes na água, condições 

climáticas favoráveis, falta de espécies competidoras, falta de animais herbívoros, 
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pragas e doenças. Segundo Beyruth ( 1992), a importância das macrófitas em lagos 

reside no seu papel quanto ao estoque e ciclagem dos nutrientes, na sua interferência 

na redução da penetração de luz na água e na competição por nutrientes com a 

comunidade de fitoplâncton. Mercante & Carmo (trabalho em fase de redação), em 

um estudo da assimilação de nitrogênio amoníaca! por Eichlwmia crassipes, no 

Lago das Garças, observaram que, com a presença desse tipo de macrófita, a 

constante de assimilação do nitrogênio amoníaca! em relação ao anabolísmo do 

fítoplâncton na água aumentou em 77 %. O coeficiente de assimilação da 

macrófita/comunidade aderida+ fitoplâncton no lago foi da ordem de K= 0,5386 h-1
, 

cerca de 1,8 vezes maior que o coetíciente de assimiiação ào fítuplâncion 

(K= 0,304 lf1
). 

Segundo Wetzel ( 1993), a concentração de fósforo total da maior parte das 

águas de superficie não contaminadas varia entre 1 O e 50 )lg .L-1. A concentração de 

fósforo total no Lago das GaJças oscilou entre 58,07 a 247,09 )lg .L-1 com valor 

médio de 116,31 )lg .L-1 para a estação P (compa1timento I) e 45,65 a 466,89 )lg .L-1 

com valor médio de 149,5 1 ~tg .L-1 para a estação L (compat1imento TI). A 

magnitude dos resultados indica que o ambiente é perturbado e recebe uma 

sobrecarga de fósforo, provavelmente, de origem antrópica. O aporte de fósforo para 

o Lago das Garças proveio, principalmente, das entradas pontuais que recebem 

descargas de esgotos. 

Salas ( 1990) encontrou, entre 16 ambientes eutrofizados de região tropical , a 

concentração de fósforo apresentou valor médio de 118,7 )lg .L-1
-. Os valores médios 

obtidos para o sistema, no presente estudo, podem enquadra-lo entre os ambientes 

impactados. 
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A distribuição do P, com valores mais elevados de concentração, na coluna 

de água pode estar relacionada à produtividade do sistema (densidade do 

fitoplâncton). Os picos de clorofila a, indicador de produtividade, ocorreram nos 

mesmos períodos ou ligeiramente anteriores a elevados teores de fósforo, indicando 

que o elemento detectado pode estar associado à biota ou à senescência do 

tltoplâncton (via decomposição). 

Pode ocorrer a liberação de grande quantidade de fósforo dos detritos ainda 

no epilímnio, antes mesmo de seu depósito no fundo do lago. Este padrão de 

circulação do fósforo, sem a participação do sedimento foi denominado como 

circulação em "curto-circuito". Como conseqüência deste fenômeno, parte da matéria 

orgânica produzida na zona eufótica deste lagos é nessa mesma região decomposta 

(Esteves, 1988, 1998). 

O valor médio da concentração de fósforo total ( 116 J1g.L' 1 
) encontrado foi 

cerca de 30% inferior à concentração média encontrada no trabalho de Ramirez 

(1996), aproximadamente 160 ~tg.L· 1 • Este fato, em comparação ao ocorrido com o 

nitrogênio (9 vezes inferior), pode indicar que a principal fonte de fósforo é alóctone 

e tem suprido a crescente demanda por fósforo para manutenção da produtividade do 

sistema, visto a propagação das macrófitas aquáticas. 

As concentrações de fosfato total dissolvido (A V. de 5,99 a 55,38 J1g.L·1 

P-PO/ na estação P e de 6,18 a 40,68 Jlg/L P-PO/ na estação L), mostraram 

padrão de variação similar ao fósforo. 

Segundo Wetzel ( 1993), a maior parte do fósforo nos lagos está na forma 

particulada e pode chegar a representar até 95 % do fósforo total do sistema. A 

concentração do fósforo total particulado, no Lago das Garças, variou de 29,85 ~tg/L 
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P-PO/(em fevereiro/97 - fundo) que correspondeu a 41,47% da concentração de 

fósforo total, alcançando 234 ~tg/L P-PO/ (em fevereiro/98 - fundo) que 

correspondeu a 96,38% da concentração de fósforo total. 

As concentrações de fósforo total particulado estiveram associadas a 

biomassa fitoplanctônica. Uma análise de regressão mostrou ser significativa a 

correlação (positiva) entre os valores de PP e as concentrações de clorofila a. 

Baseado nas concentrações de clorofila a, a biomassa do sistema apresentou 

alta variação temporal, com coeficientes de variação de 70,25 e 72,35 % para as 

estações P e L, respectivamente. 

Segundo Calijuri (1999), a comparação entre os resultados de biomassa 

expressos em clorofila nos ambientes aquáticos brasileiros é um problema sério, pois 

há deficiência de um método comprovadamente eficiente na extração desse pigmento 

e na padronização das unidades utilizadas. 

Com relação ao material em suspensão total (MST), observou-se 

principalmente na estação P, que as menores concentrações foram determinadas na 

estação seca (abril a setembro) e os valores mais altos detectados na estação chuvosa 

(outubro a março). Isto evidencia que o Lago das Garças, no período de chuva, sofre 

uma elevação na carga de material particulado (orgânico e inorgânico) via 

precipitação e escoamento superficial. Rios ( 1999) também encontrou, no 

Reservatório de Salto Grande (Americana - SP), as maiores concentrações de M.S.T. 

e inorgânico no verão (período chuvoso) e as menores concentrações no inverno 

(período seco), não observando variação espacial significativa no corpo d'água. Em 

contrapartida, Henry ( 1 990) verificou que o material em suspensão na zona da 

barragem do reservatório de Jurumirim, São Paulo, apresentou pouca variabilidade 
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ao longo do eixo temporal, sendo pequena a sua participação como agente de 

atenuação da radiação solar. 

O uso e manejo na bacia hidrográfica e os parâmetros morfométricos são os 

principais fatores de influência na concentração de material em suspensão nos corpos 

d'água. Henry & Curi (1983) estudando a Represa de Rio Pardo, São Paulo, 

observaram que reservatórios com menor tempo de residência são mais susceptiveis 

à introdução de material alóctone, interferindo significativamente na transparência 

da água. 

As concentrações mais elevadas de M.S.T. foram encontradas sempre nas 

maiores profundidades. A distribuição em função da profundidade estaria associada a 

ressuspensão de material do sedimento. A tendência à isotermias na coluna de água 

mais freqUente no período de abril/97 a agosto/97 , e a circulação vertical decorrente 

podem ser responsáveis pela homogeneidade das concentrações de MST. 

As taxas de sedimentação no Lago das Garças, na estação P, apresentaram 

valores que variaram de 503,02 a 737,65 mg.m·2.dia·1 para o nitrogênio e para o 

fósforo a variação foi de 0,83 a 0,88 mg.m-2.dia-1
. 

Os valores das taxas de sedimentação do fósforo total encontrados por Rios 

(1999), para a Represa de Salto Grande (Americana - SP), foram menores aos 

obtidos neste trabalho, oscilando entre 0,07 mg.m-2.dia"1 (jusante da represa) a 

0,48 mg.m-2.dia-1 (montante da represa). Para o fósforo, os valores mais altos de 

sedimentação foram obtidos no período das chuvas em ambos os ambientes (Lago 

das Garças e Represa de Salto Grande), evidenciando que essas taxas correspondem 

à entrada alóctone de fósforo em função da maior incidência de chuvas e transporte 

de material para o corpo d'água. 

100 



Discussão 

Leite (1998) obteve, no Reservatório de Salto Grande, taxas de sedimentação 

para o nitrogênio entre 700 a 3.300 mg.m·2.dia·1 em fevereiro/97 e I 00 a 

500 mg.m·2.dia·1 em julho/97. O autor considerou a influência do escoamento 

superficial, que no período chuvoso eleva o transporte de material para o corpo 

d'água, um importante fator na variação sazonal das taxas de sedimentação. Os 

valores obtidos por Leite (1998) em fevereiro/97 (período chuvoso) foram muito 

superiores aos obtidos no Lago das Garças na estação das chuvas (fevereiro/98) e, o 

ambiente não apresentou uma variação acentuada entre as estações de seca/chuva, 

este fato corrobora a hipótese que o sistema (que insere o lago em estudo) recebe 

uma principalmente nutrientes de origem antrópica, apresentando pouca influência 

do regime hídrico. 

Para o nitrogênio, os mawres valores das taxas de sedimentação foram 

obtidos na maior profundidade (70 %) e com relação aos meses amostrados, em 

julho/97 as taxas foram mais elevadas que fevereiro/98. O fato das câmaras de 

sedimentação instaladas a 70 % da profundidade da coluna d'água apresentarem 

maiores concentrações é justificado pela ressuspensão e o "efeito funil" da topografia 

de fundo, visto que o lago apresenta uma constrição com a profundidade, 

acarretando uma elevação da concentração de nitrogênio por unidade de área. 

No período de chuva (representado por fevereiro), esperava-se encontrar as 

taxas mais elevadas em virtude da elevação do carregamento de material 

particulado para o lago, mas no mês de julho (período de seca), houve os valores 

mais altos. Neste caso, a taxa de sedimentação para o nitrogênio provavelmente 

esteve associada ao tempo de residência da água no reservatório (maior o tempo de 

residência = menor renovação da água). Em julho/97, foi de 87,63 dias e 43,37 dias 
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para fevereiro/98, além disso, em lagos com maior tempo de residência, a produção 

autóctone de nitrogênio aumenta. 

Para o fósforo, a taxa de sedimentação não apresentou variação entre as 

profundidades ou entre os períodos, indicando que as taxas estão associadas à carga 

alóctone de fósforo, ressuspensão de material e a disponibilidade na coluna d'água, 

visto que o aporte de fósforo no lago em tevereiro/98 foi maior que o de julho/97, 

mas a sua disponibilização na água deve ter sido similar. 

Na maioria dos ecossistemas aquáticos continentais, o sedimento é o 

compartimento que apresenta maior concentração de nutrientes, funcionando neste 

caso, como reservatório de nutrientes para os demais compartimentos 

(Esteves, 1998). 

Para o nitrogênio, no período entre julho/97 a janeiro/98, o compartimento I 

apresentou variação negativa, da sua quantidade no sedimento, nos pontos O 1 e 03, 

visto que nos dois pontos, houve uma redução de aproximadamente 8% na 

concentração do elemento. Em contrapartida, no ponto 02 ocorreu um aumento na 

concentração de 52,98 %. Wetzel (1993) afirma que a dinâmica do nitrogênio no 

sedimento não é bem conhecida mas, a capacidade de circulação desse elemento 

ocorre nos 1 O em superficiais. 

Rees et ai. (1991 ), apresentaram dados da concentração de nitrogênio no 

sedimento em lagos com diferentes estados tráficos: 

Lago Estado trófico Profundidade (em) [N] (mg/g) 

Lake East Arm Hipereutrófico 0 - 30 4,7 - 10,2 

Central Lake Eutrófico o- 15 7,2 - 9,2 

Central Arm Mesotrófico o -10 2,9 - 3,4 

Lago das Garças eutrófíco o- 10 3,88 - 13,81 
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Os dados apresentados na tabela indicam que a magnitude dos valores 

encontrados para o Lago das Garças, um ambiente eutrofízado, é superior aos 

apresentados por Rees et ai. ( 1991 ). 

Os valores obtidos neste trabalho para a concentração de nitrogênio no 

sedimento são, comparativamente, similares aos apresentados para o Lake East Arm. 

Em contrapartida a classificação trófica dos ambientes é diferente, eutrófíco para o 

Lago das Garças e hipereutrófíco para o Lake East Arm. 

Segundo Rees at al ( 1991 ), as cargas elevadas de nutrientes e conseqüente 

concentrações rn~ximas pam o fósforo total de 0,76 mg.L-1 e clorofila da ordem de 

30 I )..tg.L-1
, estabeleceram a classificação de hipereutrófico para Lake East Arm. Para 

o Lago das Garças obtive-se concentrações máximas de 0,466 mg.L-1 para fósforo 

total e 218 J..tg.L-1 para clorofila, valores 30 e 40 % inferiores, respectivamente, aos 

obtidos no ambiente hipereutrófico. Baseado nestes dados supõe-se que o sedimento 

do Lago das Garças seja um compmtimento do sistema com elevada capacidade de 

armazenamento de compostos nitrogenados, visto que ambientes em regiões tropicais 

a dinâmica do ciclo dos nutrientes (retenção e liberação) ocorre muito mais 

rapidamente que em ambientes de regiões temperadas, como é o caso do Lake East 

Arm. 

Segundo Moss ( 1998), as concentrações de nutrientes em sedimentos estão 

relacionadas com a erosão de solo na área da bacia hidrográfica, em função de 

mudanças climáticas ou atividades humanas, como desmatamento e agricultura. Os 

resultados deste trabalho indicam que a carga de nutrientes que o Lago das Garças 
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recebe são de origem antrópica através do despejo de dejetos nos principais afluentes 

do sistema. 

Esteves ( 1998) afirma que a reciclagem da matéria orgânica processa-se 

muito mais rapidamente em lagos de regiões tropicais, em comparação aos de região 

temperadas. 

As concentrações de fósforo total no sedimento mostraram uma distribuição 

espacial heterogênea. No ponto 05 (compartimento 11), foi encontrado o maior valor 

médio (1.672,62 f..tg.g-1
). Isto é decorrência do fato dos bancos de macrófitas 

aquáticas permanecerem, preferencialmente, no compartimento II. A redução da 

concentração do fósforo total no sedimento, no compartimento I, pode estar 

relacionada à maior estabilidade flsica desse compartimento, visto que apresenta 

maior profundidade média e sofre influencia direta de apenas uma das sete entradas 

pontuais estudadas. 

Rios ( 1999) encontrou valores ligeiramente superiores na concentração de 

fósforo no sedimento para a represa de Salto Grande (ambiente eutrofizado) visto 

que os valores médios para os lO em superficiais variaram entre 1.100,10 a 2.195,79 

f..tg.g-1 em 04 estações coletadas. 

As concentrações de fósforo nos sedimentos variam muito entre os corpos 

d'água. Segundo Wetzel (1993), os fatores mais importantes que influenciam nessas 

variações são: 1) a capacidade de retenção pelo sedimento, 2) as condições da água 

suprajacente e 3) a biota que habita o sedimento e altera o equilíbrio de troca e 

portanto a reciclagem deste elemento para a água. 

A liberação do fósforo do sedimento para a água ocorre em condições de 

anoxia no hipolímnio ( Stum & Morgan, 1970). Santos (1996), concluiu que uma 
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redução das concentrações de oxigênio a partir de 3,35 mg.L-1 já seria suficiente para 

iniciar a liberação desse elemento. Detectou também um aumento de 60% nas 

concentrações de fósforo na água intersticial quando o oxigênio dissolvido alcançou 

esta concentração. 

O Lago das Garças apresentou longos períodos Uaneiro a março/97 e 

setembro/97 a abril/98) com concentrações de oxigênio dissolvido abaixo do 2,0 

mg. L-1 no hipolímnio. Este fato indica que a ressuspensão do fósforo interfere 

diretamente na concentração desse elemento no sedimento. Ostrofsky & McGee 

(1991) consideram que a carga interna de fósforo pode ser calculada em função da 

somatória dos produtos entre a ressuspensão do fósforo (mg.m-2.dia-1
), a án::a (m2

) e 

a duração da anoxia (dias). Wetzel (1993) relata que em sedimentos não perturbados 

com hipolimnio anóxico, em 2 a 3 meses o fósforo se desloca sem dificuldades de 

uma profundidade de pelo menos I O em para a água supra jacente, independente da 

origem do sedimento. 

Na dinâmica do processo produtivo de lagos e reservatórios, um dos seus 

fatores importantes controladores é a ciclagem de seus principais nutrientes. Segundo 

Barbosa et ai (1998), a avaliação do balanço de massa de nitrogênio e fósforo, 

considerando que as estimativas de aporte, saída e principalmente a retenção, são 

uma das principais estratégias para elaboração de propostas de recuperação, manejo e 

conservação de Reservatório da Pampulha. 

Para o Lago das Garças, no período de janeiro/97 a junho/98, obtivemos 

entradas estimadas em 6.5 19,04 kg para o fósforo total e 37.1 56,76 kg para o 

nitrogênio total e saídas estimadas em 2.560,8 1 kg e 5.523,27 kg respectivamente 

para fósforo e nitrogênio. A retenção no sistema correspondeu a aproximadamente 
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61 % (3.958,23 kg) para o fósforo total e 85 % (31.633,49 kg) para o nitrogênio total. 

Rios ( 1999) encontrou uma taxa de 76 % de retenção de fósforo total na Represa de 

Salto Grande em Americana e conclui que a eficiência de retenção na represa é 

superior aos sistemas de lagoas de estabilização e semelhante aos sistemas de 

tratamentos de e fluentes (com a adição de cloreto férrico ). 

Rocha et ai ( 1996) estudaram o aporte anual de nutrientes para a Represa de 

Barra Bonita e encontraram que a carga via tributários era de 53.805 ton. para o 

nitrogênio e de 1.545 ton. para o fósforo. A remoção via efluente era de 28.740 ton . 

de nitrogênio e de 865 ton. de fósforo. Concluíram que da carga retida na represa, 

62,38% do N e 71,39% de Preferia-se à sedimentação; 23,09% do N e 18,31% do 

P era armazenado na biomassa e 14,50 % do N e 10,30 % do P permanecia em 

solução na água. 

No Lago das Garças, os seguintes valores foram estimados: li ,O % do P e 

5,5 %do N estão na água; 1,1 % do P e 94,5 % do N refere-se a sedimentação. 

Entretanto, os percentuais de nitrogênio estão possivelmente superestimados em 

função do cálculo não considerar a massa de N nas macrófitas aquáticas presentes no 

ambiente. Essas variações nos induzem a concluir que o ciclo desses nutrientes deve 

estar fundamentalmente associado aos processos de estratificação e desestratifícação 

térmica, à morfometria e à entrada de material alóctone no sistema. 

Segundo Wetzel (1993), a quantidade de nitrogênio que chega aos lagos 

provenientes das fontes atmosféricas é geralmente de pequena importância em 

comparação com a quantidade vinda de outras fontes (escoamento superficial). 

Embora em alguns lagos alpinos, a entrada pela precipitação seja considerada uma 

das principais fontes de nitrogênio na bacia de drenagem. A contribuição da chuva 
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na carga de nutrientes que foram introduzidos no Lago das Garças no período de 

janeiro/97 a junho/98 foi de 8,50 kg de fósforo e 362,35 kg de nitrogênio. 

Para o Lago das Garças, o aporte de fósforo via precipitação úmida 

correspondeu O, 14 % da carga total, variando a concentração na água da chuva de 

6,0 a 102 ~g.L- 1 • Esteves (1998) considera que a concentração média da água da 

chuva pode variar entre 1 O a 680 ~tg.L- 1 , sendo que em regiões industriais pode 

apresentar valores médios elevados (100 ~g.L-1). 

Cordeiro Netto & Dutra Filho (1981) apud Esteves (1998), calcularam o 

aporte de fósforo através da precipitação direta no Lago Paranoá (Brasília) obtendo 

uma estimativa de 0,8 t.ano-1 que corresponde a 0,7 %do aporte total do lago. 

Para o nitrogênio, a entrada via chuva representou 1,0 % da carga total 

sendo superior a soma das cargas das entradas pontuais O 1 e 04 que correspondem a 

252,83 kg (0,7 % da carga total) ou em tennos de unidade de área, a 

27,51 kg.ha-1.ano-1
. Moss (1998), estimou que as contribuições atmosféricas de 

nitrogênio alcança taxas de aproximadamente 14 kg.ha-1.ano-1
• 

Segundo Wetzel ( 1993) multiplicando-se a contribuição da precipitação 

úmida por um fator 3 ou 4 pode-se encontrar os valores aproximados da contribuição 

da precipitação seca e úmida. Assim, obtivemos para o Lago das Garças uma taxa de 

estimada entre 82,53 a 100,04 kg.ha-1 .ano-1 para a precipitação total de nitrogênio. Os 

valores elevados encontrados eram previsíveis visto que o lago está inserido em um 

grande centro urbano, no qual a grande população tende aumentar a poluição do ar 

através do lançamento dos resíduos (ex: compostos nitrogenados ). 

Um efeito negativo da precipitação, em função da localização do lago em 

zona urbana, é a chuva "ácida" que consiste na lavagem da atmosfera e arraste de 

107 



Discussão 

óxidos de enxofre e de nitrogênio, alterando a acidez da água pela fonnação de 

ácidos (sulfuroso, sulfúrico, nitroso e nítrico) com conseqüências indesejáveis 

(alteração do pH) para a biota aquática. 

É considerada chuva ácida quando o pH da água da chuva tem valor menor 

que 5,6. Nos dados de precipitação medidos para o Lago das Garças, os valores de 

pH variaram de 4,41 a 5,38. Apesar de ser caracterizada como ácida, a chuva não 

provocou alterações no pH da água do reservatório. Segundo Assunção ( 1995), o 

impacto da chuva ácida em relação aos sistemas aquáticos tem sido verificado, 

principalmente em regiões temperadas, quando o pH da água de lagos recentes torna

se menor que 4,0. 

Com relação às cargas no Lago das Garças, aproximadamente 99% do 

fósforo e 34 % do nitrogênio são provenientes dos tributários. Os resultados dos 

balanços nitrogênio para o período de janeiro/97 a junho/98 sugerem que a fixação 

do nitrogênio molecular foi expressiva. 

Esteves ( 1998) considera que, quando a fonte de nutrientes é constituída 

pelos esgotos domésticos e industriais não tratados, o processo de deterioração da 

água é muito mais rápido quando comparado com aquele causado por nutrientes 

provenientes de efluentes tratados. Dos sete tributários do Lago das Garças, quatro 

correspondem à carga de esgoto não tratado, sendo que as entradas 03, 04 e 05 

recebem dejetos dos animais confinados no Zoológico de São Paulo e a entrada 07 

recebe dejetos humanos provenientes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo. Os excrementos humanos podem causar, em ecossistemas 

aquáticos, além de problemas sanitários diretos, um incremento nos processos de 
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eutrofização em função das elevadas concentrações de fósforo e nitrogênio em sua 

composição. 

A entrada O 1 contribuiu com 1 % e da carga total de fósforo e 2 % da carga 

total nitrogênio para o Lago das Garças, no período entre janeiro/97 a junho/98. Os 

valores de carga de nitrogênio total superiores à média do período observados nos 

meses de março/97, setembro/97, outubro/97, março/98, abril/98 e junho/98 indicam 

que essa carga é decorrente de impactos antrópicos. Não estão associadas a efeitos de 

concentração e diluição através da precipitação, visto que em março/97 e março/98 a 

precipitação foi de 67,1 mm e 24 1,0 mm, respectivamente. Para o fósforo, nos 

meses de fevereiro, março e junho/98, as cargas foram mais expressivas. Em 

junho/98, com 20,8 mm em 03 dias de precipitação, o segundo menor índice 

pluviométrico do período foi encontrado. 

A entrada 02 contribuiu com l3 % da carga total de nitrogênio e com 6 % 

para o fósforo. Nos meses de fevereiro/97, março/97, fevereiro/98, março/98 e 

abriV98, a carga de N foi mais elevada enquanto que em janeiro/97, fevereiro/97, 

março/97, novembro/97, dezembro de 1997, janeiro/98, fevereiro/98 e março/98 a 

carga de fósforo foi mais alta em relação ao restante do período estudado. 

A entrada em questão corresponde à conexão de outros pequenos lagos 

situados na área pertencente ao Instituto Astronômico e Geofísico da USP com o 

Lago das Garças. Portanto, a carga que aporta no reservatório depende da dinâmica 

de transporte desses pequenos corpos d'água. 

Para essa entrada, as cargas de P foram maiores na estação chuvosa (outubro 

a março), que se caracteriza também por elevadas temperaturas, umidade relativa do 

ar e radiação solar. Além disso, o aumento da introdução de P no entorno desses 
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pequenos lagos, pelo escoamento superficial, influencia diretamente a produtividade 

desses corpos d'água e consequentemente a carga do efluente despejada no Lago das 

Garças. 

Com relação ao nitrogênio, os maiores valores estão distribuídos por toda a 

estação chuvosa. Para esse nutriente, outros fatores afetam as suas concentrações 

como por exemplo, a biota relacionada à capacidade de fixação do nitrogênio. 

A entrada 03 contribui com maior carga de nitrogênio total (46 %) e fósforo 

total (42 %), recebendo dejetos de animais que estão confinados na Fundação Parque 

Zoológico de São Paulo. Por se tratar de esgoto sem tratamento, esperava-se 

encontrar quantidades de fósforo mais expressivas em relação ao nitrogênio. 

Castagnino ( 1982) apud Salas & Martino (1990), apresenta alguns valores de 

nitrogênio e fósforo na excreção de alguns animais. Verifica-se que os valores de 

fósforo total são mais elevados quando comparados ao nitrogênio total, com exceção 

para as aves que apresentam dejetos ricos em nitrogênjo (tabela). Os valores 

discrepantes na carga de nitrogênio e fósforo proveniente da entrada 03 são 

resultados dos restos de alimentos (rações, forragens) que se misturam às fezes e 

acabam enriquecendo o efluente com compostos nitrogenados. AJém disso, o elevado 

número de aves (inclusive migratórias) presentes no zoológico seguramente age 

como responsável pela grande quantidade de N introduzida no Lago das Garças. A 

variabilidade da concentração dos nutrientes para a entrada 03 é dependente do 

manejo dos animais e do movimento das aves em rota migratória que utilizam a área 

do zoológico como refúgio. 
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Fósforo total Nitrogênio total 

Homens 1.000 g.hab·1.ano·1 
---- X ----

Bovinos 7.000 g.animar1ano·1 54,75 g.animar1 .ano·1 

Suínos , carneiros 3.000 g.animar1ano·1 14,60 g.animar1.ano·1 

Eqoinos 4.500 g.animar1ano· 1 18,25 g.animar1 .ano· 1 

Aves 300 g.animar1ano·1 474,50 g.animar1.ano·1 

Entrada 03 613,37 kg.ano· 1 1.420,3 1 kg.ano·• 

Lago das Garças 

Modificado de Castagnino (1982) apud Salas & Martino (1990). 

A entrada 04 também é constituída por esgoto sem tratamento, mas é pouca 

expressiva em termos de carga. Contribui com menos de I % do aporte total de 

fósforo para o lago e para o nitrogênio, o valor é praticamente desprezível. Cargas 

de fósforo superiores ao valor médio (no período de estudo) foram observadas nos 

meses de março/97, maio/97, janeiro/98, fevereiro/98, maio/98 e junho/98. Entre 

esses, em março/97, maio/97 e junho/98 houve baixa precipitação e portanto esse 

efluente é diretamente influenciado por impactos de origem antrópica. 

A entrada 05 que contribuiu com 16 % da carga de nitrogênio total e 12 % 

para o fósforo total, recebe descarga de esgoto sem tratamento proveniente da 

Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Para essa entrada, também ocorreu a 

associação entre a maior carga de fósforo (262, kg) e o baixo índice pluviométrico 

(38,7 mm) observados em agosto/97. 

As entradas 03, 04 e 05 são peculiares, pois recebem wna carga de dejetos de 

animais e restos de alimentação (ração, forragens) sem um tratamento prévio. Essas 

fontes adicionais de nutrientes na água não são afetadas pela ação dos fatores 

climáticos. Desta forma, o regime hídrico não interfere nos processos de 
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concentração ou diluição na quantidade de nutrientes; a carga dos elementos está na 

dependência do manejo dos animais e das instalações do Jardim Zoológico. 

Não foram identificados impactos antrópicos resultantes no enriquecimento 

de nutrientes na entrada 06, a nascente do córrego localiza-se em área pertencente ao 

Instituto de Botânica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e flui 

entre a vegetação e áreas alagadas até encontrar o reservatório. Contribui, para o 

Lago das Garças, com 10 e 1 %do aporte total de N e P, respectivamente. 

Para entrada 06, nos 03 primeiros meses de estudo, foram observados valores 

discrepantes na carga de N. A carga média mensal para o período de estudo foi de 

78,64 kg/mês. Desconsiderando os três primeiros valores, a carga média reduz para 

32,07 kg/mês. Este fato sugere a ocorrência de eventos esporádicos não 

identificados, não refletindo no comportamento "normal" do efluente, mas 

significativo quantitativamente para o período estudado. 

Valente et ai. (1997) encontraram valores médios de 0,05 mg.L-1 de fósforo 

total e 0,65 mg.L-1 para nitrogênio total na nascente do Ribeirão Lavapés e 0,07 

mg.L- 1 de fósforo total e 0,46 mg.L-1 para nitrogênio na nascente do Rio Capivara, os 

dois corpos d'água tem suas nascentes no "alto da cuesta", região de Botucatu. 

Considerando-se as nascentes como locais não impactados, e comparando-se com os 

valores obtidos na entrada 06 no Lago das Garças (0,25 mg.L-1 para nitrogênio e 0,02 

mg.L-1 para fósforo), observa-se que são menores e consequentemente podem indicar 

tratar-se de fontes não impactadas, cujos teores variam em função da cobertura 

vegetal (floresta) e do tipo de solo do entorno. 

A entrada 07 é um canal de esgoto sem tratamento, e pela sua localização no 

lago pressupõe-se que receba descargas provenientes da Secretaria de Agricultura e 
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Abastecimento do Estado de São Paulo. Desta forma, contribui com 6% e 36% do 

aporte total de N e P total, respectivamente, para o Lago das Garças. 

Além do grave problema sanitário por se tratar de excrementos humanos, esse 

tipo de etluente é, geralmente, rico em material orgânico que ao ser despejado no 

corpo d'água entra rapidamente em decomposição, provocando a redução na 

concentração de oxigênio. 

Segundo Esteves ( 1998), uma conseqüência da entrada de esgotos ricos em 

matéria orgânica pode ser a redução da profundidade média do corpo d'água em 

função do acúmulo do material não decomposto no sedimento e pelo aumento da 

taxa de sedimentação de detritos. 

As cargas constantes e elevadas de nutrientes introduzidas, a alta 

condutividade elétrica em todo o período de estudo, os perfis clinogrados de oxigênio 

dissolvido, as altas concentrações de clorofila, fósforo total, nitrogênio total levam a 

enquadrar o Lago das Garças como um ambiente eutrofizado. Através dos trabalhos 

de Moura (1996), Nogueira & Ramirez (1998), usando Índices de Carlson, Índices 

Carlson modificado e dos critério da OECD, o Lago das Garças foi classificado 

como eutrófico. 

Um programa de redução da carga de fósforo foi uma das primeiras etapas 

para a recuperação do Lago Erie - Estados Unidos (Makarewicz & Bertram, 1991 ). 

Em contrapartida no programa de recuperação do Lago Grober Muggelsee -

Alemanha, a carga interna de fósforo limitou o efeito da redução da carga externa 

(Kleeberg & Kozerski, 1997). 
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Uma simulação, baseada nas equações propostas por Salas (1983) e Salas & 

Martino, permitiu estimar a concentração de fósforo no Lago das Garças, em função 

da implantação de programas de redução da carga desse elemento. 

Considerando-se a situação atual (carga média anual de fósforo), 

concentrações da ordem de 90,59 J.tg.L-1 (equação 01) e 142,98 J.tg.L-1 (equação 02), 

foram prognosticadas para o Lago das Garças, e em função dos teores foi inserido na 

categoria de eutrófico. 

Para mudar o "status" trófico de eutrófico para mesotrófico, estima-se que 

sejam necessárias reduções de 70% (equação 01) a 80% (equação 02) da carga de 

fósforo. Uma melhoria significativa do sistema (oligotrofização) poderia ocorrer com 

reduções superiores a 90 % (para ambas as equações) da carga de fósforo que o 

sistema recebe . 

Segundo Salas & Martino ( 1990), a longo prazo o controle de nutrientes em 

lagos e reservatórios requer o uso de boas práticas de manejo e uso dos solos da 

bacia e a redução da carga com tratamento terciário (químico) dos afluentes 

industriais e domésticos. 

Em relação aos compartimentos no Lago das Garças, a situação atual é que o 

compartimento I apresenta concentração de fósforo da ordem de 72,70 ~tg.L- 1 

(equação OI) e 114,21 J.tg.L-1 (equação 02); no compartimento 02 as concentrações 

variam de 86,07 ;J.tg.L-1 (equação 01) a 135,70 J.tg.L-1 (equação 02). Ambos são 

classificados como eutróficos segundo a equação 01 e 02. O compartimento I 

apresenta menores concentrações, fato confirmado nos dados de campo. É esperado 

que o compartimento O 1 apresente melhores condições em relação ao 02, visto que o 
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compartimento 02 recebe seis dos sete afluentes (entradas pontuais) que introduzem 

nutrientes para o Lago das Garças. 

A simulação permitiu fazer um prognóstico do comportamento trófico do 

reservatório para cada um dos meses de estudo. 

Baseando-se na equação 01, a simulação indica que em todos os meses 

estudados o Lago das Garças estaria classificado como eutrófico. O mês de junho/98 

foi o período com a tendência de ocorrer as menores concentrações , com valores 

estimados de 43,76 ~tg.L- 1 (equação 01) e 68,00 ~g.L- 1 (equação 02). 

De acordo com Esteves ( 1998), somente a eliminação de todas as fontes 

externas de nutrientes não é o suficiente para que ecossistemas lacustres , em 

adiantado estágios de eutrofização, retornem através de mecanismos próprios, à 

estabilidade ecológica original. A característica de um lago eutrofizado é o excesso 

de energia acumulada no sistema. Para o Lago das Garças, o excesso de energia é 

proveniente da carga de nutrientes e compostos orgânicos que são lançados no 

reservatório. Sendo assim, a primeira e · indispensável medida para controle e 

recuperação do ambiente é a redução ou eliminação das fontes dessas cargas na bacia 

de drenagem e, posteriormente a aplicação de outros métodos visando garantir a 

eficácia do programa de recuperação. 

Segundo Sellers & Markland (1987), existem vários métodos para controle, 

redução ou reversão do processo de eutrofização em lagos e reservatórios: 

1. Redução ou controle do aporte de cargas de nutrientes. 

2. Remoção de nutrientes (em especial o fósforo) da água. 

3. Redução do tempo de residência. 

4. Processos de mistura e aeração da coluna de água. 
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Com base nos trabalhos de Esteves (1998), Pereira & Cavalcanti (1996) e Harry 

( 1992) acrescenta-se: 

1. retirada do sedimento, de macrófitas e biomassa planctônica 

2. oxidação química do sedimento. 

3. biomanipulação. 

Os resultados obtidos neste trabalho para o Lago das Garças mostraram que o 

ambiente está degradado, apresentando wn estádio avançado de eutrofização, 

incluindo-se ainda problemas sanitários em virtude da descarga de esgoto sem 

tratamento. 

O controle do apm1e de nutrientes deverá ser uma das primeiras estratégias 

implantadas para controle do processo de eutrofização no Lago das Garças. Em 

conjunto com a redução das cargas, a redução do tempo de residência auxilia na 

remoção dos nutrientes do corpo d'água. 

A utilização de macrófitas aquáticas para assimilação dos nuttientes 

disponíveis na água e posterior remoção da biomassa vegetal produzida é um 

processo eficiente na reabilitação de sistemas aquáticos (Sellers & Markland,1987). 

As dimensões do reservatório em estudo e a acessibilidade das suas margens 

permitem a implantação de um programa de recuperação do ambiente através do 

manejo de plantas aquáticas. 

Os resultados obtidos indicam que o Lago das Garças foi eficiente na 

retenção de nutrientes (nitrogênio total e fósforo total); sendo o sedimento um dos 

compartimentos com elevada concentração e capacidade de estocagem desses 

nutrientes. Em contrapartida, pode atuar como fonte de nutrientes principalmente em 
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condições de anoxia, como já foi discutido anteriormente. A utilização de bombas de 

aeração ou que produzam movimento da coluna d'água pode eliminar a formação 

das estratificações aumentando a concentração de oxigênio no hipolímnio e por 

conseqüência reduzindo a ressuspensão de nutrientes do sedimento para a água. 

O lago se localiza dentro de uma reserva biológica, sendo abastecido por 

nascentes presentes na área. A jusante, despeja suas águas no Riacho do Ipiranga 

desembocando no rio Tamanduateí. A legislação ambiental protege e estabelece 

critérios de uso e ocupação da área em que o lago está inserido. Mas, a recuperação 

desse ambiente seria viabilizada, se os órgãos públicos que integram e utilizam a 

úrea, e são os principais responsáveis pela deterioração do corpo d'água, se 

mobilizassem para reduzir e ou eliminar as cargas de material orgânico que são 

lançados nos efluentes do Lago das Garças. A sociedade civil também poderia ser 

conscientizada da necessidade da preservação de uma das maiores áreas verdes 

metropolitanas e importante área de lazer para a maior cidade do nosso país. 

As fotos O l e 02 (anexo pag.137) mostram uma visão parcial do reservatório 

e dos camalotes de Eichhornia crassipes. É nítida a beleza do local, sendo que a 

recuperação do ambiente com relação a trofia e aspectos sanitários, permitiria o 

aproveitamento da área com a finalidade de lazer. Sendo um bom local para 

implantação de programas de educação ambiental, visto o iminente problema na 

disponibilidade de água potável em função da deterioração dos mananciais 

(principalmente na região metropolitana de São Paulo), buscando a premissa: " É 

preciso primeiro conhecer, para poder preservar". 
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O estudo da variação sazonal das cargas de nitrogênio e fósforo que são 

introduzidas pelos afluentes do Lago das Garças e sua relação com algumas variáveis 

tlsicas e qufmicas do ambiente, nos permitiu concluir que: 

l. As sete entradas pontuais, identificadas no entorno do reservatório, não 

apresentam um gradiente de concentração em função de variações sazonais; 

embora apresentem flutuação anual. Esse fato indica que os aportes de nutrientes 

para o lago refletem atividades antrópicas que ocorrem em sua bacia 

hidrográfica. 

2. O Lago das Garças, ambiente em avançado estágio de eutrofização, foi eficiente 

na retenção de nutrientes, estimada em 61 % do aporte total para o fósforo total e 

85 % para o nitrogênio total. 

3. Com base nas estimativas realizadas as entradas pontuais são responsáveis por 99 

%da carga de fósforo que é introduzida no reservatório; 1 % restante provem da 

precipitação e de fontes difusas. 
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4. Para o nitrogênio, 34 % do aporte total são provenientes dos tributários; o 

restante é introduzido no reservatório pelas fontes difusas. Os balanços efetuados 

indicam que a fixação do nitrogênio molecular é intensa, podendo ser superior à 

carga das entradas pontuais. 

5. A entrada 03 é o maior contribuinte de nutrientes; responde por 46 % da carga 

de nitrogênio total e 42 % da carga de fósforo total. Essa entrada foi identificada 

como aquela que recebe despejos orgânicos (excrementos de animais) sem 

tratamento da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. 

6. A entrada 07 é a única entrada que apresenta maior contribuição de fósforo em 

relação a do nitrogênio; contribui com 36 % da carga de fósforo total contra 6 % 

da carga de nitrogênio total (fonte de esgotos domésticos sem tratamento). Não 

foi identificada a origem dos despejos, mas há indícios que a Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo seja a responsável pelos 

despejos de esgoto deste afluente. 

7. A simulação baseada nas equações propostas por Salas (1983), indica que para 

melhorar as condições tróticas do sistema (ol igotrofização), seria necessária uma 

redução nas cargas de fósforo total superior a 90 %. 

8. Com o controle da carga de nutrientes dos principais afluentes, entradas 03 e 07, 

haveria uma redução de aproximadamente 80 % na carga total de fósforo, 

podendo alterar a classificação do sistema para oligotrótlco/mesotrófico. 
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9. Os valores de pH do Lago das Garças durante o período de estudo, não são 

característicos do efeito de acidificação comum em lagos urbanos devido a 

incidência da "chuva ácida" provocada pelo acúmulo de contaminantes na 

atmosfera. 

10. Os valores de concentração de nitrogênio total e fósforo total, em 1997 e 1998, 

na água do lago apresentaram uma redução quando comparado com anos 

anteriores (Ramirez, 1996; Moura, 1996 e Nogueira, 1997). Observações de 

campo indicam que a expansão dos camalotes dominados por Eicchomia 

crassipes foram os principais responsáveis por essa alteração, visto que no 

presente trabalho não constatou-se uma tendência de redução das cargas de 

nutrientes. 

11. A temperatura do ar (aquecimento térmico) e a profundidade do sistema foram, 

no período estudado, os principais fatores que influenciaram os processos de 

estratificação e desestratificação da coluna d'água no Lago das Garças. 
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1. É necessária a implementação de trabalhos visando uma avaliação da dinâmica 

dos nutrientes, especialmente o fósforo, no sedimento. O estoque de nutrientes no 

sedimento e suas taxas de liberação podem comprometer a recuperação do lago 

após a eliminação das fontes pontuais. As cinco estações amostrais utilizadas 

neste trabalho demonstraram ser representativas do ambiente. Portanto, sugere-se 

que esses pontos sejam mantidos em futuros ímbalhos. 

2. É necessária a implementação de trabalhos visando a avaliação da influência das 

macrófitas aquáticas no balanço de nutrientes no Lago das Garças. 

3. É primordial a eliminação dos despejos orgânicos nos afluentes identificados 

como entrada 03, 04, 05 e 07 para inicio de qualquer medida de recuperação 

desse corpo d'água. 

4. Sugere-se que seja implementado um programa de manejo das macrófitas 

aquáticas com a finalidade de retenção e remoção de nutrientes e contaminantes 

do sistema. 

5. Para minimizar os efeitos da carga de fósforo potencialmente estocada no 

sedimento, poderiam ser instaladas bombas de aeração ou sucção para que 

mantenham a coluna d'água com oxigênio e ou em movimento; impedindo a 

anoxia do hipolímnio e conseqüente ressuspensão do fósforo. 
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TABELA- OIA- Valores mensais de entrada, saída, sedimentação e concentração na água de fósforo, em kg (P - PO/). 

Mês Ent. 01 Ent. 02 Ent. 03 Ent. 04 Ent. 05 Ent. 06 Ent. 07 Precipitação Não Entrada Saída [P] na Sedimen-

pontual total água tação 

Jan/97 2,08 24,75 239,89 7,50 46,23 3,48 119,85 1,58 1,37 446,73 146,37 2 1,32 2,14 

Fev/97 1,35 29,23 192,05 8,69 52,08 5,00 106,71 0,69 1,26 397,05 119,97 14,36 2,10 

Mar/97 1,76 23,52 114,47 10,44 54,99 4,54 77,60 0,55 1,03 288,89 112,69 16,47 2,62 

Abr/97 1,61 13,47 53,20 9,09 37,03 2,29 141,51 0,19 0,78 259,17 83,26 15,78 2,07 

Maí/97 1,50 12,63 74,43 11,67 31,95 1,68 260,54 0,05 1,18 395,64 89,16 15,16 2,14 

Jun/97 1,69 10,98 61,43 7,85 20,97 3,50 160,04 0,06 0,80 267,33 81,74 15,33 2,69 

Jul/97 1,27 9,92 45,65 1,36 84,61 5,84 42,87 0,02 0,57 192,10 85,45 17,41 2,12 

Ago/97 1,12 10,28 25,51 4,59 90,96 5,03 204,93 0,19 1,03 343,64 103,07 23,21 2,07 

Set/97 1,65 11,41 263,32 6,12 37,70 3,28 269,01 0,43 1,78 594,68 167,42 """""' ,,.. _,_,, _ _, 2,66 

Out/97 1,08 11,82 287,42 5,67 41,00 1,95 94,37 0, 12 1,33 444,76 119,00 37,10 2, 11 

Nov/97 1,55 35,84 213,91 6,50 34,07 2,40 66,07 0,16 1,08 361,57 219,98 28,03 2,07 

Dezl97 2,02 55,66 352,53 8,01 26,73 2,95 59,20 0,37 1,52 509,00 375,73 31,60 3,01 

Jan/98 1,83 34,74 117,78 12,62 36,92 3,13 84,70 0,25 0,88 292,84 157,19 26,26 2,13 

Fev/98 4,31 44,73 190,69 13,47 55,04 4,04 118,87 1,34 1,30 433,79 237,31 29,65 2, 12 

Mar/98 5,55 35,05 266,14 6,89 34,49 2,27 137,03 1,98 1,47 490,86 268,96 29,21 2,70 

Abr/98 2,22 15,95 154,50 2,50 17,06 0,60 157,56 0,03 1,05 35 1,47 97,45 21 ,36 2,14 

Maí/98 1,34 13,90 100,58 24,34 31,22 1,16 121,11 0,31 0,88 294,84 67,19 14,96 2,59 

Jun/98 2,60 5,84 41,71 22,26 24,47 0,72 56,41 0,18 0,46 154,67 28,87 11,61 2,06 
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TABELA- 02 A - Valores mensais de entrada, saída, sedimentação, fixação e concentração na água de nitrogênio total (kg). 

Mês Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Precipi- Não Entrada Saída [N] na Sedimen-

01 02 03 04 05 06 07 taça o pontual total água tação 

Jan/97 9,72 110,17 325,87 6,50 64,67 244,59 60,92 42,40 34,59 899,43 325,59 186,55 1539,22 

Fev/97 11,23 247,74 313,86 2,04 141,15 380,95 87,76 13,93 47,95 1246,62 254,49 133,18 15 14,73 

Mar/97 25,43 291,97 319,93 2,64 175,28 344,82 92,81 11,85 50,59 1315,32 201,66 206,75 1887,54 

Abr/97 12,05 38,98 91,94 1,50 46,64 47,54 17,73 8,73 10,60 275,72 78,65 94,74 1487,09 

Mai/97 1,87 4,94 90,29 0,60 20,18 6,42 21,33 5,72 6,05 157,41 39,59 144,13 1539,22 

Jun/97 9,02 27,43 114,79 0,78 58,06 22,53 15,92 10,00 10,34 268,86 179,73 145,77 1937,58 

Jul/97 9,54 52,13 92,51 0,79 262,30 54,50 7,55 1,75 19,24 500,33 464,82 105,37 1524,26 

Ago/97 8,45 49,22 32,88 0,78 260,94 74,90 62,89 8,25 19,93 518,24 444,89 106,12 1491,61 

Set/97 22,00 88,79 1451,26 1,13 156,23 67,95 102,85 35,40 77,02 2002,63 828,87 41,27 1914,52 

Out/97 15,07 70,42 1190,22 1,65 110,28 28,22 29,55 18,43 58,55 1522,41 669,52 226,75 1521,85 

Nov/97 3,18 3 1,12 170,31 2, 13 82,06 18,04 117,98 25,10 18,00 467,93 378,53 119,61 1489,35 

Dezl97 2,47 45,62 228,94 1,52 88,72 13,48 164,87 33,58 23,17 602,37 425,13 37,98 2170,66 

Jan/98 3,16 76,64 107,81 0,97 72,49 11,75 11,87 29,49 12,57 326,75 98,51 25,52 1534,1 5 

Fev/98 3,54 134,22 155,61 0,93 119,45 10,54 13,98 32,12 18,81 489,19 75,27 35,89 1529,14 

Mar/98 10,42 220,01 343,80 0,59 102,56 12,45 50,96 63,50 32,17 836,47 245,14 20,57 1944,83 

Abr/98 9,55 136,06 259,79 0,65 45,87 14,09 64,62 9,10 21,59 561,32 259,32 46,54 1537,66 

Mai/98 15,77 85,57 394,83 8,51 123,76 25,13 35,93 10,71 28,01 728,22 219,58 29,57 1864,62 

Jun/98 35,54 107,52 578,99 11,07 255,44 I 37,59 13,33 2,28 41,67 1083,44 333,99 16,36 1482,15 

Fixação 

1521,84 

2109,28 

2225,53 

466,52 

266,34 

454,91 

846,55 

876,86 

3388,46 

2575,91 

791,74 

1019,20 

552,87 

827,71 

1415,30 

949,75 

1232,15 

1833,18 



TABELA - 03 A- Valores mensais de vazão ( m3 
) para as sete entradas e saída no período entrejan/97 ajun/98. 

Mês Entrada OI Entrada02 Entrada 03 Entrada 04 Entrada 05 Entrada 06 Entrada 07 Saída 

Jan/97 4.739,55 97.901,50 52.918,33 73,02 24.416,33 41.152,10 -o- 145.498,09 

Fev/97 5.029,52 124.382,43 45.634,91 80,40 33.953,66 27.384,39 -o- 150.238,29 

Mar/97 5.924,43 119.858,67 61.824,75 87,79 50.130,67 87.880,37 -o- 218.895,02 

Abr/97 4.186,15 49.931,09 3.235,97 81,49 16.191,40 26.221,72 2.730,93 69.994,93 

Mai/97 3.767,85 48.495,87 32.575,97 88,83 12.342,62 18.606,04 8.373,34 80.347,50 

Jun/97 5.628,29 63.503,01 19.792,01 138,44 25.702,54 10.551,88 9.61 1,93 106.892,76 

Jul/97 4.427,42 26.291,55 10.532,58 88,40 16.060,39 6 .626,86 1.386,51 57.974,38 

Ago/97 2.170,26 38.571,85 5.100,34 38,37 17.452,05 23.141,71 7.838,08 83.992,26 

Set/97 5.103,40 25.842,09 951,61 59,77 9.730,66 16.842,13 8.974,05 55.364,57 

Out/97 4.051,62 30.860,57 40.040,08 16,45 11.770,45 10.855,62 3.636,52 110.893,53 

Nov/97 3.718,18 29.553,69 3.548,29 74,68 7.557,49 12.212,22 3.463,37 56.025,99 

Dezl97 6.521,75 137.726,13 111.187,60 113,91 3 1.599,45 19.692,97 5.940,27 364.228,95 

Jan/98 4.100,82 63.140,07 20.690,14 56,10 15.801,73 11.299,07 4.626,06 96.821,66 

Fev/98 5.131,64 84.544,74 26.038,95 155,94 26.777,89 14.980,64 3.642,48 117.719,41 

Mar/98 6.292,51 170.507,17 73 .736,13 222,25 38.765,98 27.549,91 10.333,63 274.818,38 

Abr/98 5.117,68 143.664,63 61.888,44 28,51 17.146,67 7.971,22 10.048,06 217.273,09 

Mai/98 4.943,40 77.289,68 40.157,78 40,21 16.409,12 10.517,34 6.826,11 87.879,21 

Jun/98 4.670,27 52.011,74 21.711,95 334,25 15.345,68 8.849,90 679,45 84.005,05 



Anexos 136 

TABELA 04-A: Dados de 26 corpos d'água utilizados por Salas(1990) na regressão 
' I . I d d d L d G mu t1p1a + a os o ago as arças. . 

Lagos Ano Zmáx As TR L (P) PÂ. 
(m) (km2

) (anos) (g.m-2.ano-1) (mg.L-1) 
Salto Grande 1982 7,8 757 0,097 12,6 0,082 
Salto Grande 1981 -1983 8,4 757 0,032 14,50 0,046 
Descoberto 1980 6,9 14,9 0,280 0,65 0,016 
Paranoá 1980 14,3 39,5 0,731 2,93 0,040 
Funil 1978-1979 22 8 38 4 O, 151 9 19 0,041 
Funil 1987 22,8 38,4 O, 131 18,60 0,048 
Funil 1988-1989 21,0 33,3 0,081 29,3 0,066 
Santana 1988-1989 2,5 4,75 0,002 151,6 0,10 
Vigario 1988-1989 9,8 3,85 o 008 142 9 o 084 
Lajes 1988-1989 13,6 26,0 0,760 0,795 0,018 
Americana 1982 9,2 11,5 0,047 37,7 0,081 
Americana 1986 7,8 12,7 0,084 3 ! ,62 0,098 
Atibainha 1986 12,5 20,8 0,388 1,29 0,023 
Barra Bonita 1978-1980 8,3 239,3 o 269 3 43 0,058 
Barra Bonita 1983 9,2 260 0,073 23,0 0,115 
Barra Bonita 1982-1984 9,3 268 0,211 7,45 0,094 
Barra Bonita 1986 8,6 250 0,221 6 96 0~059 
Cachoeira 1986 10,7 7,1 o 130 4 14 0,032 
Guarapiranga 1982-1983 4,9 27,8 0,238 1,40 0,052 
Guarapiranga 1986 4,9 23,6 o 331 1 70 0,044 
Ituparanga 1986 7,8 20,9 0,660 2,11 0,029 
Jaguari 1986 16,8 35,0 1 225 3,28 o 036 
Paiva Castro 1982-1983 5,7 6,7 0,059 7,30 0,040 
Paiva Castro 1986 5,4 4,1 0,028 5,48 0,023 
Paraibuna 1986 26,4 168 1,923 0,79 0,016 
Ponte Nova 1982-1983 8,9 21 1 o 615 o 55 o 027 
Ponte Nova 1986 8,3 20,5 0,806 0,47 0,025 
Taiaçupeba 1986 2,2 8,8 0,135 0,64 0,031 
Laguna de Sonso 1988 1,0 10,0 0,041 6,58 0,2 10 
Poza Honda 1981 20 o 2,6 4,845 5,06 0,40 
Poza Honda 1982 20,14 3,8 1,574 15,10 0,20 
Livington 1975 6,30 334,2 o 243 14,6 0,20 
Chapa la 1983-1984 4 20 1061 11 05 0,932 o 426 
Chapala 1986-1987 4,43 1078,5 15,94 1,508 0,680 
Tequesquitengo 1986 16,00 8,0 98,5 0,046 0,023 
Requena 1986-1987 50 4,82 0,26 13,229 0,383 
La plata 1981- 1982 10,0 3,07 0,09 34,90 0,220 
Loiza 1973-1974 6,14 2,425 0,054 52,91 0,330 
Garças 1997-1998 4,69 0,088 0,18 0,087 0,123 



Anexos 

TABELA- 05A: Valor máximo, mínimo e médio para os valores de temperatura do ar 
(°C) para os dias de coleta e os meses de estudo, para o Lago das 
Garças- SP. 

Mês Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média 
mês mês mês dia Dia dia 

Jan/97 32,2 15,8 22,1 29,0 19,6 22,9 
Fev/97 31,4 17,6 22 6 31 4 19,5 24,2 
Mar/97 31 ,0 14,2 20,8 27,5 18,3 21,9 
Abr/97 28,1 12,4 19,4 22,0 15,0 7,0 
Mai/97 29,2 11,0 17,2 22,6 11,8 17,2 
Jun/97 27,2 6,4 15,9 19,9 12,9 15,7 
Jul/97 27,3 9,4 17,1 24,6 13,6 17,7 
Ago/97 29 1 7 1 17 1 23 1 134 17 3 
Set/97 33,9 11,1 18,4 28,8 12,9 20,1 
Out/97 33,8 12,8 19,6 19,0 15,8 17,3 
Nov/97 34,1 14,1 21,5 24,4 19,2 20,9 
Dez/97 33,4 16,6 23,1 27,8 17,4 22,3 
Jan/98 33,5 16,2 23,9 29,7 21 ' 1 25,1 
Fev/98 33,0 16,8 23,6 24,1 18,3 20,8 
Mar/98 32,4 15,9 22,5 27,3 20,5 23,2 
Abr/98 31,2 12,1 20,6 31,2 19,4 24 1 
Mai/98 21,9 10,6 17,1 26,2 12,5 18,1 
Jun/98 26,6 7,9 15 6 24,9 14,7 19,3 
Fonte: Estação Meteorológica - Instituto Astronômico e Geofísico - Universidade de São Paulo 
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Anexo 

FOTO- OI: Lago das Garças- Parque Estadual das Fontes do Ipiranga 
(São Paulo - SP) 

FOTO - 02: Camalote (Eichhornia crassipes) deslocado pela ação dos ventos 
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