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RESUMO 

FRACÁCTO, R. (2001). Utilização de bioensaios ccotoxicológicos com Danin 

rerin (Cypriniformes, Cyprinidae) c análises limnológicas para a 

avaliação ambiental dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). São 

Carlos. 233 J1. Disset·tação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo. 

Os reservatórios de água são sistemas artificiais rasos destinados à múltiplos 

usos. Estes usos associados as ati vidades desenvolvidas na bacia hidrográfica 

acarretam impactos nos corpos d'água, principalmente nos sedimentos, os quais 

representam um depósito e também uma fonte de contaminantes sob determinadas 

condições ambientais. O tipo de construção dos reservatórios é bastante relevante no 

contexto de poluição e contaminação. Teoricamente os reservatórios construídos em 

cascata tendem a apresentar uma melhora na qualidade das águas e sedimentos ao 

longo da construção, pois o reservatório acima retém pa1ie elos poluentes e 

contaminantes que entrariam no reservatório subsequente. Para avaliar a qua lidade 

dos seis reservatórios construídos em cascata no rio Tietê (SP), foram real indas 

quatro coletas (outubro/99, fevereiro/DO, maio/00 e julho/00) nas quais Coram 

amostrados água e sedi mento para reali zação de análises fí sicas, químicas, biológica 

e ecotoxicológica, em 15 pontos deste sistema. Os resultados em gera l demonstraram 

uma melhoria nas condições fisicas e químicas ela água, sedimento e ela tox iciclacle 

(% ele mortalidade) nos últimos reservatórios (Nova Ava nhandava e Três lnnãos), 

sendo que os rios Piracicaba e Tietê ap resentaram as piores condições ambientais. A 

toxicidade va riou com o período de coleta, sendo que as maiores porcentagens ele 

mortalidade ocorreram em outubro/99 e as menores em maio/00. As análises 

hi stológicas rea li zadas com organismos expostos aos sedimentos coletaclos em 

fevereiro, confirmaram alterações branquiais de primeiro grau em sete dias de 

exposição. As análi se químicas elas águas ex traídas dos bioensaios em maio/00 

também demonstraram a presença de nutrientes e metais em concentrações elevadas, 

confirmando então a importância dos sedimentos como liberadores ele poluentes para 

a coluna ele água, prejudicando os orga nismos de coluna de água. 

PALAVRAS-CHAVE: reservatórios; sedimento, tox icidade, limnologia, rio T ietê. 
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FRACÁCIO, R. (2001). An assessment of sediments quality in Tietê river (SP) 

resea-voirs by ecotoxicological bioassays using Danio reno 

(Cypl'iniformes, Cyprinidae) and limnological analysis. São Carlos. 228p. 

Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. 

Water reservoirs are shallow ariifícial systems which can be constructed for 

many purposes. The use of these reservoirs and the different activities elevelopeel in 

the hyelrographic basin, can result in alterations in these boreler water, mainly in the 

seeliments, which represent a storage anel a contaminant source uneler specifíc 

ambient conelitions. The position of the reservo ir along the river is very signifícant in 

relation to pollution anel contamination. Cascacle reservoirs are prone to raise the 

water anel seeliment quality elownstream, because contaminants anel pollution are 

retaineel in the upstream reservoirs. In orcler to assess the water anel secliment quality 

in six Tietê ri ver cascaele reservoirs, we realizeel chemical, physical, biological anel 

ecotoxicological analysis in J 5 locations. Samples were collecteel in October/1999, 

February, May anel July/2000. The overall results showeel that water anel seeliments 

physical anel chemical conelitions, as well as the tox.icity (% mortality), were 

improveel in elirection to the last reservoirs (Nova Avanhanelava e Três Irmãos). 

Piracicaba anel Tietê rivers presenteei the worst ambient conditions. The toxicity 

presenteei seasonal variation, in the manner that higher moriality percentage occurreel 

in October and the lower in May. I-Iystological analys is of text organism exposecl to 

secliments collected in February showecl branchial alterations after seven clays. 

Chemical analysis o f the water usecl in the bioassays showeel high metal and nutrients 

concentrations in May, suggesting the importance of these seel iments, since they are 

able to release pollutants to the water column. 

KEY WORDS: Reservoirs, seeliment, toxicity, limnology, Tietê river. 



L INTRODUÇÃO 

No Brasil, a patiir das décadas de 60 e 70, a construção de grandes 

reservatórios de água passaram a ter uma impotiância acentuada quanto a geração de 

energia hidrelétrica e abastecimento de água, o que relaciona-se com a grande 

quantidade de rios com elevado potencial para este aproveitamento. Enquanto em 

termos mundiais as usinas hidrelétricas são responsáveis por 25% da geração de 

energia, no Brasil esta cifra tem atingido 97% nos últimos anos (KELNJAN et a/, 

1999). No entanto, outros usos de importância econômica e social têm sido 

atribuídos a tais ecossistemas, destacando-se entre eles o uso de água para a irrigação 

de culturas, lazer, fonte de alimentação, processamento ele manufaturados, transpotie 

e outros. 

Os reservatórios são complexos sistemas intermediários entre os rios e lagos, 

cuja evolução depende da entrada ele várias informações no tempo e espaço, ou seja, 

são partes integrantes ele uma bacia hidrográfica e, potianto, excelentes detetares de 

todos os impactos das atividades antropogênicas que nela se desenvolvem (TUNDTSI 

1986; 1996; TUNDlS I et.al. 1999 a). 

Assim, o uso inadequado do solo e determinados tipos ele atividades que se 

instalam na bacia hidrográfica, comprometem a qualidade dos recursos hídricos. Os 

principais fatores desencadeadores da degradação da qualidade da água são as font es 

de poluição pontual, introduzidas diretamente no ambiente, tai s como os despejos ele 

esgotos domésticos c industriais, e as fontes de poluição difusa, difíceis de visualizar 

e quantificar, como o escoamento urbano e agrícola, além ela precipitação 

atmosféri ca (TU1\TDTST, 1986; LLOYD, 1992). 

O escoamento agrícola é bastante preocupante, pois geralmente é rico em 

compostos fosfatados e nitrogenados e juntamente com os despejos domésticos e 

industriais aceleram o processo ele eutrofização dos corpos ele água. A cutrofização, 

segundo MARGALEF ( 1983), caracteriza um estado ele tensão, acelerando os ciclos 

de nitrogênio e fósforo, el iminando o excesso de nitrogênio para a atmosfera e o 

excesso de fósforo para o sedimento. As conseqüências são refletidas nas 

característ icas químicas, fisicas e biológicas do sistema. 

O aporte de material aloctone por meio das fontes difusas e pontuais 

comprometem não somente a qualidade da água (aumentando o grau de trofia ou 
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promovendo o efeito sinérgico ao se associarem com outros compostos químicos 

orgânicos e inorgânicos) e à biota aquática mas também ao se acumularem no fundo 

dos reservatórios, contribui para o assoreamento, diminuindo a vida útil dos mesmos 

(TUNDISI, 1986; GEYSE & HOKE, 1989; REYNOLDSON &DAY, 1993, 

TUNDlSl et a/; 1999 a). 

Dentro deste contexto, os sedimentos desempenham um impo1iante papel, 

tanto como depósito quanto como uma fonte de contaminantes, os quais podem se 

tornar biodisponíveis à coluna de água dependendo das condições ambientais, das 

propriedades elos poluentes e elo solo (PLETTE et ai, 1999; CHEN e! ai, 1999). 

Assim, podem apresentar efeitos diretos e adversos sobre os organismos nectônicos e 

bentônicos, tratando-se, portanto, de uma fonte de poluição difusa em potencial 

dentro elo compa11imento aquático (BAUDO & MUNTAU, 1990; ADAMS, 1995; 

MUNA WAR et a/, 1999; SOARES et. a/. 1999). Por isto, além ela avaliação das 

substâncias químicas e efluentes industriais, tem sido ava liado o papel do sedimento, 

verificando-se o quanto ele contribui para o processo de contaminação e eutrofízação 

dos recursos hídricos. 

Outra importante condição para anál ise ele impactos nos recursos hídricos é a 

posição elo reservatório em um rio contínuo ou em cascata. Nestes, é preciso 

considerar o efeito da descarga do reservatório acima no subsequente, uma vez que 

são construídos em série e a influência do reservatório acima é direta no reservatório 

aba ixo (TUNDISl, 1996, TUNDISI et.al. 1999 b; STRASKRABA, 1994). No Brasil , 

vários grandes rios foram completamente aproveitados para a construção de 

barragens em cascata, o que é uma característi ca ele países com grandes dimensões 

territoriais e rios extensos (TUNDISI et. a/ 1999 c). 

Dentre as possíveis formas ele degradação dos recursos hídricos, ac1ma 

relatados, os despejos industriais e escoamentos contendo agrotóxicos são os mais 

prejudiciais, uma vez que introduzem produtos químicos sintéticos estranhos nos 

ecossistemas aquáticos, os quais são difice i ~ de serem assimi lados, interferindo na 

estrutura e fimcionamento de tal sistema. 

Os sistemas aquáticos naturais e art ificiais funcionam em grande parte 

impulsionados por flutuações de cu11a ou longa duração, que tem impacto na 

organização das comunidades, nos ciclos biogeoquímicos e na sucessão espacial e 
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temporal , denominados pulsos. Estes são definidos como qualquer tipo de flutuação, 

natural ou induzida pelo homem, que afetem os sistemas aquáticos naturais ou 

artificiais. Os pulsos de origem natural são resultantes de mudanças climáticas, tais 

como vento e precipitações. Quanto aos pulsos de origem artificial, no caso de 

represas, eles ocorrem com a manipulação dos níveis de água no reservatório e a 

abertura de comportas, com efeitos na perda de populações planctônicas, diminuição 

na produtividade primária e impactos na sucessão de espécies (TUNDlSI, 1996, 

1999; STRASKRABA, 1994). 

Segundo ODUM ( 1983), os ecossistemas naturais exibem notável resistência 

ou elasticidade a perturbações periódicas ou agudas porque estão naturalmente 

adaptadas a elas, como é o caso dos pulsos, mas no caso de uma perturbação crônica, 

com elevadas cargas ele produtos sintéticos tóxicos diários, os efeitos podem ser 

pronunciados e prolongados, uma vez que os organismos não possuem um período 

evolutivo de adaptação. A menos que os resíduos tóxicos sejam reduzidos ou 

isolados de alguma forma dos sistemas globais ele manutenção de viela, estes 

ameaçarão diretamente a saúde e constituirão um fator limita nte para a humanidade. 

Atualmente, tem sido identificado um número aproximado de quatro milhões 

de produtos químicos sintéticos. Mais de 60.000 destes produtos são usados 

diariamente na forma de combustí vel, solventes industriais, drogas, pesticidas, 

fe11ilizantes etc. Além disso, a cada ano são acrescentados em torno ele 500 a 1000 

novos produtos (DlKSHlTH, 1988; KRISTENSEN, 1994). 

Diante deste quadro, tem ocorrido um aumento significativo no número de 

parâmetros necessitrios à ava liação da qualidade da água. Hoje, são 

aproximadamente 130 e acredita-se que em 2020 tal número at inja cerca de 200, o 

que não assegurará que se disporá de uma água tão segura como aquela disponível 

em 1925, caracterizada por uma quantidade irrisória de parâmetros (HESP ANI-TOL, 

1999). 

Entre os parâmetros de qualidade ele água que se tornaram cláss icos e de 11so 

generalizado em todo o mundo, podem ser citados os números mais prováveis de 

coliformes, a demanda bioquímica de oxigênio e, de uso mais recente e em fase de 

genera lização, os bioensa ios para a determinação de toxicidade potencial, cujo uso, 

entretanto, ainda não foi oficializado no Brasil (BRANCO, 1999) 



1. 1. Bioeusaios ecotoxicológicos como f ermmeuta para a m'aliaçrio da qualidade 

ambieutal: 

Os Bioensaios de toxicidade devem ser considerados como uma análise 

indispensável ao controle da poluição hídrica, pois fi.mdamentam-se na utilização de 

organismos vivos que são diretamente afetados pelos desequilíbrios que 

eventualmente ocorrem nos ecossistemas aquáticos onde vivem, uma vez que as 

análises químicas apenas identificam e quantificam as substâncias presentes na água 

ou sedimento, mas não detectam os efeitos sobre a bióta (HOFFMAN, 1995; 

ZAGATTO, 1999). 

De acordo com LEEUWEN ( 1988) e ADAMS (1 995), existem os testes 

agudos, definidos como os efeitos severos sofridos pelos organismos a um curteza\ I 

período de exposição ao agente tóxico ou amostra ambiental (água e sedimento), os 

quais medem mais freqüentemente os efeitos na sobrevivência dos organismos no 

período de 24 a 96 horas para invertebrados e peixes, respecti vamente. O objet ivo 

deste teste é medir a degradação biológica produzida por um estímulo químico e, a 

partir das observações, calcular a concentração letal a 50% da população (CL 50). 

De forma contrária, os testes crônicos caracterizam-se por serem de longa 

duração, pois utilizam o ciclo de vida inteiro do organismo a ser testado. Usualmente 

medem-se os efeitos indiretos do agente, como alterações no crescimento, 

reprodução e efeitos subletais, os quais incluem mudanças no comportamento 

(dificuldade de movimentação; aumento na freqüência da abertura do opérculo), 

aspectos fi siológicos, bioquímicos e histológicos. Os testes crô nicos parciais utili zam 

apenas uma parte do ciclo el e vida dos organismos e geralmente duram sete dias, 

sendo que as mesmas ava liações são feitas (BURTON, 1995). At ravés da 

mortalidade ou alterações subletais, é possível estabelecer o grau ele toxicidade elo 

ambiente em questão ou concentração do químico testado nos organismos teste. 

Não somente as respostas visíveis elas espécies biológicas, mas também as 

análises tecicluais e moleculares têm sido util izadas como bioindicadores de 

qualidade elas águas, substâncias de referência e, mais recentemente, ele amostras 

ambientais como a água e o sedimento ele locais provavelmente degradados. 

(LLOYD, 1992; BRAUNBECK, 1994; MELANCON et a/, 1995; IUGOLIM-SÁ, 

1998 e AU et al, 1999; ADANfS, 1999). 
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Os biomarcadores celulares (indicadores histológicos, fisiológicos e 

bioquímicas), por exemplo, geralmente analisam os efeitos mecânicos dos agentes 

tóxicos aos organismos. A partir destas aval iações é possível extrapolar os resultados 

de crescimento, sobrevivência e reprodução para a estrutura e funcionamento do 

ambiente em questão (DA Y ela/, 1997). 

De acordo com HA WKINS e! a/ (L 995), estudos têm demonstrado que 

substâncias químicas no meio ambiente têm causado câncer em peixes ele pequeno 

porte (de aquário) submetidos a curtos períodos de exposição a sedimentos e água ele 

diversos locais. Neste sentido, as técnicas histológicas permitem detectar as 

alterações morfológicas, como alterações no desenvolvimento, presença de 

neoplasia, hiperplasia, hipertrofia, fibrose, necrose, dentre outras, em diferentes 

órgãos, refletindo os resultados para a saúde humana. 

Quanto à escolha de um organismo teste, existem alguns critérios a serem 

considerados, tais como: ampla taxa de sensibilidade; abundância e disponibilidade; 

se possível a espécie deve ser endógena para a melhor representat ividade dos 

ecossistemas; importância comercial , recreacional ou ecológica; facilidade de cultivo 

em laboratório; grande quantidade de informações literárias a respeito da biologia ela 

espécie e ciclo ele vida relativamente curto (RAND & PETROCELLT 1985). 

No entanto, é praticamente impossível encontrar uma espécie com todas estas 

propriedades ideais. Por isso, muitas espécies padronizadas podem ser utili zadas em 

laboratório. Nos estudos desenvolvidos com peixes, numerosas espécies de água 

doce padronizadas são fi·eqüentemente usadas em trabalhos de ecotoxicologia, como 

Salmo gardineri, Salvenilus .funlinalis, Pimepha/es prometas, lctalums punctatus, 

Lepumis macrochims, Danio reriu e Poecilia relicu/ada (BOUDOU & RJBEIRE, 

1989). Além dos peixes, outros organismos têm sido util izados em testes ele 

toxicidade, como bactérias, algas, microcrustáceos, anfíbios e macrófítas, 

procurando-se quando possível, utili za r mais ele um organismo nos estudos 

ambientais. 

Alguns autores têm utili zado peixes em testes ele tox icidade com amostras 

ambientais e substâncias ele referência , tais como LEBLANC & SUPRENANT 

(L985); NORBERG & MOUNT (1985) MELETTT (1997), RIGOLJM-SÁ (1998); 

TONTSSl, ( 1999); MUNA W AR et.al ( 1999); SOARES et.a/. ( 1999) dentre outros. 
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A importância de se utili zar espécies de diferentes níveis tráficos em testes o 

ecotoxicológicos reside no fato de que os diferentes processos metabólicos 

respondem diferentemente aos contaminantes presentes e são informações adicionais 

para o monitoramento de um determinado local a ser estudado (BURTON & 

MacPHERSON, 1995). 

Diante disso, torna-se bastante claro o papel fundamental da ecotoxicologia 

na detecção e avaliação da qualidade ambiental, bem como no auxílio de elaboração 

de leis específicas no que diz respeito a manutenção da qualidade do ambiente 

aquático. Quanto mais informações a respeito de um determinado ecossistema, mais 

fácil se torna a elaboração ele um plano de monitoramento visando atenuar os 

principais impactos, através de técnicas de controle da poluição ou mesmo a 

elaboração de planos para a recuperação de ecossistemas aquáticos, tendo em vista o 

caracter limitado deste recurso em contraposição ao aumento da demanda e 

deteorização da sua qualidade pelos usos múltiplos. 
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2-JUSTIFICA TIV A 

O momento atual é de grande preocupação com o meio ambiente uma vez que 

a poluição e a contaminação vêm aumentando devido a crescente carga de poluentes 

lançados em toda a biosfera, sendo que os corpos de água , principalmente os 

sedimentos, são o destino final para a maioria deles (RTGOLlM-SÁ, 1998). Diante 

dos fatos atuais, programas que visem o monitoramento da qualidade da água 

necessitam ser desenvolvidos. Neste sentido, BOI-ffiER (1 995), menciona que o 

monitoramento ava lia a resposta dos organismos face às alterações ambientais 

(biomonitoramento) apresenta vantagens, pois informações mais complexas sobre o 

estresse sofrido pelos ecossistemas são fornecidos. 

Embora vá rios estudos tenham sido desenvolvidos nos reservatórios elo 

Médio e Baixo Tietê, geralmente foram realizados de forma isolada ou com enfoque 

comparativo entre as represas, ava liando-se apenas as caracterí sticas químicas, 

fisi cas e biológicas da água, sendo poucos os trabalhos que avaliam os reservatórios 

do ponto de vista ecotoxicológico, principalmente no que diz respeito ao 

compart imento sedimento, o qual é o principal depósito de contaminantes, refletindo 

de forma mais precisa, o que esta ocorrendo na bacia hid rográfica (ESTEVES, 198 1 ). 

Este tipo de estudo é escasso e necessário porque o rio Tietê deságua no sistema 

Paraná, considerado ai nda não poluído, mas que, de alguma forma, pode estar 

sofrendo a influência do sistema Tietê, como verificado pelos imensos bancos de 

macrófitas a jusante do encontro do rio Tietê com o rio Paraná, em área próxima a 

Usina Hidrelétrica de Jupiá, comprometendo a própria geração ele energia elétrica , 

além ela qualidade ambiental. 

Além disso, esta área inclui uma das regiões de maior crescimento econômico 

e populacional elo Estado de São Paulo, na qual está se investindo atua lmente no 

turismo por conter atrações como eclusas nas diferentes represas, praias art ificiai s e 

naturais além el e outras paisagens propiciando não só o turismo clássico de lazer e 

cultura, mas também o turismo fluvia l e o agroturismo. A área brasileira de 

influência turística dos rios Tietê e Paraná excede 800.000 km2
, com uma população 

acima de 40 milhões de habitantes. Em muitos pontos destes rios, as áreas dos 

reservatórios são freqüentadas por mais de 5.000 pessoas nos finais de semana sendo 

a pesca uma prática comum ao longo elos mesmos (CESP, 1997). Outro fator 
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adicional é a hidrovia Tietê-Paraná, a qual p~ssibilita o escoamento ele produtos entre 

os países do 1\tfERCOSUL, mas também insere diversos ri scos ambientais. 

Enquanto permanecer o turismo, haverá atividade geradora de emprego e 

rendas. No entanto, isto somente ocorrerá se um determinado padrão de qualidade 

elas águas for mantido. Estas atividades tornam mais necessários os estudos que 

detectam os problemas, de modo a alertar a população sobre os possíveis riscos 

presentes no ambiente, os quais podem refletir sobre a saúde humana quando em 

contato com o ambiente contaminado. 

Visando contribuir com a geração de informações científicas adicionais para 

melhor avaliar e monitorar as condições das represas do Médio e Baixo Tietê- S.P, 

este trabalho pretende avaliar a qualidade elo sedimento dos reservatórios em cascata, 

o qual não é monitorado pelos órgãos acima citados, utilizando como organismo teste 

larvas de Danio rerio. Os bioensaios de toxicidade foram conduzidos com o 

sedimento, uma vez que é nele que os elementos tóxicos não solúveis em água, ou 

pouco solúveis, depositam-se e eventualmente tornam-se biodisponíveis à coluna de 

água. Além dos bioensaios, as aná lises histológicas e a determinação de variáveis 

físicas e químicas da água e sedimento também serviram ele subsidio à presente 

avaliação. 



3. OBJETIVOS 

3. 1. Ol?ieth•o geral 

Avaliar a qualidade do sedimento das represas do Médio e Baixo Tietê, SP, 

através da realização de bioensaios ele toxicidade crônico-parcial, utili zando como 

organismo teste larvas pós-eclodidas de Da11io rerio (pau listinha), além de estudos 

limnológicos envolvendo água e sedimento. 

3.2. 0/detil'os espec(ficos 

• Analisar física e quimicamente a água e sedimento em 15 (quinze) pontos de 

amostragem distribuídos nos rios "Piracicaba e Tietê, e à montante e à jusante de 

cada reservatório, ava liando-se não somente o grau de eutrofização mas também 

a relação com a disposição dos reservatórios construídos em série no sistema 

Tietê; 

• Avaliar a adequabilidade de larvas pós-eclodidas de Da11iu rerio para bioensa ios 

de toxicidade crônico parcial com amostras de sedimento; 

• Avaliar as respostas da espécie Danio rerio e os efeitos de toxicidade através de 

alterações corpóreas (peso e comprimento) e análise histológica (brânquias). 
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4. MATERIAIS E lVIÉTODOS: 

4.1. Área de Estudo 

Este trabalho foi rea lizado nas represas do Médio e Baixo Tietê - S.P, que 

foram construídas a partir da década de 60 com o objetivo principal de geração de 

energia hidrelétrica. Os reservatórios são os de Barra Bonita, Bariri; lbitinga, 

Promissão, Nova Avanhandava e Três Irmãos, os quais estão dispostos em uma 

grande cascata ao longo do rio Tietê (BARBOSA e/ ai, 1999) 

Segundo a "Política Estadual de Recursos Hídricos" (Lei Estadual nº 7663 de 

dezembro de 1991), o Estado de São Paulo foi dividido em 22 Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHJS) (CETESB, 1995). O rio Piracicaba 

está inserido na UGRHI 5, que inclui as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí. O rio Tietê, na UGRHl I O, que corresponde às bacias elo rio Sorocaba e 

Tietê Médio Superior, sendo que o reservatório de Barra Bonita está contido em 

ambas as UGRHIS (CETESB, 1998) 

Os demais reservatórios estão inseridos no sexto grupo de UGRHJ S. Este 

grupo contém três UGRHTS: UGRf-Tl 13-Tietê/Jacaré (reservatório de Bariri e 

lbitinga), UGRHI 16-Tietê/Batalha ( reservatório ele Promissão), ambas incluindo a 

bacia do Médio Tietê Inferior, e a UGRf-Tl 19-Baixo Tietê (reservatórios de Nova 

Avanhanclava e Três Trmãos), a qua l inclui a bacia hidrográfica do Baixo Tietê 

(CETESB, 1995; 1996; 1997; 1998). 

As principais característi cas dos rios Piracicaba e Tietê e dos reserva tórios do 

Médio e Baixo Tietê, serão descritas de acordo com as caracterí sticas próprias e das 

respectivas UGRHfS (bacias hidrográficas), as quais podem ser visuali zaclas nas 

FIGURAS 1 e 2. 
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FONTE: CETESB, 1995 

FIGURA 1: Mapa do Estado de são Paulo, mostrando os I I grupos de UGRHTS 

(Unidades ele Gerenciamento ele Recursos Hídricos) principais (números vermelhos), 

contendo as 22 UGRHJS secundárias (números azuis). 

Reservatórios de Nova 
Avanhandava c Três lnm'ios 

Reservatório de 

Rcsc1 vatórios de 

Rio T ietê e reservatório de 
Barra Boni ta 

FONTE: CETESB, 1995 

FIGURA 2: Mapa elas UGRT-JTS correspondentes a área de estudo: UGRffi 5 (Bacia 

do Rio Piracicaba), UGRl-11 1 O (Bacia do Médio Tietê Superior), UGRIDs 13 e 16 

(Bacia elo Médio Tietê Tnferior) e UGRHl 19 (Bacia elo Baixo Tietê), cada qua l com 

os reservatórios que contém. 
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4.1.1. UGRHT 5 (Bacia do rio Piracicaba) 

A bacia do rio Piracicaba apresenta como pnnctpats constituintes os nos 

Atibaia, Corumbataí, Jaguarí e Piracicaba ( I 15 km), que tem sua foz no Reservatório 

de Ban a Bonita. O rio Piracicaba é o principal tributário do rio Tietê, antes ela 

barragem do Reservatório de Barra Bonit a. 

As principais ati vidades desenvolvidas na bacia são pastagem, agricultura 

(principalmente cana-de-açúcar e café), seguidos pela fruticultura (citrus) e milho, 

além de horti futticultura. As áreas urbanas são densamente ocupadas, relacionadas 

principalmente ao elevado desenvolvimento industrial. Quanto as atividades 

industriais, destacam-se as indústrias de papel e celulose; aliment ícia; sucro

alcooleira, têxtil, curtumes, meta lúrgicas, químicas e refinaria de petróleo. 

As águas são destinadas ao abastecimento público e indust rial; recepção ele 

efluentes domésticos e industriais e irrigação ele plantações (CETESB, 1998) 

4.1.2. UGRHllO (Bacia do Tietê Médio-Superiot") 

O principal contribuinte desta bacia é o rio Tietê, desde a sua saída elo 

Reservatório ele Pirapora até a barragem de Barra Bonita, numa extensão ele 376 km. 

Nesta região, as áreas urbanas apresentam uma concentração ele aproximadamente 

400.000 habitantes. Quan to a área rural, cerca ele 22% caracteriza-se pelas plantações 

de cana-de-açúca r, café, citms, hortaliças e frutas; 31% ele pastagem cultivada e 22% 

ele pastagem natura l. O restante da área con esponde a matas, capoeiras, 

reflorestamento e atividades granjeiras (CETES, 1996). 

Quanto as atividades industriai s, ex istem cerca ele I 020 indústrias instaladas, 

sendo que apenas I O% delas são signi fícat ivas para a poluição das águas, 

destacando-se as indústrias têxteis, alimentícias, papel e papelão, abatedouros, 

engenhos e uma usina de açúcar e álcool. 

As águas são destinadas ao abastecimento público, recepção de eOuentes 

domésticos e industriais e abastecimento industrial, sendo que nesta bacia está 

inserido o Reservatório de Barra Bonita. 

O Reservatório de Barra Bonita é o pnmetro grande aproveitamento 

hidrelétrico da CESP, formado em 1962 a partir do represamento real izado à jusante 

do encont ro dos rios Piracicaba e Tietê e seus tributários (FIGURAS 3 c 4). Este 
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reservatório localiza-se entre os municípios de Barra Bonita e Iguaçu do Tietê 

(22°90'S e 48°34 'W), a 430 m de altitude. A área de inundação é de 31.000 ha e o 

tempo médio de residência da água é de 90,3 dias (volume total). O reservatório 

recebe forte influência antrópica das bacias de drenagem dos rios Tietê e Piracicaba 

(CESP, 1998). 

O reservatório está loca lizado em uma região de transição entre os climas 

tropical e subtropical, onde as estações anuais não são bem definidas, mas ocorrem 

diferenças nítidas entre verão chuvoso e inverno seco (CALHEIROS, 1993). A 

precipitação anual desta região compreende, em média, I . I OOmm, sendo as 

temperaturas médias anuais de 2 1 °C (P ARAGUASSU e/ ai, 1988). As taxas de fluxo 

ele água no reservatório de Barra Bonita variam ele I 500m3/s (na época de cheia) a 

200m3/s (na época seca). No período seco a vazão é apenas turbinada, com descargas 

de massa de água provenientes elo fimdo (TUNDlSl & rvtATSUMURA TUNDTST, 

1990). 

De acordo com CALIJURl ( 1999), o solo em torno do reservatório é laterítico 

com grande contribuição de íons ferro (F e++). A bacia ele drenagem é constituída 

principalmente por latossolo roxo eutrófico e clistrófíco, de textura argilosa e, em 

alguns pontos, brunizem avermelhado de te;.,:tura argilosa. O tipo de rocha 

predominante na região é basalto e na região elo reservatório propriamente dito 

afloram várias formações pertencentes à bacia sedimentar do rio Paraná e, mais 

próxüno a barragem, aflo ra m rochas vulcânicas di spostas em derrames basálticos 

pertencentes a formação Serra Geral. A montante do reservatório predominam rochas 

pertencentes à formação Botucatu (arenitos de granulação média e tina), Pirambóia 

(arenitos fi nos a médios com lâminas ricas em argilas e siltes), Corumbataí (argilitos, 

folhelhos e siltitos) e grupo Tubarão (corpos arenosos). 

As principais características do reservatório ele Barra Bonita encont ram-se na 

TABELA 1. 



,. 

TABELA 1: Características físicas do reservatório 
de Barra Bonita Médio-Tietê-S.P). 

Reservatório Bnl'l'a Bonita 
Area alagada (ha) 3 1.000 

Area de drenagem (Km.l) 32.330 
Vazão média anual (m3/s) 402 

Tempo de residência (dias) 90.3 
Volume total ( I O&m3

) 3. 135 
Volume útil ( 106 m3

) 2.600 
Perímetro (km) 525 

Profi.mdidade média (m) 10.2 
Profundidade máxima (m) 30.2 

FONTE: CESP, 1998; CETESB, 1998; SANDES, 1998 

FIGURA 3: Barragem do reservatório de Barra Bonita 
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FIGURA 4: Reservatório de Barra Bonita à montante da barragem, demonstrando a 
presença de um banco de macrófitas. 

4.1.3. Sexto Grupo de UGRHIS- (Bacia do Médio Tietê Inferior) 

4.1.3. 1. UGRHI 13-Tietê/Jacaré 

Esta região tem como constituinte principal o rio Tietê desde a barragem de 

Barra Bonita até a barragem de Tbitinga ( 150 Km), além dos rios Jacaré-Guaçu e 

Jacaré-Pepira. Os principais reservatórios são os de Bariri e Tbitinga. 

As áreas são destinadas as atividades urbanas, industriais e agropecuárias; 

com grandes centros de pastagens e culturas, destacando-se café, cana-de-açúcar, 

milho e citn1s. As ati vidades industriais destinam-se as usinas de açúcar e álcool, 

engenhos, curtumes e industrias alimentícias. A população é de aproximadamente 

1.233 .458 habitantes, sendo a população urbana de 1.144.282 habitantes e a rural de 

89. 176 habitantes. 

Os recursos hídricos são destinados ao abastecimento público e industrial, 

recepção ele efluentes domésticos e industriais, além ela irrigação de plantações. 
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4.1.3.1.1 Reservatório Álvaro de Souza Lima (Bariri) 

O reservatório ele Bariri é o segundo aproveitamento hidrelétrico ela 

CESP, formado pelo barramento elo Tietê. Recebe água de fundo do reservatório de 

Barra Bonita o qual , durante o verão, apresenta estratificação térmica, exportando 

água com baixa concentração de oxigênio e altos níveis de material orgânico. Possui 

três tributários significativos: rio Lençóis, rio Jaú e rio Bauru que também 

contribuem com água poluída por efluentes domésticos e industriais (FIGURAS 5 e 

6). 

O enchimento do reservatório ocorreu a partir de 20/09/ 1965, 

apresentando uma área alagada de 5.546 hectares, com tempo de residência de 14,2 

dias, sendo considerado um reservatório " fio d'água,. 

TABELA 2. 

As características tlsicas do reservatório de Bariri estão resumidas na 

TABELA 2: Características fisicas do reservatório 
Álvaro de Souza Lima (Bariri). 

Resetv a tório Bariri 
Area alagada (ha) 5.546 

Arca de drenagem (Km.l) 35.430 
Vazão média anual (mj/s) 443 

Tempo de residência (dias) 14.2 
Volume total (10c'nr1

) 542 
Volume útil (I 06 m3

) 60 
FONTE: CESP. 199R; CETESB, 1998; SANDES, 1990 

-
FIGURA 5: Barragem do reservatório de Álvaro de Souza Lima (Bariri) 
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FIGURA 6: Área de entorno do reservatório de Bariri, demonstrando a ausência de 

vegetação marginal. 

4.1.3.1.2. Reservatório de l!Jitinga 

O reservatório de Tbitinga é o terceiro empreendimento hidrelétrico do ri o 

Tietê, sendo formado a partir de 10/01/1969. Possui área alagada de 12.2 16 ha e 

tempo médio de residência de 21,6 dias com três tributários signi fica tivos: rios Claro, 

.lacaré-Guaçu e Jacaré-Pcpira (CETESB, 1 996~ 1 997~ J 998) (FfGURAS 7 e 8). 

Algumas caracterí sticas fí sicas do reservatório de lbitinga encontram-se na tabela 3. 

TABELA 3: Características lls icas do reservatório 
de Lbitinga 

Resen ratól'io lbit iuga 
Area alagada (ha) 12.216 

Area de drenagem (Km2
) 43.500 

Vazão média anual (mJ/s) 525 
Tempo de residência (dias) 21.6 

Volume total ( I OhmJ) 98 1 
Volume útil ( IOc. m.s) 56 

FONTE: CESP, 1998; CETESB, 1 99~ 



IS 

FIGURA 7: Barragem do rese1vatório de Ibitinga 

FIGURA 8: Reservatório de lbitinga demonstrando bancos de macrófitas 

submersos, freqüentes a partir deste sistema. 

4.1.3.2. UGRH r 16-Tictê/llntalhn 

Esta UGRHI tem como constituinte principal o rio Tietê, desde a barragem da 

usina hidrelétrica (Ul-ffi) de Ibitinga até a barragem da UT-ffi ele Promissão (1 40 Km), 

englobando o reservatório de Promissão. 

As áreas são destinadas as atividades urbanas, industriais e agropecuárias, 

com grandes centros de pastagens e culturas, destacando-se café, cana-de-açúcar, 

milho e citrus. As atividades industriais destinam-se as usinas de açúcar e álcool, 
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engenhos, curtumes e indústrias alimentícias. A população é de aproximadamente 

437.707 habitantes, sendo a urbana de 1375.899 habitantes e a rural de 6 1.808 

habitantes (CETESB, 1997; 1998) 

4.1.3.2.1. Reservatório Mário Lopes Leão (Promissão) 

O reservatório de Promissão é o quarto aproveitamento hidrelétrico de uma 

série ele seis, sob concessão ela CESP. Foi formado a partir de O I /07/1974, 

confrontando-se a montante com a barragem de lbitinga e a jusante com o 

reservatório de Nova A vanhanclava. Possui uma área de 58.548 ha e tempo médio de 

residência de 141,1 dias, estando a uma altitude de 380 m. Além elo rio Tietê, o 

reservatório recebe influência de vários tributários, sendo o rio Dourado, Cervo 

Grande, Batalha e Ribeirão elos Porcos, os maiores contribuintes (FIGURAS 9 e 10). 

Apresenta solos arenosos provenientes ela Formação Adamantina, com alguns 

trechos ele solo ele origem basálti ca tais como na cabeceira elo reservatório. Insere-se 

na zona climática elo tipo tropical sub-quente e úmido. A vegetação perimetral mais 

comum é a pastagem, campos ele cultivo (milho, soja, arroz, café etc.), capoeiras e 

áreas de reflorestamento. 

Este reservatório sofi·e influencia de ação antrópica, seJa pela profunda 

alteração da sua vegetação como pelo aporte de esgoto e resíduos industriais. No 

entanto, o nível de poluição é baixo devido a depuração ocorrida nos três 

reservatórios acima (CESP, 1989; 199 1 e 1998). 

As principais características do reservatório el e Promissão são apresentadas na 

TABELA 4. 

TABELA 4: Características fí sicas elo reservatório ele 
Promissão 

Reservatório Promissão 
Area alagada (ha) 58. 548 

Area de drenagem (Km~) 57.6 10 
Vazão média anual (m3/s) 640 

Tempo de residência (dias) 134.1 
Volume total ( I 06m3

) 7.4 18 
Volume út il (I 06n?) 2. 128 

Perímetro (km) 1.423 
Profundidade média (m) 12 

FONTE: CESP, 1989; 199 1; 1998 
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FIGURA 9: Reservatório de Promissão com detalhes da vegetação circundante 

FIGURA 10: Barragem do reservatório de Promi ssão 

4.1.4. UGRHI 19 - Bacia do Baixo Tietê: 

Os principais constituintes desta bacia são o rio Tietê desde a barragem de 

Promissão até sua foz no rio Paraná, contendo os reservatórios de Nova 

Avanhanclava e Três Irmãos, além elo rio Paraná desde a barragem em Ilha Solteira 

até a ilha denominada "Ilha Comprida". 
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O solo é destinado as atividades urbanas e industriais, além de extensa área de 

pastagens cultivadas. As principais atividades industriais são as usinas de cana-de

açúcar e álcool, industrias alimentícias e curtumes. 

Quanto ao uso das águas, servem para o abastecimento público e industrial, 

recepção de efluente doméstico e industrial, irrigação de plantações, geração de 

energia hidrelétrica e navegação (CETESB, 1998). 

4.1.4.1. Reservatório de Nova Avanhandava 

Este reservatório é o quinto sob concessão da CESP. Foi formado em 1982, 

com uma área de inundação de 2 1.750 ha. Possui tempo de residência médio de 45,7 

dias e recebe contribuição de 4 tributários principais: rio dos Patos, ribeirão dos 

Ferreiros, ribeirão Bonito e ribeirão Lajeado (CESP, 1998) (FIGURA 11) 

As principais características do sistema são apresentadas na TA BELA 5 

TA BELA 5: Característi cas fí sicas do reservatório de 
Nova Avanhandava 

Reservatório Nova Avnnhandava 
Area alagada (ha) 2 1.700 

Area de drenagem (Km2
) 62.300 

Vazão média anual (nf1/s) 688 
Tempo de residência (dias) 45.7 

Volume total (I O()mj) 2.720 
FONTE: CESP 1998 

FIGURA 11: Barragem do reservatório de Nova A vanhandava 



·, 

22 

4.1.4.2. Reservatório de Três ll'mãos 

Este reservatório foi o mais recentemente construído ( 1990), possuindo área 

inundada de 81.700 h a. É o maior reservatório e o último aproveitamento hidrelétrico 

do rio Tietê, apresentando um tempo médio de residência da água de 2 17,9 dias, 

tendo sido inaugurado em 12/03/199 1 (CESP, 1998) (FTGURA 12). 

Apesar de ser o último reservatório do sistema em cascata do rio Tietê, 

encontra-se em processo de eutrofízação, com floresci menta fi·eqüente de algas 

cianofíceas (FIGURA 13). 

O reservatório de Três Irmãos está loca lizado a Oeste do Estado de São 

Paulo, aproximadamente a 28 km da foz do rio Tietê no rio Paraná e a 25km da 

cidade de Pereira Barreto que, por sua vez, fica a 630 km da cidade de São Pau lo 

(VlLLELA, 1992). 

Este reservatório apresenta uma característica inédita no país e na América do 

Sul, que é a sua interligação ao reservatório de Ilha Soltei ra através de um canal 

artificial "canal de Pereira Barreto", visando incrementar o transporte tluvial de 

345km para 1.700 km (VTLLELA, op.cit) 

As principais característi cas do reservatório de Três Irmãos são apresentadas 

na TABELA 6. 

TABELA 6: Características tlsicas do reservatório 
de Três irmãos (Méclio-T ietê-S P) 

Reserv ntório Três I rmãos 
Area alagada (ha) 8 1.700 

Area ele drenagem (Km' ) 70.600 
Vazão média anual (nr1/s) 733 

Tempo ele residência (dias) 2 17.9 
Volume total ( I 06 m3

) 13.800 
FONTE: CESP 199:-l; VILLELA, 1992 



FIGURA 12: Barragem do reservatório de Três Irmãos 

FIGURA 13:Fiorescimento de algas cianofíceas em áreas marginais do 
reservatório de Três Irmãos 

4.2.Pcl'íodo de amostragem e pontos de coleta 

Foram rea li zadas quatro coletas (outubro/99, fevere iro/00, maio/00 e 

julho/00), em 15 pontos de amostragem (FIGURA 14), incluindo os rios Piracicaba 

e Tietê e a montante e a jusante das barragens dos seis reservatórios em cascata do 

Médio e Baixo · Tietê - S.P (Barra Bonita, Bariri, Thitinga, Promissão, Nova 

A vanhandava e Três Irmãos), sendo também efetuadas coletas no rio Bauru, um 
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tributário bastante impactado e consequentemente significativo quanto à degradação 

dos recursos hídricos no reservatório de Bariri. Estes pontos de amostragem foram 

escolhidos em função de estudos prévios desenvolvidos por ESPÍNDOLA et a/ 

(1999), BARBOSA el a/ (1999) e GUNTZEL (2000), os quais encontraram as 

maiores diferenças em relação as características físicas, químicas e biológicas 

oco1Tiam normalmente em fimção da cont ribuição de cada reservatório para o 

sistema em cascata . (FIGURA 14). 
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4.3. Variáveis hidrodinâmicns dos resuvatórios. 

Somente a vazão média detluente (mensal) foi obtida junto a antiga CESP. A 

partir destes dados foram calculados o tempo de residência da água para os seis 

reservatórios através da equação: 

[ R = v /86.400 X Qj 
Onde: 

TR - tempo de residência 

V - volume do reservatório (x I 06 m3
) 

Q - vazão média defluente para cada período considerado (m3/s) 

86.400 - fator de conversão de segundos para dias. 

4.4. Análise química, física e biológica (clorofila!!) da água 

Para a caracteri zação do ambiente de estudo foram efetuadas algumas 

análises da água as quais encontran-se li stadas na tabela abaixo: 

TABELA 7: Variáveis utilizadas na ava liação da qualidade da água 

Varilivcis Símbolo Unidade Material/Método Autor 
Temperntura da T o c U- 10 Horiba -

água 
Transparência da D.S 111 Disco de Secchi -

úgua 
Oxigênio OD mg/L U- 10 Horiba -
dissolvido 

Material em M.S.T rng!L Técnica gravirnétrica Teixeira et.al, ( 1978) 
suspensão 

pH PH - U- LO Horiba -
Condulividacle Cond JtS/cm U-10 Horiba -

Nitrito N0 2-N _ltg/L Espcctrofotomctricamentc Machcrcth et n/ ( 1978) 
Ni trato N03-N ~lg/L Especlrofotometricarnente Machcrclh et n/ ( 1978) 
Amônia NH4-N ~tg/L Espectrofotometricamcnte Korole!T ( 1976) 

Ni trog. org. lotai N.T lllg/L Especlrofolometricamente Standnrd Methods 
( \995) 

Fosf. Total P.T.D Jtg/L Especl rofolomet ricamente Strickland & Parson 
dissolvido ( 1960) 

F os f. I norg. P.I.D ~tg/L Espccl rofolomcl rica mente StrickJand & Parson 
Dissolvido ( 1960) 

Fósforo tola I P.T ~lg/L Espectrofolonietricamente StrickJa nd & Parson 
( 1%0) 

Silicato Si02 mg!L EspcctrofotomctricarnetiiC Goltcrman (1978) 
Clorofila Chl Jtg/L Espectrofotome1ricamcttte Nush ( 1980) 
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Amostras de água também foram coletadas para análise de metais, sendo pré 

tratadas de acordo com a l6a edição do Standard Methods for the Examination of 

Water anel Wastewater (APHA, 1995). 

As medidas das variáveis ambientais obtidas com o water chek-up 

(HORIBA), foram feitas a cada 0,5 m ou 1 m, de profundidade, da superficie até 

próximo ao sedimento, obtendo-se um perfil vertical. As demais análises foram 

obtidas integrando-se a coluna de água (da superficie ao fundo), com auxílio de uma 

bomba de sucção, obtendo-se, desta forma, uma única amostra integrada para cada 

estação de coleta. 

4.5. IET (Índice De Estado Trófico): 

O Índice de Estado Tráfico utilizado foi o de TOLEDO et. a/. ( 1983), o qual 

introduziram algumas modificações em relação aos trabalhos anteriores de 

CARLSON (1974) e KRATZER & BREZONlK (1981), com o objetivo ele melhor 

adaptá-los as condições climáticas e ambientais. TOLEDO e/. a/. (op.cit.) além de 

acrescentarem uma nova expressão matemática para o parâmetro fosfato inorgân ico, 

recalcularam o índice proposto pelos outros autores. 

As relações baseiam-se fundamentalm ente na transformação da transparência 

da água (S), das concentrações de fósforo total (P) e fosfato inorgânico (P04) , além 

da clorofila (CL ), cujas expressões são dadas respectivamente pelas equações (I), 

(2), (3) e (4) abaixo: 

TET (S) = I O x { 6 - [ (0,64 + In S) /In 2] } 

JET (P) = lO x{6 - [In (80,32/P) I In 2]} 

lET (P04) = lO x{6 - [In (21 ,67 / P04) / In 2]} 

JET (CL) = I O x { 6 - [ (2,04 - 0,695 In CL) / In 2] } 

Onde: 

S = leitura da transparência da água pelo disco ele Secchi (m) 

P = concentração ele fósforo total (ug/L) 

P04 = concentração ele fosfato inorgânico (ug/L) 

CL = concentração de clorofila (ug/L) 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 
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De acordo com TOLEDO e/. a/. ( 1983), a profundidade do disco de Secchi é 

muito afetada pela elevada turbidez dos reservatórios na maior parte do ano. Assim, 

para controlar tal problema, os autores sugerem ponderar o IET médio, de forma a 

dar menos peso a variável disco de Secchi, ao invés de eliminá-lo. Tal ponderação é 

feita de acordo com a equação (5), citada abaixo: 

TET (médio)= TET (S) + 2 [TET(P) + TET (P04) + IET (CL)] I 7 (5) 

A partir do JET médio, o critério de classificação seria: 

Oligitrófíco se: TET ~ 44 

Mesotrófico se :44 < lET <54 

Eutrófico se : IET :::=: 54 

O índice ele estado trófico para os meses de outubro e fevereiro foram 

realizados com as amostras de água ela coluna integrada, sendo que os meses de maio 

e julho, tanto amostras da coluna integrada como amostras somente de supertlcie 

foram utilizadas para o cálculo do índice de estado trófico. 

4.6. Análise física e química do sedimento 

As amostras de sedimento para as análi ses tlsicas e químicas foram obtidas 

com uma ch·aga do tipo Eckman-Birge, as quais foram transferidas para potes 

plásticos e acondicionadas em isopor com gelo, até o laboratório, onde 

permaneceram em temperatura ambiente (para secagem) para posterior análise. Para 

cada ponto de coleta foram obtidas três amostras, as quais foram homogeneizadas, 

retirando-se uma determinada alíquota para estocagem. Posteriormente foram 

detenninadas as concentrações de metais biodisponíveis (ROSA & AZCUE, 1997), 

matéria orgâ nica (TRTNDADE, 1980), granulometria (CAMARGO e/ ai, 1986), 

fóstàro total (ANDERSON, 1976) e nitrogênio orgânico total (APHA, 1995). 
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4.7. Estudos ecotoxicológicos do sistema 

4.7.1. Coleta das amostras de sedimento 

As amostras de sedimento para os bioensaios de toxicidade foram obtidas 

com uma draga do tipo Eckman - Birge, de maneira semelhante a coleta para análises 

químicas e fisicas, as quais permaneceram em geladeira a aproximadamente 4°C para 

posterior utilização em bioensaios de toxicidade. 

4. 7 .2. Organismo-teste 

A escolha da espécie Danio rerio como organismo teste (FIGURA 15), 

deveu-se à tàcilidade de obtenção, baixo custo, fácil manutenção em laboratório, 

fácil reprodução em condições apropriadas com obtenção de elevado número de ovos 

não aderentes e transparentes, além de uma vasta informação literária a respeito de 

sua biologia (BARIUONUEVO, 1995), sendo ainda uma espécie sensível e 

recomendacl pelas normas ela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

(1993); CETESB (l991) e fBAMA (fnstituto Brasileiro do Meio Ambiente) (1990). 

Trata-se ele uma espécie padronizada internacionalmente, não endemica e com 

característi cas epibenticas. 

Fonte: The Zebrafish Book 

FIGURA 15: Organismo-teste, 24hs após eclosão, utilizado nos bioensaios de 

toxicidade crônico-parcial 
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De acordo com KRJSTENSEN ( 1994), estudos relatados na literatura desde 

1967 têm demonstrado que os primeiros estágios de vida dos peixes (embriões, 

larvas e juvenis) são os mais sensíveis aos impactos ambientais, decorrendo daí a 

escolha da fase larva! para a realização dos bioensaios. Estes organismos podem ser 

utilizados para a avaliação de elutriato, água intersticial ou sedimento total. 

Os testes com embriões e larvas são de elevada importância no que se refere 

ao comprometimento das fases de crescimento, reprodução e sobrevivência elos 

organismos em ambientes poluídos, além de ser uma ferramenta importante para um 

adequado monitoramento ambiental. Além disso, testes realizados com as fases 

embrionárias ou larvais prevêem a melhor informação possível de decisões de 

proteção ambiental, ao contrário ele testes reat ivos com indivíduos adultos que 

apenas comprovam os problemas previamente existentes (ZAGATTO, 1999; 

KRlSTENSEN, op.cit). 

4.7.3. Manutenção dos organismos teste (Danio rerio) 

Os ovos de de Danio rerio foram obtidos na estação de piscicultura de Muriaé 

(MG), os quais foram mantidos em aquários de 60 litros contendo uma parte de água 

do próprio cultivo e outra parte com água de manutenção recomendada pelas normas 

ABNT ( 1993). Os ovos foram mantidos em água aerada com a temperatura 

controlada em torno de 28°C + 2°C até o momento da eclosão . 

4. 7.4. Homogeneidade dos organismos teste 

Após a eclosão, I 0% do total de organismos ut ili zados nos biocnsaios foram 

avaliados biometricamente. O peso total dos organismos individuais foi obtido 

através de uma balança Micronal , Modelo B 3600, com o auxílio de um vidro ele 

relógio pequeno (com o peso tarado). O comprimento das larvas foi obtido através elo 

uso de um paquímetro, visando maior precisão elos resultados. As larvas medidas 

inicialmente foram descartadas, pois o seu manuseio desencadeava um processo ele 

estresse nestes organismos, não sendo possível a sua utilização em bioensaios. 
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4.7.5. Teste de sensibilidade 

Cada lote de organismos teve a sua sensibilidade ava liada através de uma 

substância de referência, que no caso de peixes é recomendado o dicromato de 

potássio (K2Cr20 1) (lBAMA, 1990; ABNT, 1993). Este teste assegurará que a 

mortalidade nos bioensaios de toxicidade, seja atribuída somente às substâncias 

tóxicas presentes, e não por problemas relativos à saúde dos organismos teste. Os 

peixes permaneceram nesta substância por 24 horas, geralmente em dez 

concentrações diferentes, onde foi ava liada a m011alidade ou imobilização (ABNT, 

op.cit). Para larvas desta espécie não foi estabelecida a tàixa de sensibi lidade ao 

dicromato de potássio. Para isso, foram realizados um total de quatro testes 

preliminares e dezesseis definitivos, sendo que o valor da CL50 foi obtida utili zando

se o programa computacional Spearman-Karber (HAM1LTON, 1977). A tàixa de 

sensibi I idade foi estabelecida a partir elas recomendações da USEPA ( 1985). 

4. 7.6. Bioensaios ele toxicidacle crônico-parcial com Danio rerio 

Os bioensaios seguiram a metodologia descrita por llURTON & 

MacPERSON ( 1995) para larvas de peixes. De acordo com esta metodologia, a 

montagem dos bioensaios consiste na manutenção da proporção 1:4 de sedimento e 

água reconstituída, respectivamente (neste traba lho foram 200g de sedimento e 800 

ml de água reconst ituída) . Esta água foi preparada a pa11ir de água de torneira não 

clorada e alguns sais, como descrito na ABNT ( 1993). Após o preparo, a solução fo i 

aeracla por um período de 24 horas sendo que os parâmetros pH, dureza total e 

conduti vidade devem corresponder a 7,4 (+ou- 0,2), 40 a 48 mg CaC03 e 160 pS/cm, 

respecti va mente. 

Cada amostra conteve geralmente 3 réplicas com I O organ1smos em cada 

(dependendo ela disponibilidade dos mesmos). O controle foi feito com água de 

cultivo e sedimento proveniente de uma fonte considerada limpa (Três Irmãos à 

jusante da barragem) sendo que a du ração do bioensaio foi de sete dias, sob 

condições de temperatura e fotoperíodo contro lados (25°C e 12: 12hs claro/escuro) e 

aeração constante. Os parâmetros pTT, conduti vidade, dureza, oxigênio dissolvido e 

mortalidade foram acompanhados a cada 48hs. 
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Os bioensaios foram montados em sacos plásticos descartáveis, os quats 

foram colocados em um béqueres de vidro com capacidade para I L, evitando-se, 

deste modo, a contaminação por vidros contendo possíveis resíduos tóxicos. Não foi 

fornecido alimento durante os bioensaios uma vez que nesta fase as larvas se 

alimentam das próprias reservas vitelínicas (BERTOLETTI, comunicação pessoal). 

De acordo com o acompanhamento das larvas após a eclosão, pode-se 

verificar que a abertura da boca ocorre no oitavo dia . 

4.7.7. Avaliação dos resultados de toxicidade 

Após o termino dos bioensaios, os organismos mortos foram retirados e 

contados, para a obtenção das porcentagens de mortalidade e grau de toxicidade dos 

diferentes pontos amostrados. A avaliação seguiu a classificação adotada por 

MELETTl (1997), onde o autor considerou baixa toxicidade (até 25% de 

mortalidade); média toxicidade (entre 26 e 50%) de mortalidade e alta mortalidade 

(acima de 51% de mor1alidade). 

Os organismos sobreviventes nos bioensa ios foram avaliados 

biometricamente quanto ao peso e comprimento total. Estes parâmetros foram 

comparados estatisticamente em relação ao lote controle para a avaliação de efeitos 

crônicos no desenvolvimento dos organ ismos. O teste estatístico utili zado foi o teste 

de Mann-Whitney, não paramétrica. 

4.8. Es tudos histológicos com Danio rerio 

Muitas vezes a exposição prolongada dos organismos a agentes tóxicos não 

provoca diretamente a morte, mas afeta a estrutura e função ele alguns órgãos vitais 

como brânquias, gônaclas, rins, figaclo, dentre outros, comprometendo a viabilidade 

elo indivíduo. Por isso, as mudanças morfológicas devem ser aval iadas a nível 

microscópico de tecidos e células (POLEKSlC & NliTOROVTC-TUTUNDZlC, 

1994; tvfUNOZ ela/, 1994; SÁ, 1998 e AU el ai, 1999). 

Os estudos histológicos foram reali zados nos organismos submetidos aos 

testes crônicos parciais que sobreviveram em fevereiro/00. Após o término dos 

testes, cerca de I O organismos ele cada ponto foram selecionados aleatoriamente, 

sendo 5 fixados em MacDowel e 5 em Glutaraldeído 2,5% (GTA 2,5%). Após um 
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período de 24hs, as amostras em MacDowel foram transferidas para álcool 70% e as 

de GT A 2,5% passaram a GT A 0,5%. Após a fixação, as amostras de ambos os 

fi xadores foram lavadas em álcool 70% (2hs) e desidratadas em banhos sucessivos 

de álcool 95%. Após a desidratação, as amostras foram incluídas em historesina 

LKB, na proporção l : l de resina-á lcool 95% por quatro horas em temperatura 

ambiente. As amostras foram incluídas em moldes apropriados e colocadas em estu fa 

à 50°C durante dois dias. Após a polimerização da resina, a peça foi fixada com 

araldite em blocos de madeira e efetuada a trimagem dos blocos para a obtenção de 

cor1es seriados de I ,5 - 2,0 micrômeros. Os cortes foram e fetuados em micrótomo 

MICRON HM 340E, com navalha de aço, e corados com HE e F loxina, Azul de 

Toluidina mais Fuccina ácida e básica, Alcian Blue, Azul de Metileno e PAS e 

posteriormente ana li sados em microscopia óptica (SÁ, 1998). 

4.9. An:1 1ise numérica dos dados: 

A aná li se estatística foi rea lizada com base teórica de PTSANl ef. a/ ( 1969). 

Através deste método pode-se obter o agrupamento ou "Cluster" dos diferentes 

pontos de coleta, com base na similaridade dos mesmos. Este método é baseado em 

uma matriz de correlação que tenha entre si o mais alto coeficiente ele correlação 

méd io. 
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5. RESULTADOS 

5. 1. VARIÁVEIS HIDROLÓGiCAS 

5. I . I. VAZÃO E TEMPO DE RES IDÊNCIA 

De acordo com os resultados obtidos (FiGURA 16) verifica-se que em geral 

os reservatórios apresentaram os ma iores valores de vazão no período chuvoso 

(fevereiro/00), com o valor máximo de 670 nr1/s (em Nova Avanhandava) e o 

mínimo de 341 m3 /s (em Barra Bonita). Neste período também ocorreram os 

menores valores de tempo de residência da água. Exceções foram verifi cadas nos 

reservatórios de Promissão e T rês Jnnãos, nos quais obteve-se va lores máx imos de 

vazão no período de outubro/99, com 624m3/se 1894,4 m3/s, respecti vamente 

No período seco Uu lho/00), foram registrados os menores va lores de vazão, 

com exceção do reservatório de Três Irmãos, o qual apresentou a menor vazão e o 

maior tempo de retenção em fevereiro de 2000, com 658,8 m3/s e 242 dias, 

respect iva mente. 

No reservatório ele Uariri verificou-se os menores va lores do tempo de 

residência da água nos diferentes períodos de coleta . As maio res vazões foram 

registradas no reservatório ele Três Irmãos, com exceção de fevere iro/00, cuj a maior 

vazão foi registrada no reservatório de Nova Ava nhandava (670 nhs). 
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FIGURA 16: Valores de vazão e tempo de residência da água (TR) nos reservatórios 

do Médio e Baixo Tietê em diferentes períodos de amostragem. 
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5.2. ANÁLISE DAS VARIÁ VETS LTMNOLÓGICAS 

5.2. 1. TRANPARÊNCIA DA ÁGUA 

Nos rios Piracicaba, Tietê e Bauru, além dos pontos a jusante das barragens, 

por apresentarem maior correnteza, não foi possível determinar a profundidade total 

e nem as medidas do disco de Secchi em alguns períodos do ano. Foram registrados 

os menores valores para os rios Piracicaba em fevereiro (com O, I Om) e Tietê em 

julho de 2000, (com 0,35m). Os valores máximos obtidos a jusante foram 

encontrados nos meses de maio e julho para Nova Avanhandava jusante (6,20 e 

6,40m) e Três Irmãos jusante (5 ,20 e 8,30m). Em relação aos pontos a montante das 

barragens, foram verificados valores máximos ele 4,0 m para Promissão montante e 

Três Tnnãos montante (em outubro/99), 3,5 m em Nova Avanhandava montante (no 

mês de fevereiro/00), 6,20 m para Promissão montante (em maio/00) e 9,30 m para 

Três Irmãos montante (em julho). Os va lores mínimos foram registrados em Barra 

Bonita montante nos meses de fevereiro e julho, com valores de I ,60 m e 2,20 m, 

respecti vamente, e em Bariri montante nos meses de outubro e maio, com va lores 

iguais a I, I O m e 2,30 m, respecti vamente. 

De um modo geral, pode-se verificar os maiores valores elo di sco ele Secchi 

no período intermediário ele chuva para seca (maio/00) e no período seco Uulho/00), 

principalmente a partir ele Promissão montante em direção à Três Irmãos (FIGURA 

17; ANEXO A- TABELAS 8, 9, 10 e ll). 
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FIGURA 17: Valores de profundidade maxuna e visualização do disco de 
Secchi ao longo do sistema Tietê, em diferentes épocas de coleta 
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FIGURA 17. CONTINUAÇÃO : Valores de profundidade maxnna e 
visualização do disco de Secchi ao longo do sistema Tietê, em diferentes 
épocas de coleta. 
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5.2.2. VAIUAÇÃO DA TEMPERATURA E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNlO 

DISSOLVIDO: 

Veri ficou-se no período chuvoso (fevereiro/00) as temperaturas mais elevadas 

na coluna de água. O va lor máximo detectado na superfi cie foi 3 I ,8°C em Três 

Irmãos Montante e o mínimo fo i 24,3 °C no rio Piracicaba. Pode-se observar que, em 

geral, ocorreram estratificações com tendência a diminuir a temperatura em direção 

ao hipolímnio, com exceção de alguns pontos ele coleta como o rio Piracicaba, cuja 

tendência fo i aumentar nas camadas mais profundas e Bariri Montante, com a 

temperatu ra constante em toda a coluna ele água. As variações ele temperatura na 

coluna el e água foram pequenas, apresentando uma amplitude máx ima de va ri ação 

correspondente a 4,5°C em Três Irmãos Montante. 

No período intermediário da estação chuvosa para seca (maio/00), verificou

se o mesmo padrão descrito para fevereiro, porém com uma diminuição das 

temperaturas, com va lor máximo e mínimo de supert1cie igual a 27,1 e 23,2°C para 

Três Irmãos montante e Bariri montante, respect ivamente. 

Em ju lho de 2000 foram registrados os menores valores para temperatura, 

sendo o va lor máximo e mínimo para superfície igual a 22,8 e 18,7°C para Três 

Irmãos montante e rio Piracicaba, respect ivamente. Em geral, não ocorreram grandes 

va riações ela temperatura na coluna ele água para os diferentes pontos de coleta em 

direção ao hipolímnio, cujos valores de temperatura máximo e mínimo foram de 22,3 

e 19,3 °C para Três Irmãos montante e rio Piracicaba, respectivamente. Foi 

observado neste período de coleta estratificação térmica nos pontos à montante das 
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barragens, com tendência a diminuir a temperatura em direção ao hipolímnio, com 

exceção de Barra Bonita montante e Nova Avanhandava montante, cuja temperatura 

aumentou. A amplitude máxima de variação na coluna de água foi de 0,5 °C para 

Três irmãos montante. 

Em outubro de 1999, período intermediário da estação seca para a chuvosa, 

foram registradas temperaturas próximas as ele julho, porém, não foram observados 

padrões de estrat ificação mas oscilações constantes na temperatura da coluna de 

água. Os va lores máximo e mínimo obtidos foram 26,3 e 21 °C correspondendo, 

respectivamente, aos pontos Bariri montante e rio Piracicaba na supertlcie. 

Pode-se notar que as menores temperaturas coincidiram com as épocas mais 

frias e a tendência a estratificação ocorreu nos períodos mais quentes (ANEXO A -

TABELAS 8, 9, 10 e 11). 

Quanto ao oxigênio dissolvido, as concentrações foram elevadas em todos os 

períodos ele coleta, com exceção do rio Tietê e rio Bauru em outubro/99 e julho/00. 

As concentrações detectadas na superfície foram 2,02 e 2, 71 mg/L para o rio Tietê e 

0,37 e 2,73 mg/L para o rio Dauru .Os valores de fundo (próximo ao sedimento) 

foram de I ,59 e 0,007mg/L no rio Tietê e 0,00 e 2,85 mg/L para outubro/99 e 

julho/00, respectivamente. No ponto de amostragem elo rio Piracicaba também 

obteve-se va lores muito baixos em julho/00, com uma concentração de 3,48mg!L na 

superficie e 2,90 mg/L no fundo . 

5.2.3. CONDUTIVIDADE E Jill 
Os valores mais elevados ele conclutividade foram obtidos em outubro/99 e 

julho/00 nos rios Piracicaba e Tietê, BaiTa Boni ta Montante, Barra Bonita Jusante, 

rio Bauru, Bariri Montante, Bariri Jusante, Três Irmãos Montante e Três lnnâos 

Jusante. No rio Tietê foram obtidos valores máximos ele 41 5 ~tS/cm e 4 17pS/cm para 

superficie e fimdo (respectivamente) no mês de outubro e 407~t S/cm e 41 5pS/cm 

para superfície e fundo (respectivamente) no mês de julho. Os valores mínimos 

foram obtidos para Três Trmãos montante (em outubro/00, com 90~tS/cm na 

supertlcie e 89pS/cm no fundo) e em Três Irmãos Jusante (no mês de julho/00, com 

56pS/cm e 48pS/cm na superfície e fundo respectivamente). 
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Os valores máximos em lbitinga montante ocorreram em feverei ro/00 

(período chuvoso) com 176pS/cm e 260pS/cm para supertlcie e fimdo, 

respectivamente. No período seco Uulho/00), foram registrados os valores mínimos 

( 1 28~tS/cm e 2 15pS/cm, para superfície e fundo, respectivamente). Em lbitinga 

jusante os valores máx imos ocorreram em outubro/99 ( 199 ~tS/cm) e mínimos em 

julho/00 (73 pS/cm ). 

Nas estações de Promissão montante, Nova Avanhandava montante e Nova 

Avanhandava jusante os valores máximos ocorreram no período intermediário 

(chuva para seca), em maio/00, sendo o valor mais elevado obtido em Promissão 

montante ( 1 40~tS/cm e 95~tS/cm, na superficie e fundo, respectivamente). Na 

estações Nova A vanhandava montante e Nova Avanhandava Jusante os valores 

máximos foram semelhantes ( 130 ~tS/cm na superfície). 

Em geral, no último reservatório do sistema em cascata (Três Trmãos) 

observou-se os menores va lores de condutividade em todos os períodos de coleta, 

verificando-se em outubro /99, uma tendência ao aumento da conclutiviclade no 

hi polímnio. Nos diferentes períodos de amostragem não fo ram observadas alterações 

acentuadas nos va lores de condutividade na coluna ele água, com exceção elas 

camadas mais profundas (próximas ao sedimento), e em alguns pontos, onde os 

va lores de condutividade tenderam a diminuir (Três irmãos montante-outubro/99; 

lbitinga montante-maio/00; Promissão mo11tante-maio/OO; Três Trmãos montante

maio/00; Barra Boni ta jusante-julho/00; Três Irmãos montante-julho/00) 

Em relação ao pH foram registrados os maiores valores no período 

intermediária da seca para chu va ( outubro/99), com exceção el e Promissão montante, 

Nova Avanhanclava montante, Nova A vanhandava jusante e Três Trmãos montante. 

O valor máximo obtido na superficie foi 9,2 1 para Bari ri montante e o mínimo foi 

6,86 para o rio Bauru. Em relação ao fundo (próximo ao sedimento), o va lor máx imo 

registrado foi 7,33 para lbitinga jusante e o mínimo foi 6, 13 para Promissão 

montante. No período chuvoso foram registrados os menores va lores ele pH, com o 

mínimo de 5,52 em lbitinga jusante e o máx imo ele 6,78 em Promissão jusante. O 

va lor máximo ele pH obtido no fundo fo i 5,72 (para Barra Bonita montante e Rio 

Bauru) e 6,55 para Promissão jusante. 
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A tendência geral elo pH foi diminuir com a profundidade nos diferentes 

pontos e períodos ele coleta , com exceção ele Três Irmãos montante-out/99; lbitinga 

jusante-fev/00 e rio Piracicaba; Barra Bonita montante, Bariri jusante e Três Irmãos 

jusante - julho/00, cujos va lores tenderam a aumentar. Não foram verificadas 

mudanças acentuadas de pH na coluna ele água (maior homogeneidade vertica l) 

(ANEXO A - TABELAS 8, 9, lO e 11). 

5.2.4.COMPOSTOS NITROGENADOS 

Os resultados obtidos para as diferentes formas de nitrogênio demonstraram 

em geral, maiores concentrações de nitrato (N0 3) nos diferentes pontos de coleta e 

épocas de amostragem, seguido pelo íon amônia (~ ~), nitrito (N0 2") (FIGURAS 

18, 19 e 20; ANEXO A - TABELA 12) e nitrogênio orgânico total (FIGURA 2 l; 

ANEXO A -TABELA 12). 

Pode-se verifi car o predomínio do íon amônia (Nl-t1' ) em outubro/99 para os 

nos Piracicaba, Tietê e Bauru, com va lores correspondentes a 1532,5pg!L, 

2450,095pg/L e 1876,51 pg/L, respecti vamente (FIGURA l8). 
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FIGURA 18: Variação espacia l e temporal da concent ração elo íon amônia, nos 
reservatórios elo Médio e Baixo Tietê (SP). 

Para os demais pontos e períodos de amostragem, a forma ele nitrato (N0 3") 

predominou sobre as demais, com as maiores concentrações ocorrendo em maio/00 

para Bariri jusante, Promissão montante, Promissão jusante, Nova Avanhandava 

montante, Nova Avanhanclava jusante e Três Trmãos jusante, com o valor máx imo de 
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1 036,25pg/L para Bariri jusante. Em julho, nos rios Tietê e Piracicaba, Barra Bonita 

jusante Bariri montante, rio Bauru, lbitinga montante e Três Irmãos montante obteve

se as concentrações mais elevadas, sendo o valor máximo de 1795,7 pg/L obtido 

para o rio Tietê. Em outubro, o valor máximo foi encont rado em Barra Bonita 

montante (2. 743,30 ~Lg/L )(FIGURA 19). 
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FIGURA 19: Variação espacia l e tempora l da concentração de nitrato , nos 
reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 
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montante e Tres lrmãos jusante em fevereiro e julho de 2000, nos quais obteve-se 

va lores superiores ao íon amônio (FIGURA 20) 
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FIGURA 20: Variação espacial e temporal da concentração de nitrito , nos 
reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 
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O nitrogênio orgânico total foi a forma que apresentou as menores 

concentrações para os diferentes períodos de coleta e pontos de amostragem. O mês 

de julho foi caracterizado por apresentar as maiores concentrações ele nitrogênio 

orgânico total , com o valor máximo de 5,32mg/L no rio Tietê, com exceção de 

Ibitinga montante, Promissão jusante, Nova Avanhandava montante e Três Irmãos 

Jusante (FIGURA 21) 
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FIGURA 21: Variação espacial e temporal da concentração de nitrogên io orgânico 
total nos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

Em geral, a forma ele nitrato prevaleceu sobre as demais. No período chu voso 

(fevereiro/00) foram observadas as menores concentrações para os diferentes 

parâmetros apresentados sendo que nos últimos reservatórios geralmente obti veram

se as concentrações mais baixas. Em relação ao nitrato, pode-se verifí car no mês ele 

julho uma diminuição g radual da concentração ao longo do sistema de reservatórios 

em cascata. 

Considerando as forma s el e nitrogênio ava liadas e o sistema de reservatórios 

em cascata verifí cou-se elo reservatório ele Barra Bonita em direção a Três irmãos, 

uma redução de 57%, 73%, 74,5%, 69, l% e 99,8% para a concentração do íon 

amônia ; 90,6%, 8 1,3%, 74,6% e 84, 1% para o nitrato; 94,3%, 9 1,7%, 78,2% e 87,7% 

para o nitrito, correspondente aos meses ele outubro/99 e fevereiro, maio e julho de 

2000 (respectivamente). Para o nitrogênio orgânico total verificou-se uma redução de 

34,3% (fevereiro/00), I 0,23% (maio/00) e 57,94% (julho/00) 
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5.2.5.COMPOSTOS FOSFATADOS 

Os resultados de fósforo total demonstraram que as concentrações ma1s 

elevadas para o rio Baum, Bariri jusante, lbitinga montante, Três Irmãos montante e 

Três Irmãos jusante ocorreram no mês de outubro/99. Neste período, os valores 

máximo e mínimo tàram 196,4 pg/L e 23, 17pg/L para o rio Bauru e Nova 

Avanhandava montante respecti va mente. No mês de fevereiro/00 foram registradas 

as maiores concentrações para Barra Bonita montante, Barra Bonita jusante, Bariri 

montante, Tbitinga jusante, Promissão montante, Promissão jusante, Nova 

Avanhandava montante e Nova Avanhandava jusante, com uma amplitude de 

variação cotTespondente a 166,59 ~tg/1, sendo o valor máximo de 189,49 pg!L obtido 

no rio Tietê e o va lor mínimo de 22,9 ~tg/L encontrado em Três Irmãos montante. No 

mês de julho/00, nos rios Piracicaba e T ietê foram obtidas as concentrações mai s 

elevadas, correspondentes a 750,37 ~tg/L e 348,67 pg/L, respect ivamente. Neste mês, 

o valor mínimo encontrado foi de 8,98 ~tg/L em Promissão jusante, com a mmor 

amplitude de variação (correspondente a 74 1,39 pg/L) (FIGURA 22; ANEXO A

TABELA 13) 
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FIGURA 22: Variação espacial e tempora l el e fós foro total nas amostras de água dos 
reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

Em relação ao fosfato total disso lvido, a maior concentração obtida no mês de 

outubro/99, foi de 48,35 pg/L (rio Bauru) e 39, 15 pg/L (Promissão jusante). O va lor 

máximo e mínimo encontrado foi 48,35 pg/L e 1,86 ~tg/L para Bariri jusante e Três 
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Irmãos montante, respectivamente. Em fevereiro/00, nos pontos correspondentes ao 

rio Piracicaba, Barra Bonita montante, Barra Bonita jusante, Bariri montante, 

lbit inga montante e lbit inga jusante, obteve-se as concentrações mais elevadas em 

relação aos demais períodos de coleta. O va lor máximo obtido fo i de 73,2 1 ~tg/L para 

o rio Tietê e o va lor mínimo foi de 3 ,60~tg/L para Nova Avanhandava montante. O 

rio Bauru e Promissão montante apresentaram concentrações máximas no mês de 

maio/00, com valores correspondentes a 68, 7~tg/L e 14,271 ~tg/L, respectivamente. 

Em relação ao rio Tietê, Nova Avanhandava montante, Nova Avanhandava jusante, 

Três Irmãos montante e Três Irmãos jusante, no mês de julho/00 obteve-se as 

maiores concentrações, podendo-se veritlcar um aumento na concentração nos dois 

últimos reservatórios (Nova Avanhandava e Três Irmãos), ao contrário dos demais 

resultados, cuja tendência fo i diminuir (FIGURA 23 -ANEXO A -TABELA 13). 

Fosfato total dissolvido 
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FIGURA 23: Variação espacia l e temporal de fosfato total dissolvido nas amostras 
de água elos reservatórios elo Médio e Baixo Tietê (SP). 

Quanto aos resultados obtidos para o tosfà to inorgânico, o período chuvoso 

(fevereiro/00), foi caracterizado por apresenta r as maiores concent rações, com 

exceção ele Promissão montante, Promissão jusante e Nova Avanhandava mont ante, 

que apresentaram valores máximos em outubro/99 (6,73 1-lg/L), e Bariri jusante em 

maio/00 (49,93 ~tg/L) . O valor máximo obtido no mês ele fevereiro/00 foi 26,08 pg/L 

(em Barra Bonita montante) e o mínimo fo i de 2,60 pg/L (em Nova Avanhandava 

montante). O mês de julho fo i caracterizado por apresentar as menores concent rações 
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(FIGURA 24; ANEXO A -TABELA 13), com variação de 0,09 a 8,0 I 11g/L 

(Promissão montante e Bariri montante, respectivamente) 

Fosfato inorgânico 
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FIGURA 24: Variação espacial e temporal de tosfato inorgânico nas amostras de 
água dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP)_ 

Em geral, as concentrações obtidas nos últimos reservatórios toram mats 

baixas, com algumas oscilações, para os direrentes períodos de amostragem. 

Considerando as formas de fósforo avaliadas e o sistema de reservatórios em cascata 

vcrifícou-se do reservatório de Barra Bonita em direção a Três irmãos, uma redução 

de 47,3%, 87,8%, 14,7% e 62,3% para o fósforo total, nos meses de outubro/99, 

fevereiro, maio e julho de 2000, respecti vamente; de 4 1%, 78,6% e 72,5% para o 

tàsfato total dissolvido, em outubro/99, feverei ro e maio de 2000, respecti vamente 

sendo que em julho houve um acréscimo nesta concentração de 54,2%, 77, 1 %, 

78,2% e 6 1% para o fosfato inorgân ico nos mesmos meses_ 

Deve-se mencionar, no entanto, a contribuição dos tributários no aporte d~ 

materi ai s ao sistema Tietê, como é o caso do rio Bauru, que contribuiu, em média, 

com 120,5 ug/L de fósforo total ; 25,4 ug/L de fosfato total di ssolvido e 15,6 ug/L 

para o fosfato inorgânico _ 
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As concentrações mais elevadas de silicato reativo ocorreram no período seco 

Uulho/00), com exceção do rio Tietê e Três Irmãos montante em outubro/99 e Bariri 

montante e Jusante em maio/00. A concentração máxima obtida foi de 8,22 mg/L em 

Três Irmãos jusante no mês de julho, e o valor mínimo registrado neste mês foi de 

5,29 mg/L em Bariri montante. Em geral no período chuvoso (fevereiro/00) obteve

se as menores concentrações e no mês de outubro/99, a maior amplitude de variação, 

com valor máximo e mínimo igual a 2,27 mg/L e 7,5 mg/L em Barra Bonita 

montante e Três Irmãos jusante, respectivamente. Foi observado ainda que as 

concentrações tenderam a aumentar nos últimos reservatórios do sistema Tietê em 

todas as épocas de coleta, porém com pouca variação nas concentrações (FIGURA 

25; ANEXO A -TABELA 14) . 
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FIGURA 25: Variação temporal e espacial ela concentração ele silicato reat ivo nos 
reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

5.2.7.MATERIAL EM SUSPENSÃO 

Pode-se observar que as concentrações ma1s elevadas ele material em 

suspensão orgânico, inorgânico e total ocorreram no período chuvoso (fevereiro/00), 

com exceção elo rio Tietê para material em suspensão orgânico, que ocorreu no mês 

de maio/00 e Barra Bonita jusante e Bariri montante, que ocorreram em julho/00. Em 

relação ao material em suspensão inorgânico, em Promissão jusante e Três Irmãos 

jusante obtiveram-se os va lores máximos em maio/00 e Jbitinga montante, Promissão 
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montante, Nova Avanhandava montante, Nova Avanhandava jusante e Três Irmãos 

montante, em julho/00. 

No mês de fevereiro, o valor máximo de material em suspensão orgânico fbi 

7,42 mg/L em Bariri jusante e o valor mínimo de 1,30mg/L ocorreu em Três lrmãos 

jusante. A concentração máxima de material em suspensão inorgânico foi de 47,92 

mg/L no rio Piracicaba e a mínima de O, 15 mg/L em Nova A vanhandava jusante. Foi 

observado a predominância de material inorgânico nos primeiros pontos de coleta, do 

rio Piracicaba até o rio Bauru, com exceção ele Barra Bonita montante, a pmtir do 

qual passou a prevalecer matéria orgânica. As concentrações de material em 

suspensão total também apresentaram-se mais elevados em fevereiro, com a 

concentração máxima de 53,20 mg/L no rio Piracicaba e a mínima de I ,68 mg/L em 

Três lrmãos montante. Os pontos correspondentes a Promissão jusante, Nova 

Avanhandava montante e Três Irmãos jusante foram exceções por apresentarem os 

valores máximos totais de 6,2 1 mg/L, I ,82mg/L e 2,38mg/L, respectivamente, em 

maio/00. 

Em maio/00, pode-se verificar a maior contribuição ele material inorgânico 

sobre o orgânico nos primeiros pontos de coleta, do rio Piracicaba até Bariri 

montante, com exceção do rio Tietê, prevalecendo a matéria orgânica (3 ,92 mg/L), 

semelhante ao ocorrido em fevereiro/00. 

No mês ele julho (época seca), pode-se verificar o padrão inverso, havendo 

predomínio ele matéria orgânica nos primeiros reservatórios, de Piracicaba até Bariri 

montante, com exceção do rio Tietê, sendo que a partir do rio Baum passou a 

prevalecer a fração de material inorgânico, com exceção de lbitinga montante (0,96 

mg/L de matéria orgânica) (FIGURA 26; ANEXO A - TABELA 15). 
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FIGURA 26: Variação temporal e espacial da concentração ele material em suspensão 
orgânico, inorgânico e total nos reservatórios do Tvfédio e Baixo Tietê (SP). 

5.2.8-CLOROFrLA a TOTAL 

No mês ele fevereiro/00 obteve-se as maiores concentrações ele clorofila desde o 

rio Piracicaba até Bariri jusante, com exceção do rio Tietê e Bariri montante. A partir 

de Ibitinga montante até Três Irmãos montante, no mês de maio/00 obteve-se as 

concentrações máximas. No rio Tietê e Três Irmãos jusante obteve-se o valor máximo 

em Julho/00 (FIGURA 27- ANEXO A- TABELA 16). 
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Na época chuvosa (fevereiro/00), a má xi ma concentração obtida foi de 25,36 

~tg/L em Bariri jusante e a mínima de 2,65 pg/L em Três Irmãos jusante. Nesta época, 

pode-se observar as concentrações mais baixas nos dois últimos reservatórios da 

cascata. Em maio/00, o va lor máximo foi encontrado em Promissão montante, com 

concentração igual a 72,5 pg/L, e o valor mínimo foi de 3,9 pg/L, obtido em Três 

Irmãos jusante. Pode-se veriticar um aumento bastante significativo na concentração 

de clorofi la nos três últimos reservatórios da cascata (Ibitinga, Promissão e Nova 

Avanhandava) em relação aos primeiros pontos de coleta e demais épocas de 

amostragem. 

O mês de julho/00, caracterizado pela época seca, apresentou os menores 

concentrações, com exceção elo rio Tietê e Três Irmãos jusante, com va lores ele 55,97 

~tg/L e 6,83 pg/L, respectivamente. 

C lorurila Jl total 
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FIGURA 27: Variação tempora l e espacial da concentração ele clorotlla a e feofit ina 
nos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

5.2.9-AVALIACÃO DA TAXA DE DECAIMENTO DE ALGUMAS VARIAVEJS 

LIMNOLÓGICAS 

ARMENGOL e/. a/ ( 1999), verificando a mudança na composição química 

da água em relação as distância da barragem elo reservatório Sau (Espanha), através 

das fi.mções de decaimento, observou pequenas mudanças no comportamento ele 

alcali niclade, clorofila e condutiviclade devido a diluição por tributários menores, por 

mudanças na morfologia da bacia ou por precipitação. Em comparação, outras 

variáveis apresentaram elevada taxa ele decaimento por causa da sedimentação 

(turbidez), transformação (nitrifícação e amonificação) e precipitação (fosfato), 

atividades nas quais os organismos desempenham importantes papéis. 



•} 

51 

No presente estudo a correlação In versa mms significativa em relação as 

distâncias das barragens ocorreu em outubro/99 para o nitrito (r2=0,87) e 

condutividade (r2 = 0,93). Em fevereiro/00, o fósforo total (r2 = 0,86), o fosfato total 

dissolvido (r2= 0,86), o fosfa to inorgâ nico (r2 = 0,71) e o nitrogênio orgânico total (r2 

= 0,85) apresentaram as maiores correlações. Em maio/00, apenas o fosfato total 

dissolvido apresentou correlação tão elevada quanto em fevereiro (r2 = 0,87). Em 

julho, o íon amônio (r2=0,75), a conduti vidade (r2=0,84), o fosforo total (r2=0,78) e o 

nitrato (r2=0,92) apresentaram as maiores correlações (FIGURAS 28, 29, 30 e 31 ). 
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FIGURA 28: Variação na composição química da água em relação a 

di stância das barragens no período de outubro/99. 
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FIGURA 30: Variação da composição química das águas em relação as distâncias 

das barragens no período de maio/00. 
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FIGURA 31: Variação da composição química das águas em relação as distâncias 

das barragens no período de julho/00. 
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As variáveis nitrato, nitrito, amônia, fósforo total e condutividade 

apresentaram as maiores taxas de decaimento no mês de julho/00. Destes, apenas o 

íon amônia apresentou caráter conservativo nos demais meses. O nitrato e o nitrito, 

apresentaram as menores taxas de decaimento no período chuvoso (fevereiro/00). As 

demais variáveis apresentaram variações na taxa de decaimento. O silicato reativo 

não apresentou decaimento nos diferentes períodos de coleta (FIGURA 32). 
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FJG U RA 32: Taxa de decaimento das diferentes variúveis analisadas em diferentes períodos 
de amostragem. 
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5.2. 1 O-ÍNDICE DE ESTADO TRÓFTCO 

Os resultados do índice de estado trófico médio demonstraram que alguns 

pontos de amostragem estão eutrofizados como aqueles correspondentes ao rio Tietê 

em maio/00 (53), rio Piracicaba em fevereiro/00 e maio/00 (64 e 57 respecti vamente) 

e Barra Bonita montante e jusante em fevereiro/00 (54 e 55, respectivamente). Os 

pontos correspondentes ao rio Bauru em maio/00 (52), Bariri montante em fevereiro 

e maio/00 (51 e 4 7) , Bariri jusante em julho/00 ( 48), lbitinga montante em julho/00 

(48), lbitinga jusante em maio/00 (47) e Promissão montante e Nova Avanhandava 

jusante em fevereiro/00 ( 44), apresentaram-se mesotróficos. Os demais pontos de 

coleta em distintos períodos de amostragem, apresentaram-se como oligotróficos. 

Nos pontos de amostragem correspondentes a Promissão jusante, Nova Avanhandava 

montante, Três lrmãos montante e Três Irmãos jusante, apresentaram-se como 

oligotrófico, nos di ferentes períodos de amostragem (FIGURA 33; ANEXO A -

TABELAS 17, 18, 19, 20,21 e 22). 
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FIGURA 33- Variação elo grau de trofla nos reservatórios do Médio e J3aixo Tietê 

(SP) em fevereiro, maio e julho de 2000, na coluna integrada. 

Comparando-se os va lores de índice de estado trófico médio, obtidos com a 

água de superfície e com a água ela coluna integrada, pode-se verifícar que não 

ocorreu alteração significativa, com exceção elo rio Tietê e Barra Bonita montante, 
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cuJ a classificação em maio/00 foi mesotrófica (53 e 49 respectivamente) para as 

amostras de superticie e eutrófi ca para a coluna de água integrada (55) no rio Tietê e 

oligotrófí ca (42) em Barra Bonita montante (TABELA 23). 

TA BELA 23: Comparação dos Índices de Estados Tráficos obtidos para amostras de 
água integrada e de superfí cie, nos períodos de coleta correspondente a maio e julho 
de 2000. 

M aio/2000 Julho/2000 
Pontos de coleta superfície integ rada superfície integ rada 

IET ET IET ET IET ET IET ET 
(M) (M) (M) (M) 

Pi racicaba 57 e 56 e - - - -
T ietê 53 m 55 e - - - -
BBM 49 111 42 o 50 m - -
BBJ 36 o - - 33 o - -
BM 52 m 52 m 56 e - -
B 5 1 111 47 m - - - -
BJ 58 e 60 e - - 48 lll 

l.M 45 111 47 m 32 o 4 1 o 
TJ 48 Jll 47 Jll 36 o 36 o 
PM 44 o 37 o 34 o 26 o 
PJ 34 o 42 o 27 o 36 o 
NAM 30 o 38 o 39 o 29 o 
N AJ 44 o 36 o 35 o 34 o 
TJM 34 o '" o 34 o 36 o 
TIJ 35 o 36 o 33 o 34 o ..... .. . . .. 

1'-Pl r.tcl l~l ha ; l - l1dc; l:ll:l~ l-Darra Domla ~ lontan tc; BDJ-Darra Dmnta Jusantc; B~ l-D:mn ~lt~ l tan tc; H-Haum; DJ-Dann 
Ju«ant ..-; l ~ l - l hit in g,1 ~ lontantc; l.l-l hit in g,1 ju'-1111c ; 1'~ 1 - l'rnmi<~lo ~lt,n tantc: PJ-Pmmis<Jlo jus.1nte: NA,\1 -Ntwa Avanhanclwa 
~ lontantc; NAJ-NoYa A,•anhandava .lu!<:llllc; TI~ I -Tro.'s Irmãos ~lontant.:; T IJ-Tro.'s lnniins .Ju,..1nlc. 

IET (l\I) - índice de estado trólico médio; ET - estado trólico; c -cul rólico; m-mcsotrólico; o-

oligotrólico. 

No período de coleta correspondente a outubro el e l999, não fo i obt ida a 

concentração ele clorofi la ª' necessário para a obtenção elo índice de estado tráfi co 

médio. Por este motivo, apenas fora m obti dos os índices de estado trótlco para os 

parâ metros Secchi, fós foro total e fosfato inorgânico, isoladamente, com amostras ele 

coluna de água integrada. 

Nos ri os Piracicaba, T ietê e Baunt, todos os parâmetros se enquad raram como 

eutróficos. Apenas Nova Avanhandava jusante apresentou-se como oligotró ficos 

para todos os parâmetros. Os demais pontos de amostragem o ra apresentaram-se 
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como eutrófíco, mesotrófíco e oligotróficos para os diferentes parâmetros em questão 

(TABELA 24) 

TABELA 24: Índice do estado trá fico (lET) e estado trá fico (ET) dos reservatórios 
do Médio e Baixo Tietê (SP) , no período de outubro/99, calculado com amostra de 
água de coluna integrada 

Estações de coleta IET (Secch i) ET TET (P total) ET l ET (PO-t) ET 

T 54 e 67 e 
p 6 1 e 58 e 55 e 

BBM 48 m 62 e 6 1 e 
BBJ 49 m 56 e 40 o 
RB 58 e 73 e 72 e 
BM 49 111 49 m 36 o 
BJ 47 ll1 66 e 37 o 
1M 38 o 60 e 3 1 o 
lJ 43 o 48 m 29 o 

PM 31 o 45 ll1 43 o 
PJ - - 50 111 6 1 e 

NAM 34 o 42 o 43 o 
NAJ 35 o 43 o 42 o 
TlM 3 1 o 50 m l4 o 
TlJ 3 1 o 49 m 28 o 

e - eutrófico; m - mesot ró fico e o - oligotrófico 

5.2. 11 -METAIS 

CÁD!\'110: 

Em corpos de água destinados ao uso classe 2, como é o caso ele todo o 

sistema Tietê (SP), a concentração máxima permitida pelas normas do CONAMA 20 

é 0,00 1 mg/L. Os resultados obtidos demonstraram concentrações acima da 

permitida para todos os pontos ele coleta nos meses de outubro/99, maio e ju lho/00. 

Na época chu vosa verificou-se valores acima do pennitido no rio Tietê, Barra Bonita 

montante, Barra Bonita jusante, Bari ri montante, Ibitinga montante, Promissão 

jusante, Nova Avanhandava mont ante, Nova Avanhandava jusante, Três Irmãos 

montante e Três Irmãos jusante. 

Em geral , as concentrações mais elevadas ocorreram no mês de outubro/99, 

com valor máximo de 0,038 mg/L no rio Tietê, e o mínimo de 0,0048 mg/L em 
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lbitinga montante. No mês de fevereiro/00 foram regist radas as menores 

concentrações com exceção de Barra Bonita montante e Nova Avanhandava jusante. 

O va lor máximo obtido fo i de 0,0092 mg/L em Barra Bonita montante. 

Foram registradas concentrações elevadas de cádmio ao longo de todo o sistema 

Tietê nas diferentes épocas de amostragem (FIGURA 34; ANEXO A - TABELAS 

25, 26, 27 e 28). 
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FIGURA 34: Variação temporal e espacial da concentração de cádmio nos 
reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

COBALTO 

Pode-se obse1var, nos diferentes pontos de coleta e estações el e amost ragem, 

concentrações abaixo da recomendada pelas normas do CONM~A 20 (0,20 mg/L). O 

valor máximo obtido foi de O, 172 mg/L em Bariri jusante no mês ele te vereiro/00. As 

concentrações variaram ao longo do sistema Tietê, sendo o mês de maio caracterizado 

por apresentar as menores concentrações. Não foi realizada a leitura deste metal no 

mês de outubro/99 (FIGURA 35; ANEXO A - TABELA 25, 26, 27 e 28) 
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FrGURA 35: Variação temporal e espacial da concentração de coba lto nos reservatórios do 
Médio e Baixo Tietê (SP) . 
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COBRE 

Os resultados demonstraram ausência de cobre nos meses de fevereiro e maio de 

2000, com exceção do rio Tietê em fevereiro, o qual foi detectado em concentração 

igual a 0,0082, abaixo da concentração recomendada pelo CONAMA 20 (0,02 mg/L). 

O mês de outubro/99, foi o único com concentrações acima do limite determinado pelo 

CON AMA 20, no rio Piracicaba, Nova A va nhandava montante e Três I rmãos jusante, 

com valores correspondentes a 0,036, 0,0204 e 0,032 mg/L, respectivamente. 

Em Barra Bonita montante, Bariri montante, rio Bauru e Ibitinga montante só foi 

detectado a presença de cobre no mês de julho/00. Três Trmãos jusante só apresentou 

tal metal no mês de outubro/99.(FJGURA 36; ANEXO A - TABELA 25, 26, 27 e 

28). 
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FJGURA 36: Variação temporal e espacial ela concentração ele coba lto nos 
reservatóri os do Médio e Baixo Tietê (SP). 

CROMO 

Não tbi detectada a presença ele cromo nos meses ele Cevereiro e julho de 2000, 

com exceção elo rio Tietê que apresentou concentrações abaixo ela recomendada pelo 

CONAMA 20 em ambos os meses, com va lo res iguais a 0,0564 mg/L e 0,0084 mg/L, 

respectiva mente. 

Em outubro/99, foi detectada a presença de cromo nos pontos correspondentes 

ao rio Piracicaba, Tietê e Nova Avanhanclava montante, com va lores abaixo da 

recomendada pelo CONAMA 20 (0,05 mg/L), ao contrário de lbitinga montante, 

Ibitinga jusante, Três Irmãos montante e Três Irmãos jusante, os quais apresentaram 
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concentrações acima do limite, com valores correspondentes a O, J 596 mg/L, 0,0704 

mg/L, 1,896 mg/L e 0,3616 mg/L, respectivamente. 

No mês de maio/00, verificou-se para todos os pontos ele coleta, concentrações 

acima da recomendada, com valor máximo ele 0,2502 mg/L em Nova Avanhandava 

jusante e mínimo de 0, 1014 mg/L para Barra Bonita montante (FIGURA 37; ANEXO 

A - TABELA 25, 26, 27 e 28). 
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FIGURA 37: Variação temporal e espacia l da concentração de cromo nos 
reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

FERRO 
Em gera l, as concentrações de ferro na água foram ma1s elevadas em 

fevereiro/00. Nesta época, os va lores estiveram acima do limite recomendado pelas 

normas do CONJ\MA 20 (0,3 mg/L) para todos os pontos de coleta, com exceção de 

T rês Irmãos jusante. O va lor máximo obtido fo i ele 5,4233 mg/L no rio T iete. 

No mês de outubro verificou-se o va lor máximo dentre todos os meses para Três 

lrmãos montante, com uma concentração ele 7,50mg/L. Pode-se perceber que os 

últimos reservatórios do sistema Tietê apresentaram as concentrações mais baixas, 

com exceção de Três irmãos montante em outubro/99 (FIGURA 38; ANEXO A -

TABELA 25, 26, 27 e 28). 
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FIGURA 38: Variação temporal e espacial da concentração de ferro nos reservatórios 
do Médio e Baixo Tietê (SP). 

JVIAGNÉSTO 

Este elemento apresentou concentrações vari ando de I ,O mg/L (obtido no ponto 

correspondente ao rio Piracicaba em julho/00) a 3,96 mg/L (em lbitinga jusante no 

período de maio/00). Em gera l, toi observado uma pequena diminuição nas 

concentrações correspondente aos últimos pontos da cascata, embora tenham ocorrido 

algumas exceções, como no rio Piracicaba em fevereiro e julho/00, cujas 

concentrações foram de 2,27mg/L e I mg/L respect iva mente, com porcentagens 

reduzidas em 15,39% e 58, 34% em relação a Três Irmãos jusante nos mesmos 

períodos (FIGURA 39; ANEXO A- TABELA 25, 26,27 e 28) 
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FIGURA 39: Variação temporal e espacial da concentração de magnésio nos 
reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 
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MANGANÊS 

Para a ma1ona dos pontos amostrados, em diferentes períodos de coleta , foi 

observado a presença do elemento manganês, em concentrações inferiores a 

recomendada pelo CONAMA 20/1986. O ponto correspondente a lbitinga montante, 

no mês ele fevereiro/00, apresentou a maior concentração ele todo o sistema, com um 

pico ele 0,7 14 mg/L. Pode-se verifícar também uma diminuição das concentrações em 

direção aos últimos reservatórios da cascata. 

Foi na época chuvosa que os picos nas concentrações deste elemento ocorreram 

para a maioria dos pontos amostrados, com concentrações entre 0,006 e 0,26 mg/L 

(FIGURA 40; ANEXO A- TABELAS 25, 26, 27 e 28). 
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FIGURA 40: Variação tempora l e espacial da concentração de manganês nos 
reserva tórios elo Médio e Baixo Tietê (SP). 

ZINCO 

P ode-se verificar, em geral, que as concentrações detectadas nos diferentes 

períodos de coleta e pontos de amostragem estiveram abaixo dos va lores 

recomendados para este parâmetro em corpos de água destinado ao uso de Classe 2, 

com exceção elo rio Piracicaba em fevereiro/00, cuj a concentração foi de I ,2 mg/L ou 

seja, 83,3% mais elevado do que o permitido. 

Para este ele mento, to i observado que no mês de outubro/99, a tendência geral 

foi aumentar a concentração cascata aba ixo, sendo que nos demais meses, os valores 

demonstraram-se praticamente constante ao longo de todo o sistema (FIGURA 41; 

ANEXO A- TABELA 25, 26, 27 e 28). 
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FIGURA 41 : Variação temporal e espacial da concentração de zinco nos reservatórios 
do Médio e Baixo Tietê (SP). 

5.3-ANÁLISE FÍSICA E QUÍMICA DO SED1JVIENTO 

5.3. 1-PORCENTAGEM DE MATÉRlA ORGÂNlCA E TNORGÂNTCA 

De acordo com os resultados obtidos, verifrcou-se a maior contribuição de 

material inorgânico nos diferentes pontos de coleta e épocas de amostragem. As 

porcentagens de matéria orgânica e inorgâ nica não variaram de forma acentuada entre 

os períodos de amostragem, com exceção de Barra Bonita jusante, Bariri jusante, 

Promissão jusante, Nova Avanhandava montante e Nova Avanhandava jusante. Em 

Barra Bonita jusante, o va lor máximo obtido para matéria orgânica foi em outubro/99 

(com 13,98%), e o mínimo foi de 1,93% (em maio/00). Em Bariri jusante o va lor 

máximo e mínimo (de li ,54 % e 0,30%) ocorreram em fevereiro e julho/00, 

respectivamente. Em Promissão montante o valor máximo e mínimo de 16,73 %e 0,6 

%ocorreram em julho e outubro respectivamente. Em Nova Avanhandava montante o 

va lor máximo foi ele 12,80% (em fevereiro/00) e o mínimo igual a 0,5% (em julho/00). 

Em Nova /\vanhanclava jusante o va lor máximo (5,83 %) ocorreu em julho/00 e o 

mínimo (0,1 %) em fevereiro/00. 

Pode-se observar também que nos dois últimos reservatórios foram reg istradas 

as menores porcentagens ele matéria orgâ nica nos diferentes períodos de amostragem, 
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ocorrendo o inverso com as porcentagens de matéria inorgânica (FIGURA 42 -

ANEXO B - TABELA 29). 
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FIGURA 42: Porcentagem de matéria orgânica e inorgânica nas amostras do 
sedimentos dos reservatórios elo Médio e Baixo Tietê (SP). 
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5.3.2-COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRlCA DOS SEDiMENTOS 

A composição granulométrica dos sedimentos dos reservatórios do Médio e Baixo 

Tietê apresentou alterações nas diferentes épocas de amostragem, bem como ao longo 

do sistema Tietê, com exceção de Três Irmãos montante e Três Irmãos jusante (nos 

quais predominou areia fina em todas as épocas de amostragem) e dos rios Piracicaba e 

Tietê (nos quais predominou argila nos diferentes períodos de amostragem) (FIGURAS 

43, 44 e 45; ANEXO B - TA BELA 30). 

I-louve predominância de argila no rio Piracicaba nos meses de fevereiro, mato e 

julho/00 com valores iguais a 65% e 50% e 47%. No rio Tietê os resultados foram 

semelhantes ao Piracicaba, com porcentagens de argila correspondentes a 70%, 69% e 

60%. nos meses de fevereiro, maio e julho/00. Em Bariri montante e Tbitinga montante, 

nos meses de maio e julho/00, a argila também foi o componente principal, com 

porcentagens de 47% e 50%, respecti vamente. 

O fração silte prevaleceu em Barra Bonita montante e Tbitinga jusante nos meses ele 

fevereiro e julho/00. Os va lores obtidos foram de 85% e 47% em fevereiro e julho/00 

para Barra Bonita monta nte e ele 40% e 33% em lbitinga jusante nos mesmos meses. 

Nos demais pontos (BarTa Bonita Jusante, Dariri jusante, Promissão montante, Nova 

Avanhanclava jusante, Três lrmãos montante e Três Irmãos jusante), a areia fi na to i o 

componente com maior porcentagem na constituição dos sedimentos nas diferentes 

épocas de amostragem, com exceção de Bari ri jusante e Promissão montante em 

fevereiro/00, onde prevaleceu silte. Dentre os pontos de coleta e épocas de amostragem 

que predominou areia fin a, as porcentagens máximas e mín imas obtidas foram 95% em 

Três lrmàos montante e Três Irmãos jusante (em fevereiro e maio/00) e 27% em 

Promissão montante (no mês de julho/00). 

Verifi ca-se, portanto, que a composição do sedimento varia ao longo elo sistema 

Tietê, sendo que a partir de Promi ssão jusante passa a predomi nar areia fina. 
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FIGURA 43: Variação espacial ela composição granulométrica nos sedimentos elos 
reservatórios elo Médio e Baixo Tietê (SP), em tevereiro/00. 
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FIGURA 44: Variação espacial da composição granulométrica nos sedimentos dos 
reserva tórios do médio e Baixo Tietê (SP), em maio/00. 
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FIGURA 45: Variação espacial da composição granulométrica nos sed imentos dos 
reservató rios do médio e Baixo Tietê (SP), em de julho/00. 
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5.3 .3-FÓSFORO TOTAL 

As maiores concentrações de fósforo total no sedimento ocorreram no mês de 

outubro/99, com valor máximo e mínimo de 100,17 ~tg/g e 19,43 ~tg/g no rio Tietê e 

em Três Irmãos montante, respectivamente. As estações correspondentes a Ibitinga 

montante (no mês ele fevereiro/00) , lbitinga Jusante, Promissão montante e 

Promissão jusante (no mês de maio) e Nova Avanhandava jusante (no mês de 

julho/00), foram exceções, por apresentarem as maiores concentrações nos 

respectivos períodos, correspondentes a 5 1,3 pg/g; 93,2 pg/g; 50,8 ~tg/g, 99,8 pg/g e 

34,8 ~tg/g, respectivamente. 

No mês de julho/00 as menores concentrações, com valores máximo e 

mínimo de 69,38 pg/g e 2,8 ~tg/g, ocorreram em Barra Bonita montante e Três 

Irmãos montante, respectivamente. Em Barra Bonita montante, rio Bauru, lbitinga 

jusante e Três Irmãos jusante as menores concentrações ocorreram em fevereiro/00, 

com valores correspondentes a 62,0 pg/g; 47,8 pg/g; 44,9 pg/g e 3,0 pg/g, 

respectivamente. Exceções também ocorreram no mês de maio para Barra Bonita 

Jusante, Nova Ava nhancl ava Jusante e Três Irmãos montante, com os menores 

valores correspondentes a 18,7 pg/g, 3,1 pg/g e 1,36 ~tg/g. 

Foi observado para os sedimentos dos últimos reservatórios uma tendência a 

diminuir a concentração de fósforo em relação aos rios e primeiros reservató rios, 

sendo que no mês de outubro ocorreu a maior amplitude de variação entre o rio Tietê 

e Três Irmãos montante, com 19,4% de diferença entre a concentração máxima e 

mínima. Nos diferentes períodos de amost ragem pode-se verificar uma vari ação nas 

concentrações de fósforo total ao longo ela cascata (FIGURA 46; ANEXO B -

TABELA 31). 
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FIGURA 46: Variação espacial e temporal na concentrações de fósforo total nas 
amostras de sedimentos dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

5.3.4-NITROGÊ NIO ORGÂNICO TOTAL 

As maiores porcentagens de nitrogênio orgânico total ocorreram no mês de 

outubro/99 em Barra Bonita jusante, Bariri jusante, lbitinga montante, Promissão 

jusante, Nova A vanhanclava montante, Três Irmãos montante c jusante, com valores 

correspondentes a 34,5%, 19,0%, 28, 1%, 11 ,8%, 46,0%, 6,5% e 7,0%, 

respecti vamente. Neste período, os va lores máximo e mínimo obtidos foram de 

46,0% e 3,7% em Nova Avanhandava montante e Nova Avanhandava jusante, 

respectiva mente. 

O rio Tietê foi a única estação que apresentou va lor máximo em fevereiro/00, 

com porcentagem correspondente a 21,8%. Em maio/00, no rio Piracicaba, Barra 

Bonita montante, Bariri montante e Promissão montante verifícou-se as máx imas 

concentrações em relação aos demais períodos amostraclos, com valores ele 24,7%, 

38, I%, 3 1,6% e 39,0%. 

No rio Bauru, Tbitinga jusante e Nova Avanhandava jusante, foi no mês ele 

julho que ocorreu as porcentagens mais elevadas, correspondentes a 32,8%, 44,4% e 

7,9%, respectivamente. 
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Foi observado para os diferentes períodos de amostragem que as menores 

porcentagens de nitrogênio ocorrem nos últimos reservatórios da cascata, e que os 

valores oscilaram, não havendo uma diminuição gradual ao longo do sistema Tietê . 

No gradiente temporal, Nova Avanhandava montante apresentou a maior 

amplitude de va riação de outubro em relação a julho, com 45% de diferença 

(FIGURA 47; ANEXO B - TABELA 32). 
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FIGURA 47: Va riação espacial c temporal na concentrações de ni trogênio total nas 
amostras de sedimentos dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

5.3.5-METAIS 

CÁDI\HO 

O mês de julho/00 foi caracterizado por apresentar as concentrações mats 

elevadas de cádmio no sedimento ao longo do sistema Tietê, com exceção de Bariri 

montante, cujo va lor máximo toi regist rado no mês de maio/00, com a concentração 

de 2,0 mg/Kg. O valor máximo obtido fo i de 5,0 mg/Kg no rio Bauru e em Três 

Irmãos jusante, sendo o va lor mínimo de I ,67 mg/Kg registrado no rio Tietê. 

Para as estações correspondentes ao rio Piracicaba, lbitinga jusante, 

Promissão montante, Promissão jusante e Nova Avanhandava jusante, não fo i 

detectado cádmio no mês de outubro/99. Neste período, o va lor máximo foi de 2,0 
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mg/Kg em Barra Bonita jusante e o mínimo de 0,20 mg/Kg foi registrado em Três 

Irmãos jusante. 

No período chuvoso (fevereiro/00), Três Irmãos montante apresentou a maior 

concentração, correspondente a I ,80 mg/Kg, sendo o valor mínimo de 0,40 mg/Kg 

obtido em Nova Avanhandava jusante. 

No mês de maio/00 o valor máximo de 2,67 mg/Kg ocorreu no rio Bauru e 

em lbitinga montante e mínimo de 0,47 mg/Kg foi obtido no rio T ietê. 

De uma maneira geral, detectou-se a presença de cádmio ao longo do sistema 

Tietê em concentrações variáveis (FIGURA 48; ANEXO n -TABELAS 33, 34, 35 

c 36). 
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!fiGURA 48: Variação espacial e temporal na concentrações de cádmio nas amostras 
de sed imentos dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

CHUIVIBO 

Foi detectado chumbo nos sedimentos ao longo do sistema Tietê nos 

diferentes períodos de amostragem, sendo que as maiores concentrações fora m 

registradas no mês de julho/00, com valores máximo e mínimo de 183,33 mg/Kg e 

83,33 mg/Kg, no rio Bauru e Bariri jusante, respecti vamente. A estação 

conespondente ao rio Tietê foi exceção por apresentar a máxima concentração de 

chumbo no mês de maio/00, com va lor de 186,66 mg/Kg. 

Nos meses de outubro/99 e maio/00 verificou-se concentrações baixas em 

relação aos meses ele maio/00 e julho/00. Em outubro/99 a concentração máxima foi 

de 16,00 mg/Kg (em Bariri montante e jusante) e a concentração mínima foi de 2,00 
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mg/L (em lbitinga montante). Neste período não foram regist radas a presença deste 

metal em lbitinga jusante. 

Em fevereiro/00, a concentração máxima foi de 46 mg/Kg obtida no rio 

Bauru e o valor mínimo foi de 2,00 mg/Kg detectado em Promissão monta nte. No 

mês ele maio/00 detectou-se concentrações semelhantes ao longo do sistema Tietê, 

com pequenas oscilações nas concentrações, com valores máximo e mínimo de 186,6 

mg/Kg e 60,00 mg/Kg no rio Tietê e em Bari ri jusante respecti vamente. 

Pode-se observar que no mês de maio/00 todos os pontos de coleta 

apresentaram concentrações semelha ntes e, no mês de julho/00, as concentrações 

mais elevas foram registradas nos últimos reservatórios ela cascata (FIGURA 49; 

ANEXO B - TABELAS 33, 34, 35 e 36). 
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FIGURA 49: Variação espacial e temporal na concentrações ele chumbo nas 
amostras ele sedi mentos dos reservatórios elo Médio e Baixo T ietê (SP). 

COBALTO 

Para a maioria dos pontos de coleta as maiores concentrações de cobalto nos 

sedimentos ocorreram em outubro/99, com va lores máximo e mínimo de 192 mg/Kg 

e 0,80 mg/Kg em Bariri jusante e Ibitinga montante, respectivamente. Embora tenha 

sido detectada a presença deste elemento nos diferentes períodos de coleta, pode-se 

perceber uma tendência a diminuição das concentrações em direção aos últ imos 

reservatórios da cascata (FIGURA 50; ANEXO B - TABELAS 33, 34, 35 e 36). 
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FIGURA 50: Variação espacial e temporal na concentrações de cobalto nas amostras 
ele sedimentos dos reservatórios elo Médio e Baixo Tietê (SP). 

COBRE 

O cobre foi detectado em todo o sistema Tietê nos diferentes períodos de 

amostragem, com as maiores concentrações obtidas em julho de 2000, para a maioria 

elos pontos amestrados. Neste período, as concentrações máx ima e mínima foram de 

I 00,00 mg/Kg e 2,00 mg/Kg em Bariri montante e Três Trmãos jusante 

respectivamente. Em outubro/99 foram obtidas em geral, as menores concentrações, 

as quais va riaram de 2,00 mg/Kg (em Nova Avanhanclava montante) a 36,20 mg/Kg 

(em Bariri montante). 

Pode-se observar, também, uma pequena diminuição das concent rações deste 

metal em direção aos últimos pontos de coleta, com oscilações dos va lores 

(FTGURA 51; ANEXO B - TABELAS 33, 34, 35 e 36). 
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FIGURA 51: Variação espacial e temporal na concentrações de cobre nas amostras 
ele sedimentos elos reservatóri os elo Médio e Baixo Tietê (SP). 
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CROMO 

Nos períodos correspondentes a maio/00 e outubro/99, pode-se verificar uma 

ma1or evidência destes metais nos sedimentos. Os valores máximo e mínimo no 

período correspondente a outubro/99 foi de 74,00 mg/Kg (no rio Bauru) e 4,40 

mg/Kg (em lbitinga montante), respectivamente. 

Em maio/00, o valor máximo foi de 88,33 mg/Kg ( em Três Irmãos jusante) e 

o va lor mínimo foi de 42,67 mg/Kg (no rio Piracicaba). Pode-se verificar, neste 

período, uma tendência a aumentar as concentrações em direção aos últimos pontos 

de coleta. 

No mês de julho/00, este metal só foi detectado nos rios Piracicaba, Tietê e 

Bauru, além de Bariri montante, com valores de 6,67 mg/Kg; I 0,00 mg/Kg; 2,33 

mg/Kg e 1,33 mg/Kg, respecti va mente. 

Em geral as menores concentrações foram obtidas no período correspondente 

a fevereiro/00, com concentrações máx ima e mínima de 1,80 mg/Kg (em Três 

Irmãos montante) e 0,40 mg/Kg (em Nova Avanhandava jusante), respecti va mente 

(FIGURA 52; ANEXO n -TABE LAS 33, 34, 35 e 36). 
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FIGURA 52: Variação espacial e temporal na concentrações de cromo nas amostras 
de sedimentos dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

FERRO 

O elemento químico ferro esteve presente em todo o sistema Tietê nos 

diferentes períodos de amostragem, com picos de concentração em maio/00, no rio 

Tietê (29.363,71 mg/Kg), Bariri mo ntante (1 5.055,85 mg/Kg), lbitinga montante 
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(16.961,16 mg/Kg), Ibitinga jusante (16.485,17 mg/Kg) e Promissão montante 

( 14102,53 mg/Kg). 

Em geral as menores concentrações ocorreram no período de outubro/99, com 

concentrações máxima e mínima de 4.537,60 mg/Kg (em Nova Avanhandava 

montante) e 94,80 mg/Kg (em Nova Avanhandava jusante), respectivamente. 

A tendência observada foi a diminuição das concentrações em direção aos 

últimos pontos de coleta, embora perceba-se algumas variações dos valores 

(FIGURA 53; ANEXO B - TABELAS 33, 34,35 e 36). 
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FIGURA 53: Variação espacial e temporal na concentrações de fer ro nas amostras 
de sedimentos dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

MAGNÉSIO 

Em geral, verificou-se que em julho ocorreram as maiores concentrações de 

magnésio, com valores máximo e mínimo ele 999,9 mg/Kg e 93,3 mg/Kg em Nova 

Avanhandava jusante e Nova Avanhandava montante, respectivamente. 

No rio Piracicaba detectou-se um pico de concentração correspondente a 

1320,1 mg/Kg, no período de maio/00, representando a máxi111o va lor ele lodo o 

período de estudo. 

Os dois últi111os pontos de coleta apresentaram, em comparação aos pontos 

anteriores, as concentrações mais baixas em todos os períodos de coleta (FIGURA 

54; ANEXO B- TABELAS 33, 34,35 e 36). 
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FIGURA 54: Variação espacial e temporal na concentrações de magnésio nas 
amostras de sedimentos dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 

MANGANÊS 

Pode-se ve1ificar que as concentrações tenderam a aumentar do rio Piracicaba 

em direção a Bariri montante, a pa1iir do qual ocorre uma diminuição dos valores até 

Três Irmãos jusante. 

De todo o período de estudo e pontos amostrados, foi em maio/00 que se 

obteve tanto o valor máximo como o mínimo de 4.618,62 mg/Kg (em Bariri 

montante) e 6,3 3 mg/Kg (em Três l rmi'íos montante), respectivamente (FIGURA 55; 

ANEXO B- TABELAS 33, 34,35 e 36). 
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FIGURA 55: Variação espacial e temporal na concentração de manganês nas 
amostras de sedimentos dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê (SP). 
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ZINCO 

As maiores concentrações de zmco ocorreram em julho/00 nos pontos 

coiTespondentes ao rio Piracicaba até lbitinga montante, com va lores máximo e 

mínimo de 223,3 mg/Kg (no rio Tietê) e 18,7 mg/Kg (em Barra Bonita jusante), 

respectiva mente. 

A pa11ir de lbitinga jusante são verificados picos de concentração no mês de 

maio/00, com valores máximo e mínimo de 444,56 mg/Kg (Promissão jusante) e 

82,93 mg/Kg (Três Irmãos montante), respectivamente. 

Com exceção do mês de maio/00, a partir do reservatório de Promissão as 

concentrações tenderam a diminuir (FIGURA 56; ANEXO B - TAnELAS 33, 34, 

35 e 36). 
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F IGURA 56: Variação espacial e temporal na concent ração de zinco nas amostras de 
sedimentos dos reservatórios do Médio e Ba ixo Tietê (SP). 

5.4-A V ALIAÇÃO DA TOXICIDADE DOS SEDINI.ENTOS DOS 

RESERVATÓRIOS DO MÉDIO E BAIXO TTETÊ 

5.4.1 -RELAÇÃO PESO - COMPIUMENTO DOS ORGANlSMOS - TESTE- fASE 

Lr\RVAL 

Foi verifi cado que a relação peso - comprimento dos organi smos - teste foi 

satisfatória para todos os períodos de amostragem. O primeiro lote de organi smos 

obtido em de outubro/99, apresentou o maior coeficiente de correlação 

correspondente a 0,9454. O primeiro lote de Danio rerio obt ido em maio/00 foi o 
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que apresentou menor homogeneidade dos orgamsmos, com o coeficiente de 

correlação correspondente a 0,839 1, valor que também demonstra boa correlação 

(FIGURAS, 57, 58,59 e 60; ANEXO C- TABELAS, 37, 38,39 e 40 ). 
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FTGURA 57: Correlação peso-comprimento dos orga ni smos ut ili zados em 
bioensaios de toxiciclade crônica parcial referente a coleta de outubro/99. 
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FIGURA 58: Correlação peso-co mprimento dos organismos utili zados em 
bioensaios de toxicidade crônica referente a coleta de fevereiro/00. 
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FIGURA 59: Correlação peso-comprimento dos organi smos uti lizados em bioensaios 
de toxicidade crônica parcial em duas etapas referentes a coleta ele maio/00. 
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FIGURA 60: Correlação peso-comprimento elos organ ismos utilizados em bioensaios 
de toxicidade crônica parcial em duas etapas referentes a coleta de julho/00. 
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5.4.2-TESTES DE SENSilllLTDADE AO DICROMATO DE POTÁSSIO 

Para a avaliação da sensibilidade ao dicromato de potássio em larvas de Danio rerio, 

foram reali zados 20 (vinte) testes, sendo 4 (quatro) de caráter preliminar e 16 de caráter 

definitivo (TABELAS 41 e 42) 

,TABELA 41: Valores de CLSO referentes aos testes de sensibil idade preliminares 
utili zando dicromato de potássio como substância de referência 

Subst:1ncia de Data do teste Concentrações Organismos o;o 

•·eferêucia inicial final (mg/L) mortalitla C LSO 
Inicial fi na I de 

0,5 12 o o -
I ,O 12 o () 

15/10/99 16/10/99 5 ,0 12 o o 
Dicromato de 10,0 12 o () 

potássio 15,0 12 o o 
20 12 2 Jó,ó 
15 12 o o -
l ó 12 o o 

17/ 10/99 18/10/99 17 12 o o 
18 12 o o 
19 12 o () 

20 12 I X,3 
20 12 I 8,3 

19/ 10/99 20/ 10/99 30 12 3 25,0 52,21 
40 12 3 25,0 
50 L2 5 4 t ,6 
óO 12 5 4 1,6 
70 12 8 66,6 
80 12 lO X1,1 

90 12 L2 100,0 

100 12 12 100,0 

20 12 I 8,3 
25 12 2 16,0 ·IM,H 
10 12 3 25,0 

2 1/ 10/99 22/10/99 35 12 3 25,0 
40 12 5 41 ,6 
45 12 5 4 1,6 
50 12 6 50,0 
60 12 (i 50,0 
70 12 8 66,6 
80 12 11 9 1 ,ó 
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TABELA 42: Valores de CL50 obtidos nos testes de sensib ilidade (24 horas) 
definiti vos, para larvas de Dmlio rerio, utilizando dicromato de potássio como 
substância de referência. 

TESTES DE SENSIDILIDADE 
LI MITE DE CONFIANÇA (95%) 

Número do teste DATA LCSO 
Inicial Fiua1 (mg/L) IN FERIOR SUPERIOR 

1 24/ 10/99 25/ 10/99 49,25 42,03 57,72 
2 26/10/99 27/10/<J<J 53,% 44,40 65,59 
3 28/10/99 29/ 10/99 50,18 43,51 57,9 
4 29/10/99 30!10199 55,44 36,60 K3,98 
5 5/ 11 /99 6/ 1 1/99 57,94 44,83 74,88 
6 7/ 11 /99 8/ ll /9<) 52,86 44,10 63,27 
7 <J/11/99 10/ 11 /99 49,25 44,89 54,03 
8 11/ 11/99 12/11/9<) 69,21 56,09 85,42 
9 2/03/00 3/03/00 5 1,25 44,59 58,92 
lO 4/03/00 5/03/00 50,77 45,43 56,74 
11 6/03/00 7/03/00 6 1,76 49,98 76,32 
12 8/03/00 9/03/00 64,88 50,29 83,52 
13 25/05/00 26/05/00 45,2 1 40,45 50,54 
14 26/05/00 27/05/00 50,7 44,02 58,39 
15 12/08/99 13/08/00 44,06 36,97 52,5 1 
16 26/08/00 27/08/00 36,26 30,93 42,51 

Aplicando-se o modelo proposto pela USEPA ( 1994), a média (x) dos va lores 

obtidos para a CL50, 24horas, toi igual a 52,68 mg/L de dicromato de potássio. O 

desvio padrão (DP) foi igual a 8,085, sendo o limite superior (X+2DP) situado em 

68,87mg/L c o limite inferior (X-2DP) em 36,53 mg/L. Apenas os testes de número 8 e 

16 apresentaram-se fora ela faixa de sensibilidade estabelecida, com valores de CL50, 24 

horas, igual a 69,2 1mg/L e 36,26mg/L, respect iva mente (FIGURA 61). 

o 
111 ·v; 
"O .:(! 
o -t<ll o 
~ a. ::; 
<11 Cll -
.:: "C C) 

lij 2 .§. 
o "' c: E 
o o 
() .. 
~ 
"O 

Fa ixa de s en s ibilidade 
80 

70 

• 60 -- -- -·- - - ---~ 

50 --.- - · -- -- ----. --·~ -- - - --+- --
• • 40 +--------------------------~ ---- ... 

30 +---..-.....--..-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Núm ero do teste 

M M+2DP 

CLSO- roncc·nl raç:io lc·lal a 511% da poptdaçiio; i\ I - métlia ; DP - l>csviu l':ulniu 

FTGURA 61:Faixa de sensibilidade ao dicromato ele potássio para larvas ele Daniu 

rerio. 
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5.4.3- BIOENSAJOS DE TOÀ'lClDADE CRÔNICA PARCIAL 

Os resultados dos bioensaios de toxicidade demonstraram uma variação espacial e 

temporal na toxicidade do sedimento no sistema Tietê (FIGURA 62). No mês de 

outubro/99 foi verificada elevada toxicidade para todo o sistema, com exceção de Nova 

Avanhandava montante e jusante e Três Irmãos montante e jusante, os quais ti veram 

porcentagens de mortalidade correspondentes a 13,33% (baixa toxicidade), 26,66% 

(média toxicidade), 13,33%(baixa toxicidade), e 16,66% (baixa toxicidade), 

respectivamente. A porcentagem máxima ele mortalidade foi de 95% em Barra Bonita 

montante e jusante e a mínima de 6,66% foi detectada em Três Irmãos jusante. A 

tendência geral foi uma variação nas porcentagens de mmialidacle, com a diminuição ela 

toxiciclacle nos últimos reservatórios do sistema em cascata (TABELA 43, FTGURA 

63; ANEXO C- TABELA 44). 



Outubro/99 

N 

t 

Maio/00 

Figura 2: Toxicidade Crônica ao longo do sistema Tietê 
em diferentes Estações de Amostragem 

Legenda 

Alta toxicidade 
O Média toxicidade 

O Baixa toxicidade 
O Não tóxico 

Fevereiro/00 

45° 

Julho/00 

... 

l - PirJcicaba. 2 - Tietê. 3- BarrJ Bonita Montante (BBN). 4- Barr..1 Bonita Jusante (BBJ). 5- Rio Bauru (B). 6 - B:triri Montante (BM). 7- B:triri Jusante (BJ). 8 - lbitinga Montante (IM). 9- lbitinga Jusante {IJ). Promissão Montante (pm). 
11 -Promissão Jusante (PJ). 12 - Nova Avanhandava Montante (NAM). 13- Nova Avanhandava Jusantc (NAJ). 14 - Três Irmãos Montante (TIM). 15- Três lrmãos Jusante (TU). 
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TABELA 43: Resultados dos bioensaios de toxicidade crônicos parcia is, com amostras de 
sedimento dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê, referente a coleta do mês de 
outubro/99. 

Data inicial: 15/10/1999 - 10:30hs- 20 organismos uor ponto 
Data final: 22/.10/1999 - 10:30hs 

Condut i\'idade Dnr<.'za Oxigênio 
Pontos de tlH (J.1 S/c m) (mgCaCOiL) Dissol\'ido l\1ortalida- Toxicida-

Coleta (mg/L) de(%) de 
I F I F I F I F 

Controle 7,5 7,43 lóO 29 1 44 4H 8,6 8, 1 15,0 ACEITO 
p 7,5 6,7 1 lóO 187 44 26 8,6 8, 1 90,0 AT 
T 7,5 4,76 160 245 44 52 8,6 8,0 90,0 AT 

BBM 7,5 6,32 160 L73 44 35 8,6 8,3 95,0 AT 
BBJ 7,5 6,77 160 182 44 3 1 8,6 8,0 95,0 AT 

Data Inicial: 24/10/1999 -9:00hs- 30 organismos !)Ol"IJOuto 
Data final: 31/10/1999 - 9:00hs 

pH Conduti \'idade Dureza Oxigênio 
Pontos de (J.1S/crn) (mgCaC03/ L) <lissol\'ido Mortalida Toxicida 

Coleta (mg/L) de (%) de 
I F I F I F I F 

Controle 7,0 7,3 49,6 6 1,9 36 46,0 8,8 8,4 6,66 ACEITO 
BJ\1 7,4 6,0 187 33-l 48 32,6 9,2 8,8 93,33 AT 

B 7,4 ó,7 187 316 48 40,ó 9,2 8,7 93,33 AT 
BJ 7,4 7,4 187 300 48 37,3 9.2 8,3 80,00 AT 
IM 7,4 6,6 187 278,(, 48 30,0 9,2 8,7 7(, ,(,6 AT 
IJ 7,4 6.7 187 298 48 37,3 9,2 8,9 73,33 AT 
Pi\1 7,4 6,4 187 239 48 37,3 9,2 8.9 63 ,33 AT 
PJ 7,4 7,6 IH7 30-l 48 33,3 9.2 8,8 100,00 AT 

Data inicial: 5/11/1999 - JU organisnws por ponto 
Data linal: 12/1 J/ 1999 

Conduti\'idadc Dureza Oxigênio 
Pontos uc pH (J.1S/cm) (mgCaC0 3/L) uissul\'itlo l\lortalida Tox.icida 

Coleta (mg/L) de (% ) de 
I F I F I F I F 

Controle 7,4 7,3H 187 318 72 74 9,0 8,9 6,ó6 ACEITO 
NAl\1 7,4 5,59 187 20 1 48 4ó,ó 9,2 8,ó 13,33 BT 
NAJ 7,4 7, 13 187 160,3 48 31,3 9,2 8,6 26,66 BT 
T IM 7,4 7,57 187 229 48 55,3 9,2 8,7 13,33 BT 
TIJ 7,4 7.84 187 323 48 62 9.2 8.5 6,66 BT 

AT-alta toxicidadc; BT-haixa toxicidadc 
P-Pirncicaha; T-Tictê: DIJ)\1-Barr-~ flon ita 1\ lontantt'; IJDJ-Harra llnnita .ltl'ante; Bl\!-D:1ri•i )\fl,nt:mk; 11 -Bauru;BJ-Dariri ju~antc; 1)\1 -
lbitin~;a i\ lon\;lnte; !.1 - lhitin~aju»anh:; l' l\ !-Promi"5o 1\[onl:mte-; PJ-Promi~siioju'-1 lllc: Nr\i\1-Nnva Avanhandava l\k~1lank; Nr\.1-
Nova i\vanlwndava Ju~antc; T!i\1-T rc!s lrm~os )\lontanl<'; T!J-Tr<'s h111~ tlS Jusa ntc. 

Em fevereiro/00 verificou-se uma diminuição nas porcentagens de mortalidade em 

todo o sistema em relação ao mês de outubro/99, com exceção de Nova Avanhandava 

montante e jusante, que apresentaram um aumento de 30% e 16,67% nas taxas ele 
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mortalidade, respectivamente. Neste período de amostragem, os rios Piracicaba e Tietê, 

Barra Bonita montante e jusante e o rio Bauru apresentaram alta toxicidade com 

porcentagens de m011alidade correspondentes a 60,0%, 66,6%, 93,3%, 60% e 66,6% 

respectivamente. A baixa toxicidade foi detectada em Três Irmãos montante e jusante, 

com I 0% e 6,6% de mot1alidade, respecti vamente. Os demais pontos apresentaram 

média toxicidacle, com valor máximo ele 43,3% em Promissão montante, Nova 

Avanhanclava montante e jusante e mínimo ele 26,6% em Bariri jusante (TABELA 45, 

FIGURA 64; ANEXO C - TABELA 46) 

TABELA 45: Resultados elos bioensaios ele toxiciclacle crônicos parciais, com amostras 
de sedimento elos reservatórios elo Médio e Baixo Tietê, referente a coleta elo mês ele 
feverei ro/00. 

Conduti\1d:ulc Dureza 
Pontos de Coleta pH (~t S/cru) (mgCaC03/L) Mortalidade Toxicidadc 

I F I F I F (%) 

Controle 7,52 7, l4 164 126,9 40 26 6.66 ACEJTO 
p 7,52 5,76 136 166,9 40 40 60,00 AT 
T 7,52 .5,78 11ó l98,0 40 38 66,66 AT 

BBM 7,52 5,65 L36 223,0 40 24 ()3,33 AT 

BB.J 7.52 6.33 J](j 142.3 40 38 60.00 AT 

BM 7.52 6,09 136 133,7 40 30 33 ,33 MT 
B 7,52 ó,03 J1(j 199,0 -lO 2X 66,66 AT 

BJ 7,.52 7 ,14 13(í 126,9 40 26 26.66 BT 
JM 7.52 6.77 1]6 IJ 1,5 40 32 33,33 NIT 
IJ 7,52 ó,~R 136 128,1 40 26 33,33 MT 

PM 7,52 6,38 136 93.7 40 20 43,33 rvrr 
PJ 7,52 7,06 136 2 14 40 GR 30,00 BT 

NA1\ l 7.52 6,ln 136 125,2 40 36 43,33 MT 

NAJ 7,52 7,09 136 143,8 40 36 43.33 MT 

Tll\1 7,52 7,22 136 I ()5,3 40 56 10,00 BT 
T IJ 7,52 7. 13 13ó 130,7 40 34 ó,6ó BT 

A T -alta toxicidaclc; BT-baha tox1cidade 
P-Piracic:~b:1 ; T."J i<'l<'; 1313~1 -Ualra 13onila ~ lonlanle; 13U.I-Bana Donil;o Ju,ant.:; IJ:\ I·IJariri ~l,lnl~nh:; J3. J3:Illni;IJJ.J3.Hiri jus~nte; 

111 1-lhilinga !\lonlantü; JJ. Jhitinga jus:m t..:; P!\ 1 -Promi~'~" ~ lnnl<~nh:; I'.I·Pmmis~~o j usank: NA:\1 ·No\·a A\·cmhamlava ;\lontante: 
N1V -Nova Avanhamlava .lusanlc: TI:\1-Tr.:~ lm1àos ~lontante; TIJ-Tr~ lnnàlls Jus;mt~. 

Não foi detectada alta toxicidacle no mês de maio/00, com exceção do rio Bauru, que 

apresentou uma mortalidade de I 00% dos organismos expostos a amostras ele 

sedimento. Em geral, as taxas ele mortalidade foram inferio res as duas coletas 

antecedentes, com exceção do rio Bauru e de Bariri jusante, que apresentou maior 

porcentagem em relação a feverei ro/00. Os pontos correspondentes aos rios Piracicaba e 

Tietê, Barra Bonita montante e jusante, Bariri montante e jusante e Nova A va nhanclava 

jusante foram caracterizados por apresentar em média toxiciclacle, sendo a porcentagem 
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máxima de mortal idade igual a 50% nos rios Piracicaba e Tietê e em Barra Bonita 

montante e a mínima de 33,33% para os demais pontos acima citados. Foi registrada 

baixa toxicidade em Tbitinga jusante, Promissão montante, Promissão jusante e Nova 

Avanhandava montante, com a porcentagem de mortalidade correspondente a 16,66%. 

Em Três Irmãos montante e Três Irmãos jusante não verificou-se toxicidade (0% de 

mortalidade) (FIGURA 63, TABELA 47; ANEXO C- TABELA 48). 

TABELA 47: Resultados dos bioensaios de toxicidade crônicos parciais, com amostras de 
sedimento dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê, referente a coleta do mês de maio/00 

Início do teste: 25/5/00- lO:OOhs - 24 organismos nor teste 
Término do teste: 31/5/00-lO:OOhs 

Contluth•idatlc Dureza 
Pontos de pH ütS/c m) (mgCaC03/L) Mortalidade Toxicidadc 

Coleta I F I F I F (%) 

Controle 7,98 7,61 S9,80 S8,8 24 24 o ACEITO 
p 7,37 7,09 128; 10 128,2 42 30 50 ,00 !VIT 
T 7,2 6,05 136 209 40 30 50,00 MT 

nnM 7, 1 5,94 128 170,2 28 28 50,00 MT 

lll\1 7,0 6,10 122 137,5 36 30 33,33 MT 

Jl\1 6,R 6,05 101 123,8 28 32 () BT 

PM 7,1 6,0-l 99 111 ,7 28 28 16,66 BT 

NAJ\1 6,85 6,60 123 143,7 38 48 16,66 BT 

TIM 7,0 675 130 142,4 40 -f (, () BT 

Juício do teste: 26/5/00-lOhs - 24 organismos por teste 
Término do teste: 1/06/00 -10hs 

JlH Comlutividade Dureza Mortalitlatlc Toxicitladc 
Pontos de (~1 S/c m)_ (mgCaC03/L) (%) 

Coleta l F I F l F 
Controle 7,42 7,16 57 54,1 24 26 o ACEITO 

IJBJ 6,04 7,55 179,7 183,5 60 64 33,33 i\1T 

BJ 6,33 7,02 137 156,4 •18 5•1 33,33 M'J' 

B 6,58 7, 16 146.1 158,1 2X 30 ruo J\1' 

JJ 6,39 6,88 123,6 112,7 32 26 16,66 I3'f' 

PJ 6 ,22 6 ,70 145 110 44 62 16 ,66 BT 

NAJ 6,42 6 ,97 13 1 2 16 44 (jl:) :n,33 MT 

TrJ 6.64 7 ,06 11 9,6 130 ,5 32 38 o BT . . . . . . . . AT-alt a toxtculadc; MT-med m toxtculadc; BT-b;uxa toxtctdadc 

l'· l' ir:11: i.::rb:o; T-Tid.!; BB:\ I-13:ura Bonita :\l<'lllant.:; 1313.1 -B:m a Bonita Jt":rntc; 13:\1-Ll:lriri :\ lonl:ull c; ll -IJ:nrrn; 1:3.1 ·1l:uiriju ,;urk ; 
1:\1-lbitinga :\ lonlanle; IJ-lbilinga jusanle; 1'1-. l· l'romis>':lo :\ lonl:mle; 1'.1-l'romiss.lo jusantc; NA:\ I -Nnva Avanhandava :\ lontantc; 
Nt\J-Nova Avanh:uldil\'3 .lnsanl~ ; TI:\1-Tr<'s lnn~os :\lnnl;mt~; TI.I-Tr,'s lrmiios Ju,;~nle. 

No período seco Uulho/00), verifi cou-se as maiores porcentagens de mortalidade em 

relação aos demais períodos de amostragem nos pontos correspondentes ao rio Tietê, 

Barra Bonita montante e Bariri montante, que demonstraram alta toxicidade com 

porcentagens de mortalidade correspondentes a l 00%. O rio Piracicaba, Barra Bonita 
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jusante e o rio Bauru também apresentaram elevada toxicidade, sendo as porcentagens 

de mortalidade de 90%, 60% e 60%, respecti vamente. Os demais pontos apresentaram 

baixa toxicidade com porcentagem de mortalidade máxima de 20% em Bariri jusante, 

Promissão montante e Promissão jusante, e mínima de lO% em lbitinga montante, Nova 

Avanhandava jusante e Três Irmãos montante. Nova Avanhandava montante e Três 

Irmãos jusante não apresentaram toxicidade (TABELA 49, FIGURA 63; ANEXO C

TABELA 50). 

TABELA 49: Resultados dos bioensaios de toxicidade crônicos parciais, com amostras de 
sedimento dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê referente a coleta do mês de julho/00 

' 
Data Inicial: 12/08/00 -lO:OOhs,- 211 organismos por teste 

Da ta Final: IIJ/08/00 - Hl:OOhs -
Condu f ividadc DtH"(•za 

Pontos d e Coleta pH (!lS/cm) (mgCaCOJ/ Mortalidade Toxicidadc 
L) (% ) 

I F I F I F 
Controle 7,01 7,44 59, 10 60,8 20 24 lO ACEITO 

p 5,96 5,80 142,70 194 32 36 90 AT 
T 6,02 5,50 144 318 38 22 100 AT 

BBt\'l 6 , L6 5,84 170,30 269 32 20 100 AT 
BBJ 6.87 6.67 157.0 19 1 -l2 52 60 AT 
Bl\1 6 ,76 5,40 153 203 28 16 100 AT 
B 6 ,65 5,80 1 59~80 207 30 40 60 AT 

Data Jnicial:26/118/llll-9:00hs -20 or ganismos por teste 
Data Fina l: 2/119/00 -9:1lllhs --

p H Contlut i vi d:ulc Dureza 
Pontos 1lc C oleta (J.L S/c m) (mgCaC Oi l\lortalida1lc Toxicidalfc 

L) (% ) 
r F I F 1 F 

Controle 7,26 7,38 160,8 168 42 36 lO ACEITO 
BJ 6,85 7,52 20 7 29 1 48 40 20 BT 
Tl\1 7 ,09 7, 10 153 20~ 50 32 lO BT 
r.r 7.03 6,74 15 1. 1 280 42 36 50 MT 

Pl\1 7, 15 7. 1 I 123,6 184,8 30 26 20 BT 
P.J 7,24 7,47 154, 1 l9l) 50 32 20 BT 

--
NAM 7.34 7, 10 168,2 203 56 38 o BT 
NAJ 7.4 1 7,37 108. 5 214 56 46 10 BT 
TI IVJ 7,43 7,47 139 236 52 44 10 BT 
T IJ 7,46 7,4 1 194,5 269 56 46 o BT 

AT-alta toxic idadc;MT-ruédia toxicic.lade; BT-haixa to:tic idade 

P-Pir:u.:ka ba; T-Tid~: BIJI-. 1-DaiiJ llt>nita 1-. loutank ; 1313J-II:HTa Boniln Jusantc: 131-.1-llariri 1-. loutanh:; R-Dalll u;llJ-D:u i1i jusanh:: 
1 ~ 1 - l hiling:~ ;\lnnlanle; IJ-lhilinga jusante; I';\I-Promi,;.3o 1--lontanle; 1'.1 -Promi,~iio jus:mtc: NA~! -Nova Avanlwndava 1-. lonlanl~; 

Nt\J-Nova A\'anhandava Jus:mle; Tl ;\ 1-Tr~ Imlilos 1-.lontanle; TJJ -Tr~s lnnãns Jus:mtt'. 
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JlJ-Dariri Jusante; li\1-lbitinga i\ lontante; JJ-Ibitinga jusante; Pi\1-l'romis,;;lo i\ lontante; I'J -I'romiss~o j us:mte; NAi\1 -Nova 
Av:mlwndava i\ lont:mh:; NAJ-No,•a Avanhandava Jusanh:; T li\1-Tr.:s Irmãos i\lontante: TJJ-Tr~s lrm~os Jusante. 

FIGURA 63: Porcentagens de mortalidade ao longo do sistema Tietê, em 
diferentes períodos de coleta 

Através da análi se estatíst ica Qui-quadrado ( ... \'2), as porcentagens de 

mortalidade que apresentaram diferença significativa em relação ao controle estiverem 

entre o interva lo de 26,66% a 100%, ou seja as diferenças em relação ao controle que 

poderiam ser preocupantes correspondem aos graus de toxicidade média e alta 

propostos por MELETTl. ( 1997), conforme a TABELA 51. 
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TABELA 51: Comparação da toxicidade proposta por MELETTI ( 1997) e analise 
estatística baseada no teste do Qui-quadrado (--\'2) . 

Período de Outubro/99 Feverei ro/00 Maio/00 Julho/00 
amostragem 

=> 
Classificação 
comparativa 
da toxicidade 

=> Meletti )(2 Meletti x2 Meletti )(2 Meletti x2 
Pontos de (97) (97) (97) (97) 

coleta 
u 
c 15 6,66 o 10 

p 90 (AT) GO (AT) 50 (MT) 90 (AT) 

T 90 (AT) G6,66 (AT) 50 (MT) 100 (AT) 

BBJ\11 95 (AT) 93,33 (AT) 50 (Nfl') 100 (AT) 

BBJ 95 (AT) (>0 (AT) :n,31 (MT) GO (AT ) 

BM 93,33 (AT) 33,33 (MT) - 33,]3 (MT) 100 (AT) 

B 93,33 (AT) 66,66 (AT) 100 (AT) üO (AT) 

BJ 80 (AT) 2ú,ú6 (M f") :13.33 (MT) 20 (DT ) 

1M 76,6ó (AT) :n,3.1 (MT) O (NT) lO (BT) 

IJ 73,33 (A'Il 33,1) (MT) 16,66 (BT) 10 (MT) 

PM 63.33 (AT) -H.H (MT) 16,66 (BT) 20 (BT) 

PJ 100 (AT) 10 (~v1T) 16,66 (BT) 20 (BT) 

NAM 13,33 (BT) .n .11 (MT) 16,66 (BT) O (NT) 

NAJ 2 (, .(, (, (MT) 41,11 (M I') 11,11 (M I) 10 (BT) 
- .. 

TIM 13.33 (BT) lO (BT) O (1\.iT) I O (BT) 

TIJ 6,66 (BT) 6 ,66 (BT) O (NT) O (NT) 

Significativo em relação ao lote controle c::::::::J 
A T-alta (oxicidade; MT - média toxicidade BT - baixa toxicidnde, NT- uiio tóxico 
C-<.:ontrolc; 1'- l'imcimba; T -Tietê; Illl:\ I-Ilarr.1 Oonita l\ lontank ; llllJ-I:larr.1 Bonita Jus.1ntc; ll:\ 1-llariri 1\ lontantc; 0 -0 :ttlnl: IJJ
Baril i .lu~antc; I :\1-lhitinga 1\ lontaJl te; IJ-Ihit ing.1 ju~ntc; 1':\ 1 - l'romiss~o 1\ lonlante; P.I -Promi~~5o ju~antc; Nt\.\1 -Nov;l 
Avanlwnda,·a 1\ lontantc; NAJ-No\'~ Avanh~ml~v~ Jusante; TI:\1-Tr~~ lm làos 1\fontnnte; T !J-'f r.'s lnnillls .lusantc. 

5.4.4- BlO!vlETlUA F IN AL DOS ORGANISMOS TESTE EM RELAÇÃO AO LOTE 

CONTROLE 

Pode-se veri fícar através da análi se estatísti ca Mann-Whitney a di ferenciação nos 

parâmetros peso e comprimento total dos organismos controle em relação aos peixes 

utili zados em bioensaios de toxicidade crônica-parcial com sedimentos coletados em 

alguns pontos do sistema Tietê. 

Em relação ao compri mento total no mês de fevereiro/00 verificou-se diferença 

signi ficativa em relação ao lote controle para os organismos expostos aos nos 

Piracicaba, Tietê, Barra Bonita jusante, Bariri montante, rio Baum, Tbitinga montante e 

-
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jusante. Em maio/00, houve diferenciação significativa nos pontos correspondentes aos 

rios Piracicaba, Tietê, Barra Bonita montante e jusante e Bariri jusante. Apenas o rio 

Bauru apresentou diferença em relação aos organismos controle no mês de julho/00 

(TABELA 52). 

Não foi possível ap licar a análise estatística nos pontos onde ocorTeram porcentagens 

de mor1alidade entre 90% e I 00%, devido a pequena quantidade de organismos. 

TABELA 52:Análise estatística (Teste de Mann-Whitney) do resultado comprimento 
total (mm), pós teste, em relação ao lote controle 

COMPR IMENTO TOTAL (mm) 
Parâmetro=> Outubro/99 Fc,·c rciro/00 Maio/00 Julho/00 
Pontos de 
colctaU p s NS p s NS p s NS p s NS 
p - - - <0,00 1 X <0,001 X - - -

T - - - <0,001 X <0,01 X - - -

BBM -- - - - - - <0,05 X - - -

BBJ - - - <0,00 I X <0,05 X >0,05 
Bl\1 - - - <0,001 X >0,05 X - -

B - - - <0,001 X >0,05 X <0,00 1 X 
BJ 0,36!!!! X >0,05 X <0,001 X >0,05 
ll\1 O,:l6!!S X <0,00 ) X >0,05 X >0,05 
JJ 0,36SS X <0,05 X >0,05 X >0,05 

PM 0,)688 X >0,05 X >0,05 X >0,05 
PJ 0,]85 X >0,05 X >0,05 X >0,05 
NAM 0,)85 X >0,05 X >0,05 X >0,05 
NAJ 0,385 X >0,05 X >0,05 X >0,05 

TIJ\J 0,385 X >0,05 X >0,05 X >0,05 

TIJ 0,385 X >0,05 X >0,05 X >0,05 
.. 

C-controle; P-Pu acocah~; 1 -Todc; HH i\ 1-D:ma Bonotn i\ lont:mtc; HH.I-Uarra 13t~ll1:t .lil':liltc; Hi\ I-Ba11n i'. l<'ntante: 13-H:w ru ; 
UJ-flariri Jusnnte; li\1-lhitinga i\ lontank ; 1.1 - lbiting;~ j u<:mk; Pi\1-Po omis"1o i\ lontank; PJ-I'romissllo jusanh:; NA.~\1 -Nova 
A\',lloh:tllll.l\";1 i\ lont:111te; 11\J-Nova A\':Jnhantlava Jusantc; Tli\ 1 -Tr~ Irmãos i\lont:Jnte: TIJ-Tr.!~ lnnàos Ju<:~ ntc. 

S->iguifi,·ati\·o; NS- N:1u , jguifkati\·u; :\-Alta to~ il'itlmlr; "\.-i\ lrdi:) tu~idcl atlc 

Quanto ao peso total (g), fo i detectada a diferença significativa em relação ao lote 

controle em fevereiro/00 para os ri os Piracicaba, Tietê e Bauru e no período 

corTespondente a maio/00 para os mesmos pontos, além de llariri jusante e em julho/00 

para Barra Bonita jusante e rio Bauru (TA BELA 53), 
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TABELA 53: Análise estatística (Teste de Mann-Whitney) do peso total após o teste, 
em relação ao lote controle 

PESO TOTAL (g] 

Pariiml'lnt=> Oulubro/99 FcvcrcirulnO Maio/00 Julho/00 
Pontos de p s NS p s NS p s NS p s NS 
colctaU 
p - - - <0,01 X <0,05 X - - -
T - - - <0,01 X <0,00 1 X - - -
BBM - - - - - - >0,05 X - - -

BBJ - - - >0,05 X <0,05 X <0,05 X 
BM - - - >0,05 X >0,05 X - - -

B - - - <0,01 X >0,05 X <0,0 1 X 
BJ 0,30 X >0,05 X <0,00 1 X 0,059 X 
LM 0,30 X >0,05 X >0,05 X 0,059 X 
IJ 0,30 X >0,05 X >0,05 X 0,059 X 
PJ\1 0,30 X >0,05 X >0,05 X 0,059 X 
PJ 0, 1004 X >0,05 X >0,05 X 0,059 X 
NAM 0, 1004 X >0,05 X >0,05 X 0,059 X 
NAJ 0, 1004 X >0,05 X >0,05 X 0,059 X 
TIM O, I 004 X >0,05 X >0,05 X 0,059 X 
TTJ 0, 1004 X >0,05 X >0,05 X 0,059 X . . .. S-s•gn1nr ativn; NS- N;ln ' ' gnifkaiH·o; X-Ali a lmnrld;ulr; X-i\ IM ia lol il'ill ad~ 

P-piracic-;tb:t; T-Tid..l; DDi\1-Barrn l!onila i\lonl:ml ll; BDJ- l b rra Donila .Ju~ant..-; lli\1-Dariri i\lonlantc; O-Bauru; 13.1-Bariri 
Jus;mlc; lt-. l-lhiting,1 i\lontantc; !J-Ibilult;" Jus;mh:; Pi\1- l'romi~:<ão i\lonlantc; PJ- Promissão Jus;~n lll: Nt\i\1-Nm•a A\•an.hand:wa 
i\ lonlanlc; Nt\J -Nnva t\vanhandava Ju, ank; T li\1-Trc's ln n:los i\lonlantc; TIJ -T rO:s lnnàos Jusanlc. 

5.4.5- MONTTORAMF.NTO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QuTivUCAS DA 

ÁGUA EXTRAÍDA DOS BlOENSAIOS DE TOXTCIDADE CRÔNTCA - PARCIAL. 

.5. 4. 5. 1 - Compostos nitmgenatlo.\· 

A água extraída ao fi nal dos bioensaios ele toxiciclacle crônica nos meses de maio e 

julho/00, demonstraram elevadas concentrações de compostos nit rogenados 

provenientes dos sedimentos. 

O íon amônia apresentou as maiores concentrações no mês de maio/00 para os rios 

Bauru e Tietê, com valores correspondentes a 2.700,0 pg/L e 2.292,0~tg/L 

respect ivamente. Neste período, o menor va lor obtido foi de 4,9 ~tg/L em Dariri jusante. 

Em julho/00, o valor máximo obtido fo i para o rio Tietê, seguido por Bariri jusante e 

rio Piracicaba, com va lores correspondentes a 3.557,0 ~tg/L, 2.93 1,0 pg/L e 2.200,0 

pg/L, respectivamente. Neste período, Jbitinga montante apresentou a menor 

concent ração, correspondente a 14,2 pg/L. 



., 

94 

Pode-se observar uma tendência a diminuir as concentrações de íon amônio ao longo 

da cascata, nos diferentes períodos de amostragem (FIGURA 64; ANEXO C -

TABELA 54). 

lon Amônio -bioensaio de toxicidade 
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B:u iri Jus:ml~; l~l- lbit inga ~ lont:unc; lJ-Ihitinga Jus:IJ1h:; P~l- Pron•i s~~o ~ lontante; PJ- Promiss~<> Ju~antc; NAi\1-Nova 
Av:mlwmbva ~ lontante: NtV-Nova Avanhamlava Jusank; Tli\1-Tr~s Irmãos i\ lontantc; TI.I -Tr.:s lnn:l<>s Jusante, 

FIGURA 64 :Concentrações do íon amônio na água dos bioensaios de toxicidade com 
amostras de sedimento (maio e ju lho de 2000) 

Em relação ao nitrato, com exceção de Bariri jusante, todos os pontos apresentaram 

as maiores concentrações no mês de maio/00. A concentração máxima detectada foi de 

2.597,0 pg/L no rio Bauru em maio/00, e o va lor míni mo ele 1 6 ,8 ~tg/L foi detectado em 

lbitinga montante em julho/00. Ao longo do sistema em cascata , foi observada uma 

variação das concentrações, com tendência a diminuição das mesmas na escala espacial 

(FIGURA 65; ANEXO C- TABELA 54). 
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FIGURA 65 :Concentração de ni trato na água dos bioensaios de toxicidade com 
amostras de sedimento (maio e julho de 2000) 
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A variável nitrito apresentou concentrações baixas em todos os pontos e períodos de 

amostragem com exceção de Bariri jusante, Promissão montante e Nova Avanhandava 

jusante no mês de maio/00, que apresentaram concentrações correspondentes a 

224, 1 4~tg/L, 1 45,87~tg/L e 277,55pg/L, respectivamente. Em gera l os va lores osci laram, 

não havendo a tendência na diminuição das concentrações ao longo da cascata 

(FIGURA 66; ANEXO C- TABELA 54). 
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FIGURA 66 :Concentração ele nit rito na água dos bioensaios de toxicidacle com 
amostras de sedimento (maio e julho de 2000) 

5.4.5.2 -COMPOSTOS FOSFATADOS 

As diferentes formas de fósforo puderam ser detectadas na água dos bioensaios 

demonstrando a presença dos mesmos nos sed imentos. As concentrações de fósforo 

total oscilaram ao longo elo sistema em cascata. No mês de maio/00, as concentrações 

máximas e mínimas foram de 299,9 flg/L e 54,8 ~tg/L no rio Baum e em Três Irmãos 

jusante respectivamente. Em julho/00, Nova Avanhandava jusante e Três Trmãos jusante 

apresentaram as concent rações máximas e mínimas correspondente a 332,0 ~tg/L e 5 I ,4 

pg/L, respectivamente (FIGURA 67 ANEXO C- TABELA 55). 

O fósforo total di ssolvido também oscilou, apresentando maior concentração em 

ma10 para o rio Piracicaba (274,0 I pg/L), sendo o va lor mínimo igual a 12,93 pg/L 

detectado em Três Irmãos montante. No mês de julho/00, pode-se verificar dois 

aumentos registrados em Bariri montante e em Nova Avanhandava jusante, cujas 

concentrações corresponderam a 297,3 ~tg/L e 261 ,6 ~tg/L, respectivamente. Neste 
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período, o valor mínimo foi de 17, 13 ~tg/L registrado em Três Irmãos jusante (FIGURA 

67 ANEXO C- TABELA 55). 

Quanto ao fosfato inorgânico clissolviclo, o rio Piracicaba e Três Irmãos jusante 

apresentaram as concentrações máx imas e mínimas no mês de maio/00, correspondente 

a 174,7 pg/L e 3,4 pg/L respectivamente. Em julho, a concentração máxima de 180,0 

pg/L foi obtida em Nova Avanhandava jusante e a mínima de 9,0pg/L foi encontrada 

em Três Irmãos jusante. (FIGURA 67 ANEXO C- TABELA 55). As concentrações 

oscil aram ao longo da cascata, sendo as concentrações mais baixas detectadas no 

reservatório de Três Irmãos. 
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FIGURA 67: Concentração elas formas de fósforo na água dos bioensa ios de toxicidade 
crônica parcial com amostras de sedimento (maio e julho de 2000) . 
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5.4.5.3-MET AIS 

CÁDMIO 

Foi detectada a presença de cádmio na água dos bioensaios reterentes a todos os 

pontos de coleta no mês de maio/00. Neste período, verificou-se dois aumentos de 

concentrações correspondentes a 0,080 mg/L e 0,076 mg/L em lbitinga jusante e Barra 

Bonita montante, respectivamente. O va lor mínimo detectados foi de 0,032 mg/L em 

Promissão jusante. 

Em julho/00, as concentrações obtidas foram baixas, com valores máximo e mínimo 

de 0,0 14 mg/L e 0,002 mg/L no rio Bauru e em Promissão montante, respect iva mente. 

Neste período, as águas dos bioensaios não apresentaram cádmio nos pontos 

correspondentes a Bariri jusante, lbitinga jusante, Promissão jusante, Nova 

Ava nhandava montante, Nova Avanhandava jusante e Três Irmãos montante (FIGURA 

68; ANEXO A - TABELAS 27 e 28 ) . 
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FIGURA 68: Concentração de cádmio na água dos bioensa ios de toxicidade crônica com 
amost ras ele sedimento (maio e julho ele 2000). 

COBALTO 

As concentrações de coba lto foram baixas nas águas e>..1raídas dos bioensaios 

correspondentes aos quinze pontos de coleta no sistema Tietê. Foram registrados dois 

picos de concentração com valores correspondentes a 0,5 1 mg/L e 0,44 mg/L em Barra 

Bonita montante e Promissão jusante no mês de maio/00. 

A água dos bioensa ios correspondentes a coleta de julho/00, apresentaram 

concentrações mais baixas em relação a maio/00, com valores máximo e mínimo de 
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0,088 mg/L e 0,0036 mg/L respectivamente (FIGURA 69; ANEXO A- TABELAS 26 

e 27). 
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FIGURA 69: Concentração de cobalto na água dos bioensaios de tox icidacle crônica com 
amostras de sedimento (maio e julho de 2000). 

COBRE 

A presença de cobre na água dos bioensaios com sedimentos correspondente a coleta 

de maio/00 ocorreu somente nos rios Piracicaba e Bauru, lbitinga jusante (que 

apresentou a menor concentração correspondente a 0,006 mg/L) e Promi ssão montante 

(o qual apresentou a concentração máxima de O, 152 mg/L), além ele Nova Avanhanclava 

jusante e Três Irmãos montante. A água dos bioensa ios referentes a coleta de julho/00, 

apresentaram cobre em todos os pontos, com exceção de Barra Boni ta montante, Barra 

Bonita jusante e Bariri montante. Neste período, as concentrações máxima e mínima 

foram de 0,0004 mg/L e 0, 16 mg/L, respecti vamente (FIGURA70; ANEXO A -

TABELAS 26 e 27). 
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FIGURA 70: Concentração de cobre na água dos bioensaios de toxiciclade crônica 
parcial com amostras de sedimento (maio e julho de 2000). 
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CROMO 

O cromo foi detectado na água de todos os bioensaios realizados com amostras de 

sedimento coletado em maio/00. Neste período a tendência fo i o aumento das 

concentrações nos últimos reservatórios. Em julho/00, veri ficou-se um padrão inverso, 

com a diminuição das concent rações ao longo do sistema Tietê. Neste período, não foi 

detectado cromo em Bariri jusante, lbitinga jusante e Três Irmãos montante. 

As concentrações máxima e mínima obtidas em maio/00 foram de 2,2 mg/L e 1,7 

mg/L em Promissão jusante e Barra Bonita montante, respectivamente. Em julho/00, o 

rio Bauru apresentou a máxima concentração, correspondente a 1,04 mg/L, e a 

concentração mínima de 0,02 mg/L tb i obtida em Nova Avanhandava montante 

(FIGURA 71; ANEXO A - TABELAS 26 e 27) 
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FIGURA 7 1: Concentração de cromo na água dos bioensaios de toxicidade crônica 
parcial com amostras ele sedimento (maio e julho de 2000). 

FERRO 

O ferro esteve presente na água extraída dos bioensaios em maio e julho ele 2000. Em 

geral, as maiores concentrações ocorreram em maio/00, com va lor máximo de 76,93 

mg/L (em Promissão montante) e va lor mínimo de 0,4 mg/L em Nova Avanhandava 

montante. Apenas Nova Avanhandava montante e jusante apresentaram as ma1ores 

concentrações em julho/00, com va lores correspondentes a I ,3 mg/L e J 8,4 mg/L, 

respectivamente (FIGURA 72; ANEXO A- TABELAS 26 e 27) 
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F IGURA 72: Concentração de ferro na água dos bioensaios de toxicidacle crônica 
parcia l com amostras de sedimento (maio e julho de 2000). 

MAGNÉSIO 

No mês de maio/00, as concentrações apresentaram-se mais elevadas nos bioensa ios, 

inclusive nos últimos pontos ele coleta, com valores máxi mo e mínimo de 18,6 mg/L 

(em Barra Bonita jusante) e mínimo de I ,9 mg/L (no rio Piracicaba). Em relação ao 

período de julho/00, as concentrações foram baixas e semelhantes ao longo dos pontos, 

com pouca oscilação entre os valores. Neste período, Darra Bonita jusante também 

apresentou o valor máximo correspondente a 4,52 mg/L, e no rio Piracicaba o mínimo 

de 0,52 mg/L (FIGURA 73; ANEXO A- TABELAS 26 e 27). 
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FIGURA 73: Concentração de magnésio na água dos bioensaios de toxicidacte crônica 
parcialcom amostras de sedimento (maio e julho de 2000). 
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MANGANÊS 

Nos pontos co1Tespondentes ao no Piracicaba, Barra Bonita jusante e Nova 

Avanhandava jusante, as maiores concentrações ocorreram em julho/00, com valores de 

2,2 mg/L, 0,9 mg/L e 0,5 mg/L, respectivamente. Nos demais pontos, foi em maio que 

ocorreram as maiores concentrações, com valores máximo e mínimo de 17,4 mg/L (no 

rio Piracicaba) e 0,006 mg/1 (em Três lnnãos jusante), respectivamente. Em geral, pode

se perceber uma tendência a diminuição dos va lores em direção aos últimos pontos de 

coleta, nas águas dos bioensaios de maio e julho/00 (FIGURA 74; ANEXO A -

TABELAS 26 e 27). 
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Av:mlwndava 1\lt>nt•·•nle: NAJ-Nova A\':t nh:~n.Java Jusante; T II\1-Tr-'s Irmãos 1\lontanle; TIJ-Tr.!s lrmilos Ju~anle. 

FIGURA 74: Concent ração de manganês na água dos bioensaios de toxicidade 
crônica com amostras de sed imento (maio e julho de 2000). 

ZINCO 

O zinco foi detectado nas águas dos bioensaios de mmo e julho/00 em todos os 

pontos coletados. Com exceção de lbitinga jusante e Promissão jusante que 

apresentaram as concentrações máximas em julho/00, correspondentes a 0,23 mg/L e 

O, 14mg/L, respectivamente, os demais bioensaios apresentaram os va lores mais 

elevados no período de maio/00, sendo que o rio Tietê apresentou o va lor máximo de 

0,35 mg/L e o valor mínimo de 0,13 mg/L ocorreu em Barra Bonita jusante, Promissão 

jusante e em Nova Avanhanclava montante (FIGURA 75; ANEXO A- TABELAS 26 

e 27)_ 
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FIGURA 75: Concentração de zinco na água dos bioensaios de toxicidade crônica 
parcialcom amostras de sedimento (maio e julho ele 2000). 
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S.S.ANÁLTSES HJSTOLÓGICAS 

Os resultados das análises histológicas realizadas com organismos expostos ao 

sedimento coletado na época chuvosa (fevereiro/00) demonstraram algumas alterações 

teciduais em relação aos organismos controle, confirmando a degradação ambiental. 

Foi observado nos co11es histológicos dos organismos controle as condições normais da 

estrutura branquial , com os espaços entre as lamelas bastante definidos e a área respiratória 

com a presença das flanges (terminações de vasos sangüíneos por onde ocorrem as trocas 

gasosas). Em relação a porção não respiratória, foi verificada a presença das cartil agens em 

formação, pequenas quantidades de células mucosas e tecido muscular.(FlGURA 76). 

FIGURA 76: corte transversal à brânquia de um organismo cont role no período de 
f'evereiro/00, com detalhes elas cartilagens (*) e célul.as mucosas ( ... ) na porção não 
respiratória, além do comprimento da porção respiratória I I, contendo as tlanges (-t) e o 
detalhe dos espaços interlamelares (-+) (coloração: azul de toluicl ina) . 
Esca la : 3-J JHH 
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Em geral, pode-se verificar uma redução da porção respiratória nos organismos expostos 

aos sedimentos dos diferentes pontos de coleta, ou seja em relação ao lote controle, houve 

pouco desenvolvimento das brânquias, con1 exceção dos organismos expostos ao bioensaio 

de lbitinga montante (FIGURA 77), o qual parece ter se desenvolvido melhor, no entanto 

com proliferação de células e diminuição do espaço interlamelar. 

'e m 

FIGURA 77: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de 
lbitinga montante por sete dias, com detalhe das cartilagens (*), musculatura (M) 
proliferação de células na área respiratória(+) e diminuição do espaço interlamelar ("-) 
Escala: 34 J..lm 

Já as brânquias dos organismos expostos aos sedimentos dos rios Piracicaba e Tietê, 

apresentaram proliferação excessiva de células entre as lamelas, bem como junção lamelar. 

Em Barra Bonita montante, o desenvolvimento das brânquias foi prejudicado, não sendo 

observada a formação das cartilagens em todas as lamelas, além da proliferação de células 

nos espaços interlamelares (FIGURAS 78, 79 e 80). 
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FIGURA 78: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento do rio 
Piracicaba por sete dias, com detalhe da cartilagem (* ) proliferação de células (seta 
grossa), junção de duas lamelas secundárias(---+) e músculo (M). 
Escala: 34 f.lDl 

· ~ 

• 

FIGURA 79: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento do rio 

Tietê por sete dias, com detalhe da cartilagem (*) proliferação de células (+) e junção de 
duas la melas secundárias (---+) 
Escala: 34 f.lm 
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FlGURA 80: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de Barra Bonita 
montante por sete dias com detalhe da proliferação celular (.), diminuição dos espaços 

interlamelares (.) e redução da área respiratória (I I) 

Nos organismos de Barra Bonita jusante, ocorreu proliferação desordenada da células 

com acentuada redução dos espaços interlamelares (FIGURA 81) . 

• 
r ~ t 

FIGURA 81: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de Barra Bonita 
jusante por sete dias com detalhe da proliferação celular(•) e diminuição dos espaços interlamelares 
(~).Escala: 34 J.Hn 
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Em Bariri montante, foi verificada a descaracterização das brânquias, por reduzida 

oconência de cartilagem, excesso de células mucosas e predomínio de tecido muscular na 

porção não respiratória das lamelas. Nos organismos expostos ao rio Bauru, Bariri jusante, 

Ibitinga montante, Promissão montante e jusante, foram detectadas proliferações de células 

nas !ameias branquiais com acentuada diminuição dos espaços interlamelares na porção 

respiratória, sendo que em Bariri jusante, estes espaços foram mais nítidos (FIGURAS, 82, 

83, 84, 85, 86 e 87). 

FIGURA 82: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de 
Bariri montante por sete dias, demonstrando a proliferação de células no ápice das !ameias 

(t ), junção de duas la melas ( ~) predomínio de tecido muscular (M) e excesso de células 
mucosas(.._) na área não respiratória 

Escala: 34 um 
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FIGURA 83: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento do rio 
Bauru por sete dias demontrando o desenvolvimento da cartilagem (* ) a proliferação de 

células (-+ ) e a diminuição dos espaços interlamelares (-+) 

.... ·-
• .. 

• .... .. 
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FIGURA 84: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de 
Bariri jusante por sete dias demonstrando o desenvolvimento da cariilagem (* ), a 
proliferação de células nas lamelas secundárias ( .. ) e a diminuição do espaço 
interl amelar (-=!>) 
Escala: 34 pm 
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FIGURA 85: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de lbitinga 
jusante por sete dias, com detalhe da cartilagem(*) e proliferação celular (seta). Escala:34 J.Ull 

FIGURA 86: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de Promissão 
montante por sete dias indicando a proliferação celular e diminuição do espaço interlamelar (-+).Na 
área não respiratória, observa-se a cartilagem bem desenvolvida (* ). 
Escala:34 ~un 
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FIGURA 87: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de 

Promissão jusante por sete dias, indicando a diminuição do espaço entre duas lamelas ( ~). 

Escala: 34 ~tm 

Em Nova Avanhandava montante e jusante e Três Irmãos montante e jusante, as mesmas 

alterações ocorreram porém com menor intensidade,uma vez que os espaços interlamelares 

são mais nitidos. (FIGURAS, 88, 89, 90 e 91). 
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FIGURA 88: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de 
Nova A vanhandava montante por sete dias, indicando proliferação celular em algumas 
lamelas (seta). 
Escala: 34flm 

.. 
FIGURA 89: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de 
Nova Avanhandava jusante por sete dias indicando proliferação celular em algumas 
lamelas (seta), com tendência a fusão dos ápices. Cartilagem(* ) . Escala: 34 11m 
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FIGURA 90: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de Três 
Irmãos montante por sete dias, indicando a proliferação celular (seta) 
Escala: 17 J . .trn 

-
1cm -

FIGURA 91: Corte transversal da brânquia de um organismo exposto ao sedimento de 
Três Irmãos jusante por sete dias, indicando a proliferação celular (seta). Escala: 1 htm 
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. Em geral as lesões teciduais que ocorreram tbram consideradas ele primeiro grau, o 

que prejudica de alguma tbrma a fimção respiratória das brânquias, mas podem ser 

reversíveis. A tendência seria a fusão completa das !ameias e excesso de produção 

mucosa, além do desenvolvimento de neoplasias e aneurismas culminando com a asfix ia 

e morte dos peixes se as condições desfavoráveis permanecessem, podendo ou não 

serem reversíveis. 

5.6. ANÁLISE NUlVlÉRICA 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado separadamente para cada 

período de coleta podendo-se observar um comportamento distinto, principalmente 

em relação ao mês de outubro/99, quanto a similaridade dos diferentes pontos de 

coleta. 

No período de coleta correspondente ao mês de outubro de 1999, pode-se 

observa r dois grupos bastante distintos entre si. De um lado os rios Piracicaba, Tietê 

e Bauru apresentaram maior semelhança entre si, em relação aos demais pontos 

amestrados. Dentre estes, os pontos correspondentes a Nova Avanhandava jusante e 

Três Trmãos montante e jusante, apresentaram-se mais próximos (FIGURA 92). 
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FIGURA 92: agrupamento dos pontos de coleta baseado nas si mi laridacles 

observadas através das análises realizadas neste sistema em outubro/99. 
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Em relação ao período correspondente a fevereiro/00, foi verificada a 

formação de três grandes gmpos. O pnme1ro é representado pelos pontos 

correspondentes a Três Irmãos montante e jusante, em contraposição aos demais 

pontos. Destes, observa-se uma característica particular elo rio Tietê, isolado de todo 

o sistema. Do restante dos pontos amestrados também pode-se verificar, através da 

análise de agrupamento, que o rio Piracicaba também se encontra de ce11a forma 

isolado dos demais pontos. Percebe-se que neste período, ao contrário do período 

anterior, os rios Piracicaba e Tietê passam a não apresentarem características 

próximas, mas particulares em relação ao sistema Tietê (FIGURA 93). 
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FIGURA 93: agrupamento dos pontos de coleta baseado nas similaridades 

observadas através das análi ses reali zadas neste sistema em fevereiro/00. 

Em maio/00, Três Trmãos jusante e montante permaneceram agntpados e 

mantendo uma distância elos demais pontos, os quais apresentam características mais 

semelhantes, com exceção do rio Piracicaba, o qual permaneceu isolado. O rio Tietê 

(ponto 1) apresentou características diferenciadas dos demais gmpos e pontos, 

permacendo isolado, de modo semelhante ao rio Piracicaba (FIG URA 94). 
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FIGURA 94: agrupamento dos pontos de coleta baseado nas similaridades 

observadas através elas análi ses reali zadas neste sistema em maio/00 

Em relação ao último período ele coleta (julho/00), foi observado uma 

semelhança em relação aos períodos de coleta correspondentes a fevereiro e maio de 

2000, quanto a tres .l.rmàos montante e jusante, os quais mantiveram uma maior 

semelhança de acordo com a anali se de agrupamento, apresentam esta relação 

bastante nítida. Em relação aos demais pontos, embora haja uma ligação, é menos 

acentuada. O rio Tietê novamente apresenta-se bastante di stante, ou isolado dos 

demais pontos de coleta, o mesmo ocorrendo para o rio Piracicaba, sendo que esta 

apresenta alguma ligação com Barra Bonita jusante e rio Bauru (FIGURA 95) 
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FIGURA 95: agrupamento dos pontos de coleta baseado nas similaridades 

observadas através das análises realizadas neste sistema em julho/00. 

De uma manetra geral, os nos Piracicaba e Tietê estiveram agrupados, 

demonstrando semelhanças ou apresentaram-se isolados dos demais pontos ele coleta 

realizados neste sistema. Os dois últimos pontos de coleta independentemente do 

período ele amostragem, sempre estiveram agrupado. Os demais pontos tà nnaram 

pequenos agrupamentos entre eles, variando com o período de amostragem. 

Portanto, é possível detectar as condições mais crít icas do sistema, que se 

encontra nos rios formadores, as condições intermediárias nos reservatórios deste 

sistema, com exceção de Três Irmãos, o qual apresenta as condições mats 

sati sfatória s de todo o sistema em cascata. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. CARACTERIZAÇÃO Lllv!NOLÓGICA DOS R~SE'RVATÓRIOS DO MÁDJO E 

BAIXO RIO 'l'JETÊ (SP). 

6. 1.1. A!:lpectosfísicos, químicos e biológicos das águas do !:!Úiema Tietê. 

Os estudos limnológicos no sistema Tietê tiveram início na década de 70 com 

o projeto temático "Tipologia de Reservatórios", visando a obtenção de info rmações 

a respeito da evolução de ecossistemas artificiais para o futuro manejo e controle da 

qualidade da água. A par1ir deste projeto, outras pesquisas foram e estão sendo 

realizadas nesta área possibilitando a geração de um banco de dados que permitirá a 

avaliação da qualidade ambiental e o manejo dos recursos hídricos do sistema Tietê, 

na área que corresponde aos reservatórios de Barra Bonita e Três Trmãos. 

No presente trabalho, procurou-se contribuir com os estudos desenvolvidos 

na região, disponibi li zando informações limnológicas obtidas a partir de um estudo 

com abordagem espacial c temporal, procurando-se compreender o funcionamento 

do sistema de reservatórios construídos em cascata quanto a qualidade da água, 

incluindo-se não somente as variáveis fís icas, químicas e biológicas (clorofi la) da 

água, mas também um ava liação do compartimento sedimento, o qual representa um 

coletor de informações a respeito do funcionamento das bacias hid rográficas, bem 

como a rea li zação de bioensaios de toxicidade com amostras de sedimento. 

Considerando-se as vari áveis limnológicas usualmente analisadas nos estudos 

de ecossistemas aquát icos, muitas delas re!letem diretamente as modi ficações 

ambientais que ocorrem na bacia hid rográfica. A transparência da água, por exemplo, 

trata-se ele um parâmetro diretamente relacionado com a quantidade de material em 

suspensão particulado e di ssolvido encontrado nos corpos de água, os quais mantem 

relação direta com entradas alóctone e autóctone que ocorrem no sistema. Em 

concentrações elevadas, estes materiais dificultam a passagem ele radiação solar no 

campo subaquático implicando em alterações na produtividade do sistema. A 

concentração elo material em suspensão na coluna de água mantém relação direta 

com o regime de chuvas, o qual, além de acarretar a entrada de materia l atmosféri co, 

propicia o escoamento urbano e agrícola para dentro do compartimento aquático. 
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Esta situação é agravada pela ausência ele vegetação, a qual, quando presente, reteria 

boa parte deste material. As fontes pontuais de poluição também contribuem 

significativamente para a diminuição da transparência e aumento da turbidez 

(ESTEVES, 1998; WETZEL, 1993; GOLDMAN & HORNER, 1983). 

Nos reservatórios do sistema Tietê, os resultados de transparência foram 

mmores no período intermediário de chuva para seca, correspondendo ao mês de 

maio/00, sendo que estes resultados coincidiram com as menores concentrações de 

material em suspensão total na mesma época. Tal situação provavelmente pode 

explicar, juntamente com outras fatores (como concentração ele nutrientes), os 

elevados valores de clorofila ª obtidos pa ra o reservatórios de Bariri (montante), 

Tbitinga (montante), Ibitinga Gusante), Promissão (montante), Nova Avanhandava 

(montante) e Três Irmãos (montante), uma vez que quanto maior a transparência, 

maior é a penetração de luz no campo subaquático, o que estimula a produtividade do 

sistema. Devido a diminuição das chuvas, a tendência normal em relação a operação 

ela ba rragem é diminuir a vazão, o que, consequentemente, propicia o aumento no 

tempo de retenção ela água nos reservatórios, fcworecendo ainda o aumento da 

proclutiviclacle. Este período pode ser caracterizado pela ausência de chuvas e pouco 

vento, permitindo, deste modo, que o material suspenso na coluna de água 

sedimentasse. 

Em fevereiro/00 (período chuvoso) foram detectadas as concentrações mais 

elevadas de material em suspensão, na maioria dos reservatórios, associadas à 

diminuição ela transparência. Provavelmente os elevados índices pluviométricos 

acarretaram a ent rada de material orgânico e inorgânico para o interior elos corpos de 

água, os quais, ao longo de todo o sistema, apresentaram ausência de vegetação 

marginal, agravando tal situação. Neste período, os valores de clorofila ª-.. em relação 

ao mês de maio/00, tenderam a diminui r em alguns pontos (Bariri montante, lbi tinga 

montante e jusante, Promissão montante e jusante, Nova Avanhanclava montante c 

jusante e Três irmãos montante e jusante), provavelmente em decorrência ela maior 

dificuldade da luz em atingir pequenas profündi clacles, associado ao aumento da 

vazão, os quais prejudicam a reprodução elos organismos clorofíl acl os do sistema. 

No período seco, embora tenha ocorrido um aumento da transparência ao 

longo do sistema em cascata, as reduções de temperatu ra provavelmente 
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contribuíram para a diminuição da clorofila em função de alterações metabólicas ou 

modificações na est111tura da comunidade de fitoplâncton (substituição de espécies). 

Outro fator a ser considerado relaciona-se com a consumo de algas por palie elo 

zooplâncton herbívoro (MA YBECH, 1992) 

Relação semelhante entre a concentração ele materi al em suspensão e 

precipitação também foi ver i fica da por ZAN ATA ( 1999) que, estudando as 

populações de Cladocera no reservatório de Salto Grande (Americana -SP), verificou 

que os valores mais elevados ele material em suspensão ocorreram no período 

chuvoso, coincidindo com os menores valores de transparência. Os va lores máximo e 

mínimo obtidos para o material em suspensão nos períodos chuvoso e seco foram de 

64,9mg/L e 13,8 mg/L, respectivamente. Esta autora verificou ainda uma diminuição 

na concentração de material em suspensão no eixo longitudinal do sistema a medida 

que se distanciava do rio Atibaia (a ltamente poluído). TONISSI ( 1999), avaliando a 

toxicidade deste sistema, confirmou a mesma relação, com va lores máximos de 

material em suspensão no período chuvoso correspondendo a 85,5 mg/L e li ,3 mg/L 

no período seco. Este autor também registrou a maior contribuição ele material 

orgânico no período seco, correlacionando com a maior entrada de luz, a qua l 

propiciou o tlorescimcnto alga!. No presente estudo, a concentração de matéria 

orgânica foi mais elevada no período chuvoso e a inorgânica no período seco. 

NOGU EIRA & MATSUlvfURA-TUNDJSI ( 1994), ava liando as 

características limnológicas ele um sistema artificial raso (represa do Monjolinho, 

São Carlos, SP), encontraram os maiores va lores de transparência no período seco, os 

quais foram relacionados com os baixos índices ele pluviosicl acle e conseqlientemenle 
I 

a diminuição do materia l suspenso. O va lor máximo de transparencia fo i de I ,20 m 

em julho e o mínimo ele 0,70 m ocorreu nas demais épocas do ano. 

TUNDJST e/. a/. ( 1993) ao ava liarem a qualidade da água dos reservatórios do 

rio Tietê em julho de 1989, obtiveram valores de transparência crescentes ao longo 

do sistema em cascata, porém com valores inferiores aos detectados em julho de 

2000 (observados no presente trabalho), enquanto foi registrado a menor 

transparência (I ,90 metros de profundidade) na represa de Barra Bonita em 1989, no 

presente trabalho registrou-se 4,20m a jusante desta mesma barragem. Já o maior 

va lor registrado em 1989 to i de 3 ,O metros para a represa de Nova A vanhandava, 
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enquanto no presente trabalho obteve-se 8,30 m à jusante da barragem. Os resultados 

obtidos entre 1999 e 2000, embora com variações acentuadas nos valores de 

transparência (espacial e temporalmente), também demonstraram que os últimos 

reservatórios do sistema em cascata apresentaram maior transparência da água, 

chegando a atingir 9,0 metros na represa de Três Irmãos (montante). 

BARBOSA et. a/ ( 1999), ao estudarem os reservatórios em cascata elo 

sistema Tietê em fevereiro de 1998, obtiveram valores relativamente elevados de 

material em suspensão quando comparados aos resultados detectados no presente 

trabalho. Os va lores máximos e mínimos foram de 144,2 mg/L no rio Tietê e 4,2 

mg/L no reservatório de Promissão, respectivamente, enquanto registrou-se 14,2 

mg/L no rio Tietê e 2,3mg/L em Promissão Gusante da barragem) entre 1999 e 2000. 

O valor máximo obtido foi de 53 mg/L no rio Piracicaba e o valor mínimo foi de 

2,05 mg/L na represa de Três Irmãos. Ao longo do sistema em cascata, ambos 

trabalhos registraram, com tendência geral , a diminuição na concentração de material 

em suspensão. 

Outra variável anali sada nas pesqui sas limnológicas é a conclutiviclade, a qual, 

de acordo com ESTEVES ( 1998), representa a capacidade de uma solução em 

conduzir corrente elétrica. Neste estudo, os va lores de condutividade apresentaram 

co iTelação com os períodos de amostragem, verifi cando-se que em outubro/99 e 

julho/00 foram detectados os maiores va lores, provavelmente em decorrência do 

maior tempo de retenção da água, que possibilitou o aumento da concentração iônica 

e ainda da precipitação. De fato, no mês de fevereiro/00, onde foram obtidos os 

maiores índices pluviométricos, verificou-se os menores va lores de condutiviclacle 

em todo o sistema, uma vez que a precipitação tende a diluir os íons presentes na 

água, diminui ndo consequentemente a conclutividade. 

A condutividade está mais diretamente relacionada com a presença de 

macronutrientes como Ca, Mg, K, Na, COJ, S04 e Cr, sendo que as diferentes 

formas de fósforo e nitrogênio, com exceção do íon amônio em concentrações 

elevadas, pouco interferem nestes resultados. Segundo ESTEVES (1 998), em regiões 

tropicais as condições biogeoquímicas do local e a sazonalidade apresentam maior 

relação com os resultados de condutiviclade elo que o próprio estado trófico do corpo 

de água estudado. Dentre os macronutrientes analisados neste estudo, o magnésio foi 
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o único elemento quantificado, verificando-se concentrações elevadas em todos os 

períodos de coleta. 

Os resultados de condutividade obtidos por TUNDlSl e/. a/. ( 1988), 

referentes a quatro períodos de amostragem no ano de 1979, demonstraram uma 

tendência a diminuição da condutividade do rese1vatório de Bana Bonita em direção 

ao de Nova Avanhandava, com respectivos valores iguais a I 03,25 ~tS/cm e 80 

~tS/cm . BARBOSA e/. a/. ( 1999), estudando este mesmo sistema, verificou em 

fevereiro de 1998 a mesma tendência , ou seja, a diminuição dos valores ao longo do 

sistema em cascata. Porém, verificou um aumento significativo dos valores em cada 

reservatório, com valor máximo de 184 ~1S/cm e mínimo de I 05 pS/cm em Barra 

Bonita e Três Irmãos, respectivamente. De acordo com este autor, o aumento ela 

condutiviclade eleve estar relacionado principalmente as elevadas cargas de 

substâncias orgânicas e inorgânicas provenientes elo rio Tietê. Em fevereiro/00 

(presente trabalho), verificou-se variações dos valores de condutividade ao longo ela 

seqüência de reservatórios, sendo que nos primeiros reservatórios (Barra Bonita, 

Bariri Ibitinga e Promissão) foram obtidos valores médios (da coluna de água) de 

aproximadamente 120pS/cm e nos últimos (Nova Avanhandava e Três Irmãos) em 

torno ele 70~tS/cm, os quais representam va lores menores em comparação aos dados 

obtidos em fevereiro /98 por BARBOSA e/ a/ ( 1999). 

A variação ela temperatura no sistema Tietê também esteve correlacionaela 

com a sazonalidade, verifi cando-se temperaturas mais elevadas no período chu voso 

em decorrência da maior insolação e presença ele partículas suspensas capazes de 

absorver a energia solar e acumular ca lor. As menores temperaturas fo ram obtidas 

em julho/00, correspondente a época seca. Isto ocorre em decorrência da área de 

estudo estar loca lizada em uma região de transição entre o clima tropica l e 

subtropical, caracterizada pelo inverno seco (com chuvas escassas ou ausente) e por 

um verão chuvoso (GUNTZEL, 2000). 

Segundo SANDES (J 990), o efeito combinado da morfometria, fatores 

climatológicos (radiação solar, vento, precipitação) e fatores hidrológicos (tempo de 

retenção, vazão, altura da saída ele água para as turbinas), bem como as suas 

conseqüências físi cas, químicas e biológicas, é determinante nos mecanismos de 

funcionamento dos reservatóri os, dando, a estes, características especí fi cas nas suas 
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qualidades dinâmicas. TUNDTSI (1996), considerou os tàtores climatológicos como 

pulsos naturais e o processo de operação das barragens como pulsos artificiais, 

ambos intederindo no funcionamento dos reservatórios e ecossistemas a jusante. 

A ação do vento é predominante nos padrões de circulação da maioria dos 

reservatórios do estado de São Paulo em virtude da baixa declividade dos rios e 

conseqüente formação de sistemas rasos e largos, o que favorece o processo de 

mistura da água (TUNDTST e/. ai., 1988). Assim, os reservatórios elo sistema Tietê 

são caracterizados como poli míticos, com circulação completa no inverno e no verão. 

Durante estas estações, algumas estratificações diurnas ocorrem, mas somente por 

cu1tos períodos de tempo (TUNDTST, 1990), 

Pode-se verificar, neste trabalho, a ocorrência de estratificação térmica com 

formação de termoclinas temporárias em estações e épocas restritas, tais como no 

reservatório ele Barra Bonita montante em outubro/99, Barra Bonita montante e 

jusante em Fevereiro/00, e Barra Bonita Montante, Bariri Montante e Promissão 

Montante em maio/00. No mês ele julho/00 não verificou-se termoclinas em 

decorrência provavelmente dos fortes ventos ocorridos. Tais reservatórios são 

sistemas rasos que sofrem forte influencia dos ventos, os quais desestratificam e 

homogeneizam térrnicamente e quimicamente a coluna ele água (TUNDISI el.al, 

199 1 ). Segundo ESTEVES ( 1998), a baixa dite rença ele temperatura entre o 

epi límnio e o hipolímnio também são responsáveis pela elesestratificação. 

Alguns estudos têm demonstrado o efeito elo vento na circulação vertical dos 

ecoss istemas aquáticos. NOGUEIRA & MATSUMURA-TUNDISI ( 1994), por 

exemplo, encontraram estratificação com formação temporária de termoclina nos 

meses de março e abril , no final do verão e início do outono, associado ao 

predomínio ele baixas intensidades de vento e elevada radiação solar. A área ele 

estudo (represa do Monjolinho ), também é caracterizada pela alta intensidade de 

vento e por ser um sistema raso. 

GENTIL (1 984), ava liando comparativamente ctnco reservatórios de 

diferentes bacias hidrográficas no estado de São Paulo, verificou no reservatório ele 

Barra Bonita perfi s térmicos heterogêneos encontrados em duas épocas do ano, 

podendo ser considerada ocasional ou restrita a cuttos períodos ele tempo. 
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PAMPLTN ( 1999), verificou estratificação térmica bastante nítida no verão, 

embora o reservatório de Salto Grande (Americana) seja caracterizado como 

polimítico por ARClFA et.al. (1 99 1). ZANATA (1999), verificou estratificação mais 

evidente no período seco. 

Segundo GENTlL (vp.cit.), a distribuição vertical do oxigênio dissolvido é 

bem similar à distribuição vertical da temperatura e, portanto, acoplado a 

estratificação térmica. A distribuição do oxigênio também está acoplada a outros 

fatores tais como os processos de ci rculação e estratificação térmica, além da carga 

de matéria orgânica acoplada ao aumento da DBO. 

A variável oxigênio dissolvido é importante uma vez que é indispensável aos 

processos fi siológicos dos organismos vivos. Segundo ESTEYES (op.cit.), nos 

ambientes aquáticos as principais fontes são as atividades fotossintéticas das algas e 

macrófítas, difusão e turbulência. 

Em geral , os reservatórios do sistema Tietê apresentaram concentrações de 

oxigênio dissolvido elevadas em todas as épocas de coleta, principalmente em 

fevereiro e maio/00, quando verificou-se, em toda a coluna de água valorrs 

semelhantes de oxigenio em termos de concentrações. Este tàto pode estar 

relacionado com os maiores índices pluviométricos, os quais promovem a maior 

circulação da água no reservatório e também com a elevada vazão. A contribuição 

fotossintética pode ocorrer na superfície, porém em baixas quantidades, uma vez que 

apesar da intensa rad iação solar, predomina o material em suspensão inorgânico, o 

qual dificulta a penetrayão ela luz no campo subaquático. 

No período intermediário de seca para chuva ( outubro/99), ver i ficou-se 

maiores concentrações ele oxigênio nos primeiros metros da coluna de água , com 

diminuição nas camadas mais proll.mdas nos reservatórios de Barra Bonita e Bariri, 

em virtude da menor vazão c precipitação, dificultando a maior circulação elas 

camadas de água, além do maior consumo do mesmo em virtude da maior 

decomposição de matéria orgânica próximo ao sedimento. A partir do reservatório de 

Tb it inga as concentrações de oxigênio est iveram mais elevadas em toda a coluna de 

água. 

Em julho, foram detectadas altas concentrações de oxigênio dissolvido em 

toda a coluna ele água a partir de Bariri Jusante (reservatório de Ibitinga), 



124 

provavelmente em decorrência dos ventos fortes e baixo nível de água, contribuindo 

para a melhor homogeneização da coluna de água. Exceções ocorreram nos rios 

Piracicaba até Bariri montante em julho e rios Tietê e Bauru em outubro, os quais 

apresentaram concentrações reduzidas de oxigênio em toda a coluna de água, com 

anoxia nos primeiros metros. 

AL T AFJN e/. a/ (1995) apud HENR Y ( 1999), verificou no reservatório 

Paranoá, considerado eutrofizado, concentrações muito baixas de oxigênio dissolvido 

em toda a coluna de água, no período inicial de desestratifícação Gunho e julho), 

atribuindo a ressuspensão da matéria orgânica dos sedimentos com aumento da 

demanda bioquímica de oxigênio em toda profundidade, o que é similar aos va lores 

obtidos para os rios Piracicaba, Tietê e Bauru em julho/00, os quais recebem 

elevadas cargas ele esgotos domésticos e industriais. Em reservatórios oligotróficos, 

como a represa ele Três Marias, no período de estratificação termal ocorreu uma certa 

redução ele oxigênio, mas sem anoxia. O reservatório de Jurumirim, apresentou 

estratificação termal no período de outubro a março, com redução do oxigênio nas 

camadas mais profundas (HENR Y op.cit), ele modo semelhante aos primeiros 

reservatórios do sistema Tietê em outubro/99, sendo que no período ele isotermia 

Gu lho/00), verificou-se elevada ox igenação em toda a coluna, semelhante ao 

detectado para a maioria dos reservatórios da cascata em julho/00 do presente 

traba lho. 

De acordo com GUNTZEL (2000), a partir de dados obt idos por HINO em 

1979 (não publicados), independente elo período eshrclado, a coluna de água esteve 

relativamente homogênea a partir do reservatório de Promissão, coincidindo com os 

resultados obtidos no presente estudo, com exceção do mês de outubro/99, no qual 

pode-se observar uma diminuição gradativa na concentração de oxigênio na coluna 

de água nos primeiros reservatórios da cascata . 

GUNTZEL (op. cit.), avaliando as alterações li mnológicas dos reservatórios 

do Médio e Baixo Tietê em um período de 20 anos ( 1979 e 1998), verificou a 

redução do nível de oxigênio nos três primeiros reservatórios da cascata (Barra 

Bonita, Bariri e lbitinga), possivelmente em decorrência do aumento elo aporte 

orgânico provenientes do rio Tietê, além das ati vidades do entorno de cada 

reservatório. 
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ZANATTA ( 1999) detectou no reservatório de Salto Grande (Americana-SP), 

anoxia nas camadas mais profimdas no período chuvoso, relacionada a presença de 

material em suspensão e ao processo de decomposição da matéria orgânica. Porém, 

registrou maior evidência ela diminuição na concentração de oxigênio dissolvido na 

época seca, em decorrência do maior tempo de residência. 

HENRY el. a/.(1997) estudando o lago Dom Helvécio (Minas Gerais), 

ver i fi cou homogeneidade térmica e ela concentração de oxigênio dissolvido no 

período de inverno Gulho ), obtendo elevadas concentrações, coincidindo com os 

resultados obtidos no presente estudo. 

A dinâmica do oxigênio dissolvido em toda a coluna de água, bem como o pH 

é capaz de influenciar outras va riáveis ambientais, como por exemplo, as formas 

predominantes do nitrogênio (ESTEVES, 1998). 

De acordo com diferentes autores (ESTEVES, op.cit. ; WETZEL, 1993 ; 

GOLDMAN & HORNER, 1983), as principais fontes de nitrogênio em um ambiente 

aquático são os produtos ele excreção animal e a decomposição ele matéria orgânica. 

A importância destes elementos está relacionada com a constituição protéica das 

células biológicas. As formas correspondentes ao nitrato (N0 -3) e o íon amànio 

(NH+4) são as formas diretamente utilizada pelos orgé'ln ismos autótrofos e, portanto, 

extremamente importantes nos ecossistemas aquáti cos. Em ambientes com pH 

va riando de neut ro a moderadamente ácido, a amônia (Nl-h), altamente tóxica, passa 

a íon amônio (NH+4), forma hidratada e menos tóxica, ou permanece como hidróxido 

ele amônio (Nl-:LtOH). (Em condições ele baixas concentrações de oxigênio e elevadn 

concentração ele matéria orgânica, o que ocorre é o processo ele amonificação, que 

consiste na redução ele N0-3 (forma mais oxidada elo nitrogênio) a NI-{ 4 (forma mais 

reduzida de nitrogênio). 

No presente traba lho, esta relação pode ser observada nos rios Tietê e Bauru, 

nos meses de outubro/99 e julho/00. As concentrações el e oxigênio di ssolvido nestes 

rios to ram extremamente baixas, com va lores inferiores a 3,0 mg/L, em decorrência 

provavelmente da redução no processo fotossintético e aumento do processo 

respiratório além da ressuspensão da matéria orgânica, sendo que os valores de pH 

variaram de 5,0 a 6,5. Estes dados demonstram que possivelmente o processo ele 

amoni fi cação está OCOITenelo, pois ao mesmo tempo foram detectados picos de 
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concentração para o íon amônia e concentrações extremamente baixas de nitrato 

(N0-3) e nitrito (N0-2). 

No rio Piracicaba, foram registradas baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido em julho/00 em toda a coluna de água e o pH permaneceu moderadamente 

ácido. No entanto, a concentração ele íon amônia, ao contrário do que era esperado, 

esteve extremamente baixa e houve predomínio de nitrato. Tal fato pode estar 

relacionado ao consumo do íon amônia por organismos fitoplanctônicos e macrófitas 

aquáticas no processo fotossintético . 

Em relação a Barra Bonita jusante, em julho, as concentrações de oxigênio 

dissolvido foram baixas (variando de 4,49 mg/L a 5,77mg/L), pH moderadamente 

ácido e concentração de íon amônia relativamente alto. Observou-se também elevada 

concentração de nitrato, o que pode estar relacionada com a baixa produtividade do 

sistema, uma vez que a concentração de clorofila a foi de 4,6 pg/L 

Nos demais reservatórios foram registradas condições normais de oxigênio 

dissolvido, baixas concentrações de íon amônia e elevadas concentrações de nitrato, 

indicando boas condições da água. Em Barra Bonita Montante e Bariri Jusante, no 

mês de ou11tbro/99 (época intermediári a de seca para chuva), foram registrados picos 

de concentração para o nitrato, o que provavelmente está relacionado com as 

elevadas concentrações de oxigênio di ssolvido e o pH neutro. Estas condições 

estimulam o processo de nitrifícação. 

As concentrações ele nitrito foram reduzidas em todos os reservatórios. No 

período chuvoso, as concentrações elas diferentes fo rmas de nitrogênio fora m baixas, 

pri ncipalmente nos reservatórios de Nova Avanhandava e Três Irmãos. As ba ixas 

concentrações associadas as elevadas temperaturas provavelmente aceleram os 

processos metabólicos, estimulando a decomposição da matéria orgânica e o 

processo de nitrifícação, o qual está associado as boas condições de oxigênio no 

ambiente, que por sua vez consiste na maior vazão, circulação e produção 

fítoplanctônica. Esta, anali sada quanto a concentração de clorofi la, não foi muito alta 

em decorrência el a grande quantidade de material particulado em suspensão. As 

baixas concentrações também podem estar relacionadas com a diminuição do tempo 

de retenção, além da precipitação, que dilui a concentração das substâncias presentes 

na água. 
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TUNDISI ( 1991) detectou em julho de 1989, nos reservatórios do sistema 

Tietê, predominância de nitrato em relação as demais formas nitrogenadas, havendo 

sempre uma tendência a diminuição elas concentrações. Obtendo-se um valor médio 

ele toda a coluna ele água, os valores máximo e mínimo ele nitrato toram 598, li pg/L 

e 377 ~tg/L em Barra Bonita e Nova Avanhanclava, respectivamente. 

Comparativamente, o presente trabalho apresentou concentrações bem mais elevadas 

em julho ele 2000, com valores correspondentes a 1630 pg/L em Barra Bonita e 388 

~tg/L em Nova Avanhandava. A partir ele 1991 , foi construído o reservatório ele Três 

Irmãos, que apresentou a menor concentração ele nitrato (correspondente a 277 ,O 

~tg/L). No presente trabalho, a diminuição da concentração ao longo ela cascata de 

reservatórios pode ser observada, com oscilações nas concentrações em alguns 

reservatórios, relacionadas com as atividades desenvolvidas na área de entorno. 

BARBOSA e/. a/ ( 1999), observou em fevereiro de 1998, nos reservatórios 

elo rio Tietê, valores iuferiores de nitrato aos obtidos no mesmo período para o ano 

de 2000, no presente traba lho. Os valores máximo e mínimo em 1998 toram de 974, 

5 e 9,3 ~tg/L no rio Tietê e em Três Irmãos, respectivamente. Em 2000, no 

reservatório de Barra Bonita jusante e Três Irmãos montante foram obtidas 

concentrações máximas e mínimas de 746,3 e l 32,83 pg/L, respectivamente. 

Embora nos dois períodos tenha sido verificada uma tendência gera l a 

diminuição elas concentrações elas diferentes formas ele nitrogênio ao longo ela 

cascata ele reservatórios, algumas variações foram observadas, o que provavelmente 

apresenta relação com as atividades desenvolvidas na área de entorno de cada 

reservatório. 

De acordo com SMlTH ( 1999), as ent raclas de nitrogênio e fósforo nos 

sistemas aquáticos está relacionada com as diversas atividades antropogênicas, 

pri nci paI mente devido ao escoamento ele ferti lizantes util izaclos em áreas agrícolas. 

Neste sentido, I-IENR Y & GOUVEiA (J 993), avaliando o tluxo de nutrientes no 

Alto Paranapanema (São Paulo) e sua relação com os usos de solo e rnorto logia ela 

bacia de drenagem, concluíram que o material transp01iado pelos rios não é 

inteiramente proveniente do desmatamento das bacias de drenagem, mas também de 

outra fontes como precipitação seca e úmida, fixação biológica ele nitrogênio e 

resíduos ele atividades antropogênicas. 
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Outro elemento de fundamental imp011ância para os organismos biológico é o 

fósforo, uma vez que este par1icipa do metabolismo energético dos seres vivos no 

que se refere ao armazenamento de energia (ATP) e na estrutura da membrana 

celular (fosfolipídeos). Nos ecossistemas aquáticos, o elemento ferro é extremamente 

impot1ante na dinâmica dos fosfatos. 

Segundo ESTEVES ( 1998), o elemento ferro na sua fo rma oxidada é 

insolúvel e apresenta a capacidade de adsorver fosfato at ravés da atração oposta de 

cargas. Assim, em ambientes com altas concentrações de oxigênio e rico em fen·o, 

ocorre baixas concentrações de fosfato. Em ambientes pobres em oxigênio 

dissolvido, o Fe '3 (forma oxidada) inso lúvel passa a Fe+2 solúvel, incapaz ele 

precipitar o fosfato, além de acarretar a diminuição na camada oxidada elo sedimento 

tornando-o reduzido, possibi litando a liberação do fosfato para a coluna de água. No 

sistema Tietê, o elemento ferro esteve presente em todas as épocas de coleta e, em 

alguns pontos, em concentrações acima do recomendado pelas normas do CONA1\1A 

20 (0,3mg/L). 

Das diferentes formas de fosforo ana li sadas (fosforo total, fostàto total 

dissolvido e fosfato inorgânico dissolvido), foram observadas as concentrações mais 

elevadas no período chuvoso, para a maioria dos pontos de coleta, sendo obtida uma 

maior concentração de fosfato total c fosfato inorgânico no pontos correspondentes 

aos rios Tietê e Piracicaba (em julho/00), em decorrência dos despejos de esgotos 

domésticos e industriais provenientes ele grandes centros urbanizados. Os menores 

valores detectados para as diferentes formas de tosforo, principalmente de 

ortofosfato, ocorreram em julho de 2000, coincidindo com as elevadas concentrações 

ele oxigênio dissolvido. Provavelmente, deve ter ocot rido a precipitação el o fosfato 

pelo íon ferro, o qual , nestas condições, se apresenta na sua forma insolúvel. Esta 

tendência foi observada por TUNDTSJ ( J 988) e CHALAR & TUNDJ ST ( 1999). 

A tendência geral observada durante o período de estudo to i a diminuição ao 

longo da cascata de reservatórios para as diferentes termas de fóstoro, em 

decorrência da maior distância dos rios poluidores, com conseqüente mel horia da 

qua lidade ela água. Situação semelhante foi verifícada por AGOSTiNHO & GOMES 

( 1997) nos reservató rios em cascata elo rio Iguaçu, onde fo i detectado, já no segundo 
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reservatório (reservatório de Segredo), uma redução de 36% de fósforo em relação ao 

pnmetro. 

BARBOSA el. a/ (1998), estudando as cargas de fósforo e nitrogênio em um 

reservatório eutrofízaclo de Minas Gerais (Pampulha), verificou uma diminuição 

gradual dos nutrientes em direção a saída do reservatório, tanto no período seco 

como no chuvoso, relacionando este fato principalmente a assimilação pelos 

produtores primários, sedimentação por complexação com íon ferro e diluição pelo 

grande volume ele água a medida que se distancia ela fonte de poluição primária. 

De acordo com os valores de nutrientes obtidos pela CESP ( 1998) na 

avaliação temporal entre 1990 e 1995 e espacial para a maioria dos reservatórios do 

sistema Tietê, com exceção de Bariri (apenas avaliado limnologicamente em 1991), 

foram verificadas oscilações com tendências ao aumento das concentrações ao longo 

dos anos para a maioria dos nutrientes. Porém, foi verificada a capacidade 

autoclepurativa do sistema Tietê, sendo as variações elos parâmetros mais abruptos no 

reservatório ele Barra Bonita e menos pronunciados à jusante ele Três Irmãos. 

No presente trabalho, a capacidade autoclepurativa ao longo dos reservatórios 

foi verificada para a maioria dos parâmetros na seqüência ele reservatórios, uma vez 

que, de acordo com TUND ISI e!. a/ ( 1999 b ), o reservatório acima limciona como 

verdadeiro quimiostato, retendo patie elos compostos para o reservatório 

subsequenle. No entanto, foram verificadas va ri ações que podem ser explicadas com 

base em TUI\TDISI ( 1996), que enfatiza a heterogeneidade espacial elos nutrientes 

como resultado das fontes não pontuais de poluição provenientes ela bacia 

hidrográfica. 

GUNTZEL (2000), também verificou que as dif'erenças espaciais no estado 

tráfico ao longo da cascata ele reserva tórios do rio Tietê foram mais conspícuas elo 

que as variações temporais, atribuindo ao processo ele retenção, aos grad ientes 

decrescente de condutividacle, fósfo ro total , nitrato, nitrito, amônia e clorofila ª· 
Em relação aos valores de silicato reat ivo, os maiores valores foram 

encontrados nos últimos reservatórios, porém com pouca variação ao longo elo 

sistema Tietê e nos diferentes períodos amostrados. De acordo com ESTEYES 

(1998), não há diferença significati va entre a concentração de sílica nos diferentes 

ecossistemas brasileiros analisados em decorrência da abundância deste elemento nos 
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solos tropicais, principalmente devido a freqüência de aluminossilicatos. De tàto, 

ZA NATA( 1999) e TONISSI (1999), encontraram valores próximos ao obtido no 

presente estudo ao avaliarem a concentração de silicato no reservatório de Salto 

Grande, Americana-SP. 

Em termos gerais, reservatórios construídos em cascata tem uma tendência a 

apresentar uma melhoria na qualidade no sentido montante-jusante. De acordo com 

STRASKRABA ( 1994), por exemplo, o sistema em cascata localizado ao longo do 

rio Vltava, com seis (6) reservatórios, apresentou uma redução de 80% - 90% de 

fósforo total e fosfato solúvel reativo durante a passagem da água através dos 

mesmos, sendo que esta diminuição apresentou correlação com o tempo de retenção 

de cada reservatório. Este mesmo autor verificou que os primeiros reservatórios 

tendem a acumular sedimento, produzir gases e apresentar condições anóxicas. A 

região subsequente apresenta condições diferentes, com elevada oxigenação, 

indicando melhores condições rio abaixo e a melhoria na qualidade da água. 

ELSER & KIMMEL ( 1985) apucl STRASKRABA et. a/. ( 1993), no entanto, 

verificaram a tendência do aumento ela concentração de nutrientes ao longo da 

cascata de reservató1ios no rio Savannah, em decorrência da liberação de materiais 

pelo hipolínmio. 

ARMENGOL el. a/ (1999), avaliando a mudança na composição química da 

água em relação as distância das barragem elo reservatório Sau (Espanha), por meio 

das funções de decaimento, observou pequenas mudanças no comportamento de 

alcalinidade, clorofil a e condutiviclade devido a diluição dos tributários menores, por 

mudanças na morfologia da bacia ou por precipitação. Em comparação, outras 

variáveis apresentaram elevada taxa de decaimento, por causa da sedimentação 

(turbiclez), transformação química (nitrificação e amonificação) e precipitação 

(fosfato), atividades que os organismos desempenham importantes papéis. 

No presente estudo a correlação inversa mais significat iva em relação as di stânci a ~ 

das barragens ocorreu em outubro/99 para o nitrito (r2=0,87) e conclutividacle (r2 
-=-

0,93). Em fevereiro/00, o fósforo total (r2 = 0,86), o fosfato total dissolvido (r2
= 

0,86), o fosfato inorgânico (r2 = 0,7 1) e o nitrogênio orgânico total (r2 = 0,85) 

apresentaram as maiores correlações. Em maio/00, apenas o fosfato total dissolvido 

apresentou correlação tão elevada quanto em fevereiro (r2 = 0,87). Em julho, o íon 
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amônio (r2=0,75), a condutividade (r2=0,84), o fosforo total (r2=0,78) e o nitrato 

(r2=0,92) apresentaram as maiores correlações. 

As maiores taxas de decaimento foram obtidas para os parâmetros nitrato, 

nitrito, amônio, fósforo total e no mês ele julho/00. Destes, apenas o íon amônio 

apresentou caráter conservati vo nos demais meses. As menores taxas de decaimento 

foram obtidas para nitrato e o nitrito no período chuvoso (fevereiro/2000). As demais 

variáveis apresentaram variações na taxa de decaimento, com exceção elo silicato 

reativo, o qual não apresentou taxa ele decaimento. Por1anto, pode-se verificar 

resultados semelhantes ao observado por AR.MENGOL ( 1999) e ZANATA (J 999). 

Quanto ao estado tráfico do sistema Tietê, foi observado uma melhoria na 

escala espacial e temporal, sendo os últimos reservatórios geralmente mesotrófico ou 

oligotrófico e nos meses de maio e julho/00 com condições oligot róficas para os três 

últimos reservatórios, tanto com a água superficial como integrada. Em relação aos 

rios e primeiros reservatórios, estes apresentaram-se ora mesotrófico ora eutrófico 

nos diferentes períodos de amostragem. 

No presente trabalho, optou-se por utili zar o Índice de Estado Tráfico de 

TOLEDO e/. a/ (1 983), em virt ude das restrições elo índ ice ele CALRSON (1977) em 

regiões tropicais, quanto a utilização do disco ele Sccchi . 

De acordo com MEYI3ECH e/. a/. ( 1990), a eutrotlzação de um corpo de 

água pode ser definida como o enriquecimento ele nut rientes, principalmente fósforo 

e nitrogênio, por meio de fontes ele poluição pontual ou difusa, os quais são 

essenciais para o desenvolvimento e crescimento de vegetai s. Os resultados são a 

proliferação excessiva ele algas além ela tormação el e banco de macrófitas. lsto 

conduz a uma elevada carga ele matéria orgânica no sistema e, consequentemente, ha 

uma clepleção ele oxigênio, culminando com a mor1aliclade ele peixes, produção de 

gases, aumento na quantidade ele substâncias tóxicas e conseqüente morte do sistema, 

inutilizando os serviços el e tal recurso (LEA.f & CA TTERJEE, 1999). 

São várias as fi.tn~~ões ele força que determinam o estabelecimento da 

eut rofização. De imporlância fundamental são a radiação solar incidente e a presença 

ele nutrientes, mas há outros fatores a serem considerados, tai s como a penetração ela 

luz, a temperatura, a vazão, o processo de mistura, a pastagem por predadores, a 
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química da água, o co2 disponível, as característ icas morfológicas do corpo de água 

e a sua localização geográfica (NOGUEiRA, 1991 ). 

Em decorrência dos rios Piracicaba, Tietê e Bauru receberem diariamente 

cargas elevadas de matéria orgânica (esgoto domestico principalmente) provenientes 

de grandes centros urbanizados, é de se esperar que nestes corpos de água a 

quantidade de nutrientes seja realmente maior. De fato, em outubro de l999, para 

amostras da coluna de água integrada, todos estes rios apresentaram elevados índices 

de estado tráfico para o disco de Secchi, fósforo total e fosfato inorgânico, 

enquadrando-se como sistemas eutrofizados, segundo a classificação proposta por 

TOLEDO e!. a/. ( 1983 ). 

Em fevereiro/00, foram realizadas as análises de clorofila, a qual permitiu o 

enquadramento dos rios Tietê e Piracicaba até o reservatório de Bariri, como 

eutrófíco, juntamente com o parâmetro fosfato inorgânico. Em relação ao parâmetro 

fósforo total, foi verificado para a maioria do sistema condições oligotrófícas. Tal 

fato pode estar relacionado com a época chuvosa, elevada vazão e aumento da 

atividade fotossintética. Em maio/00, os corpos de água em questão apresentaram-se 

entre mesotróficos a eutrótlcos, o mesmo ocorrendo em julho/00 p<ua a maioria dos 

parâmetros. 

Em todas as épocas de coleta , independentemente da amostra ser de 

superfície ou integrada, a partir ele Promissão montante a condição predominante 

para o índice de estado trófíco médio foi a oligotrofía. Em julho/00, esta condição foi 

observada também para lbitinga montante e jusante. Tais condições comprovam uma 

melhoria ela qualidade da água ao longo da cascata, indicando os rios Piracicaba e 

Tietê como os principais responsáveis pelo impacto observado nos reservatórios de 

Barra Bonita e Bariri. Este reservatório ainda sofre a contribuição impactante 

proveniente do rio Bauru. 

A partir destes resu ltados, pode-se dizer que a área de entorno, com certeza, 

provoca alguma interferência nos reservatórios em virtude das atividades 

antropogênicas exercidas, mas com intensidade muito menor se comparada a 

contribuição dos rios formadores de todo o sistema em cascata. A melhoria da 

qualidade das águas nos últimos reservatórios relaciona-se principalmente com a 
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construção de reservatórios em série deste sistema, principalmente quanto a retenção 

dos nutrientes. 

Segundo TUNDISI e!. a/. ( 1988), todos os reservatórios do sistema Tietê 

foram classificados como eutróficos, para o parâmetro clorofila. Em relação ao 

tõsforo total di ssolvido, os reservatórios de Barra Bonita, Bariri e lbitinga foram 

considerados mesotróficos, sendo os de Promissão e Nova Avanhandava 

oligotróficos. Quanto ao disco de Secchi, os três primeiros foram considerados 

eutróflcos e os dois últimos mesotróficos. Neste trabalho, o autor considerou os 

reservatórios do rio Tietê como os mais eutrofizaclos em relação aos demais sistemas 

analisados, baseando-se no índice de estado tráfico de CARLSON (J 977). 

Em comparação com os dados obtidos por TUNDISI e/. a/ ( op. cil. ), que 

analisou o estado tráfico de diferentes represas do estado de São Paulo, pode-se 

verificar, no presente trabalho, uma melhoria das condições tróficas no Sistema 

Tietê, principalmente quanto aos valores elo disco de Secchi, que apresentaram-se em 

geral oligotróficos para todos os reservatórios. 

Segundo LEAF & CATTERJEE (1999), as condições trótlcas dos corpos de 

água podem melhorar ou não ao longo do tempo. Por exemplo, em decorrência da 

diminuição elo uso de detergente na Inglaterra houve uma diminuição da carga de 

tõsfo ro nos efluentes. Por outro lado, em algumas regiões, as condições tróficas se 

agravaram em decorrência do uso ele ferti li zantes agrícolas, os quais são perdidos 

para os corpos de água. Ass im, foram registradas variações nas condições trófícas 

dos lagos ingleses, em decorrência principalmente do tõsforo. 

ZANATTA ( 1999) e TONlSSl (1999), cada qual abordando enfoques 

específicos do reservatório de Salto Grande (Americana - SP), também ava liaram o 

estado trótlco deste sistema por meio do índice proposto po TOLEDO e/. a/ ( 1993) e 

verificaram condições de eutrofízação para a maioria elos pontos amostraclos, com 

tendência a mesotrófíco e eutrótlco, dependendo da amostragem no eixo longitudinal 

e da sazonalidade. Estes autores atribuíram ta l classificação trófíca as funções 

climatológicas (principalmente precipi tação) e antrópicas. 

AGOSTINHO & GOMES ( 1997), analisando a qualidade da água do 

reservatório de Segredo, o segundo de uma série de quatro no médio rio Iguaçu 

(Paraná), construídos em cascata de modo semelhante ao sistema Tietê, verificaram 
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uma diminuição da concentração de fósforo total no sentido rio barragem, atestando 

a capacidade que os reservatórios apresentam em acumular fósforo. No rio Iguaçu, a 

presença do reservatório Foz do Areia, a montante do reservatório de Segredo, 

provavelmente reduz o aporte de fósforo e ferro para este último. Segundo os 

autores, talvez o fenômeno de maior interesse limnológico seja a redução na 

concentração das formas de fósforo nos reservatórios por este ser o tàtor primordial 

da eutrofização de um corpo de água. Este fator é um dos mais imp01tantes para 

manter o bom estado tráfico deste reservatório 

RECHNAGEL et.a/ ( 1998), avaliando o estado tráfico de três reservatórios 

em cascata no sul da Austrália, verificou que o primeiro reservatório (Warren 

Reservoir) apresentou-se eutrofízado e os dois subseqüentes (South Para Reservoir e 

Barrosa Reservoir) apresentaram condições mesotróficas. De acordo com o autor, o 

primeiro reservatório sofre influência de elevadas cargas de nutrientes e carbono 

orgânico dissolvido provenientes da sua bacia hidrográfica , tendendo a melhorar nos 

últimos reservatórios que apresentam também menores tempo ele retenção. Este autor 

verificou a ocorrência de variação na qualidade ela água em épocas chuvosa e seca. 

No período chuvoso, verificou-se elevação do nível de tostàto nos dois últimos 

reservatórios, associando tal fato com a ressuspensão deste elemento dos sedimentos. 

Este tà to altera consequentemente o estado trótico dos reservatórios. No presente 

trabalho, a melhoria das condições tróficas ocorreram no período de seca em 

decorrência elo menor aporte de nutrientes provenientes el a bacia. 

PUTZ & BENNDORF ( 1998), avaliando a importância dos pré-reservatórios 

em relação a qualidade da água elo reservatório subsequente, na Alemanha, veri ficou 

uma melhoria na qualidade ela água uma vez que o pré reservatório retém parte dos 

nutrientes. No caso da construção do pré-resevatório Schonheicl, em relação ao 

reservatório Eibenstoch, foi verificada uma melhori a do estado tráfico, passando de 

mesotrótico a oligotrófí co. Os pré - reservatórios se assemelham aos reservatórios 

construídos em cascata, com a mesma limitação, a qual, de acordo com os autores, é 

a incapacidade de reter os resíduos gerados ao entorno da bacia. Esta melhoria pode 

ser vista nas condições tróficas ao longo da cascata de reservatórios. 

O lago Balaton (Europa Central), foi outro exemplo ele ecossistema aquático 

que sofreu as conseqüências da eutrotização cultural, cuja maior influência era o rio 
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Zala, e têm retornado a condição trófica natural com o auxílio da construção de pré

reservatórios no rio formador. Segundo SZlLÀGYJ e /. a/. ( 1995), a construção do 

reservatório Hidvég apresentou uma remoção de aproximadamente 60% dos 

nutrientes em relação ao lago Balaton. 

Segundo SMITH e/. a/. (I 999), as condições de eutrotlzação de um corpo de 

água podem ser revertidas a partir do controle interno e externo de nutrientes. O 

exemplo clássico ocorreu no lago Maggiore, na Itália. O processo de eutrofização 

passou a se instalar a partir da década de 50, com o desenvolvimento econômico e 

social, utilização de detergentes e fertili zantes, além dos despejos de esgotos 

domésticos no lago. A instalação de áreas de tratamento de efluentes em 60 a 70% da 

população na área da bacia de drenagem, reduzindo principalmente as cargas ele 

fósforo, permitiu que o lago retornasse ao estado trófico original de oligotrofia. 

Verifica-se, portanto, que a classificação do estado trófíco elos corpos de água 

é urna ferramenta extremamente importante para o manejo de lagos e reservatórios 

(LIND e/. ai., 1993). De uma maneira geral, os diferentes corpos de água do mundo 

apresentaram uma modificação acelerada das condições tróficas, e muitos têm sido 

classificados como eutrotizados em decorrência de um fator comum: a interferencia 

humana nos ecossistemas. A remediação desta situação já está ocorrendo em 

algumas regiões do mundo e deverá se tornar mais abrangente, uma vez que tal 

recurso está se esgotando em termos qualitativos no que diz respeito ao seu uso mais 

nobre: o abastecimento humano. 

6.1. 2. A l'aliaçtio da qualidade da água em relaçtio a concentração de m etais 

Considerando-se os va lores estabelecidos para alguns parâmetros biológicos, 

fi sicos e químicos, incluindo determ inados poluentes, a legislação Brasileira 

enquadrou os corpos ele ág11a em cinco classes, baseando-se no uso primordial 

destinado a tal recurso. Os limites estabelecidos para cada parâmetro constam na 

Resolução CONAMA 20 ( 1986) - Conselho Nacional elo Meio Ambiente. 

A primeira classe é denominada especial e o uso primordial é para o 

abastecimento humano. A classe 4 (quatro) é destinada aos usos menos exigentes e a 
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principal restrição é dada para o parâmetro oxigênio dissolvido, cuja concentração 

não deve ser inferior a 4,0mg!L, evitando-se assim odores desagradáveis. 

Os corpos de água do sistema Tietê estão enquadrados na classe 2, sendo 

estes destinados ao abastecimento humano após tratamento convencional, à proteção 

das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, à irrigação de hortaliças 

e plantas fh1tíferas e à criação natural ou extensiva de espécies destinadas à 

alimentação humana (CONAMA 20, 1986). 

Dentre os metais estudados o cádmio, em todos os períodos de coleta, 

principalmente no mês de outubro/99 apresentou concentrações acima dos limites 

estabelecidos pelo CONAMA 20/1986 (0,00 I mg/L) para rios de Classe 2. Foi 

detectado em Três Irmão montante uma concentração de 0,0357mg/L, o que é 

aproximadamente 36 vezes superior à recomendada pelo CONAMA 20/86. Apenas 

no mês de fevereiro/00 verificou-se uma diminuição das concentrações, 

provavelmente em decorrência do aumento da vazão, diluição destes elementos por 

precipitação ou incorporação vegetal (macrófítas). 

O cádmio, por apresentar concentrações elevadas em todo o sistema em 

apenas alguns períodos do ano, pode estar relacionado com atividades restritas a 

alguns meses, como por exemplo, a utilização de agrotóx icos em culturas 

específicas. 

Em geral, as concentrações de cobalto, cobre, manganês e zinco, estiveram 

abaixo dos va lores permitidos para corpos de água de classe 2 nos diferentes 

períodos de amostragem e pontos de coleta, com exceção de alguns pontos. Portanto, 

tais elementos não se mostraram problemáticos para este sistema. 

Quanto ao ferro, foram obse1 vadas concentrações em desacordo com os 

padrões de qualidade em relação aos valores estipulados, nos rios e primeiros 

rese1v atórios da cascata, principa lmente no mês de fevereiro/00, o que pode estar 

associado com a ressuspensão deste elemento dos sedimentos. Enquanto o va lor 

recomendado é de O,Jmg/L, no rio Tietê, em fevereiro, houve a maior diferença, com 

uma concentração 20 vezes superior ao estabelecido pelo CONAMA 20. As 

concentrações de cromo esti veram acima do limite apenas no mês de maio/00 para 

todos os pontos amostrados, provavelmente também relacionado com alguma 

atividade restrita a determinadas épocas. 
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Dentre os metais analisados, o magnésio foi o único a não apresentar um 

limite estabelecido pela resolução CONAMA 20/1986. Este elemento apresentou-se 

em concentrações variando de I mg/L a 4,0mg/L e esteve presente em todas as 

épocas de amostragem e pontos de coleta. Nos últimos reservatórios houve uma leve 

diminuição das concentrações, as quais apresentaram-se em maior evidência na 

época chuvosa, de modo semelhante ao ferro. 

Os dados obtidos pela CETESB ( 1997) indicaram, por meio ele uma média 

anual , que no sistema Tietê foram constatados alguns valores superiores aos 

recomendados pelo CONAMA 20. O manganês e o cromo apresentaram-se em 

concentrações excedentes no rio Piracicaba, próximo ao reservatório de Bana 

Bonita. Além dos elementos citados, o cádmio, mercúrio e o zinco excederam os 

limites no rio Tietê. Em relação ao reservatório de Barra Bonita (corpo central), 

foram obtidos valores excedentes para o cádmio, manganês e zinco, o que foi 

atribuído as cargas provenientes dos rios Piracicaba e Tietê. Nos pontos à jusante dos 

reservatórios de Barra Bonita e Bariri , correspondentes aos amestrados no presente 

trabalho, não foram verificados problemas com metais, o que foi atribuído a elevada 

capacidade autodepurativa destes corpos de água. Tais resultados não condizem com 

as valores registrados no presente trabalho, principalmente quanto ao cádmio. 

Em relação aos reservatório de Promissão e lbitinga, também não foram 

detectados va lores de metais em desacordo com os padrões de qualidade. Apenas a 

concentração de feno!, em Promissão, estava fora dos padrões estabelecidos pela 

resolução. No reservatório de Três lrmãos, o níquel foi o único parâmetro que 

excedeu os valores permitidos. Este metal, no entanto, não foi analisado no presente 

trabalho. 

De um modo geral, os resultados obtidos para o presente trabalho, 

demonstram um quadro mais i mpactaclo em relação aos estudos realizados pela 

CETESB (1997). Neste relatório, embora estejam sendo apresentados uma média 

anual , não foi citado problema específíco com algum parâmetro dentro de cada mês, 

supondo não ocorrer grandes discrepância nas diferentes épocas de coleta. 

De acordo com os dados demonstrados pela CESP ( 1998), através de um 

programa de monitoramento da qualidade da água no reservatório de Barra Bonita no 

ano de 1994, fícou evidente que nos últimos I O (dez) anos houve a tomada de 
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medidas corretivas quanto ao destino dos etluentes industria is tóxicos, uma vez que 

as concentrações de chumbo, tanto na água como nos peixes e sedimentos, estavam 

abaixo do limite máximo permissível em 1984. Os valores de chumbo correspondiam 

a 50pg/L e em 1994 fo i obtida uma concentração de 0,70~tg/L. No entanto, para o 

mercúrio oconeu o oposto, com concentrações de 0,20 e 0,66 ~tg/L em 1984 e 1994, 

respectivamente. 

TONISST ( 1999), ao ava liar a concentração de metais na água para o 

reservatório de Salto Grande (Americana -SP), considerado como Classe 4, detectou 

va lores máximos de 0,008mg/L para o Manganês, 0,03mg/L de chumbo; O, 12mg/L 

de zinco; 0,002 mg/L de cádmio; 0,06mg/L de cobre e 1,8mg/L de ferro, sendo que o 

único metal que apresentou-se em concentrações acima do permitido fo i o níquel. 

:MELETTI ( 1997), avaliando a concentração de meta is pesados nas amostras 

de água em diferentes localidades ela bacia do rio Piracicaba, os quais se enquadram 

nas águas de uso Classe 2, veri fi cou concentrações excedentes à recomendada (0, 18 

mg/L) para o zinco em Sumaré (0,25mg/L) e Limeira (2,52mg/L). Em Sumaré, este 

autor também detectou valores acima do recomendado para cádmio (O,OJ mg/L) e 

chumbo (0,00 I Omg/L), obtendo-se concentração iguais a 0,051 mg/L e 0,00 17 mg/L, 

respectivamente. Este autor concluiu que Sumaré apresenta-se mais impactado em 

relação aos demais locais estudados. 

BARRETO (1 999), avaliando a qua lidade da água em diferentes local idades 

do rio Monjolinho (São Carlos -SP), verificou, em relação aos metais, uma piora nas 

condições da qualidade da água em um gradiente espacial a medida em que se 

afastava da nascente. De aco rdo com esta autora, a presença do cádmio sempre 

esteve associada a presença do chumbo. O zinco e o ferro estiveram presentes em 

todas as amostras coletadas. 

EYSTNK et.al ( 1988), ao estudarem a contami nação do rio Ribeiro e do 

complexo estuarino-lagunar lguape-Cananéia por metais pesados e pesticida, nos 

compartimentos água e sedimento, verifí caram contaminação no rio Ribeira por 

zinco, cobre e chumbo. A partir destes resultados, foi veri fi cado que, em relação aos 

metais, o rio Ribeira de lguapé é um contribuinte signi fí cati vo para o complexo, 

principa lmente no que diz respeito ao chumbo. Foi detectado fontes pontuais de 

chumbo num dos afluentes do próprio rio, o ribeirão das rochas, o qual apresentou 
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concentração de até 730 vezes superior ao recomendado para a preservação da vida 

aquática. No complexo Iguape-Cananéia, os peixes apresentaram acúmulo de metais 

nos tecidos. Em comparação, os rios Tietê e Piracicaba são os principais 

contribuintes de metais, principalmente cádmio para os reservatórios, além da 

possível contribuição elos afluentes não estudados no presente trabalho. 

A VfLÁ-PEREZ ( 1999), avaliando a concentração de metais pesados no 

reservatório José Antonio Alzate (México), observou uma diminuição das 

concentrações na seguinte seqüência: Fe> Hg>Cr>Cu>Zn>Pb>Ni. Foi verificado 

alguns valores em desacordo com os critérios de qualidade de água. As maiores 

concentrações ele chumbo, ferro, cromo e zinco ocorreram na entrada do rio Lerma 

no reservatório, com posterior diminuição, demonstrando a contribuição dos metais 

provenientes elo rio para o reservatório, bem como o processo de sedimentação, uma 

vez que é verificada a diminuição das concentrações para a maioria dos elementos 

analisados. 

SALÁNKJ & LICKSCÓ ( 1995), verificaram no lago Balaton (Hungária) que 

as concentrações de metais solúveis estavam, em geral, aba ixo dos limites 

recomendados para ingestão humana. Os va lores máximos e mínimos foram de 0,01 

a 0,2 pg/L para o cádmio; O, I a I ,O pg/1 para o chumbo; 0,3 a 4,6 pg/L para o cobre e 

0,5 a 5,4 pg/L para o zinco, concluindo-se que os metais pesados do lago Balaton e 

el os seus tributários não são significantes. 

Em maior ou menor grau, os ambientes aquáticos têm sido caracteri zados por 

apresentarem valores próximos aos limites estabelecidos aos usos nobres ou acima, 

principalmente os corpos de água locali zados próximos as grandes centros urbanos e 

industriai s. Tal situação é preocupante uma vez que a maioria destes elementos é 

tóxico aos animais e seres humanos, podendo soti"er o processo ele bioacumulação ou 

biomagni fi cação. 

No caso do sistema Tietê, o cádmio, que apresentou o ma1or problema, é 

conhecido por ser de caráter cumulativo em tecidos ele peixes, além de provocar 

modificações enzimáticas, tl siológicas, reprodutivas hematológicas e histológicas. 
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6.2. CA RACTERIZAÇÃO DOS SI~/JIMENTOS DOS RESERVA TÓRIOS DO lvll~DIO 

E BAIXO RIO TiETÊ (SP) 

Com a ampliação dos conceitos ecológicos relacionados aos estudos de 

ecossistemas aquáticos, verificou-se, entre outros fatores, que para a real análise 

deste sistema era necessário desenvolver um estudo com abordagem holística, 

procurando-se evidenciar as relações da qualidade da água com os usos e ocupação 

da bacia hidrográfica. Por outro lado, verificou-se, ainda, que muitos dos 

mecamsmos e processos de funcionamento dos ecossistemas aquáticos eram 

relacionados com outro compartimento, o sedimento lacustre, que refletem não 

somente as atividades antropogênicas exercidas na área de entorno, mas também 

relaciona-se com os tàtores naturais como a geologia, condições climáticas da região 

e as condições Hsicas, químicas e biológicas do sistema. 

No presente estudo, verificou-se uma variação na composição e qual idade dos 

sedimentos ao longo da cascata de reservatórios, com tendência a melhoria a medida 

em que aumenta a distância dos reservatórios elos centros pri mários ele poluição: os 

rios Tietê e Piracicaba. Neste sistema em cascata, os reservatórios ele Nova 

Avanhanclava e Três Irmãos, os dois últimos reservatórios, foram caracterizados por 

apresentarem a predominância de areia fina na composição granu lométrica ao 

mesmo tempo em que foram detectadas as menores porcentagens ele nit rogên io 

orgânico total, matéria orgânica e concentração de fósforo total. De acordo com 

SOARES ( 1999) e FORSTNER ( 1990), o tamanho das partículas do sedin1ento estão 

diretamente relacionadas com a capacidade de adsorver po luentes. 1\.ssim, quanto 

menor o tamanho das partículas que compõem o sedimento, maior a superficie de 

contato e, portanto, maior a capacidade ele ligação. As partículas com maior 

capacidade adsortiva são o silte e argila, enquanto a areia (fina, média e grossa) e 

pedregulho apresentam poucos sítios de ligação aos poluentes. 

Nestes reservatórios, além das condições acima citadas (sedimento 

predominantemente arenoso), também ocorreu a diminuição da carga orgânica 

alóctone proveniente principalmente dos despejos domésticos e industriais de 

grandes centros urbanizados. Foi verificado, em todos os pontos de coleta e períodos 

de amostragem, o predomínio de materi al inorgânico em relação a fr·ação orgâ nica, 
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principalmente nos últimos reservatórios. Tal fato pode estar associado a mator 

retenção de matéria orgânica no reservatório de Barra Bonita, o primeiro do sistema, 

e também pelas atividades desenvolvidas às margens dos demais reservatórios, as 

quais compreendem agricultura e pecuária, sendo visível grandes extensões de áreas 

desmatadas. SAIJO et. a/. ( 1997), estudando quatro lagoas do Vale do Rio Doce, 

também verificaram o aumento da fl·ação inorgânica na lagoa Amarela, relacionando 

tal fato com o processo de desmatamento associado ao intemperismo, principalmente 

em épocas chuvosas. 

As baixas porcentagens de matéria orgânica, a qual é conhecida pela sua 

propriedade em quelar e adsorver poluentes e nutrientes, evita que o compartimento 

sedimento retenha estes elementos, os quais foram caracterizados pelas baixas 

concentrações de fósforo (principalmente) e nitrogênio nos últimos reservatórios. De 

acordo com SOARES (1999), a capacidade dos metais de se ligarem a matéria 

orgânica tende a diminuir com a seguinte seqüência Cu>Zn>Pb>Cr>Ni>Cd. 

O tipo de construção, em cascata, possibilita a retenção de tais elementos nos 

reservatórios acima melhorando a qua lidade da água e sedimento elos reservatórios 

abaixo. Além disso, a construção relativamente recente elos últimos reservatórios 

evidencia que os impactos são menos intensos e a produtividade provavelmente é 

baixa, contribuindo para a menor porcentagem de matéria orgânica no sedimento. 

Ao contrário, nos primeiros reservatórios ela cascata houve predomínio ele 

silte e argi la, coincidindo com va lores mais elevados de matéria orgânica, fósforo e 

nitrogênio. Isto quer dizer que o elevado acúmulo destes elementos no sedimento 

reOete as atividades da bacia hidrográfica, uma vez que as partículas de sedi mento 

possuem a capacidade aclsortiva em relação aos nutrientes e poluentes em geral. 

GUERESCH.l (1995), observou ao estudar o rio Monjolinho que o sedimento 

era arenoso (com predomínio da fi-ação grosseira) e relacionou a este a baixa 

capacidade ele adsorver fósforo e nitrogênio, uma vez que ambos apresentaram 

baixas concentrações. Ao mesmo tempo, foi detectada baixa porcentagem de matéria 

orgânica (máximo de 3,5%), coincidindo com as condições detectadas nos 

reservatórios de Nova Avanhandava e Três Irmãos. 

Em relação ao fósforo total no sedimento, de acordo com ESTEVES (1998), 

está diretamente relacionado com as concentrações de oxigênio, ou seja, quanto 
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maior a concentração de oxigênio na água, maior a precipitação de fósforo para o 

sedimento. No entanto, tal relação foi ditlcil de ser visualizada, principalmente no 

mês de outubro/99, nos rios Piracicaba, Tietê e Bauru, além de Barra Bonita 

montante até Tbitinga montante, onde os valores de oxigênio foram baixos em toda a 

coluna de água, inclusive próximo ao sedimento, mas foi registrado os maiores 

valores de fósforo total no sedimento em relação aos demais pontos e épocas de 

amostragem. 

Em fevereiro/00 e maio/00, pode-se verificar concentrações relativamente 

altas de tõsforo no compartimento sedimento. Nestes períodos de amostragem, 

também foi registrado boas condições de oxigênio dissolvido em toda a coluna de 

água. Provavelmente este fator contribuiu para a precipitação de fostàto juntamente 

com o íon ferro, com exceção dos últimos reservatórios. 

Porém, em julho/00, a partir ele Ibitinga montante (com valores mais elevados 

de oxigênio em toda coluna de água), tà i verificado uma diminuição do conteúdo de 

tõs tà ro no sedimento em relação aos demais meses, com exceção de Nova 

Avanhandava jusante. Tal fato pode estar relacionado com os faties ventos 

predominantes neste período, acarretando a ressuspensão de tais elementos para a 

coluna de água e consequentemente provocando a diminuição elos mesmosno 

sedimento. 

RYDlNG & FORSBERG (1977) estudando a dinâmica dos nutrientes em 

sedimentos de três lagos, observaram que em condições aeróbias naturais ocorreram 

as maiores taxas de liberação de fósforo elo sedimento em comparação com as 

condições anaeróbias em experimentos laboratori ais, e relacionaram este fa to aos 

fortes ventos, correnteza e atividades animais, responsáveis por liberarem estes 

elementos para a coluna de água. FUKUARA e!. a/. ( 1997), ao estudarem o 

sedimento da Lagoa Carioca (MG), também verificaram que em condições aeróbias 

ocorri a a liberação de fóstà ro para a coluna de água. 

O fà to dos primeiros reservatórios ela cascata apresentarem as matares 

concentrações ele tõsforo e porceutagem de matéria orgânica podem estar 

relacionadas as elevadas cargas alóctones, provenientes dos rios Piracicaba e Tietê, e 

também ao processo de retenção em relação aos reservatórios subsequentes. 
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TONISSI ( 1999), verificou para o fósforo tota l no sedimento, concentrações 

entre 400 pg/g e 800 pg/g, no reservatório de Salto Grande (Americana-SP). Já no 

presente trabalho, as concent rações variaram entre de I ,36 pg/g a I 00, 17 ~tg/g, 

independente do período de coleta. De acordo com TI-IOM AS ( 1987), os sedimentos 

com concentrações inferiores a 420 ppm, podem ser considerados não poluídos. 

De acordo com ESTEVES ( 1998), em regiões tropicais raramente a 

concentração de matéria orgânica e nutrientes refletem o nível de produção elo 

sistema. Devido às elevadas temperaturas, a matéria orgânica é rapidamente 

decomposta, não permanecendo por muito tempo no sedimento. Outro fator é a 

turbulência que propicia a decomposição na coluna de água antes mesmo ela matéria 

orgânica alcançar o sedimento. Diante destes fatos, fica difícil classificar os 

sedimentos de regiões tropicais quanto ao teor de nutrientes. 

Segundo ESTEVES ( 1982), os sedimentos são conhecidos pela elevada 

capacidade de reciclar os nutrientes, principalmente o carbono, fósforo e nit rogênio. 

Este autor, caracteri zando os sedimentos ele 17 reservatórios ele diferentes regiões do 

estada de São Paulo, verifícou a maior porcentagem dos teores de nitrogênio nas 

camadas superficiais e pouca diferença entre os resetvatórios estudados. Os valores 

detectados foram relati va mente baixos, o que segundo o autor, é devido as elevadas 

temperaturas, oxigênio presente em toda a coluna de água e profund idade média 

acima de I Om, condições que favorece o processo ele mineralização. Outro fàtor que 

poderia explicar os baixos teores ele nit rogênio seria o baixo tempo de retenção ela 

água. Neste trabalho, o autor detectou para os reservatórios de Barra Bonita, Bariri , 

lbi tinga c Promissão, porcentagens médias de 0,29%, 0,52%, 0,34% e 0,26% 

respectiva mente. 

No presente traba lho (aproximadamente 20 anos depois), as porcentagens 

detectadas no sistema Tietê foram bem maiores, variando ele 0,61% em Três Trmãos 

montante em maio/00 a 45,97% em Nova Avanhanclava montante em outubro/99. 

Esta variável apresentou concentrações bastante variáveis entre os pontos e épocas ele 

amostragem, porém sempre com as menores porcentagens registradas nos últimos 

reservatórios. 

Esta va riação pode estar diretamente relacionada com o tipo de partículas 

predominantes no sedimento, tempo de residência da água em cada reservatórios, 



144 

retenção do nitrogênio em cada reservatório, atividades desenvolvidas ao entorno de 

cada corpo de água, condições climáticas (precipitação, vento, temperatura), 

atividades biológicas e oxigenação do sistema. 

De acordo com Y AMAMOTO & KOIKE (1998), ao estudarem o teor de 

nitrogênio em diferentes tipos de sedimentos, verificaram as menores porcentagens 

de nitrogênio orgânico em sedimentos arenosos e o predomínio dos mesmos em tipos 

lamosos (silte e argila). Este resultado coincidem de ce1ia forma com os obtidos no 

presente trabalho para os últimos reservatórios da cascata nos quais predominam 

areia fína, e apresentam as menores porcentagens de nitrogênio orgânico total. 

De acordo com LlND & DA VOLAS-LIND (1999), a capacidade acls01iiva do 

silte e argila pode transportar nutrientes e poluentes, muitas vezes tóxicos, para os 

sedimentos. Estes elementos podem entrar na cadeia alimentar desencadeando o 

processo ele bioacumulação e biomagnificação ou também podem afetar diretamente 

os organismos aquáti cos. Os sedimentos contaminados podem ser derivados de 

sólidos suspensos que entram nos corpos de água associados a substâncias tóxicas, 

através do escoamento urbano ou agríco la (LLOYD, 1992). 

Os metais pesados são exemplos cláss icos ele contaminantes que se ligam a 

partículas de sedimento. Segundo FORSTNER (1990), os sedimentos são 

i mpo1iantes compartimentos de estocagem dos metais devido a sua elevada 

capacidade em "seqüestrar" tais elementos. Estes, existem no ambiente natural em 

pequenas quantidades e por isto são denominados também de elementos traço 

(ESTEVES, 1998). Atua lmente as intensas at ividades industriais associadas ao 

escoamento urbano e agrícola têm provocado um aumento nos sistemas naturais, 

afetando a est111tura e funcionamento destes (SORENSEN, 1991 ; LLOYD, op.cit.). 

Nestas condições, os elementos naturais passam a ser denominados de poluentes 

(LlJKLEMA & PORTlELJE, 1993). 

O estudo dos sedimentos são impm tantes por serem menos variáveis do que a 

coluna ele água e por armazenarem numerosos compostos poluentes como os metais. 

Atualmente, os metais têm um grande significado ecológico devido as suas 

propriedades tóxicas e comportamento cumulativo 
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De acordo com SOARES ( 1999), os metais pesados resultantes elas ati vidades 

antropogênicas podem estar associadas a fração orgânica presente no sedimento, 

associados aos íons ferro e manganês ou precipitados nas formas de sulfato, 

carbonato e hidróxidos. Muitos dos poluentes adsorvidos aos sedimentos não são 

disponíveis aos organismos aquáticos, mas sob determinadas variações tlsicas e 

químicas da coluna de água, estes elementos podem tornar-se biodisponíveis, 

representando uma impo11ante fonte de poluição. 

No presente trabalho foi detectada apenas a fração biodisponível de metais, 

ao invés dos metais totais. A fração biodisponível é aquela que está pronta para 

interagir com a parte biótica do sistema. De acordo com MOALLA e!. a/. ( 1998), 

para a ava liação do impacto dos sedimentos poluídos, a determainação da 

concentração de metais totais é insuficiente porque não prevê o comportamento e 

mobilidade dentro do compartimento em questão. 

Os metais biodisponíveis anali sados foram o Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, M11 

e Zn. Dentre estes elementos, o cádmio, o chumbo e o cromo esti veram presentes em 

todo o sistema Tietê, com as concentrações mais elevadas nos últimos reservatórios 

do sistema, predominantemente em julho/00 para o cádmio e em maio para o cromo. 

O cádmio foi o elemento traço que apresentou a menor concentração. 

O tàto dos últimos reservatórios apresentarem concentrações biodisponívei s 

mais elevadas destes elementos quando comparadas com os rios Tietê e Piracicaba 

além dos primeiros reservatórios da cascata, deve estar relacionado com ati vidades 

pontuais ao entorno destes sistemas, como por exemplo a utili zação de determinados 

agrotóxicos em larga escala. Além deste fa to, é imp01iante destaca r que nos últimos 

rese1 vató1 ios alguns elementos traço apresenta ram a ma1or concentração 

biodisponível devido a baixa capacidade do sedimento em aprisioná-los, uma vez 

que são predominantemente arenosos e possuem baixas concentrações de matéria 

orgâ1üca. TONlSST ( 1999), verificou que a maior disponibilidade ele alguns íons 

ocorreram próximo a barragem e relacionou com o predomínio da fração arenosa elo 

sedimento, em decorrência desta apresentar menor quantidade ele sítios de I igações 

aos metais. 

Os demais elementos em geral tenderam a diminuir ao longo da cascata. O 

ferro, seguido pelo manganês, apresentaram as maiores concentrações em relação aos 
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demais metais. Estes elementos, em condições naturais (ausência da interferência 

humana), geralmente se apresentam em concentrações elevadas. De acordo com 

A VILA-PÉREZ et. a/ (I 999), as elevadas concentrações de ferro encontradas no 

sedimento do reservatório Alzate (México), relacionam-se principalmente com a 

influência litológica, devido a formação sedimentar rica em ferro. 

De acordo com MOORE & RAMAMOORTHY (1984), em regiões naturais 

não impactadas as concentrações de metais no sedimento são ele 0,2 mg/Kg para o 

cádmio, 0,2 mg/Kg para o cobre, 0,3 mg/Kg para o cromo, 7,4 mg/Kg a 53,8 mg/Kg 

para o chumbo e de 47 mg/Kg a 50 mg/Kg para o zinco. Dentre estes elementos, 

apenas o chumbo nos meses de outubro/99 (2 mg/Kg a J 6 mg/Kg) e fevereiro/00 (2 

mg/Kg a 46 mg/Kg), estiveram dentro do intervalo estabelecido para condições 

naturais. 

As concentrações ele zinco também estiveram próximas as encontradas em 

ambientes naturais em alguns pontos, nas diferentes épocas ele amostragem. Os 

demais elementos apresentaram-se em concentrações bastante superiores às 

estabelecidas para ambientes naturais. Uma vez que os valores obtidos no presente 

estudo são referentes apenas a fi·ação biodisponível, é esperado que a concentração 

total ele metais no sedimento seja ainda superior, e sabendo-se que os sed imentos são 

coletores de informações, detectando todas as atividades que ocorrem na bacia 

hidrográfica, torna-se evidente a forte intluência ant ropogênica nestes ecossistemas. 

ESTEVES ( 1986), anali sando um grupo de represas do estado de São Paulo 

quanto a composição química dos sedimentos, enquadrou os reservatórios do sistema 

Tietê no grupo A, caracterizado por apresentar as concentrações mais elevadas ele 

elementos químicos, dentre eles o Fe, Cr, Ccl, Ni e Zn. O reservatório ele Promissão 

foi o único do sistema Tietê a se enquadrar no grupo C, caracterizado por apresenta r 

as menores concentrações elos mesmos elementos químicos analisados. Atualmente, 

tal reservatório já apresenta va lores relativamente elevados para metais 

biodisponíveis. 

Em comparação com os resultados obtidos por TONTSSI (1999) no 

reservatório de Salto Grande (Americana - SP), o sistema Tietê apresentou a fração 

biodisponível inferior em alguns pontos, superior ou semelhante em outros. Este 

autor detectou va lores ele cádmio variando de 0,25 a 0,50 mg/Kg enquanto este metal 
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apresentou um interva lo de 0,20 mg/Kg a 5,0mg/Kg. O chumbo detectado pelo autor 

variou de 5,0 mg/Kg a 15,75 mg/Kg, já no presente trabalho o intervalo obtido foi de 

2,0 mg/Kg a 186,0 mg/Kg. Em relação ao cobre foi observada uma grande diferença 

entre os intervalos, sendo este de I, 75 mg/Kg a 146,50 mg/Kg no reservatório ele 

Salto Grande, enquanto no sistema Tietê, a variação foi ele I ,20 mg/Kg a lOO,OO 

mg/Kg. O cromo em Salto Grande variou de 0,25 mg/Kg a 30,81 mg/Kg, já no 

presente trabalho, os va lores osci laram entre 1,33 mg/I<g e 88,33 mg/Kg. 

Destes elementos, o cádmio, o cromo, o ferro, o manganês e o chumbo 

apresentaram concentrações mais elevadas em relação aos interva los obtidos para o 

reservatório de Salto Grande, não levando em consideração a época de coleta. O 

cobre foi o único metal que apresentou-se em concentrações inferiores no sistema 

Tietê e o zinco apresentou valores semelhantes, havendo uma maior amplitude de 

variação ao longo da cascata de reservatórios do rio Tietê 

O íon ferro fo i o que apresentou as diferenças mais nítidas, com va lores 

mínimo e máx imo e mínimos ele 87,50 mg/Kg e 2.345,00 mg/Kg e, enquanto no 

presente estudo este elemento apresentou-se com valores entre 5,64 mg/Kg e 

16.96 1, 16mg/Kg. O zinco e o manganês também apresentaram concentrações 

bastante inferiores quando comparados aos resultados obtidos por TONTSST (op.cit.) 

Este autor detectou va lores mínimos ele manganes e zinco correspondentes a I O 

mg/Kg e 7,50 rng/Kg, respectivamente. No sistema Tietê, os valores mínimos dos 

mesmos elementos corresponderam a 6,33 mg/Kg e 0,33 mg/Kg. 

ESTEVES ( 198 1), detectou nos 10 primeiros centímetros elo sedimento do 

reservatório de Tbitinga, através de uma extração 11-aca (fração biodisponí vel) valores 

de 1,05 mg/Kg, 45,7 mg/Kg, 14,65 mg/Kg, 14,65 mg/Kg; 2.860,5 mg/Kg, 726 

mg/Kg, 30, 15 mg/Kg e 36,0 mg/Kg para Cd, Cu, Cr, Co, Fe, Mn, Pb e Zn, 

respectivamente. Em geral, estes elementos apresentaram va lores semelhantes ou 

superiores aos obt idos por este autor, no reservatório de Tbitinga. No presente 

traba lho, alguns metai!>, como por exemplo o chumbo so fl·em uma nítida intluência 

da época do ano, com valores baixos em outubro/99 e fevereiro/00, e va lores altos 

em maio/00 e principa lmente em julho/00. 

MOALLA et.al ( 1998), reali zando diferentes formas ele extração de meta is 

nos sedimentos elo Lago Nasser, verificou através de ex trações fl·acas com acetato de 
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amônia e com ácido acético, pH 7,0 e 5,0 respectivamente, diferentes 

comportamentos entre os elementos analisados. Em relação ao cádmio, em ambas as 

condições foram verificadas elevadas porcentagens ele extração ( 17% e 77, I%), 

indicando a fi·aca ligação com óxidos ele ferro e manganês, além de tormar 

complexos instáveis com a matéria orgânica. Este metal é fo rtemente extraído na fase 

sólida. Este resultado não condiz com o obtido no presente trabalho, onde o cádmio 

foi o metal que se apresentou em menor concentração em ext ração fi·aca. No entanto, 

os dados corroboram com os obtidos por SOARES et. a / ( 1999) e TONTSSl e/ a/ 

( 1999) que verificaram baixas concentrações em extrações fracas. O cobalto e cromo 

apresentaram baixas porcentagens de ex tração, indicando a forte associação a matéria 

orgânica e coberturas metálicas (óxido de ferro e manganês), além de partículas de 

crista is. 

Em relação ao cobre, houve baixa extração na fase A e alta extração na fase 

B, indicando fort e correlação com o ferro e matéria orgâ nica, além da capacidade de 

coprecipitação com sul fato ele ferro. O chumbo apresentou extração moderada em A 

e B, indicando a boa correlação com óxidos de ferro e manganês, associação que é 

favorecida pela elevação elo pH. 

V lETRA ( 1996), detectando a fi·ação biodisponível ele alguns elementos no 

reservatório de l bitinga, encontrou va lores méd ios para diferentes épocas de coleta 

correspondente a 14.300,4mg/Kg de ferro, 971 ,00 mg/Kg de Mn e 327,66 mg/Kg de 

magnésio. Dentre estes va lores, o magnésio é o que mais se assemelha aos resultados 

obtidos no presente estudo para os diferentes reservatórios em cascata. O ferro, 

apresentou valor bastante superior aos obtidos com exceção do reservatório de 

Tbitinga no mês el e maio/00. Quanto ao manganês, os va lores fora m baixos em 

relação aos primeiros reservatórios e elevados em relação aos últ imos, estando mais 

próximo ao reservatório de Bariri . 

BARRETO ( 1999), ava liando a biodisponibi lidade ele metais nos sedimentos 

do rio Monjolinho (São Carlos-SP), verificou concentrações elevadas para o ferro (de 

139 a 4,34 mg/Kg); cobre (0,4 a 23 mg/Kg), cromo (0,3 a 9,0 mg/Kg) e chumbo (0,0 

a 17,9 mg/Kg), principalmente nos pontos correspondentes a área urbana. 

Diante do exposto, torna-se evidente a influência antropogênica nas 

condições encontradas nos sedimentos dos primeiros reservatórios do sistema Tietê, 
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os qua1s apresentaram as maiores concentrações de nutrientes e metais 

biodisponíveis. Se por um lado este fato é bom por melhorar a qualidade da água 

dentro de cada reservatório e para o subsequente, por outro é ruim uma vez que sob 

determinadas condições ambientais o compartimento sedimento fimciona como uma 

font e de poluição difusa para a coluna de água. 

Em relação aos últimos reservatórios, embora tenha sido detectado, de um 

modo geral, uma melhoria na composição do sedimento, é evidente que algum 

impacto já está ocorrendo com tendência a progredir. Isto pode ser facilmente 

visualizado através dos resultados obtidos para cromo, chumbo e cádmio, com 

elevadas concentrações nos últimos pontos, além de valores elevados para o fósforo e 

nitrogênio. Em relação a matéria orgânica, ainda não pode-se perceber a degradação 

ambiental. 

6.3. AVALJA(ÃO HCOTOXJCOLÔGIC'A DOS RESI>'HVATÓIUOS DO i\4/~DIO /•, 

BAiXO 'l'JK I Ê 

6. 3. 1. A l'aliaçrio da mortalidade e crescimento dos organismos teste utilizado.\· em 

bioensaios de tox icidade crônica parcial com sedimento 

Estudos ambientais envolvendo a ecotoxicologia têm sido freqüentes nas 

últimas décadas, permitindo uma avaliação mais ampla nos ecossistemas natu rais a 

partir de experimentos laboratoriais ou in situ, nos qua is são utili zadas espécies de 

diferentes níveis tráficos Entre as espécies normalmente utili zadas, e já 

padronizadas pelos órgãos de controle ambiental, está a espécie Danio rerio, a qual 

têm sido amplamente submetida a bioensaios agudo, crônico e crônico-parcial, ou 

mesmo in silu, para caracterizar o estado de contaminação do sistema hídrico. 

Para tanto, di versos requisitos são aval iados, como por exemplo, a 

homogeneidade elos lotes a serem testados. No presente estudo, a boa correlação 

observada entre peso e comprimento elos diferentes lotes de peixes adquiridos 

comercialmente indicaram a homogeneidade dos organismos. De acordo com a 

ABNT ( 1993), os organismos para serem uti lizados na ava liação toxicológica elevem 



-·. 

•I 

150 

ser homogêneos e não apresentar qualquer tipo de mal formação. Outra condição 

requerida é a utilização de uma espécie sensível. No presente traba lho os valores de 

CLSO permaneceram dentro da tà ixa de sensibilidade obtida. Tal situação indicou 

condições saudáveis e sa tisfatórias dos diferentes lotes de peixes, permitindo a sua 

utilização nos bioensaios de toxicidade. 

Em relação a sensibilidade das larvas desta espécie, não foi encontrado na 

literatura uma fàixa de sensibilidade descrita, tàto que exigiu um grande número de 

testes de sensibilidade para a rea lização dos bioensa ios. A fa ixa de sensibilidade 

detectada para a substância de referência dicromato de potássio, recomendada pelas 

normas da ABNT (1993) e lBAMA (1990), teve como limite inferior e superior, 

respectivamente, os valores de 36,53 mg/L e 68,87 mg/L, com va lor médio ela CL50 

correspondente a 52,68 mg/L. 

Para os org<uúsmos adu ltos da mesma espécie, BARBOSA (1999) e 

FRACACIO et. a/. ( 1999), obtiveram o va lor da CL50 de aproximadamente 90,9 

mg/L, com limi tes superiores e inferiores correspondentes a 87mg/L e 1 OOmg/L de 

dicromato de potássio respecti vamente, em 24horas, tempo este recomendado pelas 

normas da ABNT ( 1993). 

De acordo com TECAM - Empresa de Tecnologia Ambiental - SP 

(comunicação pessoal), os testes de sensibi lidade para larvas da mesma espécie, as 

quais são reproduzidas e cultivadas na própria empresa, geralmente apresentam o 

valor da CL50 na concentração de I 15 mg/L ele dicromato de potássio, com li mite 

inferior e superior de aproximadamente 76 mg/L e 1 15 mg/L, respecti vamente, para 

testes com sete dias de duração. BERTOLETTl (comunicação pessoal), obteve o 

valor da CL50 COJ respondente a 70 mg/L, com limite inferior e superior de 50 mg/L 

e 90 mg/L, respecti vamente, em testes de sensibi I idade com duração de 24 horas 

utilizando larvas de Danio rerio e também dicromato ele potássio como substância ele 

referência. Os dados obtiuos por pelo autor foram os mais próximos aos obtidos no 

presente traba lho. Deve-se considerar, no entanto, que a sensibilidade é um fator 

intrínseco a cada organismo por estar diretamente ligada a fatores genéticos, o qual 

apresenta uma elevada variabi lidade entre orga nismos, inclusive os provenientes de 

uma mesma prole. Assim, as diferenças interlaboratoriais quanto à sensibilidade dos 

organismos são esperadas. 
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Quanto aos bioensaios de toxicidade crônica parcial , verificou-se nos 

primeiros pontos de coleta uma maior percentagem ele mortalidade dos organismos 

teste nos diferentes períodos de amostragem. Isto provavelmente esteve relacionado 

com a presença de elementos tóxicos ou poluentes nos sedim~ntos, os quais se 

desprenderam sob determinadas condições laboratoriais e afetaram de alguma forma 

os organismos da coluna de água. Os últimos reservatórios apresentaram, em geral, 

de média a baixa toxiciclade. Em algumas períodos de coleta não verificou-se 

toxicidade no reservatório de Três Trmãos. 

Os reservatórios de Nova Avanhandava e Três Irmãos foram, na maioria dos 

meses, caracterizados por apresentarem baixa toxicidade ou ausência de toxicidade, 

principalmente nos meses ele maio e julho de 2000. Os sedimentos de tais 

reservatórios são predominantemente arenosos (e recentes), provavelmente ligados a 

, pequenas quantidades de poluentes, o que pode estar relacionado à fraca 

disponibi lidade de substâncias tóxicas nos bioensaios, com pequenas porcentagens 

de mortalidade. No entanto, em relação aos metais biodisponíveis, as concentrações 

de cádmio, cromo e chumbo foram elevadas nestes reservatórios, sendo os dois 

primeiros metais encontrados principalmente em maio e julho de 2000 e o cromo em 

maio de 2000, os quais, porém, não foram suficientes para acarretar a mortalidade 

elos organismos teste e demonstrar um potencial tóxico nestes ambientes. 

Além da variação espacial, verificou-se modificação no grau de toxicidade 

das amostras ambientais em relação ao gradiente temporal. Os valores de toxicidade 

mais elevados ocprreram no mês de outubro de 1999 em todo o sistema e julho de 

2000, principalmente nos rios e primeiros pontos amestrados nos reservatórios, 

sendo o mês de maio de 2000 caracterizado pelas menores porcentagens de 

mortalidade, com ausência de alta toxicidade. 

De acordo com SPRAGUE ( 1985), vários são os fa tores que influenciam a 

toxicidade dos compostos orgânicos e inorgânicos. A dureza, quanto menor, torna os 

compostos químicos inorgânicos mais tóxicos. Em geral, com o aumento da dureza, 

tem sido observado uma diminuição da toxicidade para várias espécies em relação ao 

cádmio, cobalto, cobre, zinco e misturas de elementos traço. Nestas condições ainda 

tem sido observada a diminuição na concentração de chumbo e zinco em tecidos de 

petxes. 
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Segundo MA YER (1994), o pH tem maror influencia na toxicidade da 

maioria dos compostos químicos do que o parâmetro dureza. Este autor enfatiza que 

os compostos químicos não dissociados são menos tóxicos do que as tbrmas iônicas 

livres. Em pH ácido a dissociação é tàvorecida, aumentando a toxicidade 

principalmente em relação aos metais. Em condições de pH e dureza baixos, ocorTe o 

aumento da permeabilidade da membrana celular, principalmente em relação aos 

metais. 

A temperatura e o oxigênio dissolvido são tàtores que também interferem na 

toxicidade. Em condições de elevada temperatura o processo metabólico dos 

organismos é acelerado, ocorrendo maior adsorsão das substâncias presentes na água 

(MAYER 1994). Quanto ao oxigênio, este interfere no ciclo dos nutrientes e metais, 

variando entre os diferentes elementos. 

Em outubro de 2000 as condições de alta toxicidade obtidas nos bioensaios 

do rio Piracicaba até Promissão jusante, em decorrência das elevadas porcentagens 

de mortalidade, indicaram cond ições preocupantes em relação as possíveis 

substâncias acumuladas em tal compartimento, as quais podem eventualmente 

prejudicar as espécies presentes na coluna de água do próprio ambiente. 

Concentrações elevadas de metais biodisponíveis foram encontradas nos sedimentos, 

principalmente em relação ao cobalto. As elevadas mortalidade nos bioensa ios 

corTespondentes aos rios e três primeiros reservatórios da cascata podem estar 

relacionadas com a presença de outros compostos tóxicos no sedimento não 

ava I iaclos no presente estudo. 

Ana li sando-se as características f'í sicas e químicas da água no início e término 

destes bioensaios, verificou-se uma tendência geral a diminuição do pH e da dureza, 

sugerindo o aumento da toxicidade nos bioensaios ao longo dos dias. O aumento da 

condutividade no decorrer elos bioensaios confirmou a presença de substância na 

água provenientes dos sedimentos. Nos pontos correspondentes a Nova 

Avanhandava e Três Irmãos verificou-se baixa toxicidacle, e valores de pH e dureza 

elevados em relação aos primeiros pontos, indicando uma melhoria das condições 

tóxicas no sentido do reservatório ele Barra Bonita a Três Irmãos. 

Pode-se veriticar ainda no mês de outubro de 1999, o efei to da construção de 

reservatórios em cascata no rio Tietê, ou seja, a melhoria das condições tóxicas de 
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um reservatório em relação ao anterior. No reservatório de Promissão Uusante), 

apesar de ter sido verificado 100% ele mortaliclacle, provavelmente não correspondeu 

as condições que rea lmente ocorTem no ambiente, uma vez que foi observada a 

presença de bivalves deteriorados nos sedimentos. Provavelmente o excesso de 

matéria orgânica contribuiu para a mortalidade dos organismos teste. 

No mês de fevereiro de 2000, ao contrário dos demais meses, a condutividacle 

tendeu a diminuir a partir do reservatório de Bariri, demonstrando que em um 

pnmerro momento ocorreu a ressuspensão e tais substâncias não tenderam a 

permanecer na coluna ele água, mas provavelmente retornaram ao sedimento, 

interferindo com menor intensidade na sobrevivência dos organismos. De fàto, as 

porcentagens de mortalidade foram inferiores a outubro de 2000 no sistema todo e 

inferiores a julho de 2000 nos primeiros pontos, do rio Piracicaba até o rio Bauru, os 

quais ainda permaneceram classificados como sendo de alta toxicidade. Nestes 

bioensaios, ocorreu uma diminuição dos valores de pH e dureza em relação as 

medidas iniciais, contribuindo para a toxicidacle elos compostos quinucos. 

Neste período, não foi evidenciado o efeito da construção de reservatórios em 

série, embora os dois últimos pontos tenham sido classiftcaclos como sendo de ba ixa 

toxicidade. A irregularidade nas porcentagens fo i observada nos bioensaios talvez 

pelo fato dos sedimentos terem sofrido alterações com a chuva, ora revolvendo e 

lavando os elementos químicos elos sedimentos, ora deposita ndo poluentes, o que 

levou a coletar um material bastante heterogêneo neste período. /\s chuvas também 

podem ter contribuído para a entrada de cargas tóxicas nos reservatórios 

isoladamente, afetando a quantidade de substâncias químicas disponíveis nos 

sedimentos 

No mês de maio de 2000 não verificou-se alta toxicidade no sistema Tietê, 

com exceção do rio Bauru, onde registrou-se I 00% de mortalidade. Este rio, em 

relação as amostras de água e sedimento, bem como em relação aos bioensaios de 

toxicidade, apresentou ca racteríst icas de ambiente altamente impactado, podendo 

estar intluenciando o reservatório el e Bariri. No entanto, no reservatório de Bariri não 

verificaram-se altos va lores de mortalidade, com classificação de média a baixa 

toxicidacle (com exceção elo mês ele outubro/00), provavelmente em decorrência da 
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elevada vazão e baixo tempo de retenção da água (aproximadamente 17 dias), nâo 

permitindo o acúmulo de poluentes no sedimento. 

Em geral, em maio de 2000 foram registradas as menores porcentagens de 

mortalidade nos diferentes pontos de amostragem, embora tenha sido observado o 

mesmo padrão em relação a toxicidade no sentido do primeiro ao último reservatório, 

ou seja, maior mortalidade nos primeiros pontos de coleta elo sistema Tietê, com 

tendência a diminuição da mo1ialidade nos últimos reservatórios. No entanto, não foi 

evidenciado o "efeito cascata", o que indica não só o impacto dos tributários, mas 

também o mal uso dos recursos naturais na área de entorno de cada reservatório. 

As características das águas monitoradas durante o período dos bioensaios em 

maio de 2000 demonstram uma leve tendência a diminuição do pH, nos rios e pontos 

a montante das barragens, porém com valores menos ácidos se comparados aos de 

julho de 2000, além da tendência a diminuição do parâmetro dureza, o que favorece a 

toxicidade. A jusante, em geral, houve um aumento destes valores. A condutividade 

apresentou-se mais elevada ao final elos bioensaios em todos os pontos, evidenciando 

a ressuspensão ele substâncias para a coluna de água. Embora nesta época tenham 

sido obtidas as menores porcentagens de mortalidade, os valores ele condutividade 

demonstraram estar ocorrendo a liberação de substâncias do sedimento para o 

compartimento água. 

Já em julho ele 2000, as análises químicas dos sedimentos demonstraram que 

cobalto, cobre, zinco, chumbo e manganês estavam em concentrações biodisponíveis 

mais elevadas em relação aos demais meses. Neste período, em decorrência da 

menor vazão, os sedimentos tendem a acumular mais substâncias tóxicas, as quais 

podem ter sido liberadas para a água durante os bioensaios, resultando na 

mortalidade dos organismos teste através da perturbação do fu ncionamento normal 

dos órgãos vitais. Em julho el e 2000, verificou-se 100% ele mortalidade nos pontos 

correspondentes ao rio Tietê e aos reservatórios de Barra Bonita (montante) e Bariri 

(montante). 

Em relação ao monitoramento das características ft sicas e químicas da água 

elos bioensaios no mês de julho de 2000, verificou-se uma tendência a diminuição 

nos va lores de pH, o qual manteve-se levemente ácido, do rio Pi racicaba até o rio 

Bauru, pontos que apresentaram a maior porcentagem de mo1ialidade provavelmente 
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em decorrência de toxicidade dos elementos químicos. Ao contrário, nos demais 

pontos a tendência foi o aumento do pH, registrando-se baixas porcentagens de 

mortalidade, as quais estiveram próximas aos valores obtidos em maio de 2000. Em 

todos os pontos foi verificada uma diminuição dos valores de dureza e um aumento 

nos valores de condutividacle, o que confirma a liberação ele substâncias para a 

coluna de água. É importante destacar que os pontos correspondentes ao reservatório 

de Promissão (jusante) em direção ao de Três Irmãos (jusante) geralmente 

apresentaram condições satisfatórias em relação a toxicidade neste período de coleta. 

Os resultados obtidos nos bioensaios com amostras de sedimento demonstram 

a importância destes na ava liação da toxicidade dos ecossistemas aquáticos, pois 

embora algumas espécies não apresentem relação direta com os sedimentos, muitos 

dos materiais são disponibilizados à coluna d'água por meio de processos fí sicos, 

químicos e biológicos que oconem na interface água/sedimento. Neste sentido, a 

espécie Danio rerio, considerando-se este e outros estudos de ava liação ambiental, 

tem sido considerada um organismo-teste e bom indicador da qualidade do 

sedimento, principalmente quando são utili zadas larvas da espécie. TONISS L ( 1999), 

por exemplo, aval iando a toxiciclacle elo sedimento do reservatório de Salto Grande 

(Americana -SP) com a espécie ele peixe Danio rerio, verificou que em bioensaios 

agudos com sedimento (com peixes adultos) não foi verificada mortalidade em 

nenhuma época de coleta. Já durante uma única avaliação crônica com larvas do 

mesmo peixe, tal autor obteve desde indícios de toxicidade até a constatação ele 

pontos extremamente tóxicos. Tal fato foi atribuído as maiores condições de 

adaptação dos organismos adultos em relação aos elementos tóxicos e a maior 

sensibilidade das larvas a estes elementos que são liberados durante a fase de teste. O 

autor também verificou que os pontos que apresentaram toxicidacle foram os 

primeiros do sistema, que recebem toda a carga proveniente de indústrias e esgotos 

ela região. 

Outras espécies também têm sido uti lizadas na avaliação do sedimento, como 

aquelas submetidas aos estudos ecotoxicológicos por MELETTl ( 1997). O autor, 

ava liando a toxicidade dos sedimentos de diferentes locais el a bacia do rio Piracicaba, 

veri ficou que tanto para as espécies ele peixes na fase adulta (Cheirodon slenodon e 

Hyphessolnycon b{fasciatus) como para espécies na fase larva! (Prochi/odus scr~fa), 
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as amostras de sedimento do ponto con·espondente a Sumaré apresentaram alta 

toxicidade. Este mesmo autor veritlcou que diferentes espécies foram sensíveis a 

diferentes amostras ele sedimento. 

Portanto, uma vez que os sedimentos realmente liberam substâncias tóxicas 

para a coluna ele água, torna-se clara a importância ela avaliação da toxiciclade elos 

sedimentos também com organismos aquáticos, principalmente com peixes, que são 

animais de topo de cadeia alimentar. 

Os resultados ele mot1alidade discutidos anteriormente referem-se a 

classificação proposta por NfELETTI ( 1997). As tàixas de mortalidade entre 3 I% e 

I 00% (média e alta toxicidade) apresentaram correlação significativa em comparação 

com a aná lise estatí stica do Qui-Quadrado. Isto revela uma situação realmente 

preocupante em sistemas ambientais, uma vez que indica condições não sati stàtórias 

à sobrevivência e desenvolvi mente dos organismos aquáticos. Este fato foi 

evidenciado pela diferença signitlcativa dos números de organismos mortos em 

relação ao lote controle na análise estatística 

Dos organismos que sobreviveram a exposição crônica em número igual ou 

superior a cinco, foi veri fícado, pela análise estatística Mann-Withney, a diferença de 

peso e comprimento em relação ao lote controle para a ava liação do efeito crônico 

em relação ao crescimento. Do rio Piracicaba até o ponto correspondente ao rio 

Bauru, em outubro de 1999, e de Piracicaba até o rio Bauru em julho, as 

porcentagens de mortalidade variaram ele 90% a 100%, não restando quantidade de 

organismos sutlcientes para aplicação da análi se estatística. 

Em fevereiro de 2000, diferenças significativas do parâmetro comprimento 

total em relação ao lote controle ocorreram desde o rio Piracicaba até o reservatório 

de lbitinga Uusante), com exceção do reservatório de Bariri Uusante). Em maio de 

2000, esta diferença ocorreu para os mesmos pontos, incluindo o reservatório ele 

Bariri Uusante), com exceção da estação local izada a montante deste sistema e no rio 

Bauru. Nos dois períodos que apresentí'lram as menores porcentí'lgens de mortal idade, 

fo ram verificadas alteração significat ivas em relação ao lote controle quanto ao peso 

e comprimento dos organismos, tanto nas amostras provenientes dos rios como nas 

amostras elos primeiros reservatórios. Tal situação indica que apesí'lr da toxicidacle 

não cé'lusí'lr condições ex tremas nos organismos (como morté'lliclade), não houve 



157 

condições satisfatórias ao crescimento e desenvolvimento dos organismos, incluindo

se o ganho de biomassa, apresentando, po1tanto, efeito crônico sobre os mesmos. 

RJCE el. a/. (2000), por meio de um estudo da interação entre presas 

contaminadas e predadores, verificou efeitos crônicos em peixes em relação ao 

crescimento. Neste experimento, presas (poliquetos) permaneceram expostas durante 

28 dias em amostras de sedimentos contaminados e, posteriormente, fornecidas como 

alimento para uma determinada espécie de peixe marinho l!)lglish sola, por lO a 12 

dias. Após o período experimental, os peixes foram medidos e pesados. Os resultados 

demonstraram que de oito grupos de peixes alimentados com organismos 

contam.inados, apenas três apresentaram redução do crescimento estatisticamente 

sig nificati vo em relação ao grupo controle. A perda de peso foi de aproximadamente 

J ,5% ao dia. Os autores concluíram que os sedimentos, apesar de não serem tóxicos 

aos invertebrados, podem causar deitas adversos em níveis tráficos superiores, no 

caso, prejuízo ao desenvolvimento dos peixes. 

De acordo com SPLllD & TORSLOV (1994) , a inibição de diferentes 

substâncias tóxicas nos organismos biológicos depende do tipo de substância e 

concentração da mesma. Estes mesmos autores, avaliando o crescimento de bactérias 

elo gênero Pseudomo11as fluorescells, expostas a diferentes ní veis de PCP 

(pentaclorotenoJ) e anilina, veritlcaram, através de modelo estatístico, uma redução 

de 46% no crescimento dos organismos expostos a ani lina e 39% em níveis 

combinados elos elementos. Esta diferença pode indica r a sensibilidade diferenciada 

do organismo teste a dite rentes substâncias. 

Além da ava liação da mortalidade e de e ~eitos sub-letai s, interferindo no 

crescimento e reprodução elas espécies, estudos histológicos representam outro 

parâmetro que pode ser considerado nos bioensaios de toxicidade durante a 

exposição crôni ca. Segundo EW ALD (1995), os danos hi stológicos são preced idos 

por respostas bioquímicas e fi siológ icas, e quando detectados em organ.i smos 

expostos a tai s testes ou bioensa ios, os eteitos adversos são inquestionáveis. 
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6.3.2. AvalhtÇlio histo/ógica como instmmento de análise dos estudos 

ecotoxico/ógicos 

A avaliação histológica efetuada no presente estudo correspondeu a análise 

das brânquias, procurando-se verificar os possíveis danos causados pela exposição do 

organismo a amostra ambiental, evidenciando-se as alterações subsequentes, como 

m01talidade, nos bioensaios crônicos-parcial. 

As brânquias apresentam uma grande área superficial através da qual as 

trocas gasosas entre o sangue e o meio externo oconem (NEWSTEAD, 1987). Além 

da fi.mção respiratória, este órgão desempenha outras fi.mções vitais como a 

osmorregulação e a excreção (MAL LA T, 1985). O contato direto deste órgão com os 

corpos de água fàci li ta a interação com substâncias tóxicas presentes, sendo este 

órgão um alvo primário para a toxiciclade. Na presença de íons metálicos pode 

ocorrer o processo de adsorsão destes através dos sítios de ligações iônicas presentes 

nestes tecidos, desencadeando efeitos tóxicos aos organismos (HOLLTS & PLA '{LE, 

1997). Em decorrência deste órgão não ser protegido como a pele ou a boca, sua 

sensibilidade é maior (POLECSlC &t-.11TROV1C-TUTUNDZIC, 1994). 

As brânquias são constituídas por basicamente três tipos de células, as 

pavimentosas ou respiratórias, as cé lulas cloreto (responsáveis pelas trocas iônicas) e 

as células mucosas (cuja função é a produção de muco, visando a proteção dos 

tecidos branquiais). Estes diferentes tipos de células especiali zadas permanecem 

unidas pelas células juncionais. A membrana plasmática das células são compostas 

por uma bicamada lipídica, com a parte hidrofóbica orientada para o centro desta 

camada dupla . Esta região representa um sítio de ligação para metais em potencial. 

As proteínas de membrana que estão envolvidas no transporte iônico e outras 

atividades metabólicas, também representam sítios de ligação para os metais 

(NEWMAN & JAGOE, 1994). 

As brânquias dos peixes são compostas pela lamela primária (filamento 

branquial), a qual sustenta duas fileiras de !ameias secundárias. A fina camada de 

epitélio que recobre as !ameias secundárias representa o maior sítio para as trocas 

gasosas. As células cloreto, responsáveis pelas trocas iônicas, geralmente 

concentram-se na lamela primária, mas se di stribuem pelas lamelas secundárias em 

condições de baixas concentrações iônicas ou quando expostos a metais. Estas 
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células normalmente transpoliam Na I ) cr e Ca +, mas também podem acumular 

metais tóxicos. 

A avaliação da morfologia branquial de larvas expostas por um período 

crônico ao sedimento de diferentes pontos do sistema Tietê revelou alterações não 

tão bruscas para a maioria do sistema, indicando, entretanto, indícios de uma 

toxicidade potencial nestes ambientes. 

As proliferações excessivas de células foram verificadas ao longo dos pontos, 

com exceção das amostras provenientes do reservatório de Nova Avanhandava 

(montante e jusante), além do reservatório de Três Irmãos (montante e jusante). Tal 

alteração indica uma resposta mecânica a presença de determinados poluentes, no 

sentido de impedir o contato com o órgão interno. Nesta tentativa, o espaço entre as 

!ameias secundárias, por onde ocorrem as trocas gasosas, torna-se muito reduzido, 

podendo ocorrer a asfi xia do peixe. 

Em comparação com a morfologia branquial dos organismos cont role, 

verificou-se a proliferação de células culminando na junção el e duas !ameias 

secundárias nos pontos correspondentes aos rios Piracicaba e Tietê, reservatóri o de 

Barra Bonita (montante e jusante) e reservatório ele Promissão Uusante). Dentre as 

alterações detectadas, a fusão lamelar foi a mais grave. Segundo PERNA-MARTINS 

( 1997), em condições desfavoráveis pode ocorrer o rearranjo elo epitélio branquial, 

desencadeando al terações morfo-fimcionais. Uma alteração comum é o aumento da 

espessura da barreira água-sangue, cli fícultando a difusão do oxigênio. 

Uma vez que foi detectada a presença ele melais biocl isponíveis nos 

sedimentos elas diferentes épocas ele amostragem, além ela presença elos mesmos 

meta is nas águas elos bioensaios ele maio e julho de 2000, pode-se supor que no mês 

ele fevereiro de 2000 tal situação não tenha sido muito diferente e a presença destes 

elementos tenha desencadeado as alterações morfológicas. 

De acordo com SORENSEN ( 199 1 ), a exposição ele J<undmJc:ulus heteroditus 

a 50 ppm de cádmio em 48horas, provocou algumas alterações no epitélio branqu ial, 

tai s como hiperplasia (proli feração el e células), aumento ela ati vidade elas células 

mucosas e hipertrofia (aumento do volume elas células). Em relação ao cobre, uma 

concentração ele 64 ppb, durante 48 horas, acarretou a junção ele lamelas branquias 

em Salmo gairdneri (BTLlNKS & JONAS, 1973). 
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RIGOLiM-SÁ (1998), avaliando a toxicidade do herbicida "Roundup" e do 

acaricida "Omite" nas fases iniciais da ontogenia do bagre (Rhamdia hilarii), 

veriticou a proliferação celular (hiperplasia) na brânquia dos animais expostos as 

diferentes concentrações testadas. Nas maiores concentrações de ''Rounclap", a 

autora verificou a completa alteração dos tecidos interlamelares, com a completa 

junção das mesmas. Outras alterações como a dilatação ele vasos sangüíneos, 

aneurisma e necrose celular foram verificadas. 

Segundo KARLSSON-NORRGREN et. a/. ( 1985), a concentração de metais 

pesados têm aumentado consideravelmente nos corpos de água em diversos países 

em decorrência das atividades antropogênicas. Estes autores, avaliando a exposição 

de Danio rerio e Salmo gairdnei a diferentes concentrações de cádmio por seis 

semanas e quatro semanas, respectivamente, verificaram que na concentração a partir 

de lOpg/L foi detectado um aumento do volume das !ameias secundárias em Danio 

reriu, havendo o preenchimento do espaço interlamelar, resultando na diminuição da 

capacidade ele di fusão . Em Rainbow trout, as mesmas alterações foram ver i ticaclas 

em apenas 4 semanas de experimento. 

KARLSSON-NORRGREN & RUNN ( 1985), avaliando a dinâmica do 

cádmio em femeas adultas de Danio rerio, verificaram que dentro de um período de 

24 horas este elemento já havia sido incorporado pelas brânquias, pele e parte 

anterior do trato digestivo em I O~tg Cd/L. Em um período de 7 dias, 65% do cádmio 

havia sido incorporado pelas brânquias. Portanto, este órgão está sujeito a toxicidacle 

por metais. 

Nas amostras provenientes do reservatório de Bariri (montante), além ela 

desorganização branquial houve uma proliferação excesstva de células mucosas, 

provavelmente em decorrência da elevada quantidade de íons presentes na água dos 

bioensaios. As células mucosas caracterizam-se pela presença de grânulos de 

secreções grandes, que ocupam a maior parte do citoplasma. Quando estes grânulos 

são secretados, originam uma camada de muco que auxilia nos processos de defesa 

contra agentes patogênicos e na regulação osmótica e iônica (ANDRADE, 1999). 

Este autor atenta para o tàto de que as células mucosas presentes no epitélio 

branquial podem variar em função da composição iônica do meio aquático, o que foi 

verificado em duas espécies de peixes submet idos a água deionizada e água dura. 



•l 

161 

E sabido que o chumbo desencadeia injúrias nos tecidos branquiais, em 

decorrência do excesso de muco produzido sobre as brânquias. Os peixes podem ser 

asfixiados pelo excesso de muco, o qual também passa a ser produzido na presença 

de Zn, Fe, Mn, Cd, Cu, Co, Hg, Au, Ni, AI e Ag. A asfixia e morte podem ser 

resultados ela tormação de mucos coagulados induzidos por metais ligados as 

brânquias (National Academy of Sciences, 1972 apud SORENSEN, 1991). 

Segundo PERR Y (1997), as respostas adaptativas às variações na 

concentração iônica do meio aquático envolvem um componente morfológico 

relacionado as células das brânquias envolvidas na regulação iônica, as células 

cloreto. As águas pobres em íons provocam a proliferação destas células, que 

aumenta a barreira água-sangue, podendo provocar uma disfunção respiratória. As 

brânquias dos organismos teste avaliadas no presente trabalho não apresentaram-se 

alteradas quanto a este tipo de célula, as quai s, muitas vezes, não foram detectadas. 

Tal fato pode estar relacionado com a elevada quantidade de íons presentes na água 

dos bioensaios correspondentes a fevereiro de 2000. 

Através de uma revisão reali zada por lvfALLATT ( 1985), sobre as principais 

mudanças estruturais induzidas por substâncias tóxicas e outros químicos irritantes 

na estrutura branquial de peixes, foi verificado que as lesões mais comuns são a 

necrose, hi perplasia, hipertrofia e ruptura do tecido branquial, fusão lamelar, 

hipersecreção e proliferação de célula mucosa, mudanças nas células cloreto e 

vascularização. 

De acordo com a classiticação proposta por POLEKSIC & MITROVIC

TUTUNDZlC (1994), para as alterações branquiais existem três estágios nos quais 

há um agravamento progressivo das lesões. O primeiro estagio trata-se de danos que 

podem ser reversíveis em condições satisfatórias aos orga nismos. Caso as condições 

desfavorávei s permaneçam, as lesões at ingem o segundo estágio. Neste, as lesões são 

mais graves e mais dificeis de se reverterem. Em caso de uma exposição crônica, 

atinge-se o terceiro estágio, no qua l a restauração da estrutura branquial é 

irreversível, sendo as fimções vitais das brânquias comprometidas, levando 

provavelmente a morte dos organismos (TABELA 56) 
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TABELA 56: Principais alterações brnnquiais e estágio da lesão correspondente. 
LESÕES BRANQUIAIS ESTÁGIO 
a) Hipcrtdfia c Llipcrplasia do tecido hranquial 
Hipertrofia do epitélio respiratório 
Desprendimento das células do epitélio 
Infiltração de leucócitos no epitélio branquial 
Adclgmncnto do epitélio 
Ruptura c desprendi mento do epi télio branguial H 
Hi perplasia das células epitelinis 
Hiperplasia nn bnse das lnmelns secund1rins 
Hiperplnsins irregulares nns célulns epitelirus 
Fusão no ápice dns lnmelas secundárias 
Adensamento tecidual em decorrência da proliferação celular 11 
Fusão de vúrias lamelns secundárias 
Dimimlição no tamanho ch1s !ameias secundárias 
Fusão completa de todas as la melas secunru'!rias 11 
h) Mudanças nas células mucosas c cloreto 
Hipertrofia e hiperplasia das células mucosas 
Esvaziamento ou desprendimento das células mucosas 
Hipertrofia e lúperplasia das células cloreto l 
Presença de células cloreto nas la melas secund'Írias 
c) Mud anças nos vnsos sangüíneos 
Espessamento dos vasos sangüíneos 
Hemorragias com a mptura dos tecidos IJ 
d) Parasitas nas brânquias 
c) Est<ígio terminal 
Fibrosc lli 
Necrose 111 
I - lesão de primeiro estúgio; 11 - lcS<Io de seg11ndo estúgio; III- lesão de terceiro cst;\gio 

No presente estudo, as lesões observadas foram de pnme1ro estágio, 

pr incipalmente a proli feração celular, sendo que os organismos expostos as amostras 

dos rios Piracicaba e Tietê, reservatório ele Barra Bonita (montante e jusante) e de 

Promissão, apresentaram junção das lamelas secundárias, a qua l já é considerada 

lesão ele segundo estágio. Provavelmente, nestes pontos, a bioclisponi bi lidade de 

substâncias tóxicas deve ter sido elevada, demonstrando o potencial tóxico que os 

sedimentos representam para os organ ismos no ambiente natura l. No entanto, o fato 

dos organ ismos apresentarem alguma desorganização de primeiro grau, indica que as 

condições elo meio não são satisfatórias ao desenvolvimento, reprodução e 

sobrevivência. 

Portanto, verifica-se, por meio de outra abordagem ele estudo, a degradação 

ambiental no início do sistema Tietê, provavelmente em decorrência elos despejos 

industriais e domésticos provenientes dos !,Tfandes centros ao redor deste sistema 

aquático. A melhoria da qualidade dos sedimentos também pode ser destacada 
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quanto as substância tóxicas em decorrência das poucas alterações morfológicas 

obtidas em exposição crônica nos últimos reservatórios elos sistemas. Talvez em um 

maior período de exposição fossem obtidas alterações de terceiro grau, 

principalmente nos pontos mais críticos. 

Ainda é importante destacar que tais alterações que ocorreram em apenas sete 

dias de exposição, poderiam não ter oconiclo com indivíduos adultos. A fase larva!, 

por ser mais sensível e apresentar poucos mecanismos de defesa e adaptação, são 

mais afetadas pelos poluentes presentes em ambientes naturais e em testes que 

simulam as condições ambientais, ou seja, representam melhor as condições 

ambientais. 

6. 3.3. Análises limnológicas das águas extraídas dos bioenmimi com amostms de 

sedimento: uma lll'aliaçfio da interaçfio água/sedimento e seus efeitos aos 

orga 11 ism os-teste. 

As análises limnológicas realizadas com a água extraída ao final elos 

experimentos (com duração de sete dias) nos meses ele maio e julho de 2000, 

demonstraram o papel dos sedimentos na liberação de materiais à coluna d'água, 

podendo-se estimar os efeitos reais dos poluentes, a patiir do sedimento, aos 

organismos aquáticos. No presente estudo, foram verificados elevados va lores das 

diferentes fo rmas fosfataclas e nitrogenadas, além dos metais, os quais estavam em 

concentrações mais elevadas em comparação com as amostras de água do próprio 

ambiente natural , o que vem a confirmar que os sedimentos realmente podem liberar 

poluentes, e que estes foram os responsáveis pela morte dos organismos nos 

bioensaios. 

Em geral , a concentração dos nutrientes esteve mais elevada nas águas dos 

bioensaios, com algumas variações em alguns parâmetros. Para nitrato, por exemplo, 

as concentrações dos bioensaios foram menores em comparação a do ambiente, para 

todos os pontos ele coleta no mês de maio e julho ele 2000, com exceção de poucos 

pontos. Para nitrogênio orgânico total verificou-se maior diferença no reservatótio 

de Barra Bonita (montante) no mês de julho/00, sendo a água analisada do bioensaio 

14 vezes mais elevada (0, 79mg/L na água ela represa e 11 ,17 mg/L no bioensaio ). A 
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concentração de nitrito na água dos bioensaios foi 54 vezes (1 45,87 ~tg/L) ma1s 

elevada em relação a água coletada no reservatório (2, 74 ~tg/L) de Promissão 

(montante) em maio de 2000 e a concentração do íon amônia foi 192 vezes (1791 ,4 

pg/L) mais elevado no bioensaio do que na amostra de água (9,30 ~1g/L) coletada no 

reservatório de Bariri Montante no mês de julho de 2000. 

Entre as formas de fósforo, verificou-se no reservatório de Promissão 

Gusante) as maiores diferenças na concentração para fósforo total (8,9 - água do 

reservatório e 195,52 ~1g/L - água do bioensa io) e fosfato total di sso lvido (I ,45 -

água do reservatório e 1 30,4 ~tg/L - água do bioensaio) no mês de julho de 2000. No 

reservatório de Nova Avanhandava Gusante) verificou-se uma concentração de 

fosfato inorgânico 120 vezes mais elevada no bioensa io em relação a concentração 

quantificada neste reservatório no mês de julho de 2000. 

Quanto a análise dos metais na água dos bioensaios, também foram 

detectados valores extremamente elevados quando comparados aos va lores 

quantificados nas águas de cada reservatório . As concentrações ele cádmio, cromo, 

magnésio e zinco foram mais elevadas nos bioensaios toxico lóg icos referentes ao 

mês de maio de 2000, ao longo de todo o sistema. A concentração de cádmio foi 

aprox imadamente li ,5 vezes maior no final do experime nto para as amostras do 

reservatório de lbitinga Gusante). Em julho el e 2000, a concentração de zinco, em 

todo o sistema, e de cromo, no início do sistema Tietê, foram os únicos elementos a 

apresentarem maiores di screpâncias em relação a água do sistema (FTGURA 96) 
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FIGURA 96: Comparação entre as concentrações de metais obtidas nas 
águas dos reservatótios do sistema T ietê e na água proveniente dos bioensaios 
com sedimentos. 
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FIGURA 96: Comparação entre as concentrações de metai s obtidas nas 

águas elos reservatórios do sistema Tietê e na água proveniente elos bioensaios 

com sedimentos. 
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FIGURA 96: Comparação entre as concentrações de metais obtidas nas 
águas dos reservatórios do sistema Tietê e na água proveniente dos biocnsaios 
com sedimentos. 

Apesar das maiores concentrações de metais nas águas dos bioensaios terem 

sido ver i fica das em maio de 2000, este foi o mês que em que ver i ficou-se a menor 

porcentagem de mo11alidade de todos os períodos amostrados. Talvez o efeito 

combinado destes elementos na coluna de água diminuam o efeito tóxico sobre os 

organismos, fenômeno conhecido por antagonismo. Segundo ZAGATTO (1999), o 

antagonismo é o fenômeno no qual a toxiciclade de uma mistura de agentes químicos 

é menor do que seria esperado pela simples soma da toxicidade dos agentes químicos 
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individuais presentes na mistura. Deve-se avaliar ainda que estas análises foram 

feitas apenas com a água extraída ao final dos bioensaios, o que torna dificil a 

afirmação de que tais elementos estiveram disponíveis em concentrações tão 

elevadas durante os sete dias de duração. 

Por outro lado, deve-se considerar que a simples avaliação elo percentual ele 

mortalidade pode não ser uma forma tão efetiva elo estudos, pois tais elementos 

poderiam ter tido algum outro efeito sub-letal aos organismos, não culminando, 

necessariamente, em mortalidade devido ao pequeno período ele exposição. Neste 

sentido, outros efeitos poderiam estar ocorrendo, como por exemplo, interferência no 

desenvolvimento e alterações fisiológicas, bioquímicas e histológicas, as quais 

dificultam a sobrevivência dos organismos. 

No mês de julho de 2000, apesar das baixas concentrações de elementos na 

água em relação a maio/00, foi verificada uma maior porcentagem de mortalidade em 

relação aos primeiros pontos de coleta, o que pode estar relacionado com a liberação 

de outros tipos ele poluentes não avaliados no presente trabalho. EYSTNK ( 1990), por 

exemplo, analisando os resultados obtidos da CETESB através do desenvolvimento 

de um projeto para a avaliação do mercúrio nos diferentes corpos de água do Estado 

de São Paulo, em 1986, verificou a presença deste elemento nas águas e nos 

sedimentos dos rios Piracicaba e Tietê, além deste ter sido detectado no corpo central 

e à jusante elo reservatório de Barra Bonita. 

Outra hipótese para explicar as maiores porcentagens de mortalidade em 

melhores condições das águas elos bioensaios é o fenômeno do sinerg ismo, no qual a 

toxicidade de uma mistura de agentes químicos é maior do que seria esperado pela 

simples soma dos agentes químicos individuais presentes na mistura (ZAGATTO, 

1999). 

Vários trabalhos realizados desde a década de 70 têm se preocupado com a 

questão elos sedimentos como uma fonte de poluição dentro dos corpos de água. De 

acordo com RYDlNG & FORSBERG (1976), os sedimentos são responsáveis por 

parte elos nutrientes que circulam no ecossistema aquático. O autor, ao avaliar 

experimentalmente a liberação do fõsforo e nitrogênio em amostras de sedimentos ele 

três lagos, em condições naturais aeróbias e em condições laboratoriai s anaeróbias, 

verificou uma liberação ele fósforo 9 vezes superior no lago Glan ingen; 66,6 vezes 
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matar no lago Ramsjon e 28,57 vezes maJOr no lago Ryssbysjon. Estes autores 

enfat izam que a poluição por fósforo nestes lagos podem ser considerados 

significativos quando comparados às cargas externas. 

Os dados limnológicos obtidos para o Médio e Baixo Tietê demonstraram, em 

geral, um melhoria da qualidade da água ao longo da cascata nos diferentes períodos 

de amostragem, sendo que os rios Piracicaba, Tietê e Bau111, além dos reservatórios 

de Barra Bonita e Bariri, foram os locais com maior degradação da água, 

verificando-se a influência direta das atividades desenvolvidas nos grandes centros 

industriali zados e urbanizados (fonte pontual por meio de efluentes industriais e 

domésticos), principalmente na região da Grande São Paulo (com efeito no rio Tietê) 

e em Campinas/ Americana/Piracicaba (com efeito no rio Piracicaba), os quais 

representam os dois principais rios formadores dos reservatórios dispostos em 

cascata no rio Tietê, além elo município de Bauru (efeito no rio Bauru e na represa ele 

Bariri) e das atividades agropastoris desenvolvidas na bacia (fonte difusa). Por outro 

lado, os reservató rios ele Nova Avanhandava e Três Irmãos apresentaram melhor 

qualidade da água em relação aos demais sistemas amostrados, o que está associado 

a sua construção mais recen te e a distância dos grandes centros poluidores, além da 

retenção de material pelos reservatórios anteriores. 
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7. CONCLUSÕES: 

I) Os resultados do índice de estado trófico demonstram que a partir do 

reservatório de Promissão as águas podem ser consideradas oligotróficas, 

independente do período de coleta, o que vem a confirmar a melhoria da qualidade 

da água ao longo da seqüência de reservatórios. 

2) O impacto gerado pelas atividades desenvolvidas na área de entorno, bem 

como pelos t1ibutários, pode ser verificado pelas irregularidades nos va lores dos 

diferentes parâmetros químicos analisados na água nos reservatórios do sistema 

Tietê, como é o caso do cádmio, cujas concentrações tendem a aumentar nos últimos 

reservatórios, principalmente em outubro de 1999, contribuindo para a maior 

toxicidade do sistema em relação aos demais metais, uma vez que apresentou valores 

acima do limite estabelecido pelo CONAMA 20 papara corpos de água classe 2. 

3) A composição granulométrica dos sedimentos foi diferenciada nos 

reservatórios, o que provavelmente interferiu na retenção de poluentes e, 

consequentemente, na toxicidade dos mesmos. No início do sistema, a maior 

contribuição de argila c silte (os quais apresentam a maior capacidade de reter 

poluentes) esteve relacionada com as maiores porcentagens de morta lidade nos 

bioensaios de toxicidade crônica-parcial. Verifícou-se, ainda, que a maior 

contribuição da fl·ação orgânica do sed imento ocorreu nos primeiros reservatórios, o 

que está relacionado não apenas ao aporte de material (autóctone ou alóctonc), mas 

também a idade dos reservatórios, sendo os últimos com construção mais recente. 

4) Em relação as característi cas químicas elos sedimentos, também fo i 

verificada uma tendência a melhoria nos últimos pontos de coleta, com exceção de 

alguns metais como o cádmio e cromo. Tal fato pode estar relacionado as at ividades 

desenvolvidas na área de entorno dos reservatórios locali zados no Baixo Tietê. 

5) Os bioensaios ele toxicidade com sedimentos, uti li zando-se como 

organismo- teste larvas de peixe (Danio rerio), demonstraram-se adequados para 
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avaliação deste compartimento (sedimento), uma vez que verificou-se a liberação de 

poluentes para a coluna de água, ocasionando efeitos agudos (mortalidade) ou 

crônicos (crescimento). 

6) Os efeitos crônicos foram observados nos organismos que sobreviveram 

aos sete dias de exposição nos bioensaios de toxicidade com amostras de sedimento, 

o que pode ser comprovado pela análise histológica e análise estatística da biometria 

dos organismos, as quais, mais uma vez, indicaram os rios e os primeiros 

reservatórios como os mais impactaclos. Ressalta-se que os estudos histológicos 

evidenciaram as alterações ambientais, sendo uma forma alternativa de avaliar os 

resultados obtidos nos experimentos ele toxicidade, além ela mortalidade ou 

crescimento corpóreo. 

7) Os resultados físicos e químicos ela água e sedimento, bem como os 

bionsaios el e toxicielacle, demonstram a degradação ela qualidade ela água (em maior 

ou menor proporção) nos reservatórios do Médio e Baixo Tietê, o que caracteriza não 

somente os efeitos elos poluentes carreados pelos rios Tietê e Piracicaba, mas 

também os impactos ocasionados pelas ati vidades desenvolvidas na área ele entorno 

ou em tributários de menor porte, como o rio Bauru. 
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ANEXO A: VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DOS 

RESERVATÓRIOS DO tvfÉDTO E BAlXO TIETÊ (SP). 



TABELA 8: Variáveis fisicas e químicas da água, referente as coletas realizadas em outubro de 
1999. 

Ponto: Rio Tict~ Data: ll/10/99 19:00hs 
Profundidade (m) pll Comlutividadc Oxigênio(mg!L) Temperalura(°C) Disco de Secch i 

(uSk m) (m) 

o 7,13 4 15 2,02 22,4 
0 ,5 7, 13 4 16 U~6 22,4 0,65m 
1,0 7,08 416 1,7 1 22,4 
1,5 6,9 1 4 16 1,72 22 ,4 
2,0 6,08 4 16 1,69 22,4 
2,5 6,73 4 17 1,66 22,4 
3,0 6,7 4 17 1,68 22,4 
3,5 6,69 41 7 1,64 22,4 
4,0 6,67 4 17 1,59 2 1 

Ponto: Rio Pirariraba Data: 8/10199 J6:50hs 
Profundidade (m) pll Conuutividade Oxig.!nio(m!YL) Temper~tum{"C) Disco de Secdti 

(ltS/cm) (111) 

o 7,?.9 ?.2 1 7,04 ?.I. O 
0,5 7,26 22 1 7,04 2 1,0 O,Rm 
1,0 7,25 22 1 7,01 20,9 
1.5 7. 17 22 1 6.9 1 20,9 
2,0 6,94 221 6.87 20,8 
2,5 6,82 22 1 6,63 20,8 
3,0 6,77 22 1 6,87 20,8 
3,5 6 ,72 22 1 6,76 20,7 
4,0 6,69 22 1 6,9 20,7 
4,5 lí,63 2 1X 6,34 20,4 

l'onlu: B:wm Bonita ~luntant l' Data: 9/10/99 17:00hs 
Proll111didadc pH Conduli vidade O.xig~nio(mg/1.) ·rempcratura(''C) Disco de S ecch i 

(111) (uS/cm) (m) 

o 8,'17 239 12,73 23,3 
0,5 8,5 238 12,7 1 23, 1 1,2111 

1,0 R,4S 237 12,!U 2 1,7 
1,5 X,24 237 11 ,86 20,9 
2.0 8,02 238 9,67 20,7 
?.,5 7,5 238 9,4 20,6 
3,0 7,25 238 8,13 20,5 
3,5 lí,95 239 7,94 20,·1 
4,0 6,82 239 7,36 20,2 
4,5 6,65 239 6,\IS 20,1 
5,0 6,59 239 7,19 20 
5,5 6,55 239 6,93 20 
6,0 6,53 239 6,RI 20 

l'unto: Barhi l'l lonla ntc Data: J.J/J 0/99 JS:liiJhs 
Profilndidade (m) pH Condu! i vidade Oxigcni o(mg! L) ·rcmperalura(°C) Disco de Secdli 

(uS/cm) (m) 
() 9,2 1 2 19 13, 13 26,3 

0 ,5 9,22 2 17 13,15 25,0 I, IOm 

1,0 9,18 2 17 13,69 24,7 
1,5 9, 16 2 15 12,95 23,3 
2,0 R,9 1 2 15 12,27 22,8 
2,5 9,64 2 15 12,63 22,6 
3,0 8,46 2 15 11,74 ?.2, 1 
3,5 8,26 2 15 IO,RI 2 1,9 
4,0 8,00 2 13 9,72 2 1,6 
4,5 7,93 2 13 9,4 1 2 1,6 
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9,0 6,99 2 11 7,64 20,~ 

9,5 6,95 2 11 7,5 1 20,8 
lO 6,9 1 2 11 7,51 20,7 
11 6,87 2 12 7,3 1 20,6 
12 6,83 2 12 6,98 20,6 
13 6,82 2 14 7,33 20,5 
14 6,76 2 15 6,74 20,4 
15 6,67 2 18 6,50 20,2 
16 6,63 2 18 6,3 1 20,1 
17 6,59 2 19 6,08 20, 1 
18 6,55 2 19 5,65 20.1 
19 6,52 2 19 5,38 20, 1 
20 6,49 220 4,97 20,1 
2 1 6,46 220 4,98 20,1 
22 6,66 220 

Ponto: Dn•·i•·ijusnnt<' Data: 14/10/99 J 1:30hs 
Profundidade (m) pH Conduli,~tlade Oxigàlio(mg/1.) · r~n•p~ralum("C) Dis.:o de Secdti 

(J tSil-m) (m) 
o 7,95 228 9,48 2 1,3 

0 ,5 7,98 228 9,3 1 2 1,2 1,10m 

1,0 7,90 228 9, 15 21 ,1 
1,5 7,77 228 9,06 2 1,1 
2,0 7,40 228 8,66 2 1,0 
2 ,5 7, 19 228 8,58 20,9 
3,0 7,13 228 8,39 20,9 
.l,S 7,08 228 8,4 1 20,9 
4,0 7,04 228 8,3J 20,8 
4,5 7,0 1 229 8, 17 20,8 
5,0 (>,98 228 8,20 20,7 
5,5 6,95 229 7,94 20,7 
C.,O C.,\10 229 7,89 20,7 
6,5 6,~s 229 7,77 20,7 
7,0 6,86 229 7,72 20,6 
7,5 6,84 229 7,79 20,6 
8,0 6,60 250 7,06 20,7 
8,5 6,79 3 12 6,8 1 20,7 
9,0 6.83 3 11 5,•16 

l'uulu: IUu llaunt Dntn: 1-1/10/99 11:5Uhs 
Profundidade (m) pH l \>ndutÍ\' Ídadc Oxig<'nio(mg!L) 'I'C'Inpcr:tlttra("C) Vís.:o d.: Sccd1i 

.. (JISI~m) (m) 
() 6.86 155 0.37 24.8 - --

0,5 6,81 15 1 0,18 24,3 0,60111 
1,0 6,77 153 0,04 23,8 
1,5 6,76 160 0,03 23,3 
2,0 6,62 163 0,0 1 22,4 
2,5 6.28 169 0,00 2 1,6 
.l,O 6,30 20 2 0,00 2 1,5 

Ponto: lhitinga ,\ lnut:lll l<' Data: 13/10/99 1 7: .JOh~ 
Pro limclidadc (111) p ll Condut ividadc Oxigcnio(mg!L) Tt111peratum(C) l)i~co d.: Sccdti 

(ftS/cru) (rn) 

o 7, 14 168 8,\IIJ 25,8 
0,5 7,14 168 9, 13 24,8 2,50111 
1,0 8, 11 168 9,57 23,6 
1,5 8,15 168 9,53 23, 1 
2,0 8. 10 168 9,72 22,8 
2,5 7,S9 168 9,34 22,4 
3,0 7,66 168 9,01 22 ,3 
3,5 7,47 168 8,68 22,1 
4,0 7,34 168 8,45 22,0 
4,5 7,27 168 8,18 22,6 
5,0 7, 11 168 8,46 2 1,9 
5,5 7,08 168 8,45 2 1,9 
6,0 7, 10 169 8,6 1 2 1,9 
6,5 7, 14 \69 8,36 2 1,9 
7,0 7,08 169 S,JS 2 1,8 
7,5 7.0 1 169 8,09 2 1,7 
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R,O 6,95 169 8,04 2 1,7 
8,5 6,93 169 8,06 21 ,7 
9,0 6,90 169 7,85 2 1,7 
9,5 6,86 169 7,86 2 1,7 
lO 6,84 169 7,82 2 1,6 
li 6,83 169 7,8 1 2 1,6 
12 6,83 169 7,92 2 1,6 
13 6,Kl 169 7,7 1 2 1,6 

14 6,83 170 7,27 21 ,6 
15 6,85 170 7,8 1 2 1,6 
16 6,88 170 7 ,58 2 1,6 
17 6,83 170 7,70 2 1,6 
18 6,76 170 7,39 2 1,6 
19 6,65 170 6,78 21 ,3 
20 6,52 170 6, 11 2 1,3 
2 1 6,43 170 5,95 2 1,1 
22 6,2 1 24,6 5,12 2 1, 1 
23 6,23 246 4,79 2 1,0 
24 6,22 246 4,43 21 ,0 

Ponlo: lbitinl!a Jus anlr Data: 13/J0/99 13:45hs 
Prolitndidad.: (m) pH Conduti vidad<! o.~ igenio(mgil .) 'l'etllllerntum("C) Disco d<! Se.:d1i 

(JtSicm) (m) 

o 7,92 200 9,99 25,3 

0,5 8,08 199 10,01 24,0 1,30m 

1,0 8,3 1 199 11,08 22,7 
1,5 8,34 198 11,06 22,2 
2,0 !<,34 198 11,08 2 1 X 
2,5 8,24 198 10,32 2 1,7 
3,0 7,88 197 9,09 2 1,6 
3,5 7,83 197 9,16 21 ,6 
4,0 7,81 197 9,20 2 1,6 
4,5 7,80 198 9,42 2 1,6 
5,0 7,78 198 9,24 2 1,5 
s,s 7,75 198 9,3 1 2 1,5 
6,0 7,69 198 8,99 2 1,5 
6,5 7,57 198 8,75 2 1,5 
7.0 7,49 19!< 8.77 2 1,4 
7,5 7,5 1 198 8,94 2 14, 
8,0 7,5 1 198 8,50 2 14 
!<,5 7,54 tn ~.62 2 1,4 
9,0 7,55 198 8,97 2 1,3 
9,5 7,54 - 198 8,79 2 1,3 
lO 7,50 198 R,6R 2 1,3 
li 7,5 1 19!< !>,53 2 1,3 
12 7,47 199 S)S 2 1,.1 
13 7,44 199 8,43 2 1,3 
14 7,36 199 8,14 2 1,3 
15 7,36 199 8.22 2 \.3 
16 7,33 199 8,32 2 1,3 

Ponto: l'rom iss:io i\Ionlanlr Da la: J 9/1 0/99 0!!:50hs 
l'mfumlidadé (m) pl-1 Cnnduti vidad<! O~i~~nio(mg/ 1 .) Tempcratttra( C) Disco d<! Secd 1i 

(JtSh:m) (m) 

o 7,14 11 6 8, 19 23,4 
0,5 7,21'. 11 6 8,18 21,4 4,(hn 

1,0 7,25 11 6 8,17 23,4 
1,5 7,18 11 6 8,22 23,4 
2,0 7,18 116 8,24 23,4 
2,5 7,17 11 6 8,27 2.1,4 
3,() 7,17 116 8,3<\ 23,4 
3,5 7,17 116 11,25 23,4 
4,0 7,18 116 8,34 23,5 
4,5 7,18 116 8,42 23,5 
5,0 7,20 11 6 8,33 23,4 
5,5 7,18 116 8,28 23,4 
6,0 7, 19 116 8,29 23,4 
6,5 7,17 116 8,30 23 ,4 
7,0 7, 17 116 8,15 23,4 
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7,5 7, 15 116 8,22 23,4 
8,0 7, 13 11 6 8,17 23,3 
1;,5 7, 11 116 8,19 23,3 
9,0 7 ,07 115 8,18 23,2 
9,5 7,04 11 5 8,09 23,2 
lO 7,0 1 11 5 8,02 23, 1 
li 6,99 11 5 8,0 1 23,1 
12 6,97 11 5 8,07 23,2 
13 6,96 11 5 8,04 23,2 
14 6,94 114 8, 11 23,1 
15 6,91 114 8,02 23,1 
16 6,04 114 7,97 23,0 
17 6,79 113 7,84 22,8 
18 6,72 113 7,70 24,8 
19 6,69 11 2 7,55 24,l! 
20 6,66 112 7,54 22,7 
2 1 6,58 11 2 7,38 22,6 
22 6,54 112 7,29 22,5 
23 6,48 112 7,02 22,4 
24 6,13 192 6, 15 22,4 

l'onto: l'romissiio .Jusnntl' nata: 20/J 0199 J4:10hs 
Protimdid~dc: (m) pH Condulividadc: Oxigênio(mg/L) Templ'ralttra(°C) Disl.'o d.: se,·dti 

(JtSicm) (m) 

o 8,05 170 9,52 24,5 
0,5 8,1l 17 1 9,50 24,4 1,70m 

1,0 8,02 170 9,38 2<1,2 
1,5 7,67 17 1 9,36 23,8 
2,0 7,56 17 1 9,38 23,7 
2,5 7,49 17 1 9,25 23,6 
3,0 7,50 17 1 9,03 23,6 
3,5 7,45 17 1 9,07 2.3,5 
4,0 7,45 171 9,28 23,5 
4,5 7,45 17 1 9,32 23,6 
5,0 7,]8 171 8,95 23,4 
5,5 7,35 17 1 9,06 23,4 

Ponto: T1·ês lnn:1os i\ lontnn!P Data: 28/IIJ/99 9:4Shs 
Profimdidad o! (m) pll Condutividadc Oxig,'nio(mgJL) ·remperalum(C) Disco de Secd1i 

{flSI,·m) (m) 
() c;,c;o 90 8,12 24,4 

0,5 6,76 <)() 8,0 1 24,4 4,0m 
1,0 6,79 90 8,04 24,4 
1,5 6,83 90 7,94 2<1.3 
2,() 6,84 90 7,97 24,4 
2.5 6,85 90 8,03 24,4 
3,0 6,85 90 8,08 2•1,4 
3.5 6 ,85 90 8, 11 24.4 
•1,0 6,85 90 8,0 24,4 
4,5 6,85 90 8,08 24,J 
5,0 6,86 90 8,07 24,3 
5,5 6,86 9 1 8,08 24,3 
6,0 6,86 9 1 8,0 1 24,3 
6,5 6,85 9 1 8,04 24,3 
7,0 6,87 9 1 7,97 24,1 
7.5 6,87 91 8,05 24,) 
8,0 6,88 91 8,08 24,3 
8,5 6,89 9 1 7,97 24,3 
9,0 6,87 91 8,05 24,3 
9,5 6,85 9 1 8,05 24,3 
lO 6,R5 91 8,08 24,3 

10,5 6,84 9 1 8,02 24,3 
11 6,82 91 7,99 24,3 
12 6,8 1 9 1 8,05 24,3 
IJ 6,75 9 1 7,88 24,3 
14 7,48 89 8, 19 25,0 
15 7,47 89 8,17 25,0 
16 7,49 89 8, 12 25,0 
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l'onto : T1·~s lnu:los jusant~ l>ata : 29/10/99 16:10hs 
Profimdidade (m) pH Condutivi<bdc Oxig,'nio(mg!L) Tempe~atuJ a(C) Disco de So..'cchi 

(!tSfcm) (m) 

o 7,73 99 8,78 26,1 
0,5 7,76 99 9,04 26,1 J ,Om 
1,0 7,42 99 9,07 25,6 
1,.5 7,10 99 8,6~ 2.5,3 
2,0 6,91 99 8,74 2.5,2 
2, .5 6,69 100 8, 18 24,9 

3,0 6,60 ]()0 8,08 24,6 

3,5 6,54 100 7 ,97 24 ,5 
4,0 6,50 100 7,79 24,4 

4,.5 6,47 100 7,6 1 24,4 
.5,0 6,4.5 100 7,7R 24,3 
5,5 6,43 100 7,73 24,3 
6,0 6,42 100 7,72 24,3 
6,5 6,42 100 7,68 24,2 
7,0 6,4 1 100 7,58 24,2 
7,5 6,39 100 7,20 23,9 

~.o 6,34 100 7,40 23,7 
8,.5 6,36 100 7,53 23,6 

9,0 6,37 100 7,48 23,5 
9,5 6,37 100 7,43 23,5 
10 6,3 7 100 7,50 23,5 
l i 6,34 100 7,37 23,4 
12 6,29 100 7,07 23,4 

TA BELA 9: Variáveis físicas e químicas do perfi l da coluna de água, referente as coletas reali
zadas em fevereiro de 2000. 

Ponto: R Pintdraha J)ata: J H/02/UU 9:2flhs 
l'ro limclidad..: (m) pH Condutivillall ..: Oxig..'nio (mg/1.) T ~mpenolum(C) Dis~o d.: SI.'Cdti 

(]tSil:m) (m) 

0,0 6,27 62 7,58 24,3 0,10m 

0.5 6,13 62 7.74 24.3 
1,0 6,09 (,2 7,8 1 24,4 
1,5 C.,05 64 lU5 24,4 
2,0 6,04 66 8, 13 24,5 

2,5 6,0 66 8, 12 24,5 
J ,O 5,99 66 8,12 24,5 

3,5 5.97 (,(, l\. 12 24.5 
4,0 5.?6 66 8,11 24,6 

4.5 5,93 66 8,12 24,6 

5.0 5,9 1 66 8,12 24,6 

6,0 .5,86 (,5 S,IJ 24,5 
7,0 5,85 64 8, 15 24,5 
8,0 ),XI 63 X, 15 24,5 
9,0 5,76 6J 8,16 24,5 
10,0 5,75 62 8, 17 25,5 

l'onlo: H. T ir tf. Da ta: f 11/02/Ull 12 :4Uh' 
Profundidade (m) pll Cnmluli\•idall ..: Oxig,.:nio (mg/ L) Tempcraluo .1("C) Di~"" li ..: Sel:dt i 

(JtS'l:m) (on) 

0,0 6,08 12(, 7,55 24,8 -
0,5 6,06 126 7,64 24,X 
1.0 6,06 126 7.7 1 24,8 

1,5 6,04 126 7.75 24.8 
2,0 6,0.1 126 7,79 24.8 
2,5 6.02 126 7,XJ 24,8 
3,0 6,0 1 126 7.86 24,8 

3,5 5,99 127 7,88 24,S 
4,0 5,98 127 7,9 1 24,7 

4,5 5,97 127 7,93 24,7 
.5,0 .5,95 125 7 ,9·1 24.7 
6,0 5,93 127 7,96 24,7 
7,0 5,9 1 127 7 ,98 24,7 
l<,O 5,90 128 8,0 24,7 

9,0 5,87 128 8,0 1 24,7 

10 .5,86 128 8,02 24,7 

li 5,84 128 8,04 24,7 
12 5,82 128 8,17 24,7 

IJ .5,8 1 128 8, 17 24,7 
14 S,lW 128 S,Oll 24,7 
1.5 5,76 129 X,07 24,7 

189 
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16 5,74 129 !-:,OS 24,7 
17 5,72 129 8,09 24,7 
IX 5,77 133 8, 19 24,7 

Puniu: ll:ll"l l l Doniln i\lonla nl<- Dnla: HI/02/UU J:Sllhs 

l'rofiuulídade (m) pH Condutívídaclc Oxig~nio (mg/L) Temperatura("C) Díseo de Secdaí 
(ltS/cm) (111) 

0,0 6,53 122 7, 11 26,2 
0,5 6,5 122 7,53 26,2 1,60m 

1,0 6,39 122 7,2 26, 1 
1,5 6,36 12 1 7,05 26,0 
2,0 6,37 121 7,52 25,9 
2,5 6,3 1 12 1 7,6 1 25,7 
3,0 6,22 12 1 7,65 25,6 
3,5 6, 19 12 1 7,67 25,6 
4,0 6, 18 12 1 7,69 25,5 
4,5 6, 15 121 7,70 25,6 
5,0 6, 15 121 7,7 1 25,5 
6,0 6,12 12 1 7,72 25,5 
7,0 6, 10 12 1 7,75 25,5 

~,0 6,09 12 1 7,76 25,5 
9,0 6,07 12 1 7,77 25,5 

lO 6,05 122 7,78 25,5 
li 6,04 122 7,78 25,5 
12 6,00 122 7,80 25,5 
13 6,0() 122 7,80 25,5 
14 5,?S 122 7,S I 25,5 

15 5,88 122 7,84 25,5 
16 5,93 122 7,!0 25,5 
17 5,85 122 7,S4 25,5 
IX 5,84 122 7,85 25,4 

19 5,!0 122 1 ,8(, 25,4 
20 5,72 244 7,95 25,5 

Ponto: llarm Bonita .Jusanl<- llata : 19/02100 J-l:Oflhs 

l' rolimdidade (m) pH C<>ndutividJd.: Oxi);..'nio (mg/L) T~mperni11F.1(°C) Di~co de Secchi 
(J•S/cm) (m) 

0,0 6,37 119 7,83 25,2 0,90m 
0,5 6,37 113 7,56 25,1 
1,0 6,20 114 7 .62 25.1 

1.5 6,7 113 7,7 1 25,0 
2,0 6, 1J 114 7,7? 24,9 

2.5 G, IO 11 4 7,88 24,7 
J .O (,,fl\1 113 7. \1.1 2-J.(, -
3,5 6,07 113 7 ,98 24 ,6 -
4.0 6.07 114 8,0 1 24,6 
4,5 6,06 113 8,05 24,5 
5,0 6,05 IIJ X,O'J 2·1,4 
5,5 6,05 IIJ 8,12 24,4 
6,0 6,05 112 8,14 24,3 
7,0 6,0 103 8,28 2•1,0 

8,0 5,9•\ 103 7,52 23 ,9 
Pon to : ll :11·hi i\lonta nl l· nata: I ll/02/Utl 9:-Whs 

Proliuulid:td.: (m) pl l Comlulivid<lll<! Oxi ~;,'niu (mg/L) "1"•'111po?r.otur.t("C) Disco dl! S\!c·d t i 
(JtSicm) (m) 

0.0 6,20 119 7,32 25,2 
().) 6,14 119 7,41 25,2 1,9m 

1.0 6, 10 11 9 7,49 25,.1 
1,5 fí ,IJ6 119 7,53 25,3 
2,0 6,02 119 7.57 25.3 
2,5 6,00 11 9 7,59 25,1 

J ,O 5,98 11 9 7,62 25,J 
3,5 5,95 11 9 7,65 25,3 
4,0 5,94 119 7,67 25,3 
4,5 5,93 11 9 7,69 25, J 
5,0 5.92 119 7.7 1 25,3 
5.5 5,89 119 7.72 25,3 
6,0 5,89 119 7,74 25,3 
7,0 5,87 11 9 7,74 25,3 
S,tl 5,84 119 7,76 25,3 

9,0 5,84 119 7,76 25,3 
l tl 5,83 119 7,77 25,3 
l i S,X2 119 7,7S 25,3 
12 5,8 1 11 9 7,79 25,3 
13 5,78 119 7,SIJ 25.1 
14 5,77 119 7.8 1 25.3 
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15 5,76 11 8 7,82 25,3 
16 5,75 11 5 7,8 1 25,3 

17 5,74 11 8 7,93 25,3 

18 5,73 11 8 7 ,72 2 5,3 

19 5,91 11 8 7,85 25,3 
.. 20 5,87 118 7,87 25,3 

2 1 5,86 11 8 7,88 25,2 
22 5,74 182 8,02 25,3 .. Ponto : ll, Dnnrn 1>:11 :1 : 19/02/00 15:20hs 

Prolimdidad.: (m) pll Condutividadc Oxig.'nio T<'1HJl<'l"i1l ll r.l Disco dc~ Sc-cdri 

(1rS/cm) (mw1.) (C) (m) 

0,0 6,18 106 7,05 27 -
0 ,5 6,15 107 7,17 26,8 
1,0 6,12 110 7,40 26,2 
1,5 6,0 8 109 7,5 1 26 

2,0 6,07 108 7,65 25,7 

2,5 6,02 108 7,75 25,4 

3,0 6,0 108 7,79 25,3 
3,5 5,98 108 7,8 1 25,3 
4,0 5,97 !08 7,84 24,3 

4,5 5,97 108 7,86 25,2 

5,0 5,96 10 8 7,9 1 25, 1 

5,5 5,94 106 7,99 25,0 
6,0 5,84 95 8, 15 24,5 
7,0 5,77 90 8,42 23,9 
8,0 5,74 87 8,51 23,6 

9,0 5,72 97 8,82 23,5 

Ponto: Dal"il"i .Jusant<· Unta: 20/02/00 15:05hs 

Pm llrndidadc (111) pl-1 c .mdutividndc Oxig.'nio Tc-mpcratura Disco d.: S.:cdli 
(pS/cm) (mg/L) (C) (m) 

0,0 7, l.l 175 7, 16 2S,3 1. 1 o 111 

0,5 7, 16 175 7,45 27,8 

1,0 7, 16 175 7,77 27,0 
1,5 7,07 175 8,13 26,1 

2,0 6,79 150 8,30 25,7 

2,5 6,4 1 176 8,37 25,5 

3.0 6,20 1.\2 s,ss 25,5 
3,5 (,, 17 17(, 8.43 25.4 

4,0 6, 13 175 8,47 25,4 
4,5 6,40 175 8;19 25,<1 

5,0 6,06 176 8,)2 25,3 

5.5 (,,06 17(, 8.56 25,3 
6,0 6,07 176 8,58 25,3 

7.0 6.07 177 8,60 25,2 
8,0 6,07 177 8,62 25,2 

9,0 6,06 177 8,6J 25.2 
10,0 5,% 20() 8,7<1 25,2 

Ponto : lbit.inca i\ lonla nlr l>ala: 20102100 11:1Uh~ 

Prol1111didadc (m) pfl Condutivicbde Oxigc'uio Tetnpt·ratura Disço d.: Sl'çch i 
(pS/cm) (mg!L) (.C) (ru) 

0,0 (,,22 176 7,75 26,4 

0,5 6,2 1 176 7,8<1 27,4 2, 10 lll 

1,0 6,07 176 7,9 1 26,4 
1,5 6,00 176 7,97 26,3 
2,0 5,99 176 8,02 26,.\ 

2,5 6,0 17(, 8,05 26,.1 

3,0 5,9') 176 8,09 26.2 

3,5 5,99 176 8, 10 26,2 
4,0 5,98 175 8. 16 26, 1 

•1,5 5,99 175 8, 18 26, 1 
5,0 5,95 175 8,20 26,1 

6,0 5,92 174 8,22 26.1 

7,0 5,9 1 17<1 8,2.l 26, 1 

8.0 5,89 17<1 8.25 26,1 

9,0 5,8R 174 8,26 26.0 
lO 5,87 174 8,26 26,0 
li 5,86 174 ~,28 26,0 
12 5,85 17•1 8,29 26,0 

'· 13 5,85 174 8,29 26,0 
14 5,84 175 8,30 26,0 

I S 5.8•1 175 8,3 1 26,0 

14 5,84 175 8,30 26,0 
15 \84 175 X,3 I 26,0 
16 5,84 175 8,3 1 26,0 
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17 5,83 176 8,32 26,0 
18 5,82 175 8,33 26,0 
19 5,8 1 175 8,34 26,0 
20 5,80 174 8,35 26,0 
21 5,78 174 8,35 26,0 
22 5,79 260 8,43 26,0 

Ponto: lbilin a .Jusantt' Data: 21/02/00 8,45hs 
Profundidade (m) pH Conduti vidade Oxigênio T., nperatura Disco de S.:cchi 

,, ()IS/cm) (mgll .) (C) (m) 
0,0 5,52 116 7,49 26, 1 
0,5 5,62 116 7,64 26,2 1,5m 

1,0 5,67 116 7,7) 26,2 
1,5 5,72 116 7,79 26,2 
2,0 5,75 116 7,85 26,2 

Ponto: Pt·omlssiln l\lonlanlt> Data: 22/02/00 9:-lOhs 
Pronmdidade (m) pH Conduti,~dadc Oxig.~nio T~nperatur.1 Disco de Secdli 

()tS/cm) (mgll .) (C) (m) 

0,0 6,63 100 7,53 27 
0,5 6,64 100 7,57 27 -
1,0 6,6 1 100 7,6 1 27 
1,5 6,6 1 100 7,65 27 
2,0 6,6 1 100 7,68 27 
2,5 6,61 100 7,7 1 27 
3,0 6,60 100 7,73 27 
3,5 6,58 100 7,74 27 
4,0 6,59 100 7,76 27 
4 5 6,55 100 7,76 27 
5,0 6,54 100 7,79 27 
5,5 6,53 100 7,82 26,9 
6,0 6,50 100 7,84 26,9 
7,0 6,47 100 7,89 26,8 
8,0 6,39 99 7,99 26,5 
9,0 6,35 100 8,0 1 26,4 
10 6,34 \00 8,03 26,4 
li 6,32 100 8,40 26,3 
12 6,28 100 8,08 26,3 
13 6,29 IO I 8, 1 26,2 
14 6,25 6 1 8,38 26,2 
15 6,23 IOI 8,08 26,2 
16 6,22 IOI 8, 10 26,2 
17 6,21 \OI 8,12 26,2 
IR 6,22 IOI 8, 14 26.2 
19 6,17 100 8,16 26,1 
20 6,09 100 8,17 26,1 
2 1 6,05 100 8,18 26,1 
22 6,04 6 1 8, 16 26,1 

Ponto: Pt·ornlssilo Jus antr Data: 22/02/0U 1-l:JOh~ 

Profimdidade (m) pH CondutiYidade Oxigênio Temperatum Di, c<• <le Secd ti 
(~1S/cm) (mg!L) (C) (rn) 

0,0 6,78 98 7,4 1 27 
0,5 6,86 98 7,5 1 27 3,0 lll 
1,0 6,69 98 7,58 26,9 
1,5 6,60 99 7,6 1 26,9 
2,0 6,55 99 7.65 26,9 

l'onto: NoYa ,\ \·:wanhamlan t i\lontantt' Data: 23/02/00 10:30hs 
Profimdidade (m) pll Condtrtividade Oxigênio Temperatura Disco dc S~'<:dti 

((.l.S/cm) (mgiL) (C) (m) 
0,0 6,!<2 82 7,56 27,3 3,5 lll 
0,5 6,80 82 7,59 27,3 
1,0 6,62 82 7,6 1 27,3 
1,5 6,5 1 82 7,65 27,3 
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Ponto: i'io\'a AnmJwnd:wn Jusnnte 23/02/00 -14:00hs 
Profundidade (m) pH Condutividade Oxig.~nio Temperatura Disco d.: Secdli 

(11S/cm) (mg!L) (C) (m) 

0,0 6,86 82 7,06 28,3 
0,5 6,87 82 7,10 28, 1 3,50 m 

1,0 6,65 82 7,16 28 

1,5 6,52 83 7,23 27,9 
2,0 6,50 83 7,25 27,9 
2,5 6,49 83 7,30 27,9 
3,0 6,50 83 7,32 27,9 
3,5 6,51 83 7,34 27,9 
4,0 6,51 83 7,38 27,9 
4,5 6,51 83 7,38 27,9 
5,0 6,52 83 7,40 27,9 
6,0 6,51 83 7,44 27,8 
7,0 6,51 83 7,64 27,8 

Ponto: Três Inn:ios l\lontnntl' Data: 24/02/00 17:25hs 
Profundidade (m) pH Conduti\·idade Oxigenio Tempemtura Disco de Se<.x~hi 

ü•S/cm) (mgiL) c·q (m) 

0,0 7,23 61 6,13 31,8 
0,5 7,13 61 6,34 31,0 2,10 lll 

1,0 6,94 60 6,96 29,2 
1,5 6,84 61 7,13 28,7 
2,0 6,73 61 7,22 28,5 
2,5 6,64 61 7,28 28,4 
3,0 6,60 62 7,32 28,3 
3,5 6,56 62 7,36 28,2 
4,0 6,53 62 7,40 :28,2 
4,5 6,51 62 7,42 28,1 
5,0 6,5:2 62 7,44 28,1 
5,5 6 ,55 62 7,46 28,1 
6,0 6,56 63 7,48 28,1 
7,0 6,55 63 7,51 28,0 
8,0 6,54 63 7,52 28,0 
9,0 6,53 63 7,53 28,0 
lO 6,5 63 7,59 27,8 
11 6,45 64 7,72 27,7 
12 6,42 63 7,6 1 27,7 
13 6,41 63 7,64 27,7 
14 6,40 63 7,66 27,7 
15 6,36 64 7,69 27,6 
16 6,34 64 7,7 1 27,5 
17 6,30 63 7,73 27,5 
18 6,28 63 7,74 27,5 
19 6,27 64 7,74 27,5 
20 6,25 64 7,75 27,4 
2 1 6,23 63 7,77 27,4 
22 6,2 1 62 7,78 27,4 
23 6,20 62 7,79 27,4 

24 6,19 63 7,79 27,4 
25 6,16 62 7,80 27,4 
26 6,15 62 7,81 27,3 
27 6,13 62 7,82 27,3 
28 6,12 62 7,82 27,3 

Ponto: Três lm1iios .Jusa ntl' Data: 25/02/00 ll:OOhs 
Profimdidadc (m) pH Conduti\•idadc Oxigênio Temperatura Disco de Secchi 

(l•S/cm) (mg/L) c•q (m) 

0,0 6,68 58 7,05 27,9 
0,5 6,57 58 7,15 27,9 2,5111 

1,0 6,37 59 7,31 27,8 



TABELA 10---: Varü\veis físicas e químicas da água, referentes as coletas realizadas em maio de 
2000. 

l'onto: Tietê 7/5/00 7:45hs 
Profundidade (m) pH Condut ividadc Oxigênio(mgiL) Temperatura("C) Disco de Secdt i 

(pS/cm) (m) 
o 6,33 11 2 8,15 23,4 

0 ,5 6,32 112 R, l6 23,5 ! ,30 m 
1,0 6,44 112 8, 17 23,5 
1,5 6,55 112 8,18 23,5 
2,0 6,57 112 8,19 23,5 
2,5 6,60 I 12 8,20 23,5 
3,0 6,59 112 8,21 23,5 
3,5 6,59 111 8,2 1 23,6 
4,0 6,58 111 8,22 23,6 
4,5 6,61 111 8,22 23,6 
5,0 6,57 11 2 8,21 23,6 
5,5 6,57 112 8,22 23,6 
6,0 6,57 11 2 8,23 23,6 
6,5 6,58 112 8,22 23,6 
7,0 6,58 11 2 8,22 23,6 
8,0 6,54 112 8,22 23,7 
9,0 6,56 11 2 8,22 23,7 
lO 6,54 112 8,23 23,7 
11 6,55 11 2 8,24 23,7 
12 6,53 114 8,24 23,6 
13 6,56 11 8 8,26 23,6 
14 6,58 119 8,27 23,6 
15 6,56 118 8,28 23,6 
16 6,55 11 8 8,28 23,6 
17 6,56 11 8 8,29 23,6 
18 6,54 119 8,29 23,6 

Ponto: 1Jo1·ra Bonita Monla nf('_ 6/5/00 14:200hs 
Profundidade (m) pH Condntividade Oxig~nio(mgiL) Temperahlr.t(C) Disco de Secdt i 

{ltS/cn~ (m) 
o 7,0 1 167 7,54 24,5 

0,5 7,0 167 7,63 24,5 3, 15 111 

1,0 6,94 167 7,69 24,5 
1,5 6 ,91 167 7,72 24,5 
2,0 6,89 167 7,75 24,5 
2,5 6,9 1 167 7,78 24,5 
3,0 6,91 167 7,80 24,5 
3,5 6,87 167 7,82 24,5 
4,0 6,87 167 7,84 24,5 
4,5 6,86 168 7,85 24,5 
5,0 6,85 168 7,87 24,5 
5,5 6,83 167 7,88 24,4 
6,0 6,82 167 8,10 24,4 
6,5 6,8 1 167 7,78 24,4 
7,0 6,76 168 7,90 24,3 
8,0 6,65 167 7,98 24,2 
9,0 6,57 167 8,03 24, 1 
LO 6,-19 167 8,06 24,0 
li 6,43 166 8, 10 23,9 
12 6,39 166 8,11 23,9 
13 6,35 166 8,12 23,9 
14 6,32 166 8, 14 23,& 
15 5,20 165 8,15 23,8 
16 6,28 165 8, 15 23,8 
17 6,27 165 8,16 23,8 
18 6,25 165 8,17 23,8 
19 6,20 165 8,05 23,8 
20 6,25 167 8, 18 23,8 
21 6,4 1 172 8,23 23,8 
22 6,37 173 8,23 23,8 
23 6,38 173 8,24 23,8 
24 6,40 173 8,25 23,8 
25 6,4 1 173 8,25 23,8 
26 6,43 172 8,26 23,8 

194 
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Ponto: llarm Bonita Jusant(' 615100 12:30hs 
Profimdidnd.: (111) pH Condutividadc Oxig.~n io(mg!L) Tcmperntur~{"C) Disco de Sccdli 

(ltSicm) (m) 
o 6,6 160 7,51 24,5 -

0,5 6,6 1 160 7,63 24,5 
1,0 6,59 160 7,69 24,5 
1,5 6,53 160 7,75 24,5 
2,0 6,54 160 7,77 24,5 
2,5 6,51 160 7,80 24,5 
3,0 6,48 160 7,8 1 24,5 
3 5 6,48 160 7,82 24,5 
4,0 6,50 160 7.85 24,5 
4,5 6,51 160 7,86 24,5 
5,0 6,5 1 160 7,87 24,5 
5,5 6,49 161 7,89 24,4 
6,0 6,47 161 7,91 24,4 
6,5 6,46 161 7,92 24,4 
7,0 6,45 157 7,99 24,3 

Ponto: llariri rnontnntl' 615100 8:30hs 
l'rofimdidade (m) pH Condutividadc Oxig,!nio(mg!L) Tempcratum(0 C) Disco de Sccd1i 

(!tS/cm) (m) 
o 6,30 158 7,13 24,3 

0,5 6,44 157 7,34 24,3 2,30 m 
1,0 6,56 156 7,48 24,3 
1,5 6,65 156 7,57 24,3 
2,0 668 156 7,64 24,3 
2,5 6,73 156 7,70 24,3 
3,0 6,80 156 7,74 24,3 
3,5 6,75 157 7,82 24,2 
4,0 6,65 158 7,89 24, 1 
4,5 6,64 157 7,93 24,0 
5,0 6,64 156 7,98 24,0 
5,5 6,62 157 8,01 23,9 
6,0 6,58 157 8,04 23,9 
6,5 6,52 157 8,08 23,8 
70 6,48 156 8 09 23,8 
80 6,46 156 8,10 23,8 
9,0 6,37 156 8,13 23,7 
lO 6,36 156 8, 15 23,7 
li 6,34 157 8, 15 23,7 
12 6,32 158 8,16 23,7 

1-
13 6,33 1.58 8,17 23,7 
14 6,31 126 8,46 23,7 
15 6,29 122 8, 12 23,7 
16 6,46 92 8,0 23,6 
17 6,26 156 8,20 23,6 
18 6,24 155 8,55 23,6 
19 6,26 76 8,42 23,5 
20 6,23 93 8,46 23,4 
2 1 6,24 141 7,73 23,2 
22 6,64 185 8,52 23,2 
23 6,75 185 8,58 23,2 
24 6,78 185 8,58 23,2 
25 6,79 186 8,58 23,2 
26 6,8 1 187 8,58 23,2 
27 6,82 187 8,57 23,2 
28 6,83 187 8.57 23,2 
29 6,83 188 8,57 23,2 
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f'onto: D:uiri Jus ante 5/S/00 15:4Shs 
Prollmdidade (m) pll Condutividadl! Oxigomio(mg!L) Temperotura(°C) Disco de Sccdli 

(ltS/cm) (m) 

o 6,84 \ 52 6,62 26,1 
0,5 6,76 152 8,42 26,1 I,RO m 
1,0 6,64 \ 52 6,73 25,7 
1,5 6,50 15 1 7, 11! 25, 1 
2,0 6,33 152 7,10 24,5 
2,5 6,24 152 7,40 24,8 
3,0 6,14 153 7,43 24,8 
3,5 6,12 \ 53 7,48 24,7 
4,0 6, 10 152 7,51 24,7 
4,5 6,09 153 7,54 24,7 
5,0 6,07 152 7,56 24,6 
5,5 6,07 152 7,58 24,6 
6,0 6,07 152 7,6 1 24,6 
6,5 6, 10 152 7,60 24,5 
7,0 6,07 152 7 64 24,5 

Ponto: lbiline.n i\lontante S/S/00 10:55hs 
Proftmdidade (m) pH Conduti \~da de Oxigc:nio(mg!L) Tcmpcrntura(°C) Disco de Sec..·hi 

(ttS/cm) (m) 

o 6,8 128 6,91 25,1 3,90 m 
0,5 6,50 128 7,05 25, 1 
1,0 6,57 128 7,15 25,0 
1,5 6,48 128 7,23 25,0 
2,0 6,49 129 7,28 24,9 
2,5 6,<16 129 7,33 24,'J 
3,0 6,43 129 7,39 24,8 
3,5 6,40 129 7,42 24,8 
4,0 6,42 129 7,44 24,8 
4,5 6,46 129 7,45 24.7 
5,0 6,45 IJO 7,47 24,7 
5,5 6,44 129 7,48 24,7 
6,0 6,46 130 7 51 24,7 
6,5 6,,14 130 7,52 24,7 
7,0 6,46 130 7,53 24,7 
8,0 6,43 130 7,54 24,7 
9,0 6,39 130 7,56 24,7 
10 6,35 132 7,59 24,6 
11 6,30 132 7,59 24,6 
12 6,27 133 7,62 24,5 
13 6,24 132 7,66 24 5 
14 6,22 134 7,68 24,4 
15 6,20 13 1 7,70 24 3 
16 6,17 130 7,71 24,3 
17 6. 16 132 7,72 24,3 
18 6, 14 130 7,7 1 N ,3 
19 6,16 130 7,87 24,2 
20 6,02 103 8,45 24.0 
21 5,92 90 7,86 23,8 
22 5.86 85 7.9 1 23.7 

Ponto: lbitlne.n .Jusanll' 5/S/00 7:5Shs 
Profundidade (m) pH Condutividade Oxig,•n io(mgfL) T~npcratura(°C) Disco de Secdti 

(ltSicm) (111) 
o 6, 18 130 6,98 24,4 

0,5 6,20 127 7,11 24,5 3,0 111 
1,0 6,25 126 7,22 24,4 
1,5 6,32 125 7,3 1 24,4 
2,0 6,3 1 126 7,38 24,4 
2,5 6,32 125 7,44 24,4 
3,0 6,35 126 7,48 24,3 
3,5 6,36 126 7,52 24,3 
4,0 6,34 126 7 54 24,4 
4,5 6,35 126 7,57 24,3 
5,0 6 35 126 7,59 24,3 
5,5 6,36 126 7,60 24,3 
6,0 6,35 126 7,62 24,3 
6,5 6,36 126 7,63 24,3 
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Ponto: PI'Omissào i\lontantc 4/5100 ll:OOhs 
Profhndidadc (m) pH Condutividadc Oxig.~nio(mg/L) Temperatura(•C) Disco dcScrd1i 

(ltS/cm) (m) 

o 7,25 140 7,20 25,7 
0,5 7,21 140 7,32 25,7 6,20 lll 

1,0 7,09 140 7,39 25,7 
1,5 7,05 140 7,45 25,7 
2,0 6,98 140 7,5 1 25,6 
2,5 6,96 140 7,55 25,5 
3,0 6,93 140 7,58 25,5 
3,5 6,92 140 7,62 25,4 
4,0 6,90 140 7,64 25,4 
4,5 6,87 14 1 7,66 25,4 
5,0 6,83 141 7,68 25,4 
5,5 6,81 141 7,69 25,4 
6,0 6,81 141 7,70 25,4 
6,5 6,77 141 7,72 25,4 
7,0 6,76 141 7,73 25,4 
8,0 6,75 141 7,75 25,4 
9,0 6,74 141 7,75 25,3 
10 6,72 141 7,77 25,3 
li 6,70 141 7,77 25,3 
12 6,69 141 7,78 25,3 
13 6, 15 141 7,77 25,3 
14 6,09 141 7,80 25,3 
15 6,68 141 7,81 25,3 
16 6,66 14 1 7,8 1 25,3 
17 6,65 141 7,82 25,3 
18 6,64 142 7,83 25,2 
19 6,63 142 7,83 25,2 
20 6,61 142 7,84 25,2 
2 1 6,59 IOI 7,54 25,2 
22 6,59 70 7,99 25,2 
23 6,59 72 7,96 25,2 
24 6,20 95 8,15 25,2 

Ponto: ]>!"omissão Jusante 4/5/00 9:3?hs 
Prolimdidade (m) pll Condut ividadc Oxig .. !nio(mg/L) Temperatura(0C) Disco de Secdli 

(JtSicm) (m) 

o 7,03 141 7,29 25,4 
0,5 7,03 14 1 7,40 25,5 3,80 111 
1,0 7,05 14 1 7,47 25,5 

Ponto: Nova Av, ~lonlantP 3/5/00 13:00hs 
Profundidade (m) pH Condutividade Oxig.inio(mgiL) Tcmpcr-JturaCC) Disco de Secdli 

(ltS/cm) (111) 

o 7,08 130 8,73 25,9 
0,5 6,93 130 8.09 25,8 5,20 lll 

1,0 6,78 131 9,01 25,8 
1,5 6,66 131 9,08 25,8 
2,0 6,64 131 9, 14 25,7 
2,5 6,62 131 9,1!! 25,7 
3,0 6,6 1 131 9,23 25,7 
3,5 6,61 131 9,27 25,7 
4,0 6,59 13' 9,30 25,6 
4,5 6,59 132 9,35 25,6 
5,0 6,58 132 9,39 25,5 
5,5 6,57 13'2 9,4 1 25,5 
6,0 6,56 132 9 ,42 25,5 
7,0 6,55 132 9,44 25,5 
8,0 6,53 132 9,45 25,5 
9,0 6,51 132 9,46 25,4 
lO 6,50 132 9,48 25,4 
li 6,49 132 9,49 25,4 
12 6,48 132 9,50 25,4 
13 6,'18 132 9,50 25 ,4 
14 6,47 133 9,51 25,4 
15 6,47 133 9,52 25,4 
16 6,44 133 9,53 25,4 
17 6,42 133 9,5 1 25,4 
18 6,41 133 9,53 25,4 
19 6,39 133 9,53 25,4 
20 6,37 134 9,54 25,4 
21 6,36 134 9,54 25,4 
22 6,35 134 9,55 25,4 
23 6,28 134 9,69 25,4 
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Ponto: Nova ,\\·a nhancla\·a Jusante 3/5/00 14 :50hs 
Profundidade (111) pH Condut i vida de Oxig,'nio(mgiL) Tcmpcratura(0C) Disco de Secdli 

(11Sfcm) (111) 

o 6,96 130 8,83 25,8 
0,5 6,86 131 8,98 25,8 6,30 m 
1,0 6,75 131 9,08 25,8 
1,5 6,72 131 9, 16 25,8 

Ponto: T1·t:s I rmiios Montante 2/5/00 15:hs 
Profundidade (m) pH Condutividadc Oxigênio(mg!L) TemperaturaCC) Disco de Secdli 

(11Sfc111) (111) 

o 7,08 80 7,87 27,1 4,60m 
0,5 7,0 80 8,40 27,1 
1,0 6,67 80 8,45 27,0 
1,5 6,56 80 9,2 1 27,0 
2,0 6,43 80 9,47 26,9 
2,5 6,53 80 8,79 26,8 
3,0 6,54 80 8,04 26,8 
3,5 6,54 80 8,88 26,7 
4,0 6,54 80 8,96 26,7 
4,5 6,53 79 9,0 26,6 
5,0 6,52 79 9,03 26,6 
6,0 6,5 1 79 9,06 26,6 
7,0 6,50 79 9 ,08 26,5 
8,0 6,49 79 9, 10 26,5 
9,0 6,49 79 9,12 26,5 
10 6,48 79 9, 14 26,5 
11 6,48 79 9,15 26,5 
12 6,47 78 9, 16 26,5 
13 6,45 78 9,18 26,4 
14 6,44 78 9 ,\ 9 26,4 
15 6,43 78 9,19 26,4 
16 6,42 78 9,2 1 26,4 
17 6,41 78 9,22 26,4 
18 6,40 78 9,23 26,4 
19 6,41 78 9,18 26,4 
20 6,38 78 9, 18 26,4 
2 1 6,37 77 9 23 26,3 

22 6,34 77 9,24 26,3 
23 6,32 77 9,24 26,3 
24 6,29 76 9,25 26,3 
25 6,27 75 9,26 26,3 
26 6,26 15 9,28 26,3 
27 6,24 74 9,29 26,3 
28 6,23 74 9,29 26,2 
29 6,23 74 9,30 26,2 
30 6,22 74 9,30 26,2 

Ponto: Três lnniios .Jusante 2/5/00 11 :45hs 
Profundidade (m) pH Conduti\•idade Oxigênio(mg!L) Temperatura("C) Disco de Secchi 

(pSicm) (111) 

o 6,79 81 8,61 26,7 5,20 m 
0,5 6,76 8 1 8,75 26,7 
1,0 6,82 8 1 8,84 26,6 



TABELA 11: Variáveis 11sicas e químicas do perfil da coluna de água, referentes as coletas reali
zadas em julho de 2000. 

Ponto: Uio J>im dcaba 13/07/00 9:00hs 
Prollmdidade (m) pH Condutividade Oxig~nio(mgfL) Temp~atura("C) Disco de Secd1i 

{ltS/cm) (m) 

o 5,86 246 3,48 18,1 
0 ,5 5,85 245 3,43 18,7 0,35m 
1,0 6,0 245 3,46 18,8 
1,5 6,04 245 3,44 18,9 
2,0 6,3 245 3,35 18,9 
2,5 6, 17 24,5 3, 17 18,8 
3,0 6,2 1 245 3,42 \ 8,9 
3,5 6,20 246 3,34 19 
4,0 6,23 246 3,30 19 
4,5 6,24 246 3,15 20 
5,0 6,26 246 290 194 

Ponto: nio Tietê 13/07/00 II :OShs 
Prof\mdidadc (m) pH Condutividade Oxigenio(mgfL) Tempcratura(0 C) Disco de Secd1 i 

,{ltS/cm) (m) 

o 6,98 407 2,71 22 
0 ,5 6,?5 4 16 2,6 1 22,4 ,30 111 

1,0 6,86 430 2,02 19,9 
1,5 6,83 43 1 1,69 19,9 
2,0 6,76 42 1 0,93 19,6 
2,5 6,70 404 0,7 1 19,7 
3,0 6,69 396 0,7 1 \ 9,9 
3,5 6,68 40 1 0,79 19,9 
4,0 6,69 4 16 0,96 2 1,7 
4,5 6,69 4 16 1,0 1 19,5 
5,0 6,69 4 17 1,05 19,5 
6,0 6,67 4 11 1, 18 19,4 
7,0 6,67 408 1,10 19,3 
8,0 6 ,67 408 1,13 19,3 
9,0 6,66 408 1,13 19,3 
10 6,66 407 1,18 19,3 
li 6,63 407 1,2 1 19,3 
12 6,67 407 1,19 19,3 
13 r.,r,(, 407 1,2 1 19,2 
14 6,36 415 0,07 19,3 

J>onto:DalTa Donita ~ lontanf(' 14/07/00 M:OOhs 
Profu ndidade (m) pll Condutividade Oxig.:n io(mg/L) 'l.c>tnperalura(''C) Disco de Secd1 i 

,{11S/cm) (m) 
o 6,0 227 5,46 19,4 

0 ,5 6 ,22 225 5,4 1 19,4 2,20 lll 
1,0 6,34 224 5,4 1 19,7 
1,5 6,43 236 6,03 19,6 
2,0 6,46 248 5,?7 19,2 
2,5 6,50 24 1 5,90 19,3 
3,0 6,59 241 6,06 19 ,3 
3,5 6,62 24 1 5,99 19,3 
4,0 6,59 24 1 6,04 19,3 
4,5 6,6 1 240 6,06 19,4 
5,0 6,62 24 1 6,07 19,4 
6,0 6,6 1 24 1 6, 12 19,4 
7,0 6,64 24 1 6,13 19,4 
8,0 6,65 24 1 6,12 19 ,4 
9,0 6,66 24 1 6,27 19,4 
lO 6,67 24 1 6,33 19,4 
li 6,69 241 6,2J 19,4 
12 6,7 1 24 1 6,27 19,5 
13 6,72 241 6,20 19,5 
14 6,74 241 6,26 19,5 
15 6,75 24 1 6,02 19,5 
16 6,51 243 6,7J 19,5 
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Ponto: Dal'ra Dorútn Jusantc 13/07100 15:20hs 
Profundidade (m) pll Condutividade Oxigenio(mg!L) Temperatum(°C) Disco de Secd1i 

,(JIS!cm) (m) 

o 6,92 219 5,77 20,4 
0,5 6,85 219 576 20,4 4,20111 
1,0 6,78 219 5,70 20,4 
1,5 6,75 219 5,63 20,4 
2,0 6,73 220 5,39 20,3 
2,5 6,7 1 220 5,21 20,1 
3,0 6,70 220 4,94 19,9 
3,5 6,67 219 5,14 19,8 
4,0 6,66 2 19 5,25 19,8 
4,5 6,65 219 5,31 19,8 
5,0 6,66 219 5,25 19,7 
6,0 6,64 2 18 5,28 19,7 
7,0 662 209 4,49 194 

Ponto:IJariri l\lontantc 12/07/00 14:55hs 
Profundidade: pH Condu!, Oxig.1!1io Temperatura Sccchi 

o 6,92 174 6,73 20,4 
0,5 6,79 176 6,61 20,5 2,30m 
1,0 6,74 175 6,50 20,5 
1,5 6,7 1 178 6,65 20,5 
2,0 6,7 1 178 6,70 20,5 
2,5 6,65 178 6,63 20,5 
3,0 6,65 179 6,72 20,5 
3,5 665 182 6,77 20,4 
4,0 6,62 182 6,64 20,4 
4,5 6,62 182 6,43 20,4 
5,0 6,60 182 6,57 20,4 
6,0 6,57 182 6,03 20,4 
7,0 6,52 183 5,98 20,3 
8,0 6,5 1 183 5,97 20,3 
9,0 6,5 1 183 5,85 20,3 
10 6.5 1 183 5,86 20.3 
11 6,56 183 5,86 20,3 
12 6,48 1!(4 5.21 21.2 
13 6,45 185 4,74 20,2 
14 (.,4 1 186 4,'12 20,1 
15 6,40 186 4,48 20,1 
16 6.38 187 4,44 20, 1 
17 6 31 188 0,54 20, 1 

Ponto: R, Duuru 12/07/00 13:3Shs 
l'rofiandidad.: (m) pH Condutividade Oxigàlio(mgiL) Tcmperalum(~C) Disco de Seai1 i 

(JIS/cm) (111) 

o 6,38 171 2,73 20,2 
0,5 6,35 17 1 2,58 20,2 1,30 lll 
1,0 6.33 171 2,50 20,3 
1,5 6,3 1 17 1 2,5 1 20,3 
2 ,0 6,29 172 2,53 20,3 
2,5 6,29 172 2,42 20,3 
3,0 6,26 172 2,47 20,3 
3,5 li,24 173 2,50 20,3 
4,0 6,25 173 2,42 20,3 
4,5 6,24 173 2,44 20,3 
6,0 6,25 169 2,61 20,4 
7,0 6,27 175 3,0 1 20,3 
8,0 6,27 169 3,22 20,4 
9,0 6,25 158 2,!!5 20,6 
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Ponto:llarhi ,Jusante 12/07/00 hs 
Prolhnd idade (m) pl-1 Condutividadc Oxigc'nio(mg!L) Temperalum("C) Disco de Scroti 

( JtS/cm) (rn) 

o 5,96 177 6,67 20,4 
0,5 6,15 177 6,59 20,5 3,9m 
1,0 6, 19 177 6,34 20,5 
1,5 6,2 1 177 6,59 20,5 
2,0 6,25 176 6,61 20,6 
2,5 6,26 176 6,70 20,6 
3,0 6,27 176 6,62 20,6 
4,0 6,30 177 6,75 20,6 
5,0 6,33 175 6,72 20,6 
6,0 6,37 172 ,6,60 20,7 
7,0 6,39 172 6,62 20,7 
8,0 6,63 169 6,62 2 1,0 
9,0 6,84 168 6,44 20,7 
l O 6,6 1 166 607 2 1,2 

Ponto: l bltinga i\lontanle 11 /07/00 lO:SOhs 
Profhndidadc (m) pll Condutividade Oxigênio(mg!L) Temperatum(•C) Disco de Secdti 

(ltS/cm) (m) 

o 6,78 128 9,40 20,5 
0,5 6,52 128 9,42 20,5 3,50m 
1,0 6,34 128 9,56 20,5 
1,5 6,26 128 9,66 20,4 
2,0 6,22 128 9,72 20,4 
2,5 6,20 128 9,77 20,4 
3,0 6,20 128 9,81 20,4 
4,0 6,2 1 128 9,86 20,3 
5,0 6,22 128 9,90 20,3 
6,0 6,22 64 10,20 20,3 
7,0 6,19 64 10, 11 20,3 
8,0 6, 19 64 10, 11 20,3 
9,0 6,19 128 9,70 20,3 
lO 6,19 128 9 ,89 20,3 
11 6.20 66 I O,'H 20,3 
12 6,20 64 10,17 20,3 
13 6,20 128 9,88 20,3 
1·1 6,20 7 1 9,86 20,3 
15 6,20 129 9,97 20,2 
16 6,20 129 10,0-1 20,2 
17 6,16 12'.) 10,07 20,2 
18 6, 15 129 10,08 20, 1 
19 6,13 129 10,07 20,1 
20 6,13 130 10,09 20, 1 
21 6, 11 130 10,07 20. 1 
22 6,11 130 10,10 20, 1 
23 5,98 2 15 10,3 1 20,2 

Ponto: lhitinea j u, a nlr I 1/07/00 9:20hs 
Profundidade (m) pll Condutividatlc Oxig.lnio(mg!L) Temperalura("C) Disco de S.:cdti 

(J tS/cm) (m) 
o 6,10 73 10, 10 20,3 

0,5 6,09 74 10 , 11 20,3 
1,0 6,06 72 10, 10 20,3 
1,5 6,05 72 10,09 20,3 
2,0 6,06 73 10,08 20,3 
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' • Ponto: I' .-omissão M onlnnlt' 10/07/00 11:5Shs 
Profundidade (m) pll Conduth~dade Oxig,"nio(mg!L) Temperatura(0 C) Disco de Secdoi 

(loS/em) (m) 

o 6,')7 11 4 8,52 2 1,4 3,90m 
1,0 6,95 11 4 !1,65 2 1,4 
2,0 6,93 11 5 8,75 2 1,4 
3,0 6,94 115 8,80 2 1,4 
4,0 6,94 11 5 8,84 2 1,4 
5,0 6,95 11 5 11,88 2 1,3 
6,0 6,94 115 8,90 2 1,3 
7,0 6,9 1 11 5 8,93 2 1,3 
8,0 6,119 115 8,89 21 ,3 
9,0 6,89 11 5 8,89 2 1,3 
lO 6,87 58 9, 18 2 1,2 
11 6,85 76 8 70 2 1,3 
12 6,8) 11 5 8,95 21 ,3 
13 6,8 1 11 5 8,99 2 1,2 
14 6,90 67 9,36 2 1,2 
15 6,79 115 8 95 2 1,2 
16 6,79 63 9,38 21 ,2 
17 6,79 115 8,99 2 1,2 
18 6,80 11 5 9,03 2 1,2 
19 6,80 11 5 9,06 2 1,2 
20 6,110 11 6 9,07 2 1,2 
2 1 6,79 115 9,08 2 1,2 
22 6,79 115 8,97 2 1,2 
23 6,27 155 9 10 2 12 

Ponto: 1'.-omissão Jusnnlt' 10/07/00 14:00hs 
l'rol\mdidade (m) pH Condut ividadc Oxigenio(mg!L) T <llllJlcratma(•c) Disco de Scc.:hi 

(pS/cm) (m) 

o 7,06 115 8,50 21 ,5 
0,5 7,15 115 8,6 5 2 1,5 4,0m 

lO 7 18 11 5 872 2 1,5 

Ponto: Nova Anmhandam montnnlt' 9/07/00 12 :0Shs 
Prollondidad<J (m) pl l Condutividadc Oxig.?nio(mg!L) Tempemtum(°C) Disco de Secdoi 

()lSfcm) (m) 
o 7,35 123 8,49 21 ,6 

0,5 7,36 123 8,6 1 2 1,6 3,90m 
1,0 7,3 1 123 8,68 2 1,6 
1,5 7,3 1 123 8,74 2 1,6 
2,0 7,32 123 8,78 2 1,6 
2.5 7,30 12J 8,80 21 ,6 
3,0 7,29 123 8,83 21 ,5 
4.0 7.26 123 8.86 21,5 
5,0 7,24 123 8,88 2 1,5 
6,0 7,2 1 123 8,92 2 1,4 
7,0 7,20 123 9,18 2 1,4 
8,0 7,15 62 9, 11 2 1,4 
9,0 7, 15 63 9,09 21,4 
lO 7,10 62 9,09 2 1,4 
li 7,03 123 S,lW 2 1,4 
12 6,98 124 !':,90 21 ,4 
13 6,98 124 8,94 2 1,4 
14 6,96 124 8,93 2 1,4 
15 6,94 124 8,99 2 1,4 
16 6,93 120 8,94 2 1,3 
17 6.93 124 9,00 2 1,3 
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Ponto: U:wm Bonita .Jusnnl<' 13/07/00 15:20hs 
Profu ndidade (m) pH Conduli\•idadc Oxig.:nio(mgfL) Tetnpernlum(°C) Disco de Secd1 i 

{ltS/cm) (111) 

o 6,92 2 19 5,77 20,4 
0,5 6,85 2 19 576 20,4 4,20 m 
1,0 6,78 219 5,70 20,4 
1,5 6,75 2 19 5,63 20,4 
2,0 6,73 220 5,39 20,3 
2,5 6,7 1 220 5,2 1 20,1 
3,0 6,70 220 4,94 19,9 
3,5 6,67 2 19 5,14 19,8 
4,0 6,66 2 19 5,25 19,8 
4,5 6,65 2 19 5,3 1 19,8 
5,0 6,66 219 5,25 19,7 
6,0 6,64 21 8 5,28 19,7 
7,0 6,62 209 4,49 19,4 

Ponlo:Umiri Monlnnl<' 12/07/00 14:55hs 
Profund idade pH Condu!, Oxigeuio T ~'1 11t><:ralura Secchi 

o 6,92 174 6,73 20,4 
0,5 6,79 176 6,6 1 20,5 2,30 111 
1,0 6,74 175 6,50 20,5 
1,5 6 7 1 178 6,65 20,5 
2,0 6,7 1 178 6,70 20,5 
2,5 6,65 178 6,63 20,5 
3,0 6,65 179 6,72 20,5 
3,5 6,65 182 6,77 20,4 
4,0 6,62 182 6,64 20,4 
4,5 6,62 182 6,43 20,4 
5,0 6,60 182 6,57 20,4 
6,0 6,57 182 6,03 20,4 
7,0 6,52 183 5,98 20,3 
8,0 6,5 1 183 5,97 20,3 
9,0 6,5 1 183 5,85 20,3 
lO 6,5 1 183 5,86 20,3 
li 6,56 183 5,86 20,3 
12 6,•18 184 5,2 1 2 1,2 
13 6,45 185 4,74 20,2 
14 6,4 1 186 4,42 20, 1 
15 6,40 186 4,48 20, 1 
16 6,38 187 4,44 20, 1 
17 6,31 188 0,54 20, 1 

1'onto: R, Daunr 12107/00 13:35hs 
Pro11mdidatle (m) p l·l c.,nduti,•idaJe Oxigi'lrio(mg/L) TL'111pcr:tl 11r:J(C) Disco de s~cdr i 

(lrSicm) (111) 

o 6,38 17 1 2,73 20,2 
0,5 6,35 17 1 2,58 20,2 1,30 111 
1,0 6,33 17 1 2,50 20,3 
1,5 6.31 17 1 2,51 20,3 
2,0 6,19 172 2,53 10,3 
2, 5 6,29 172 2,42 20,3 
3,0 li,26 172 2,47 20,3 
3,5 6,24 173 2,50 20,3 
4,0 6,25 173 2,42 20.3 
4,5 6.24 173 2,44 20,3 
6.0 6.25 169 2,6 1 20,4 
7,0 6,27 175 3,0 1 20,3 
8,0 6,27 169 3,22 20,4 
9,0 6,25 158 2,85 20,6 

1'onlo:Ua riri J nsanl<' 12/07/00 hs 
Pn\fimdidadc (m) pH Condutividadc Oxigénio{mg!L) Tcmperalum("C) Di<co de Secchi 

_(p Sicm)_ (m) 

o 5,96 177 6,67 20,4 
0.5 6, 15 177 6,59 20,5 3,9m 
1,0 6, 19 177 6,34 20,5 
1,5 6,2 1 177 6,59 20,5 
2,0 6,25 176 6,6 1 20,6 
2,5 6,26 176 6,70 20,6 
3,0 6,27 176 6,62 20,6 
4,0 6,30 177 6,75 20,6 
5,0 6,33 175 6,72 20,6 
6,0 637 172 ,6,60 20,7 
7,0 6,39 172 6,62 20,7 
8,0 6,63 169 6,62 21 ,0 
9,0 6,84 168 6,44 20,7 
lO 6,61 166 6,07 2 1,2 
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J>onto: T rlls Ir mi\os Jusnntl' 7/07/00 13:00hs 
Profimd idade (m) pH Condul i\•idade Oxig.;nio(mg/L} Tempcrnlura("C) Disco de Secch i 

(!tS/cm) (m) 
o 6,84 56 8,36 22,7 

0,5 6,99 50 8,<16 22,R 8,30m 
1,0 7,03 48 8,49 22,8 
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To\BEL 1 F A 2: orm:Js d c mtro~<..mo na ag:ua ao ongo do slst<..ma T u~O:.cm 'd d c amostr:l~cm. 1 crcnt.:s peno o~ 
Par.1mc-
tros~ Amônio (J.LgfL) Nitrnto ()lWL) l'iitrito (J.L~fL) Nitro~ênio or~ãnico total (m~/L) 

Pontos 
coleta U Out/99 Fcv/00 Maio/00 Julho/00 Out/99 Fcv/00 Maio/00 Julho/00 Out/99 Fev/00 Maio/00 .Julho/00 Out/99 Fcv/00 Ma.io/00 

p 1532.50 14.09 73.76 16.04 267.52 236.12 391.97 1187.30 102.95 46.65 7.52 6.28 0.84 0.47 0.65 
T 2450.09 93.47 1519.20 2389.60 305.39 456.88 1492.40 1795.70 123.75 21.40 262.91 244.74 4.94 1.77 1.96 

BBM 10.58 2.31 12.98 37.83 2743.30 629.78 1187.10 2049.80 83.14 17.69 6.14 24.06 0.7 0.65 0.79 
BBJ 17.44 4.80 28.48 680.69 1656.10 746.30 1153.40 1751.30 64.20 48.92 12.62 23.25 • 0.70 0.88 
B:\1 51.43 2.53 8.54 9.30 1349.20 744.94 1125.60 1512.80 97.20 24.08 2.67 57.40 0.46 0.28 0.88 
BJ 4.05 0.90 69.55 7.08 11 25.50 717.92 770.33 1149.10 54.74 15.53 7.96 6.56 0.70 0.23 0.42 
B 1876.71 8.01 213.69 593.32 472.63 693.53 1036.20 815.65 48.62 116.59 128.04 37.95 0.28 0.28 • 

IM 1.19 2.44 10.92 14.29 840.71 745.45 728.56 913.68 58.43 4.18 3.99 6.03 2.98 0.14 0.84 
lJ 1.19 4.14 9.54 9.02 1642.10 40.17 942.1 0 859.62 42.92 6.23 10.69 4.36 0.56 0.14 0.70 

PM 9.44 1.64 18.22 10.85 463.58 468.92 768.38 644.25 8.87 13.23 2.74 5.44 0.56 0.09 0.98 
PJ 28.76 0.95 10.82 10.41 320.59 640.54 945.48 662.11 10.26 12.02 10.45 4.80 1.12 0.14 0.79 

NAM 30.51 1.22 8.75 6.31 396.07 31 2.34 774.77 599.09 10.94 7.99 7.15 3.81 0.93 0.09 0.79 
NAJ 18.68 3.76 10.99 18.61 21 8.20 282.99 796.30 471.35 6.15 8.21 5.38 3.33 0.04 0.46 0.93 
TIM 10.70 1.02 6.42 0.57 16-+.79 132.83 290.57 305.76 2.89 2.99 2.31 4.61 0.09 0.09 0.79 
TIJ 8.42 1.22 7.55 1.10 155.36 139.30 292.58 277.03 3.62 2.56 2.75 2.86 1.16 0.46 0.79 

B TA ELA 13: Formas de ósforo na :i~ua ao 1on~o do sistema Tie1..:. em diferentes períodos de amostr:ls;em. 
Par.imetros ::::> 

Fósforo totll ()lg/L) Fosfato total dissolvido (J.LefL) Fosfato lnoreânico ()lefL) 
Pontos coleta U 

Out/99 Fcv/00 Maio/00 .Julho/00 Out/99 Fcv/00 Ma.io/00 Julho/00 Out/99 Fcv/00 
p 69.60 86.98 76.42 750.37 32.58 56.98 27.79 12.85 15. 14 • 
T 130.41 189.49 103.51 348.67 27.79 73.2 1 32.10 79.58 • • 

BBM 90.59 121.52 37.67 57.34 34.02 34.63 23.65 7.62 22.93 26.08 
BBJ 62.13 227.15 39.12 58.97 13.96 32.43 29.32 -tOS 5.26 25.90 
BM 38.30 69.80 63.01 48. 11 11.35 28.52 25.64 - 4.01 21.20 
BJ 196.40 76.09 70.37 139.17 13.91 14.48 68.70 -tSO 4.49 5.45 
B 123.47 56.13 66.09 42.74 48.35 33.69 34.43 8.56 10.61 23.56 

L'\' I 81.75 36.43 9.66 30.58 7.60 18.31 • 3.66 2.90 13.02 
lJ 35.30 103.48 57.85 26.07 4.40 21.59 10.40 2.33 2.47 12.78 

PM 28.54 64.23 40.61 17.47 7.61 12.52 14.27 1.45 6.73 3.20 
PJ 40.91 42.10 28.92 8.98 39.15 5.22 8.99 1.22 22.63 3.00 

N.I\.M 23.17 32.83 26.28 18.21 11.20 3.60 8.20 11.44 6.67 2.60 
i'iAJ 24.48 32.33 21.18 18.02 14.1 9 14.80 8.61 14.83 6.21 12.78 
TIM 39.10 22.90 24.14 17.02 1.86 7.66 10.86 12.31 0.88 5.41 
TJ.J 37.20 27.62 33.37 22.24 8.25 6.94 8.06 11.24 2.41 5.93 .. . . (*amostrns pcrd1das) C-controle: P-prr:!ctC3ba: T-T1e1.c: BBM-B:Irra Bomta :vlontantc: BBJ- Barra Bomt~l Ju:;antc: BM-Bann Montante: 8-B:~uru: BJ-Barm JuS:Jnte: 1M

lbitinga Montante: IJ-Ibitinga Jusantc: PM-Promiss:.io Montante: PJ- Promiss:io Jusantc: NAM-Nova Av:mhandava Montante: NAJ-Nova Avanhandava JuS:Jntc: TIM-Tr.:s 
[1111:ios Montante: TJJ -Tr.:s IrmJos Jusantc. 

Ma.io/00 
]4.51 
8.64 
9.54 
13.04 
11.89 
49.93 
18.34 
• 

7.99 
2.03 
2.31 
2.61 
1.80 
2.94 
4.37 

Julho/00 
1.54 
5.32 
1.44 
2.33 
1.30 
1.54 
1.30 
1.21 
1.58 
1.07 
1.77 
0.09 
0.23 
0.80 
0.98 

Julho/00 
• 
• 
• 

3.81 
8.01 
2.84 
8.01 
3.1 1 
1.16 
0.09 
0.23 
0.77 
1.52 
3.81 
1.54 
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206 

TABELA 14: Silicato reativo na água do reservatório e dos biocnsaios de toxicidade crônica parcial, ao longo do sistema Tietê, em diferentes periodos de 
amostragem. 

Parâmetro => Silicato reativo (mg!L) 

Pontos de coleta~ 
Outubro/99 Fcvereiro/00 Maio/O O Julbo/00 

Reservatório bt Reservatório bt 
p 4,74 5.84 5,47 11.73 6.68 8.97 
T 7,31 5.00 4.86 7.56 5.33 4.97 

BBM 2.27 3,44 4.79 3.58 4.84 12.44 
BBJ * 4.60 4.48 * 5.41 13.42 
BM 3,1 2 3.98 5.77 4.61 5.29 6.50 
B 6,00 4,91 5.32 I 1.32 7.34 3.14 

BJ 2,37 3.18 6.88 2.84 5.84 14.15 
IM 3,90 3,61 * 6.23 6.03 12.32 
IJ 5.60 4.64 5.62 * 6.26 * 

PM 5,70 4.54 5.65 14,93 7.46 * 
PJ 5.30 5.08 6.40 I 1.48 6.69 14.10 

NAM 5JO 5.00 6.75 10.93 7.29 15.55 
NAJ * 4.96 5.63 10.94 7.12 14.43 
TIM 7.42 6.20 7.25 11.26 7.00 16.02 
TIJ 7.55 6.50 6.96 9.56 8.22 15.13 .. 

("amostras pcrd1das); bt : b1oensa10s de tOXlctdade 

F-piracicaba; T-Tietê: BBM-Barra Bonita Montante: BBJ- Barra Bonita Jusante: BM-Bariri Montante; B-Bauru; BJ-Bariri Jusante: 
IM- Ibitinga Montante: LT-Ibitinga Jusante: PM-Promissão Montante: PJ- Promissão Jusante: NAM-Nova Avanhandava Montante: 
NAT-Nova Avanhandava Jusante: TIM-Três Innãos Montante; TU -Três Innãos Jusanlc. 

206 
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Tabela 15: Resultados de material em suspensão referentes as coletas de fevereiro, 
. 11 d 2000 mato e Ju 10 e 

Pontos Material em suspensão (ml!fL) 
de roleta Fevcrciro/00 Mnio/00 Julbo/00 

MO Ml .MST MO MI MST MO 1\U MST 
p 5,2 47,92 53,12 1,91 3,77 5,68 5,02 1,85 6,87 
T 3,86 10,36 14,2 3,92 1,81 5,73 2,81 4 ,25 7,06 

>ÃBBM 2,56 2,44 5 1,3 1,46 2,76 2,34 0,0054 4,38 
BBJ 3,09 4,91 8 1,83 O, I 1-,93 4 1,77 5,77 
BM 1,46 3, 1 4,56 1,1 1,73 2,83 3,07 1,2 4,27 
B 2,89 5,07 7,96 1,8 1 1,98 3,79 1,75 1,82 3,57 
B.l 7,42 2,82 10,24 2,7 0,79 3,49 1,36 1,59 2,95 

yt iM 2,16 0 ,52 2,68 0,73 0,86 1,59 0,96 0,92 J,88 
J.J 1,97 1, 18 3,16 1, 12 0,77 1,89 0,65 0,66 1,3 1 

">t PM - - - 1,01 0,14 1, I S 0,33 1,23 1,56 
PJ 2,05 0,38 2,43 1,66 4,55 6,2 1 0,07 1,48 1,55 

'<NAM 1,48 0,25 1,73 1,4 1 0,4 1 1,82 ) 0,38 0,9 1,28 ) 
NAJ 1,73 0,15 1,88 0,83 o 23 1,06 o 55 1,02 1;37 

vTIM 1,32 0,36 1,68 0,31 1,05 1,36 0, 17 0,54 0,7 1 
TIJ 1,30 0,75 2,05 0,24 2,14 2,38 0,38 0,55 0,38 

MO -matéria orgânica ; 1\fl -matéria inorgânica; MST -material em suspensão tolnl 
P-Pimcicaba; T-Tietê; BBl\1-Darra Bonita montante; BBJ-Darra Uon ita jusante; Dl\1-Dariri montante; B-Baum; UJ-Uariri 
jusante; Jl\1-lhit inga montante; IJ-lbitinga jusante; l' l\ 1-Promissão montante; PJ-Promiss;1o j usante; NAl\1-Nova Avanhanda''" 
montante; Ni\J-Nova Avanhandav;tjus-1nte; Tll\ 1-Tr~s Irmãos montante; TIJ-Tr~ lrmilosjus.1nte 

TABELA 16: : resultados de clorofilaª referentes as coletas de fevereiro, maio e 
julho de 2000. 

Pontos de coleta CLORO FILA (ugfL) 
Frnrd ro/00 l\ laio/00 J ulho/00 

p 16,182 14,5 8,5 
T 2 1,2 15 55,97 

HBM 2 1,2 12,2 13,67 
1313.1 17.0 19 8,19 4,6 
13M 13.4 48,8 4,6 
B 16, 18 - 13, 11 
B.l 25,36 19,7 24.97 
IM 8,37 27,9 6,27 
JJ 16,17 66,96 6,55 

PM 14,22 72.5 15 
P.l 13,95 14,2 12,13 

NAM 7,25 54,4 8,23 
NA .I 8,09 6 1,3 6,55 
TIM 4,24 5 1,6 3,48 
TU 2 GS 3,9 6,83 

.. 
1'-l'eractClba; T-Teete; BBl\1-1-hrra Bomta montante: BBJ-Barra Bomta JUS<Illte: Bl\1-Bann montante; B-Daune; BJ-Banri 
jusante; 11\1-lbiti.nga montante; IJ-lbitinga j usante; Pl\1-Promissilo montante; P J -Promiss.~o jusante; NAl\1-Nova Avanhanda\·a 
montante; N1V-Nova Av:u~wmlavajuSJ IItc; Tll\1-Tr~ lrmilos IIIOIItallt.;; T IJ-Três lrmãos jusa11 t.; 
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TABELA 17 : Índice do estado trófico (IET) c estado trófi.co (ET) dos reservatórios do Médio e Uai.....:o 
Tietê (SP), no período de outubro/99, calculado com amostra de água de coluna iJttegrada 

Estarõrs dl' <"olriA IET ET IET Kr IET Jo:-r 
(Sr<"<"hi) (P total) (PO~) 

T 54 (' 67 l' - -
p 61 (' 58 l' 55 ·~ 

1313~ 1 4ll 111 62 (' 6 1 1•: 

13131 49 111 56 (' 40 o 
Rl3 58 (' 73 (' 72 E 

13~1 49 111 49 111 36 o 
UJ 47 111 66 (' 37 o 
1~1 38 o 60 l' 31 o 
IJ 43 o 48 111 29 o 

1'~1 3 1 o 45 111 43 o 
PJ - - 50 111 6 1 E 

NA,\1 34 o 42 o 43 o 
NAJ 35 o 43 o 42 o 
Tl~l J l I) 50 111 14 o 
T IJ 31 o 49 111 28 o 

TABELA 18 Índice do estado trófiw (lET) e estado trólico (ET) dos reservatórios do Médio e Daixo Tietê (SP), 
. I d . . /OC I I d I . d I . d no penoc o e lcvcretro J, ca cu a o com amostra c e agua c co una mtegra a. 

g,rartirs IET ET IET ET IET ET IET (Ooroftla) ET IET~I) ET 
ele •·ol<'la (Secdú) ( I' lutai) (PO~) 

T 62 (' - 64 (' - -

I' R4 ,, 52 m 70 l' 6 1 (' 64 (' 

BH~ I 44 111 44 o 63 (' 6 1 (' 54 (' 

IIBJ 52 111 44 o 63 e 59 (' 55 (' 

R li 42 o 6 1 c 5~ (' - -
m. l 42 111 

,,, o 60 (' 57 l' 5 1 l1l 

13J 21 o 40 o 64 ( ' 36 o 

1 ~ 1 40 o 34 o 53 l1l 52 l1l 45 tn 

IJ 45 ll\ jj o 52 ll\ 58 (' 48 ll\ 

I'~ I 38 o 29 o 48 ll\ 5R (' 44 o 

PJ 35 o 13 o 3 1 o 57 (' 34 o 

Nr\VM 33 o 11 o 29 o 50 111 30 o 

NAVJ 33 o 33 o 52 ll\ 52 111 44 o 

'1' 1~1 40 o 2 1 o 40 o 39 o 34 o 

TIJ .18 o 22 o 4 1 o 40 o 35 I) 

. . .. 
1'-l'cracccaba; T-Tu.tc; BB~ l-13arra Doncta montante; DDJ-Darr.c Bocuta JUsantc: D~l-Dann cnocllantc; B-Baunc; DJ-Dann 
jusantc; 1 ~1-lb itinga montante; IJ-lbitinga jusm1te; P~l-l'romiso;ão montante; PJ-Promis<:.~o ju<ante; NA.\1-Nova A\•anh:mda\'3 
mocttantll; NAJ-Nova Avanhandavajusant..:; TI~I-Tr~ Irmãos montante; TIJ-Tr~ lnnãos jusanh: 

e = eutrófico, m = mesotrófico e o = oligotrófico 

I ET ("I)= Íncli<"t' de· F ..si mio T c·ófiro "li'dio 

ET = Esta el o Tc·ófiro 
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TABELA 19 Índice do estado lrólico (TET) e estado trólico (ET) dos resen•atórios do Médio e Baixo Tietê (SP), 
no período de maio/00, realizado com amostra de ilgua de supcrllcie. 

Eslnçõ~s IET ET IET ET IET ET I Kf (Ciomfila) ET IET (~I) ET 
ti ~ co l~ln (S<'C<'hi) (I') lolnl) (1'0~) 

T 47 m 6'2 (' 39 o 60 (' 53 m 

p 49 111 64 (' 59 c 53 111 57 (' 

HB~I 34 o 52 111 39 o 64 (' 49 m 

llllJ - 55 (' 52 111 61 (' 

Rll 39 o 56 (' 59 (' 48 111 52 (' 

B~l 39 o 56 (' 42 111 49 111 47 111 

HJ 42 o 50 111 72 (' 59 (' 58 (' 

I~ I 33 o 47 111 4 1 111 58 (' 47 111 

IJ 35 o 55 (' 43 111 50 111 47 111 

P~l '24 o 4'2 o 26 o 49 111 37 o 

PJ 32 o 45 111 28 o 58 (' 42 o 

NA v~! '27 o 48 111 '23 o 49 111 38 o 

NAvJ 24 o 4 1 o '24 o 48 111 36 o 

Tl~ l 29 o 4.l o 30 o 57 (' 41 o 

TlJ '27 o 42 o '26 o 44 o 36 o 

TABELA 20 Índice do estado trófico (lliT) e estado trólico (ET) dos resen•atórios do Médio e IJa ixo Tietê (SP), no 
período de maio/00, realizado com as amostms de úgua de coluua integrada. 

&ht\·õrs de IET ET IET ET IET ET IKI' (Ciorofiln) ET IET~I) ET 
roll'ln (S<'<'dti) (P lolnl) (1'0~) 

T 47 111 64 c 47 111 58 (' 55 (' 

I' 49 111 59 (' 54 (' 57 " 56 r 

nm.t 34 o 49 111 48 111 33 o 42 o 

IJIJJ - 50 111 53 111 52 111 

RB 39 o 58 I' 57 (' 47 111 52 111 

D~t 39 o 56 (' 51 111 48 111 50 111 

IJJ 4'2 o 57 (• 72 (' 59 (' 60 (' 

I~ ! )) o 29 (1 41 o 4 1 o 37 o 

IJ 35 o 55 (' 46 111 50 111 48 111 

P~ l 24 o 50 111 26 o 50 111 40 o 

PJ 32 o 45 m 2& o 5& (' 42 o 

NA~I 27 o 44 o 30 o 48 111 38 o 

NAJ 24 o 41 o 24 o 48 111 36 o 

Tl~l '29 o 43 o 31 o 46 111 38 o 

TIJ 27 o 47 111 37 () 44 o 41 o 

• · r • . . ... 
1'-l'traetcaba; r-ftde; BH~I-B.1rr.t Bontta montanh:; JlBJ-Barr.t Bontta JIISante; 13~1 -IJann IIIOIIIantc; IJ-13aunt; BJ-Bann JIIS<tllte; 
1 ~ 1 -lhit inga montante; IJ-Ihitinga jusantl'; Pl\1-l'romiss.'lo montante; PJ-Promissào jusante; NA~I-Nova Avanhandava montante; 
NAJ-Nova Avanh;mdavajus;tnt(); Tl~f-Tr.:S Irmãos montante; TIJ-T rO:s lnniios j usanh: 

e= eutrófico, m = mesotrófico e o = oligotrófico 

I ET (~D= Ímlic<' li<' Estnclo Tt·óficu Ml'tllo 

ET = &t:Jtlo T.-ófico 
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TABELA 21 Índice do estado trófico (IET) e estado trófi co (ET) dos reservatórios do l\lédio e Daixo Tictê (SJ>), no período de 
·11 1oo ttd d . d r · Jll lO , \.'":~\.'li a os con1 cunoslrtls e agua \!super 1c1e. 

Estações de IET ET IET ET IET ET IET (Clomlila) ET IET(M) ET 
roleta (Serrhi) (P total) (P04) 

T 47 m 85 e - - 77 c -
p 66 c 92 c - - 52 lll - -

BB;\1 39 o 55 I' 49 lll 53 lll .so m 

UI3J 56 c 14 o 46 m 33 o 

RD 47 m 78 (' 38 o 56 (' 56 e 

Bl\1 39 o 47 m - - 57 e - -
BJ 51 m 51 m - - 62 e - -
11\1 33 o 42 lll 3 o 50 lll 32 o 

IJ 32 o 44 111 18 o 49 111 36 o 

I';\ I 31 o 311 o 13 o 56 I' 34 o 

I'J 31 o 28 o 5 o 56 c 27 o 

NA I\ I 31 o 38 o 30 o 52 o 39 o 

NAJ 24 o 38 o 22 o 49 o 35 o 

Til\ I 19 o 38 o 27 o 43 o 34 o 

TJJ 20 o 41 o 22 o 43 o 33 o 

TABELA 22 Índice do C51ado trófi co ( IET) e estado trófico (ET) dos reservatórios do 1\ l.:dio e Daixo Tictê (SI'), no período d.: 
. 11 o/00 I I d d . d I . d Jll l , ca \."1. 1 a os com amostras .:a ua e co una mtegra a. 

Estnçõcs dc lET ET IET I~T IET ET lET (Clon>ftla) l•:T lETPf) F.T 
roleta (Secrhi) (P total) (PO,) 

T 47 lll 69 ( ' - líl! (' -
I' 66 e 92 e 52 111 - -

1301\1 .19 o 55 (' - - 60 .. - -
BDJ 56 l' 35 o 46 m - -
RH 47 lll 68 c 5/í (' -
DI\ I 39 o 53 lll - - 46 lll - -
IJJ 5 1 lll 51 lll 31 o 62 (' 48 lll 

li\ I 33 o 46 lll 32 o -19 lll 4 1 o 

IJ 32 o 44 o 18 o 49 111 J(j o 

Pl\1 31 o 38 o -19 o 56 (' 26 o 

PJ 3 1 o 28 o 27 o 56 (' 36 o 

NA I\ f J l o 39 o -5 o 52 lll 29 o 

NAJ 24 o 38 o 22 o 46 nl 34 t) 

T il\ I 19 o J!( t) 35 o •13 o ]6 o 

TIJ 20 ll 4 1 o 22 o 44 o 34 o 
.. . . . .. 

1'-l'u·aelcJha; 1'- l'u~e; BD;\1-D:Hr.l Uon1ta montante; DDJ-Ilarra IJO!uta Jll&1ntc; 8;\I-Darm montante; B-Baum; BJ-Darm Jllsantc: 
l ;\1-lbitin!}l montante; IJ-Ibitinga jus.1nte; 1' :\1-l'romiss.~o montante; l'J-l'romissào jusante; NA;\1- 'ova Avanhandava montante: 
NAJ -Nova Avanhandava jusantc; Tll\1-Tr<s Irmãos montante; TIJ-Tr,>;; lnniíos j uSJntc 

e = eutl'ófico, m = mesotl'ófico e o = oligotl'ófico 

IET (M)= Índirc de Est:ulo Trófiro i\l~dio 

ET = Esta1lo Trúfico 



TABELA 25: Concentrações de metais encontrados na água dos 15 pontos de amostragem referentes a coleta de outubro/99 

METAIS NA .ÁGUA -OUTUBR0/99- AGUAS COM USO CLASSE 2 P.<\RA TODOS OS PO:-ITOS DE COLETA 

METAIS CÁDMIO(Cd) COBALTO COBRE(Cu) CROMO(Cr) FERRO(Fc) J\IV\GNÉSIO MANGANES ZINCO(Zn) 
(m:!IL)~ (Co) (Ml!) (Mn) CONAMA: 

CO:"'AMA 20: CONAMA 20: COi'iAMA 20: C0NAMA 20 : CONAMA 20: C0l\"AMA20: 0.18m:!IL 
PONTOS DE O.OOlm:!/L 0.2m:!fL 0.02mj!!L 0.05ml!IL 0.3mg!L 0.1mg/L 
COLEH.U 

p 0.0232 - 0.036 0.032 1.182 ND 0.00 0.1643 
T 0.038 - 0.018 0.0256 0.672 ND 0.1256 0.0104 

BBM 0.0096 - 0.0132 0.00 0.00 ND 0.0412 0.1083 
BBJ 0.0288 - ND 0.00 0.054 ND 0.032 0.104 
BM 0.032 - ND 0.00 0.2696 ND 0.034 O.ll 72 

B 0.0368 - ND 0.00 1.0088 ND 0.0236 0.1 439 
BJ 0.0292 - 0.0044 0.00 0.024 ND 0.0184 0.1055 
IM 0.0048 - 0.0084 0.1596 0.0676 ND 0.00 0.1246 
lJ 0.032 - 0.006 0.0704 0.00 ND 0.0016 0.0984 

PM 0.0156 - ND 0.00 0.384 ND 0.0076 0.0186 
PJ 0.028 - 0.008 0.00 0.00 ND 0.00 0.1055 

NA. VI 0.0192 - 0.0204 0.036 0.00 ND 0.0008 0.1 476 
NAJ 0.02 - 0.006 0.00 0.00 ND 0.00 0.174 
TIM 0.0376 - 0.002 1.896 7.5016 ND O.Q108 0.1322 
TIJ 0.0364 - 0.032 0.3616 o ND 0.0032 0.1636 

" . . .. .. 
P-Ptr:tCIC:Jba: T-1 tct<.:: BBM-Barra Bontta Montante: BBJ-Barr:t Bontta Jus:tntc: BM-B:mn Montante: E-Bauru: IM-Ibttmga Montante: IJ-lbttmga JUs:tntc: PM-Promtssiio Montante: PJ-Promissiio jusante: 
N .. t~M -Nova Avanh:md:tva Mont:mtc: N.t.J-Nova Avanhandnva Jusantc: TIM-Tr.:s Im1Jos ~Iontantc: TIJ-Três Irmãos Jusant.: 

ND-não dectado; (-)-não lido; negrito- acima dos valores estabelecidos pelo CONf\MA 20 
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TABELA 26: Concentrações de metais na água dos 15 pontos de amostragem. referentes a coleta de fevereiro/00 

METAIS NA AGUA -FEVEREIR0/00- AGUAS COM USO CLASSE 2 PARA TODOS OS PONTOS DE COLETA 

METAIS CADlMIO (Cd) COBALTO COBRE(Cu) CROMO(Cr) FERRO(Fc) MAGNESIO \-lA!'I/GAi\'ES ZINCO(Zn) 
(mg/L)::) (Co) CM!!) (Mn) CONAMA: 

CONAMA 20: CONAMA20: CONAMA20: CONAMA 20: CONAMA 20: CONAl\1A 20: O,J8m~/L 

PONTOS DE 0.001ntg/L 0.2m!!IL 0.02mg/L ? 0.3mg/L O.lmg/L 
COLETA!J 

p 0.00 0.0026 ND NO 5.0562 2.2564 0,1366 1.21526 
T 0.0028 0.0256 0.0082 0.0564 5.-'232 3.7688 0.2606 0.03574 

BBM 0.0092 0.028 ND ND 1.2282 3.16 0.0966 0.11974 
BBJ 0.0032 0.0004 ND ND 2,0182 3.0474 0.1264 0.08538 
BM 0.0022 0.0394 KD NO 0.933 3.1236 0.132 0.05212 
B 0.00 0.0332 ND NO 1,1364 3.0448 0.238 0.0961 
BJ 0.00 0.172 ND NO 0,7982 3.044 0.0622 0.04777 
IM 0.002 0.0546 ND NO 0.7284 2.7586 0.714 0.0428 
[J 0.00 0.0194 ND NO 1.0264 2.83 1 0.0682 0.0835 

PM 0.00 0.022 !'m NO 0.2018 2.8 0.0096 0.06942 
PJ 0.005-' 0.0612 ]\!]) NO 0.2868 2.2584 0.0064 0.03668 

NA.\1 0,0052 0.0288 ND NO 0.582 2.8452 0.022 0.04762 
NAJ 0.0082 0.0574 ND NO 0.559 2.6588 0.0208 0.0641 
TIM 0.007 0.0358 ND NO 0,4392 2.7426 0.0192 0.07506 
TIJ 0.0038 0.0574 ND NO 0.2804 2.6052 0.0244 0.06964 .. . . . . . P-Ptractc.1bo: T-Ttct-:: BBM-8:1rr.1 Bomw Montont~: BBJ-Bo!T:l Bomta Jus:mt.:: BM-B.1nn Montmtc: B-Bauru: IM-lbtlmga ~onwntc: IJ-Ibttmga.Jusantc: PM-Promtss:Jo Montante: PJ-Promiss~ojusantc: 

NA.vi-Nova Av:mhand:lva Montante: 1\"AJ-Novo Av:Jnh:mdav:l Jus:Jntc: TIM-Tr~'S Irm~os Montante: TIJ-Tr.:s Irmãos Jus:1ntc 

ND-não dectado; (-)-não lido: negrito- acima dos valores estabelecidos pelo CONAMA 20 
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TABELA 27: Concentrações de metais na água dos I 5 pontos de amostragem, referentes a coleta de maio/00 

METAJS NA ÁGUA -MAJ0/00 - AGUAS COM USO CLASSE 2 PARA TODOS OS PONTOS DE COLETA 

METAIS CADIMIO (Cd) COBALTO COBRE (Cu) CROMO(Cr) FERRO(Fc) MAGNESIO MANGAJ'IIES ZINCO(Zn) 
(m::IL)~ (Co) (M:?.) (Mn) CONAJ\1.'\.: 

C O!\"A:vi'A 20: C0l\"AMA 20: COI'>AM A20: COI'>AMA 20:? CONAMA20: CONAI\IA 20: 0.18m:?.IL 
POl'\TOSDE 0.001mg/L 0.2mn/L 0.02m2/L 0.3mn/L O.lm21L 
COLETAU R bt R bt R bt R bt R bt R bt R bt R bt 

p 0.0076 0.042 0.0056 NO ]\1) ~1) 0.169 1.600 0.8612 12.065 3.101 1.90 0.1988 0.48 0.147 0.18 
T 0.0088 0.064 0.00 0.13 1 ]\1) 0.015 0.1538 1.95 0.0228 41.46 3.853 9.77 0.19-'8 17.43 0.0175 0.35 

BBM 0.007 0.076 0.0068 0.514 ND ND 0.1014 1.67 0.0706 6.87 2.894 6.70 0.0102 9.28 0.0219 0.20 
BBJ 0.0068 0.040 0.00 NO ND ND 0.1586 1.80 0.-'11 1.9 3.001 18.62 0.0432 0.215 0.023 0. 13 
BM 0.0072 0.033 0.00 NO ND ND 0.1 69 1.79 0.1936 5.97 2.857 7.04 0.0552 8.70 0.02706 0.17 
B 0.0062 0.046 0.00 NO ND 0.051 0.1462 2.07 0.3008 35.67 2.866 6.12 0.0282 2.17 0.0446 0.25 
BJ 0.005-' 0.035 0.00 0. 11 8 ND ND 0.1192 2.02 0.16 2.73 3.442 I 1.75 0.0432 0.20 0.0254 0.14 
IM 0.0052 0.036 0.00 0.020 1'\D ]\1) 0.2206 1.72 0.3172 15.50 2.634 5.82 0.0754 3.75 0. 131 8 0.14 
IJ 0.007 0.080 0.00 0.041 ND 0.006 0.1978 1.82 0.334 9.50 3.878 4.36 0.0652 0.32 0.0307 0.16 

PM 0.0058 0.043 0.0538 ND ND 0.135 0.2454 2.17 0.0736 76.93 2.427 8. 1 I 0.0272 1.91 0.029-' 0.28 
PJ 0.008-' 0.032 0.00 0.443 ND ND 0.!846 2.2 1 0.0786 3.47 2.48 14.78 0.018 0.25 0.0233 0.13 

1'\AM 0.0066 0.048 0.00 ~]) ND ~ 0.1848 2.08 0.091 0.40 2.482 12.48 0.00 0.042 0.0308 0.13 
K!\J 0.0052 0.040 0.00 ND ND 0.030 0.2502 2.20 0.0496 6.64 1.613 14.70 0.0334 0.28 0.0139 0.25 
TIM 0.0078 0.035 0.0322 NO ND 0.014 0.1908 2.17 0.1334 1.52 2.337 12.12 0.0228 0.067 0.0443 0.19 
TIJ 0,0076 0.046 0.00 KD ]'\]) ND 0.175 2.03 0.1144 2.12 2.373 9.19 0.0406 0.006 0.0178 0. 16 . . R -Rc~crvatónos: bt-b•ocns:uos de tox•c•dadc 

? -Piracicaba: T-Ticti:: BBM-BJrro Bonil.:l Monl.:lntc: BBJ-Barra Bonil.:l Jusant.:: BM-Bariri Montant.:: B-Bnuru: IM-lbiting.a Montante: IJ-1bitinga jusantc: PM-Promissilo Monl.:lntc: PJ-Promiss;Jo jusantc: 
1'\AM -Nova Avanh:u1d:lva Mont.mtc: NA.J-1'\ova Avanhand:lva Jusantc: TIM-Tr.:Os !m1àos Montante: TIJ-Tr.::S Irm::ios Jusantc 

ND-não dcctado: (-)-não Jjdo: negrito- acima dos valores estabelecidos pelo CONAMA 20 
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TABELA 28: Concentrações de metais na água dos 15 pontos de amostragem. referentes a coleta dejulho/00. 

METAIS NA ÁGUA JULH0/00 AGUAS COM USO CLASSE 2 PARA TODOS OS PONTOS DE COLETA 

METAIS CADIMIO (Cd) COBALTO COBRE(Cu) CROMO(Cr) FERRO(Fc) MAGNESIO MANGANES ZI~CO(Zn) 

(m::/L)=:) (Co) (M::) (Mn) CONAMA: 
CONAMA 20: CONAMA 20 : CONA.i\1A 20: CONAMA 20: 'l CO!\"A:\fA 20: CONAMA20: 0.18m~/L 

PONTOS DE O.OOlmciL 0.2m!!IL 0.02m2/L 0.3m21L O.lnt!!IL 
COLETAJJ R bt R bt R bt R bt R Bt R bt R bt R bt 

p 0.013 0.01 0.057 0.047 0.0054 0.008 ND 0.72 0.72 4.42 1.0 0.52 0.08 2. 16 0.01524 0.12 
T 0.0074 0.008 0.025 0.088 0.0114 0.0072 0.0084 0.80 0.352 15.78 3.70 3.36 0.174 5.8 0.012 16 0.14 

BBM 0.0054 0.0056 0.00 0.0036 0.0046 :-ID ND 0.70 0.26 3.12 2.34 2.24 0.0418 2.88 0.00252 0.06 
BBJ 0.009 0.0052 0.03 0.006 0.0024 :\TJ) ND 0.50 0.56 0.83 2.71 4.52 0.03 0.87 0.0142 0.044 
BM 0.0086 0.0064 0.0684 0.0044 0.0032 ND ND 0.55 0.33 2.41 3.20 2.42 0.058 2.24 0.0212 0.06 

B 0.0078 0.014 0.00 0.0088 0.0006 0.0004 ND 1.04 0.74 10.32 2.168 1.64 0.05 1.24 0.04348 0.09 
BJ 0.0058 ND 0.040 ND 0.003 0.0024 ND ND 0.32 0.16 2.75 3.32 0.04 0.025 0.0094 0.08 
IM 0.0042 0.0056 0.02 1 ND 0.0012 0.0 18 ND 0.068 0.37 2.30 2.6 1 2.08 0.0106 0.7 0.011 0.048 
IJ 0.0044 ND 0.08 ND 0.0074 0.016 ND ND 0.2 1 1.28 2.80 2.61 0.0256 0.26 0.0166 0.23 

PM 0.0046 0.002 o ND 0.003 O.D20 ND 0.10 0.29 5.96 2.45 1.60 0.0008 0.13 0.01028 0.036 
PJ 0.0068 ND 0.042 0.06 0.00 0.016 ND 0.09 0.22 1.91 2.43 1.68 0.01 5 ND 0.02226 0.14 

NAM 0.0088 ]\.']) 0.096 ND 0.0078 0.16 ND 0.02 0.1976 1.33 1.77 3.17 0.004 0.027 0.0010 0.06 
NAJ 0.0064 ND 0.0336 ND 0.0002 0.048 ND 0.14 MO 18.37 2.50 3.56 0.02 0.54 0.016 0.20 
TIM 0.0084 ND o 0.056 0.0004 0.01 I ND ND 0.267 1.08 2.48 3.66 0.01 0.04 0.01218 0.14 
TIJ 0.0068 0.0048 0.0 138 0.072 0.00 0.016 ND 0.08 0.19 0.42 2.35 3.17 0.016 0.028 0.025 0.14 .. 

R -Rcscrv:~tónos: bt-btO<."nSotos de toxtetd.1dc
P-Pir:tcic:Jba: T-Tict.:': BBM-B:ma Bonita Montant e: BBJ-Borr:t Bonita JuS:ltlt.:: BM-Bariri Mon1.:lnt.:: B-Bouru: IM-Ibitingo Montante: IJ-lbitingo jus:mtc: PM-Promiss:io Montante: PJ-Promiss:io juS:ltltc: 
NAM -Nova Av:~nhand:tva Mont:mtc: N.AJ-l'ova Av:mh:mdova Jusantc: TIM-Tr.::s Irmãos Montonte: TIJ-Tr.::s !m1iios Jusant~ 

ND-não dectado: (-)-não lido: negrito- acima dos valores estabelecidos pelo CONAMA 20 
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ANEXO B : Variáveis químicas dos sedimentos coletados nos 
reservatórios Médio e Baixo Tietê- SP 



TABELA 29 M . . cd' : at<.:na org:uuca .:mor.g;JJllca nos $ IOll..11lOS. Cn1 1 crcnt.:s pontos d - d c co Cl:l s c Cl't:l çocs .: nmostr:~gcm. 

P:u··.'imetro~ Outubro/99 F cvcrciro/00 Maio/O O J ulho/00 

Pontos de coleta U MO MI MO :VII :VI O M I MO MI 

p 11.90 88.1 0 10.9:2 S9.07 1:2.69 87.30 11.47 88.43 
T 13.30 86.70 13.9:2 86.07 13.44 86.55 13.56 86.43 

BBM 12.60 87.40 1:2.70 87.30 13.07 86.92 1:2.48 87.51 
BBJ 13.98 86.02 7.90 92.10 1.93 98.06 2.32 97.67 
B:vt 13.00 87.00 14.3~ 85.50 13.58 86.41 13.51 86.48 
B 15.44 84.56 15.33 84.66 14.38 85.61 14.81 85.18 

BJ :2.17 97.83 1 1.5~ 88.45 0.50 99.50 0.30 99.70 
IM 13.00 87.00 9.98 90.01 11.20 88.80 10.48 89.51 
IJ 6.06 93.94 11.13 88.86 14.16 85.83 13.65 86.35 

PM 0.60 99.4 12.05 87.94 16.02 83.97 16.73 83.:26 
PJ 5.38 94.62 0.70 99.30 1.94 98.05 4.07 95.93 

i'\AM 7.55 9:2.45 12.80 87.:20 2.36 97.63 0.50 99.50 
NAJ 3. 17 96.83 0.10 99.90 0.20 9.80 5.83 94.17 
TIM 2.93 97.07 0.30 99.30 0.40 99.60 0.50 99.50 
TIJ 3.16 96.84 0.50 99.50 0.30 99.70 0.50 99.50 

TABELA 30 Gr:l 1 : nu om~tna os se tmcntos nos fC$1.TVatonos o ..: l O c :liXO 1ct<.:. em . d :<f d M .d. s · r · . d d c amostragem 1 ~.,.._nt ..:s ...E_cno os 
P:u·.imc:-tro~ GRA.'IULOMETRIA ("/o) 

Fcvcrciro/00 Maio/00 .JuJho/00 
Pontos de colctaU AG AM AF s .\ PD AG AJ\11 AF s A PD AG AM AF s A PD 

1' 3 3 13 16 65 o 3 4 :21 19 50 3 o 15 18 21 47 o 
T 5 2 11 12 70 o o 3 17 11 69 o 9 9 5 17 60 o 

BBM I 2 12 85 o o 2 2 3 35 58 o 20 2 4 47 27 o 
BBJ • * • • • o I 25 52 9 13 o 2 lO 75 13 o o 
BM 3 14 32 51 o o o !O 20 23 47 o 6 10 14 20 50 o 
B I 1 28 70 o o 13 26 11 20 23 8 7 8 5 20 60 o 

B.J 2 3 24 70 o o o 6 79 12 2 o o 20 79 o 1 o 
IM 2 2 8 88 o o o 20 !6 24 40 o 5 11 21 30 33 o 
I.J o 2 26 72 o o o 4 47 29 20 o 6 lO 31 33 20 o 

PM 0.5 2.5 16 81 o o 4 6 70 20 o o 17 23 27 20 13 o 
PJ I 3 73 23 o o o 3 77 20 o o o o 80 17 3 o 

NAM 4 2 10 84 o o o o 91 6 3 o 
NAJ • • • • * o o o 77 12 11 o 
TIM o o 95 5 o o o 2 95 o 3 o o 2 90 5 3 o 
TIJ o 2 95 o o o o 2 95 o 3 o o 2 94 3 1 o .. 

AG -ar caa :!rossa; AM- arem mcd1a; AF - arcaa fina: S-siltc: .\. :IT:!ila; PD- pcdrCj!ulhO (*)- amostr.lS perdJd:l$ 
(*amostras perdidas) C-Controle: P-PirJcicaba: T-Tict0: BB:\1-Barra Bonita Montante: BBJ- Barra Bonita Jusantc: BM-Bariri Montante: 8 -BaunJ: BJ-Bariri Jusantc: ú\11-Ibitinga Montante: IJ-Ibitinga Jusantc: 
PM- Promissno Montante: P.J- Promis$ão Jus..~ntc: NAM-~ova Avanhandava Montante: NAJ-Novo Avanhandavo Jus:mtc: TIM-Tr.:S Irmãos Montante: TIJ -Tr.:S lnnãos Jusantc. 
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TA BELA 3 I: Valore-s de fósforo total nos sedimentos colctados ao longo do sistema Ticte, nos dite r<"nles pcríodos 
d e amostragem. 
Padimetms => Fósfom total (ug/g) 
Pontos M roletnU Outubro/99 Fe\"en·lm/00 1\laio/00 Julho/00 

p 70, 11 57,69 52,64 37,47 
T 100, 17 73,75 58,33 57,19 

nmr 88,42 62,06 62,84 69,38 
rmJ 85,19 47,17 18,75 35,89 
Bl\1 77,64 60,65 59,20 57,73 
B 64,02 47,82 57,99 49,10 
ll.J 78,80 63,05 47,29 38,87 
IM 49,49 5 1,32 48,96 40,60 
IJ 73,03 44,97 93,27 45,68 
P~l 47,52 48,34 50,83 45,50 
PJ 39,98 66,99 99,83 10,53 

NAM 55,71 45,01 25,62 25,15 
NAJ 27,70 6,69 3,11 34,80 
TIM 19,43 2,52 1,36 2,80 
TIJ 28,95 3,03 3,34 4,13 

TABELA 32: V;1lores de nitrogenio orgànio.:o total nos sedimentos colctados ao l011go do sistema Tietê, nos difen~nté'S 
. d d peno os · e amostragem. 

Pan'lmetms => Niti·oellnlo m·eânlro totnl (%) 

Pontos de coletaU Ou tu bm/99 Few•·eim/00 Maio/00 Jul.ho/00 
p 20,D2 16,75 24,73 22,12 
T 9,80 2 1,79 3,31 10,36 

BB~I 36,58 30,43 38,13 37,19 
BBJ 34,53 16,33 24,78 5,69 

BM 27,21 28,00 31,59 30,24 
n 28,60 22,59 26,27 32,81 
IJ.J 18,99 13,11 1,91 1,45 
Ji\1 28,09 19,93 24,55 22,54 
J.J 12,32 29,91 41,76 44,38 

PM 14,47 26,50 38,97 32,01 
P.J 11,76 3,22 2,47 4,53 

NAi\1 45,97 1,49 5,88 0,98 
NAJ 3,68 1,59 0,98 7,84 
TIM 6,49 1,45 0,61 1,68 
TIJ 7,00 1,54 1,12 1,54 .... .. l'-P1rac1caba; T-l1ctc; BB~ t-Barra 801111a ~ tontante; BBJ-Barra Bon1ta Jusante; 8~1-Bann ~lontante; ll-llauru; n t-1 

bitinga ~lontantc; IJ-Ibitinga jusante; I'~ l-Promissão ~ lontante; P l-Promissão jusante; Nt\.;\ 1 -No' ''1 Avanhantlava ~lontante; 

NAJ-Novn Avanhandava Jnsante; TI~I-Tr~ h mãos l\lontantc; TIJ-Três Irmãos Jnsantc 
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TABELA 33 ~ d : concentraçao di.m c metaiS nos se cntos d os rcservatonos d o s1stcma ' d d b d l999 r· 1cte no peno o c outu ro c 
Mcmis 

(m::IK::)=> Cádimio (Cd) C humbo (Pb) Cob:tlto(Co) Cobre (Cu) C romo (Cr) Fcrro(Fc) Ma::nésio (M::) Man:!anês 0'1n) Zinco (Zn) 
Pontos de coletaU 

p 0.00 6.00 70.00 9.40 67.60 2502.00 37 1.74 1259.60 32.98 
T 0.80 10.00 78.00 9.20 18.60 2715.20 276.40 2660.00 59.78 

BBM 1.00 10.00 64.00 16.00 13.80 2699.40 343.78 3604.00 36.90 
BBJ 2.00 14.00 138.00 21.80 27.80 3082.40 474.92 4075.60 64.56 
BM 1.20 16.00 3.80 36.20 0.00 1673.00 464.46 3646.00 46.94 
B 0.80 3.40 23.20 31.00 74.00 2699.40 472.52 159.60 94.06 
BJ 1.20 16.00 192.00 34.00 0.00 1097.60 463.80 3776.60 40.42 
IM 1.00 2.00 0.80 15.40 4.40 970.40 248.54 2422.60 14.96 
11 0.00 0.00 8.80 7.00 50.40 1608.40 276.88 1227.60 11.50 

PM 0.00 4.00 56.00 5.20 36.80 1409.80 267.02 1396.80 5.02 
PJ 0.00 6.00 0.00 7.00 16.40 1721.20 173.64 116.20 10.34 

NA1\.1 1.40 12.00 12.20 30.40 21.80 4537.60 463.58 659.60 26.12 
1'\AJ 0.00 4.00 2.00 2.00 0.00 94.80 660.82 43.20 0.24 
TIM 0.40 6.00 15.40 21.40 18.00 1928.40 302.48 354.00 9.12 
TIJ 0.20 4.00 20.20 9.00 48.80 3910.60 342.46 552.60 11.48 

TABELA 34: concentração de metais nos sedimentos dos rcscrvatorios do sistema T1ctê no penodo d fi c cvereuo de 2 000 
Metais (m::IK:!=> 
Pontos de colet:1U 

C:ídnúo(Cd) Chumbo (Pb) Cobalto (Co) Cobrc(Cu) C romo (Cr) Ferro (F e) :\1a::ni.'Sio (Me) :\1:me:mês (:\1n) Zinco (Zn) 

p 0.80 10.00 23.00 22.80 11.40 4698.40 592.40 11 06.60 62.94 
T 0.80 20.00 18.00 16.00 6.20 4042.40 282.82 1426.40 68.14 

BBM 0.80 14.00 7.40 18.80 3.60 4226.00 291.60 1780.00 38.46 
BBJ 1.00 14.00 2 1.20 37.20 10.40 9322.80 451.20 1585.00 41.42 
BM 1.00 14.00 11.80 29.00 6.40 6090.00 422.00 1544.40 31.54 
B 0,80 46.00 11.40 39.60 9.80 5872.00 541.00 605.00 69.02 
BJ 1.00 12.00 13.40 32.00 6.80 4530.80 343.60 1474.00 26.60 
IM 0.60 4.00 13.80 20.40 9.00 3045.00 345.60 180.40 16.60 
IJ 0.80 8.00 23.40 21.00 10.80 4405.00 253.40 283.40 3.44 

PM 0.60 2.00 66.00 15.80 6.60 4146.00 253.40 238.20 3.26 
PJ 0.60 6.00 24.00 1.80 4.40 582.20 136.76 172.20 2.04 

1'\AM 1.60 16.00 26.60 35.60 7.80 3216.00 271.40 41.00 6.56 
NAJ 0.40 4.00 0.00 0.80 5.60 224.00 54.64 106.80 1.20 
TIM 1.80 6.00 0.00 0.80 0.00 137.20 75.60 12.50 1.34 
TJJ 0.60 6.00 0.00 1.20 0.00 5.64 58.80 8.20 0.00 - . . . . . .. P-Prrac1caba: 1 -T1ete: BBM-Barra Bom ta Montante; BBJ-Barra Boruta Jusa:ntc: BM-Bann Montante: B-Bauru: IM-Ib1tmga Montante: IJ-Ib1tmga JUsante: PM-Promu;são 

Montante: PJ-Promissão jusa:nte: NAM -Nova A vanh:mdava Montante: NAJ-Nova Ava:nhandava Jusantc: TIM-Três hmãos Montante; 11.1-Três Irmãos Jusante 
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TABELA 3- - d ::"l: concentraçao e metais nos se di mentos d os reservatonos d o SIStema T. . d d Iete no peno o e ma10 de 2000 
Metai.~ (m~/1\::,:P Cádi.mío (Cd) Chumbo (Pb) Cob:tlto(Co) Cobre(Cu) Cromo (Cr) Ferro (F e) Ma~nC:-sio (M~) M:m::anês(Mn) Zinco (Zn) 
Pontos de coletaU 

p 2.33 80.00 25.00 20.00 42.67 6093.27 1320.12 1866.65 80.00 
T 0.47 186.66 67.67 57.67 43.33 29363.71 764.66 3315.97 20.40 

BBM 2.33 70.00 11.67 35.00 63.33 8259.92 409.43 3789.30 60.27 
BBJ 1.67 70.00 13.00 11.00 63.00 208.66 234.10 230.00 7.07 
BM 2.33 83.33 15.00 56.33 87.00 15055.!:5 591.66 4618.62 62.77 
B 2.67 100.00 22.00 50.33 70.67 8958.58 480.00 825.66 82.93 
BJ 2.00 60.00 27.67 0.00 51.00 458.66 134.37 62.67 6.33 
IM 2.67 76.67 5.00 39.33 70.67 16961.16 504.29 2834.64 31.50 
IJ 2.33 80.00 27.00 41.33 79.67 16485.17 417.73 1481.99 417.73 

PM 2.33 80.00 11.67 49.00 81.00 14102.53 400.30 613.33 400.30 
PJ 1.67 66.67 0.00 0.00 64.33 190.66 444.56 116.00 444.56 

NA.\1 2.00 70.00 0.00 13.33 68.67 1849.98 353.30 203.33 353.33 
>JAJ 2.00 66.67 0.00 0.00 79.67 94.67 91.93 19.00 91.93 
TIM 2.00 70.00 0.00 3.00 85.00 59.33 82.93 6.33 82.93 
TIJ 1.33 73.33 7.67 0.00 88.33 464.33 104.97 56.00 104.97 

TABELA36 ã d di : concentraç o e metais nos se mentos d os reservatonos d O SIStema r · . d d "ulh d 2000 Ictc no peno o e 1 o e 
:vletais (m::/K~p Cád i.mío (Cd) Chumbo (Pb) Cobalto (Co) Cobrc(Cu) Cromo (Cr) Ferro (F e) Ma~l:sio (M::) M:m::anês (Mn) Zinco (Zn) 

Pontos de co1et.1U 
p 2.67 103.33 53.33 43.33 6.67 6149.94 989.99 1249.99 136.67 
T 1.67 96.67 60.00 60.00 10.00 6066.61 799.99 2966.64 223.33 

BBM 3.00 120.00 60.00 70.00 0.00 5823.28 649.99 3443.30 120.00 
BBJ 2.33 96.67 53.33 26.67 0.00 1969.98 533.33 803.33 18.67 
BM 2.00 106.67 36.67 100.00 1.33 7049.93 793.33 3099.97 106.67 
B 5.00 183.33 13.33 93.33 I 2.33 5986.61 746.66 1619.98 166.67 
BJ 2.33 83.33 3.33 4.00 0.00 480.00 123.33 120.00 2.33 
IM 2.67 120.00 26.67 66.67 0.00 6466.60 753.33 2383.31 50.00 
IJ 4.00 140.00 30.00 43.33 0.00 2396.64 653.33 2216.64 33.33 

PM 2.67 136.67 15.67 40.00 0.00 2613.31 599.99 906.66 33.00 
PJ 3.67 143.33 40.00 10.00 0.00 1233.32 613.33 253.33 6.00 

>JAM 3.33 143.33 31.00 3.33 0.00 176.66 93.33 46.67 2.00 
NA.l 4.00 143.33 40.00 53.33 0.00 3386.63 999.99 519.99 23.33 
TIM 4.33 130.00 3.33 4.67 0.00 326.66 120.00 60.00 1.60 
TIJ 5.00 140.00 10.00 2.00 0.00 813.33 180.00 200.00 0.33 . . . . . .. -P-Prractcaba; T-Ttete: BBM-Barra Boruta Montante; BBJ-Barra Boruta Jusante: BM-Bann Montante; B-Bauru; IM-Ibttmga Montante; D-lb1ttnga JU:>ante; PM-Pr01russao 

Montante: PJ-Promissão jusante: NAM -Nova A vanhandava Montante: NAJ-Nova 1\ vanhandava .Jusante: TIM-Três Irmãos Montante: TI.T-Três Irmãos Jusante 

21 9 



220 

ANEXO C: Resultado dos bioensaios de toxicidade 
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TABELA 37: Biometria (peso e comprimento total) dos organismos - teste utilizados em hioensaios de toxicidmk 
crônico-pnrcial referente a coleta de outubro/99, renlizados em três etapas. 

DATA: 15/1011999 (ANTES DO INÍCIO DO TESTE) -t.' ETAPA 

N~ de peixes 0/o de organismos N~ de peixes medidos Massa média (g) Comprimento médio 
utiHzados em teste medidos inicialmente inicialmente (mm) 

80 17,5% 14 0,00017 ± 3,07 ± 

Data final: 22/l0/1999 (após término dos testes) 

Pontos de coleta Número de peixes Massa média (g) Comprimento médio 
Inicial Final (mru) 

Controle 20 17 0,000184 3,20 
Rio Tietê 20 2 0,00020 3,05 

Rio Piracicaba 20 2 0,000195 3, 10 
Barra Bonita 20 I 0,000190 2,90 

Montante 

DATA IN1CIAL:24/10/1999 (ANTES DO INÍCIO DO TESTE) -2' ETAPA 

N~ de peixes 0/o de organismos N~ de peixes medidos Massa média (g) Comprimento médio 
uti.lizados em teste medidos inicialmente inicinhnente (mm) 

240 11 ,5 24 0,000183 + 3,3 ± 

Data final: 31/10/99 (após término do teste) 

Pontos de coleta Número de peixes 1\f:ma média (g) Comprimento médio 
Inicial Final (mm) 

Ccmtrole 30 28 0,00020 3,8 
llariri Montante 30 2 0,000185 3,35 

Rio Bauru 30 2 0,00016 3,3 
Dariri Jusante 30 6 0,000 155 3,55 

lbitinga Montante 30 7 0,000183 3,66 
lbilinga Jusante 30 R 0,000 175 3,7 

Promissiiu Montante 30 I I 0,00019 3,65 

DATA: 5/1111999 (ANTES DO INÍCIO DOS TESTES) -3· ETAPA 

N~ de peixes 0/o de organismos N~ de peixes Massa média (g) Comprimento médio 
utilizados em tes te medidos inirialmentl' medidos iuidalrncnte (111111) 

240 lO 24 0,00022 ± 3,3 ± 

Data final: 12/11/99 (apéJs ténnino do leste) 

Pontos de coleta Número de 11cixcs Massa média (g) Comprimento médio 
Inicial Final (111111) 

Controle 30 29 0,00023 3,6 1 
NO\'a A\'aubanda\'a 30 26 0,000209 3,45 

Montante 
No\'a A\'anhandant 30 22 0,00022 3,6 1 

Jusante 
Três Irmãos 30 26 0,00020 3,54 

Montante 
Três Irmãos Jusaute 30 28 0,0002 18 3,54 
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TABELA 38: Biometria (peso e comprimento total) dos organismos teste utilizados em bioensaios de toxicidade crônico
pnrcia1 referente a coleta de lcvcrciro/00. 

DATA INICIAL: 2/03/00- (ANTES DO INÍCIO DO TESTE) 

Nº de peixes 0/o de organismos Nº de peixes medidos Massa média (g) Comprimento médio 
utili1.ados em teste medidos inicialmente inicialmente (mm) 

480 10% 48 0,000168 ± 3,1 ± 

Data final: 9/03/00 (após término do teste) 

Pontos de coleta Número de peixes Massa média (g) Cumprimento médio 
Inicial Final (mm) 

Controle 30 28 0,000216 3,76 
Rio Tietê 30 10 0,000168 2,85 

Riu Pirndcaba 30 12 0,000175 2,79 
Barra Bonita 30 2 0,00018 2,95 

Montante 
Barra Bonita 30 12 0,000 188 2,84 

Jusaute 
Bariri l\-lontante 30 20 0,00020 3,05 

Rio Bauru 30 lO 0,000174 2,73 
Bariri Jusante 30 22 0,0002 1 5 3,33 

Ibitinga Montante 30 20 0,00020 3, 14 
Ibitinga Jusaute 30 20 0 ,00020 3,28 

Promissão l\Iontanle 30 17 0,000209 3,34 
Nm·a Avanlwuda,·a 30 17 0,000226 3,60 

Montante 
Nora Anmhandara 30 17 0,00023 3,6 1 

J usante 
Três Irmãos 30 27 0,000236 3,7 1 

Montante 
Três Irmãos Jusante 30 28 0,000236 3,83 
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TABELA 39: Biometria (peso e comprimento total) dos organismos teste utili7ados em bioensaios de toxicidade crônica
parcial rclcrentc a coleta de maio/00, realizados em duas etapas. 

DATA INICIAL: 25/S/00-(ANTES DO INÍCIO DO TESTE) - (ETAPA 

NQ de peixes 0/o de organismos NQ de rcixcs medidos Massa média (g) Comprimento médio 
utilizados em teste medidos inicialmente inicia I mente (mm) 

2 16 10,1% 22 0,00016 ± 2 ,7 ± 

Data finnl: Jl/5/00 (após término tios testes) 

Pontos de coleta Número de peixes Massa média (g) Comprimento médio 
Inicial Final (mm) 

Controle 24 24 0,00023 3,7 
Rio Tietê 24 12 0,00019 3, 1 

Rio Pimcicaba 24 12 0,00020 3, 1 
Bana Bonita 24 12 0,00021 3,3 

Montante 
Bariri Montnnte 24 16 0,00022 3,5 

Ibiliuga Montante 24 24 0,00023 3,6 
Promissão Montante 24 20 0,00023 ),7 
Nora Aranhandava 24 20 0,00023 3,6 

Montante 
Três Irmãos 24 24 0,00023 3,7 

Montante 

DATA INICLAL: 2MS/OO-(ANTES UO lNÍClO DO TESTE) -f ETAPA 

NQ de peixes 0/o de organismos NQ de peixes 
utilizados em teste medidos inicialmente medidos inicialmente Massa média (g) Comprimento médio 

(mm) 
240 10% 24 0,00016 + 2,8 + 

Data finnl : 1/06/00 (após término do tes te) 

Pontos de coleta Nilmero de peixes Massa média (g) Comprimento médio 
Inicial Final (mm) 

Controle 24 24 0.00024 4.0 
Barrn Bunila Jusante 24 16 0,00020 3,] 

Bariri Jusante 24 16 0,00021 3,3 
Jbiling:1 jusantc 24 20 0,00023 .1,6 

Promissflo Jtuante 24 20 0,00024 3,7 
Nnva Avanhnndava 24 16 0,00023 3,6 

Jusante 
Três lrmflos Jusantc 24 24 0,00024 3,8 
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TABELA 40: Biometria (peso e comprimento total) dos organismos teste utilizados em biocnsaios de toxicidmlc crônica
parcial relerentc a coleta de julho/00, n:alizados em duas etapas. 

DATA INICIAL: 12108/00-(ANTES DO INÍCIO DO TESTE)- f ETAPA 

N2 de peixes utilizados 0/o de organismos N2 de peixes tucdidos Massa media (g) Comprimento médio 
em teste medidos inicialmente inicialmente _ímm) 

140 10% 14 0,00016 ± 3,0± 

Data final: 19/08/00 (npós termino dos testes) 

Pontos de coleta Número de peixes Massa média (g) Com(H·imento médio 
luicial Final (111m) 

Controle 20 18 0,00023 3,7 
Rio Pimcirabn 20 2 0,00019 3,4 

Barra Bonita Jusante 20 7 0,00020 3,4 
Rio Bauru 20 8 0,00019 3 I 

DATA INICiAL: 26/08/00-(ANTES DO INÍCIO DO TESTE) -2' ETAPA 

N2 de peixes utilizados 0/o de organismos N2 de peixes medidos Massa média (g) Comprimento médio 
em te~te mrdidos inicialmente inir iahnente (mm) 

200 10% 20 0,00016 ± 3,1 ± 

Data finnl: 1/06/00 (após término do teste) 

Pontos de roleta Número de peixe~ 1\ta~~a media (g) Comprimento médio 
Inicial Final (mm) 

Controle 20 18 0.00023 36 
Bariri Jusantc 20 16 0,0002 1 3,5 

lhitinga Montante 20 12 0,00022 3,4 
Ibitinga jus:tnte 20 lO 0,00022 3,5 

Promissão montante 20 16 0.00023 3,6 
Promissão Jusante 20 16 0,00022 3,6 
Nova Avanbandm·a 20 19 0,00024 3,7 

Montante 
Nova Avanhamla\'a 20 18 0,00024 3,7 

Jus:mte 
Três Irmãos Montante 20 19 0,00023 3,7 
T rês Irmãos Jusante 20 20 0,00023 3,6 
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TABELA 44: Dioensaios de toxicidade <'fônico parcial com sedimentos das rqm~sas do médio e Baixo Tietê, rea lizados no mês de 
outubro d<.' 1999. 

Ínkio: 15/10/1999 Tt.'nnino:22110/1999 
i'iúm~m húrlal d l· pdx~s po1· ponto: 20 

l'onlos v :lli:í \'eis T('mpo OIS) 

o 48 96 144 168 
pH 7,5 7,73 7,66 7,66 7,43 

Condutivi da de (p S/cm) 160 240 254 257,5 29 1 
Controle Dureza (mgCaC03fL) 44 42 49 46 48 

Oxigênio dissolvido (mgfL) 8,6 - - 8, 1 
N", Organismos mortos 3 

1\tortalidade (%) 15% 
pH 7,5 7,06 6,62 4,96 4,76 

Condulivi dade ütS/cm) 160 220 233 237,5 245 
T Durc7.a (mgCaC0311.) 44 35 45 3 5 52 

Oxigênio dissolvido (mgfL) 8,6 - - - 8 
N", Organismos mortos 18 

1\ lortalidade (%) 90% 
p_H 7,5 7, 14 7,08 6,85 6,71 

Condu! i \'i da de (!tS/cm) 160 182 190 185,5 187 
p Durez..1 (mg,CaC03/L) 44 38 39 36 26 

Oxigenio dissolvido (mg/L) 8,6 - - - -8, 1 
N", Organismos mortos 18 

1\lorta lidadc (%) 90% 
pH 7,5 6,83 6,69 6,46 6,32 

Condulivi da de (ltS/cm) 160 174,5 182,5 17 1 173 
131:!1\1 Dureza (mgCaC0 3fL) 44 53,5 35 33 35 

Oxi g~nio dissolvido (mg/L) 8,6 - - 8,2 
1\li!, Organismos mortos 19 

1\ lortalidade (%) 95% 

lnírio: 24/10/ 1999 Tt'rm.ino:3 l/10/ 1999 
i'iÍUllHO inicial~~~ priX<'S JlOI' ponfo: 3 (1 

pll 7,0 1 7,38 7,56 7,30 7,63 
Condut ivi da de (ltSic ru) 49,(Í 37,5 4 1,6 61 ,9 6 1,8 

Controle Dureza (mgCaC03rL) 36 42 47 46 46 
Oxigênio dissolvido (mgiL) 8,8 - - - 8,9 

1\li!, Or11,anismos mortos I 
1\ lortalidade(%) 5% 

pH 7,4 7, 14 6,47 5,66 6,07 

Condutivi da de (ttSicm) 187 152 186 319 334 
DI\ I Durez..1 (mgCaC0 31L) 48 36 38.6 40 32,6 

Oxig.!nio dissolvido (mg!L) 9,2 - - - 8,8 
1\li!, Organismos mortos 28 

1\ lorta lidade (0 ó) 93,3% 
pH 7,4 7,55 7,55 5,64 5,95 

Coudutivi da de (JtS/cm) 187 198 223 3 19 J I G 
H DureL.i.l (mgCaC031L) 48 34 33,3 33,3 40,6 

Oxigeuio dissolvido (mgiL) 9,2 - - - 8,7 
!\li!, Organismos mortos 28 

1\ lortalidade (%) 93,3% 
PII 7,4 7,45 7,47 7,25 7,38 

Comluti vi dad.: 187 205 199,3 3 17,6 300 
131 Durez..1 48 40 40 38,6 37,3 

OD 9,2 - 8,3 
Peixes mort os 24 

% de mot1alidade HO% 
pH 7,4 7,8 7,02 6,63 6,69 

Condulivi da de (pS/cm) 187 152 176,3 290,6 298 
Dureza (mgCaC0 31L) 48 38,6 39,3 40,6 37,3 

11\1 Oxigênio dissolvido (mg/L) 9,2 - - 8,93 
N", Organismos mortos 23 

~ lortalidade (%) 76,66% 
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pll 7,4 7,44 7,17 6,97 6,6 1 
., Conduti vi dadc (laS/em) 187 160,9 163,3 256,3 278,6 

Our~:..a (mgCaCOJ/L) 48 .l8,6 42,6 28 .lO 
IJ Oxil!}nio dissoh•ido (maJL) 9,'2 - - - 8,76 

N'l, Organismos mortos 22 
~lortalidade (%) 73,33% 

pll 7,4 7,26 6,94 6,2 1 6,39 
Condutivi da de (laS/e m) 187 145,3 167,6 276,6 289,6 

P~ l Dur~Z<.l (mgCaCO/ L) 48 34 28 32,6 37,3 
Oxig.!nio dissolvido (mgfL) 9,2 - - - 8,9 
~. Organismos mortos 19 

~ lortalidadc (%) 63,33% 
pH 7,4 7,55 7,49 7,45 7,59 

Conduti vi dade (laS/em) 187 165,6 187,3 294 304 
P.l Dureza (mgCaCOJfL) 48 40 40 33,3 33,3 

Oxig.!nio dissolvido (mP/L) 9,2 - - 8,5 
l\"', Org;mismos mortos .lO 

Mortalidade (%) 100% 
lníclo:S/1111999 Ténnlno:12/J J/1999 

Nímara-o inicial dr peins por ponto: 30 
pH 7,0 1 7,38 7,56 7,30 7,63 

Conduti vi da de (JIS/em) 496 ]75 41 6 6 19 6 18 
Controle Durc7.a (mgCaCO!/L) 36 42 47 46 46 

OxigO:nio dissolvido (mg/L) 8,8 - - - 8,9 
~. Organismos mortos I 

~lortalidade (%) 5% 
pH 7,4 7,0 6,48 5,4 1 5,59 

NA.\1 Condu\ i vi da de (laS/em) 187 155,1 166,1 188,5 '201 
Dureza (mgCaCO_./L) 48 J9,3 43,3 46 46,6 

Oxir,.:nio dis~olvido (mg!L) 9.2 8,6 
l\"', Org.1nismos mortos <) 

~lorta l idade (%) 13,33% 
pll 7,4 7,27 7, 17 7, 1 7, 13 

Condutivi dad.: (1aSicm) 187 167,3 158,7 152,1 160,3 
NAJ Durem (mgCaC0 11L) 48 39,3 3<1,6 32 31,3 

0 .\ igàaio dissolvido (m.,L) 9,2 . !!.6 
l\"ll, Or!).anismo~ mortos 8 

~ lortalidadc (%) 26,66% 
pll 7,4 7,33 7.42 7,49 7,57 

Condutivi da de (pS/em) l l<7 197,6 206,6 220 229 
Tl~ l Dureõ"a (nw.CaC0 31L) 48 55,3 63,6 70 55,3 

Oxig~nio dissolvido (mWL) 9,2 . . 8,63 
l\''l, Organismos mortos 4 

~ lort;1lid;ad.: (%) 13,33% 
pH 7,4 7.57 7,7 1 7,76 7,84 

Condutivi dade (1aSicm) 187 343,6 385,1 510 523,3 
TIJ Durc7_a (mgCaC0 11L) 48 223 178,6 184,3 162 

Oxig.:nio dissol\•idt1 (mgfL) 9.2 . . . R,56 
l\"', Org.1nismos mortos 2 

~forta li dadc (%) 6,66% 
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TABELA 46: Resultados dos bioensaios de toxicidade cróniC'Os parciais com sedimento das represas do ~lédio c 13aixo Tit>le (SP). rt>f,-rmles a 
eolcta ro.>ali7~Jda no mc's de lewrciro100. 

l.nkio: 2/03/00 Témúno:9/03/00 
Número inlrlalllc prixrs por ponto: 30 

Pontos Variávcis Tempo {lts) 

o 48 96 144 168 
pH 7,52 7,41 7,22 7,13 7,14 

Condulivi da de ()IS/cm) 640 660 660 758 126,9 
Controle Dureza (mgCaCO.JL) 40 36 36 30 26 

N", Organismos mortos 2 
~lortalidade (%) 6,66% 

pH 7,~2 6,43 ~ .8~ 5,38 5.76 
Condutivi dade (JtSicm) 136 209 142,3 157 166,9 

T Dur.:lil (mg,CaCOJ L) 40 34 38 40 40 
l\'ll, Organismos mortos 18 

~lortalidade (%) 60 
pH 7,52 6,84 5,88 4,92 5,78 

Condutivi da de (JtS/cm) 136 249 180,4 200 198 
p Durt>Z.I (mgCaC01/L) 40 36 40 38 38 

N", Org,1ni~mos morto~ 20 
~lottalidade (%) 66,66 

pH 7,52 6,59 5.89 5,77 5,65 
Conduti vi da de (ltS/crn) 640 242 184 209 223 

1313~ 1 Durt>7a (m!!,CaCOi L) 40 22 26 26 24 
N", Org,1nismos mortos 28 

~ lorta lidade (%) 93,33 

pH 7,52 6.83 6,60 6.34 6.33 

CondutiYi dade (JtS'cm) 640 19 5 128,4 138,4 142.3 
1313J Durez.1 (mgCaCOJtL) 40 30 JO 34 38 

i\"', Organismos mortos 18 
~ lortalidad.: (%2_ 60 

pH 7,52 6,72 6,37 5,67 6,09 

Comlulivi dad.: (JtSicm) 640 2 15 131.6 133,4 133,7 
13~1 Durt>Z<I (m!!.CaC0 11L) 40 32 3•1 34 JO 

J\'>1, Org;~n ismos mortos lO 
~lortalidad.:_(~ol_ 33,33 

Pll 7,52 6,82 6,06 5,65 6,03 
Condulivi dade 640 231 164,7 182 199 

13 Dureza 40 20 22 24 28 
Peixes mortos 20 

% de morta lidade 66,66 
pH 7,52 7,0 1 6,72 6,68 7, \<\ 

ConduiÍ\i d.1de(JtSicm) 640 185 122,2 122,8 126,9 

Dure7.a (mgCaCOJIL) 40 32 28 28 26 
J)J i\"', Organismos moltos 8 

~lorta lidadc (%) 26,66 
pll 7,52 6,62 6,14 5,42 6,77 

Comluli vi da de (J tS/cm) 640 185 119,8 IJI.J IJ 1,5 
1~1 Dureza (mgCaC01/L) •lO 2& 28 28 .l2 

l\<>1, Organismos mottos lO 
1\ lortalidade (0 o)_ 33,33 

pH 7,52 6,92 6,55 6,03 6,88 
Comlutivi da de (JtSicm) 640 198 124,6 123,9 128,3 

IJ Dure7a (moC.tCOJIL) <10 28 26 26 26 
i\<>1, Organismos mortos lO 

~lortalidade (%) 33,33 
pH 7,52 6,72 6,5 1 6,32 6,38 

Condutivi dade(ftSic m) 640 158 93.5 92,9 93,7 
1'~1 Durc7~1 (mgCaCOJIL) 40 18 18 16 20 

l\nl, Organismos mortos 13 
l>. lortalidade (%) 43,33 
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pH 7,52 7,4 1 7,52 7,52 7,06 
PJ Conduli \'i da de (JIS/m l) 640 255 191 ,1 2 11 2 14 

Dur~za (mgCaC03/L) 40 56 62 64 68 
l\<2, Organismos mortos 9 

i\Jortnlid.1de (%) 30 
pH 7,52 7,05 6,78 6,45 6,83 

Conduti\'i dad.: (JIS/cm) 640 197 126,7 123 125,2 
NAi\1 Dur..-za (mJ?,CaCOJiL) 40 40 36 34 36 

l\t2, Or!!,an ismos mortos 13 
i\ f011~ lidad.: (%) .lJ,33 

pH 7,52 7,23 7,23 7,08 7,09 
Condu1i \'i dnde (11S/cm) 640 2 11 11 1,6 140.7 143,1! 

NAJ Dur~za (mJ?,CnCO/ L) 40 40 38 36 36 
N", Organismos mortos 13 

i\lortalidnde (%) .t3,33 
pH 7,52 7,23 7,38 7,22 7,22 

Conduti\'i dade (JIS/cm) 640 219 163,2 18 1,4 195,3 
T li\1 Dur~za (mgCaCOJIL) 40 46 52 so 56 

l\<2, Organismos mortos 3 
i\lortalidad.: (%) l O 

pH 7,52 6,7 1 6,9 1 7,0 7,13 
Condut i\'i da de (JIS/cm) 640 149 112,3 127 130.7 

TIJ Dureza (mgCaC031L) 40 30 32 34 34 
!\"', Org;mismos mortos 2 

i\lortalidad.: (%) 666 
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TABELA 48: Result.ados dos bioensaios de toxicidade crônicos parciais com sedimento das represas do 1\•lédio e Baixo Tietê (SP). referentes a 
coleta realizada no mes de maío/00. 

Irúcio do teste: 25/5/00-lO:OOhs - 24 organismos po•· teste 
Ténnino do teste: 31/5/00-lO;OOh 

Ponto Vnriál'eÍs O hs 481ts 96hs 144118 168 bs 
pH 7,98 8,01 8,19 7,34 7,61 

Condutividade (uS/cm) 59,8 59,6 56,7 56,5 58,8 
Conti'Oie Dureza(mgCaC03/L) 24 24 24 24 24 

~. Organismos mortos o 
Mortalidade("'.) 0% 

pH 7,37 7.44 6,0 6,93 7,09 
Condutividade (uS/cm) 128,4 124.2 121 ,3 122,5 128.2 

p Dureza(mgCaCO~) 42 36 34 30 30 
Ni!, Organismos mortos 12 

Mortalidade(~ o) 50% 
pH 7,2 5,86 6,8 5,99 6.05 

Condutividade (uS/cm) 136 156.5 175.4 203 209 
T Durcza(mgCaCO,IL) 40 32 36 38 30 

Nll. Organismos m01tos .. 12 
Mortalidade( '}o) 50% 

pH 7,1 7,11 6,85 5.91 5,94 
Condutividadc (uS/cm) 128 131 ,1 140,9 16 1 170.2 

BBM Dureza(mgCaC03/L) 28 24 30 28 28 
N", Organismos mortos 12 

Mort.alidade(01o) 50% 
pH 7 7,08 6.78 5,97 6, 10 

Coudutividade (uS/cm) 122 128 128,4 133,7 137,5 
BM Dureza(mgCaC03/L) 36 32 38 32 30 

N", Organismos m01tos 8 
Mortalidade("<>) 33,33% 

pH 6,!! 7.07 6,83 6,05 6,05 
Condlnividade (uS/cm) IOI 122,9 116,1 122,6 123,!! 

IM Dureza(mgCaCO/ L) 28 30 34 34 32 
N". Organismos mortos o 

Mort.alidade(0 '<>) O% 
I' H 7, 1 7. 12 6,87 6. 10 6.04 

Condutivídade (uS/cm) 99 95,4 101,1 107,1 1ll,7 
PM Dureza(mgCaCO/ L) 28 28 18 28 28 

N", Organismos mortos 4 
Mortalidade(%) 16,6% 

pH 6,85 7,12 6,94 6,84 6,60 
Cond1nividade (uS/cm) 123 131 ,1 135,6 141 143,7 

NAM Dureza( m gCaCO 3/L) 38 38 46 48 48 
N", Organismos mortos 4 

Mortalidade(%) 16,6% 
pH 7 7,2 7,05 6,89 6,75 

Condutividade (uS/cm) 130 134 137 141,9 142,4 
TIM Dureza(mgCaC03/L) 40 42 44 44 46 

Ni!, Organismos mortos o 
Mortalidade(%) 0% 

Início: 26/5100-tOhs - témúno: 1/06/00 -lOhs- 24 organismos pm· teste 

Ponto Variá\'eis Obs 48hs 96 bs 14-41ts 168 hs 
pH 7,42 7,65 7,06 7,61 7,16 

Condutividade (uS/cm) 57 56.7 53,8 58.8 54,1 
Controle Dureza(mgCaCOi L) 24 24 24 24 26 

Nll, Organismos mortos o 
Mortalidade(%) 0% 

pH 6,04 7, ll 6,21 6,86 7,55 
Condutividade (uS/cm) 179,7 190 190 185,3 183,5 

HBJ Dureza(mgCaC01/L) 60 64 60 60 64 
N", Organismos mortos 8 
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J3J3% 
6.34 (,,5 () 7.0 1 7.02 
1 ~7.1< 152.5 157.R 1.56.4 

-1(, 4K 4R 54 
11 

33,33% 
li.IJ I 6.54 6.7 1 7. 16 
15(o.R 152.7 165.3 15lU 

22 26 ) [) ) () 

N 

100% 
~ . .12 6.5-1 6.92 6.88 
I 20.'1 I JC,.2 155.11 I 12.7 

2R 24 26 26 .. 
16.6% 

7.20 6.72 6.X6 6. 70 
I (. ~.') 177A 190.5 109.9 

52 60 64 62 
·I 

16.6% 
7.2] 6.'.10 6.97 6.') 7 

I 17.fo 171.5 20-1 2 16 
·lO •. 1 .5R C.2 6R 

H 

JJJ3% 
7.J I 6.76 6.!<5 7.06 
12'J 130 I)(J...j 130.5 
111 JR J8 38 

o 
U% 

\ 



23 1 

TAJIEJ..\ 5tl: Result ados úos k-,.1cs ~T•in i .:os parc iais com sooim~~tln das rq>rcsas do i\looio c llaixo Ticté rcrcr~~llcs ~ C<llcta rcnlizada no mês 
ú.:jnlhu tiO. 

lnídn du hinl'lmoiu: I 2/ tiHf()tl -IU:tltlh~. Uala l'lnul: 19/UH/00 - JU:tlllh5 -20 nrj!:uúsmos pur ll'sll' 

l'untu Ynri:ini~ ti ... ~H h• 96 ... J.Uhs 16R hs 
pll 7.01 (dJ 7.62 7.51< 7.44 

Contluti ,·itladc (uS;cm) 59. 1 {,(t.-1 52.9 57.(> úO.X 
C :unlrnlt· I )urct;t( mgl'aC<) ,/I .) 20 20 16 22 2.J 

N". Orcanismos mortos 2 
:O.Iunalitlad~'("") lU% 

plf 5.')6 t<.IO 6.19 6.16 5.8 

Condutl\·itlatlc (uS'<:m) 142.7 15·1.6 I YJ.K 17) 194 

I' 1Jut.:7.a( m)!l'aCO,I L) J2 JX J2 Jf J6 

N". Or!!,anis mos m ortos I R 

:-.. Jortalidadc'( 0 h) 9tl% 
plf (1,()2 I ~XI \% ~ .7 1 5.50 

~duti \ itlatl.: ( uS/c tn) 1·14 I 22-1 2~6 21<·1 .li X .,. J)urcr<t(IIIVC:tC<),• f.) IN I IX J() 26 22 

N". Or~antsmns 1\Hlltos 20 
:O. fnrtali tlatk'( 0 o) JUO% 

pll 6. 16 ( •. u 1 I .. 
5.9 1 5.!!7 5.R.J 

Cnntluti ,·idatlc (uS em) 170.) I'JO I 212 2J6 269 
1111;\ I Dura..:~( mg,CaCO , L) J2 I 2X 26 2-1 I 20 

i'\\!. Organrs111us rnortos 20 
.\fon alitlacfc(0 n) Jllfl% 

pll (dl? (,_5X 6.50 6 .62 6.67 

Conduti ,·idad.: (uS 'cm ) 157 . .1 15 1.2 16'J.ll IR!< 191 
Jlll.f Durc~At ( nu~Cal'(), , I.) -12 ·lO I 40 <IR 52 

1\.,. Organismos mo11os 12 
,\lortalidad.:( 0 u) 60% 

p ll r..76 (•. 17 6.5!! I 5.&6 5.40 
C•>nJuti• tJadc ( uSi~~ll ) 15J l(tfl.-1 I 174 I 194 20J 

111\1 Dur.:t;ttmcCaCO,. L) 28 26 20 20 16 

'-"'· Orcani ~nws mortos 20 
:'\ lurtalidadc'( 0 o) IUU% 

pll 6.65 6.25 6.2 1 6.2J 5.RO 

Cuntl11l i •·iJaú..: (uSI~,n) 159.1< 167.1< I!W.ft I 'J2 . .J 207 
11 Dur..:7"1t mc.CaCü,• L) 30 ]() .12 ) !( .j() 

:-<~.Organismos mortos 12 
:'\ lort~l idad~'(0 o) 611% 

l>ntJI lnldnl: 21í/UH/UII-9: 1Hih~ -211 urgm•l•mn~ por'""'" 
l)nln Flnnl : 2/U9/flfl -'l:flflh• 

l'untu \'uri1inl~ n hs ~H hs 96 hs l -I~ hs 16R h~ 
pll 7.26 7.5 1 7 .-15 7.)6 7.JR 

ConJuti \·id.1dc (uSi<:m) 160.!< HtR 174 170 IGR 
cnnt ruh• Dur.:t"l( mc.l'aC< ), · I.) -12 .IR J2 J(, .16 

~- Org:ml~ ltH)" 11H>ttt>s 2 
:'\ ln rtaltdad,'( 0 o) 111% 

pll h.X~ I 7.~ I 7.55 7.5 1 7.52 

CondntiYidadc tnSI..:m) 207 2·17 224 273 29 1 
11.1 J>ur.-tll(llll'.l'OICO, 1.) ~ X 50 -12 ~() .j() 

N". Ur~ani.•mus m ortos .j 

:'\ l urt~lidadc'( o o) 211% 
pll 7.09 7 . .1-1 . 7.1 .1 7.21 7. 10 

Comlutividad.: (uS•cm) 15.1 1!> 1.5 171U I'JR 204 
11\1 Durc7.:~ (m~caco, 1.) 50 50 46 .IR .12 

N". Orl!:mismos m ort os X 
:'\ lnrtalidatk( " o) lU% 

pll 7.0J 7.0') 6.911 6.X2 ú.7.J 

Conduti,·idad.: (uS/cm ) 15 1.1 2 1-l 244 27 1 2l!O 
1.1 Durc7.:J( nwl'aCO ,, L) 42 52 I 5!! ·lll .16 

N". Organis mos mort os l U 
:-.h.>rtalidad~'("o) 50% 
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pll 7. 1 ~ 7. 10 6.93 7.6.9!< 7.11 

Cnnduti \'idadc (uS/o.:rn) 123.6 1-I<J .X 135.X 142,(, IK4.R 
1'1\1 Durct~•(mgCaCO ,, f .) lO H J(J 2ll 26 

!\"'. Organismo>~ m m1o>s 4 
.\lnrtnlidndL'(0 o) 20% 

p11 7.2-t 7.21 7.20 7 . .11 7.47 

Cnnduii \'Íd;•tlc(uSicml 15-1. 1 IXX.·I 17~ .1 17'J l <)<) 

1'.1 Durc'"'( mgl'al'l J ,. I.) ~() )h .j!( 4(, 32 
:-."'. Organisnws mortos .j 

.\lortnliJadL'(" o) 211% 
pll 7.1 -1 7.·17 7.73 I 7.19 7. 10 

Conduti\ idadc (uSicrn) 161<.2 202 195 I I<Jl 203 
NA I\ I Durct•l(lllg<..'~C< lo:l.) 56 60 60 42 31! 

N'i. Or~m ismns m ortos () 

:\ lortalidad\!(0 o) 0% 
pll 7.4 1 7.5(. 7.3Ct 7.35 7.37 

Condull\'idadc (uS' o.:m) 101<.5 11lto 1'16.1 17•1 2 1-l 
:'1/J\.1 Durct.1(m~CaC(l11 1 .) 5(, (l.j 60 52 46 

1\"'. Org;m1sm us 111011os 2 
.\lnrtalidnd<!("n) lU% 

pll 7.-IJ 7.5·1 7.4!! 7.52 7.47 
Cnmluti\'itl;1dc (uS 'o.:m) IJ9 201 217 226 I 236 

Til\ I DmclAI( mgCaC< l 1'1 .) 52 ~X c;u -14 I 44 
N". 0re.:uu!\n1ns nuntus I 

.\ lortalitladL'( 0 o) lU% 
Jlll 7,-1(, 7.17 7.37 7.42 I 7.41 

Condutivic.lntl.: (uS o.:m) 194.5 21<> 23 5 I 230 I 269 
TJ.J Durc7.1(mgCnCOo 1.) 56 (,(, 64 I 58 I -16 

Ni'. Organi.-..ntus 1110rtos () -
.\ lortnlidadL'( 0 .,) U% 



T :\BELA 5-l F onnas d e rutrogemo ao ongo SIStema r· 'da da . 1ete. extrai s agua d b' os IOenS:llOS d e toxicidade crônica -parcial. nos meses de mJio e julho de 2000. 
Par.imctr os ~ .-\mônio (~ell.) :\itrato (~e!I.) Nitrito (}lg!I.) "iilroernio •>rg;inko tut:tl (mo/ i.) 
Pnntns •i c culrtaU ~lniu!OU .Julhn/00 :\lalo/110 .lulhu/00 :\luio/00 .lulho/Cl() 1\laio/OU .JulhwOO 

c 86.00 75.72 1!<.22 5.2 ~ 8.90 2.72 4.76 3.72 
p 1-100.00 2200.00 !i20.00 430.00 28.t.i2 17.75 1.56 1.10 
r 2292.00 3557.10 -129.01 302.UO 10.27 22.67 l -UI 17.15 

H IHI 1666.00 1111.-10 9-17.-12 236.64 9.55 10.88 11.17 1-1.80 
BIU . 65.18 • 161.07 • 3.42 0.30 0,96 
B:\1 311.78 1791.40 937.27 405.16 6. 18 26.80 5,61 10.67 
B 2699.00 I 000.98 2597.00 164.79 3.6-1 12.08 :2.56 18.75 
B.J 4.93 2930.90 312. 16 465.~5 224.1 4 3.06 0.35 0.42 
1:0.1 37.27 14. 19 971.39 16.85 10.05 5.72 I 6.91 0.04 
1.1 . • • • • . 1.40 0.0-1 

P\1 303 .66 • 11 78.40 • 145.87 • 0.70 0.42 
P.J 10.69 68.34 -163.43 26.-14 5.91 26.53 1.02 0.90 

:\.\.\1 36.50 55.5 1 136.5 1 21.53 16.20 16.61 0.47 0.14 
:\.\.1 88.65 150.-IJ 493.22 60.16 277.55 33.20 0.35 0.23 
TI\ I 22.00 26.59 97.31 2 22. 15 I IIJ.7 1 1-1.00 I 0.16 0,28 
TI.I 21.77 29.15 160.32 17.33 12.22 2.51 I 0.28 0.28 

TABELA-- F ~~ : onnas e os oro ao ongo Sistema r· 'da da. 1ete. extrJI . s aguJ d b' os 10ensa10s d . 'dad · niCJ-parcial. nos meses de maio c julho de 2000 . e IOX!CI e CTO 
l':•rii•netros ~ Fósforo total(J.Lefi,) Fosfato total dissoh'ido(~e/l.) Fosfato lnoreànico(J.Le/L) 
Ponto. de coletaO \laio/00 .Julho/00 :\laio/00 .Julho/00 :\laio/00 .Julho/00 

c 12.75 11.1 5 9.30 5.81 4.50 3.60 
p 286.92 192.10 274.01 100.01 174.69 55.13 
T 145.11 141.12 76.67 12 1.49 53.27 62.93 

BBM 117.79 136.10 50.75 84.11 32.40 4 1,39 
BB.J 298.00 261.23 • 32.26 • 12.38 
BM 56.17 306.75 36,95 297,31 19.9-1 111.26 
B 299.93 118.75 13.9-1 38.86 4.019 18.82 
B.J 178.32 81.73 120.78 18.52 95.47 11.78 

DI 1-13.00 293 .93 82.67 48.71 37.77 15.-14 
[.J 180.20 184.36 • • • • 
P'l 169.90 280.34 94.05 • 33.29 • 
P.J 93.10 185.52 24.78 130.40 6.66 53.21 

!'iAM 84.20 135.20 19.52 59.35 8.06 25.32 

N.U 221.00 332.00 19.18 261.60 7.8 1 180.02 

TI:\ I 61.83 74.00 12.93 43.72 4.62 29.51 

TU 54.76 51.41 14.50 17.13 3.38 9.03 

(•amostms insuficientes) C-controle: P-piracicaha: T-Ti~.:: BBM-Barra Bonita l'vlontant.:: BBJ- Barra Bonil:l Jusantc: BM-Barir i Montante; B-13auru; BJ-Bariri Jusante: 111.1-
lbitinga ~lontant.:: IJ-lbitinga Jusant.:: P!\1-Promissàl> 1\luntant.:: PJ- Promissão Jusanl<!: N:\1\1-N<>va A\·anhanJ;~,·a 1\lont..unc: N . .V-No,·a .. hanhan.b, ·a Jusantc: TIM-Tr.:S 
lnnih>s ~[,mtant c:: TU· Tr.:s lnniios Jnsantc. 
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