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Resumo 

Almeida, C.A. (2002). Estudo ecotoxicológico do sedimento de 
represas do Ri o Tietê com o organismo-teste bentôni co chi ronomus 
xanthus Rempel (Insecta: oiptera). são Carlos, 2002. 119pp. 
Dissertação (Mestrado) - CRHEA - EESC - USP. 

o estado de são Paul o, devi do a seu alto grau de 
industrialização, grande densidade demográfi ca e técnicas de 
produção agrícola, tem grande parte de seus mananciais impactados. 
As avaliações da qualidade da água são de vital importância para o 
manejo adequado e recuperação desses sistemas, todavia os 
programas atuais de monitoramento são i ncomp 1 e tos no senti do de 
não permitirem uma avaliação global dos efeitos dos contaminantes 
sobre a bi ota aquática. Esses programas enfocam preferencialmente 
a coluna d'ãgua, porém é o sedimento o compartimento preferencial 
de armazenamento e transformações de contaminantes e nutrientes . 

Para que, assoei ados a outros estudos e métodos de análise, 
possam ser desenvolvi das as bases me todo lógicas para a definição 
de critérios de qualidade de sedimentos, foram reali zados 
bioensaios crônicos com amostras de sedimento de seis represas do 
sistema do Rio Tietê (Pedro Beicht, Rasgão, Billings, Barra 
Bonita, Promissão e Bariri), nos periodos de outubro e novembro de 
2000 e de 2001, bem como testes para a determinação da faixa de 
sensi bi 1 idade de chironomus xanthus às substâncias di cromato de 
potássio - K2Cr207 (4,82 "' 9,41 mg/L), sulfato de zinco - ZnS04 

(1,46 "' 13,47 mg/L), cloreto de cádmio - cdcl 2 (0,34"' 1,11 mg/L), 
sulfato de cobre - cuS04 (1,13 "' 1,77 mg/L), cloreto de potássio -
KCl (2,91 "' 3,77 g/L) e atrazina (1,43 "' 2,72 mg/L). os 
resultados dos testes com amostras ambientais indicaram ma i o r 
toxicidade nos reservatórios de Rasgão e Billings e em menor grau 
em Barra Bonita e Bariri. 

Palavras chaves: Ecotoxi cologi a , Bioensaios, ch ironomus xanthus, 
Reservatórios do Rio Tietê. 
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Abstract 
Almeida, C.A. (2002). Ecotoxicologic Study of the Tietê River 

reservoi rs' sediment wi th test-organi sms chi ronomus xanthus 
Rempel (Insecta: oiptera). são Carlos, 2002. 119p. Dissertação 
(Mestrado) - CRHEA - EESC - USP . 

The são Paulo state, due to its high levels of 
industrialization, great demographic density and agricultural 
techniques, has most of its water resources compromised. The water 
qual i ty assessments are fundamenta 1 to the appropri ate management 
and recover of these systems, however the existing monitoring 
programs are incomplete and do not allow the assessment of all the 
effects that the contaminants can carry out in the aquatic biota. 
The ma in approach of these programs i s the water co l umn, but the 
sediment is the preferential compartment of contaminants and 
nutrient storing and alteration. 

Assoei ated to other studi es and anal yses, thi s work i ntends 
to help to develop the methodological basis to defi ne the sediment 
quali t y cri teri a by doing chroni c bioassays with sedi ment samples 
of six reservoir of t he Tietê river system (Pedro Beicht, Rasgão , 
Billings, Barra Bonita, Promissão e Bariri), as well as 
dete rmi ni ng the chironomus xant hus sens i bi 1 i ty to t he substances 
K2Cr207 , ( 4, 82 "' 9, 41 mg/L), znS04 (1, 46 "' 13, 47 mg/L) , cdcl 2 (O , 34 
"' 1,11 mg/L), cuso4 (1,13 "' 1 ,77 mg/L) , KCl (2,91 "' 3,77 g/L) and 
atrazi ne (1, 43 "' 2, 72 mg/L). The envi ronmenta 1 bi oassays showed 
t hat the hi ghest tox i city was found 1n Rasgão and Billings 
reservoirs whil e Barra Boni ta and Bariri showed minor l evel s of 
toxic effects . 

Key words: Ecotoxi col ogy, 
Reservoirs of the Tietê river . 

bioassays , Chironomus xanthus , 



1. Introdução 

os problemas ambientais causados pelo desenvolvimento 

acelerado da civilização humana têm se tornado cada vez mais 

evidentes. o crescimento da população humana, acompanhado do 

aumento do consumo de combustível fóssi 1 (e de outros recursos), 

conseqüência da expansão industrial, além das enormes quantidades 

de resíduos e de poluentes que são despejados diariamente na 

atmosfera, no solo e nos corpos d'água do planeta, vem acelerando 

a devastação das florestas, diminuindo o estoque de peixes, 

causando perda de solo fértil, perda de habitats, perda de 

espécies e perda de biodiversidade . 

Essas tendências são ainda pontuadas por dramáticos eventos 

isolados como os freqüentes de rramamentos de petróleo , ou 

acidentes com mate riais contaminantes e/ou radioativos . Todavia, 

acredita- se que o impacto desses "macro" eventos seja inferior ao 

da sucessão de contí nuos "micro" impactos causados pe 1 as emi ssões 

rotineiras de poluentes e descargas de resíduos . 

Entre os probl emas ambientais que afligem a humanidade , o 

mais preocupante e de maior importância é a deg radação dos 

recursos hídri cos . Elliot (1994) esti ma que cerca de 4 milhões de 

cr1anças morrem anualmente antes da idade de 5 anos devido à fal ta 

de água com qualidade e de condições sani tári as adequadas . 

Em mui t os países o desflorestamento para a obtenção de l enha 

e de madeira para f ins comerc1 a1 s , bem como para dar lugar a 

pastagens e a campos de cul ti vo, e às áreas destinadas para a 

ocupação urbana , tem reduzido a capacidade do solo dessas regiões 

em absorver água , ocasionando o aumento da ocorrência de enchentes 

e reduzindo a di sponibilidade de água nas estações secas . 
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As águas cobrem três quartos da superfície da Terra, porém, 

apenas 3% de toda a água do planeta é doce e apenas 0,0081% está 

disponível para consumo humano. o crescimento populacional e as 

exigências por energ1a e alimentos estão impondo demandas cada vez 

ma1ores de água e como os recursos hídricos não tem uma 

distribuição igualitária no planeta, sua disponibilidade tem 

profundas implicações econômicas (Weber, 1998). 

o Brasil, embora possua em seu território as ma1ores bacias 

hidrográficas do planeta, tem a disponibilidade de água para o 

consumo da população ameaçada . Não só o nordeste semi - á ri do, mas 

muitas cidades de outras regiões são obrigadas a implementar 

reg1mes de racionamento, pondo em risco a sa~de da população , bem 

como a geração de ene rgia el ét rica, uma vez que , mai s de 90% da 

energia produzida no Brasil provém de us inas Hidroelét ri cas 

(Goldembee rg, 2001). 

os probl emas de degradação e de polui ção dos recursos 

hídri cos não af et am regi ões ou paí ses i so 1 a dos . Lagos e ri os do 

mundo todo recebem enormes quant idades de esgoto sani tári o, 

efluentes industriai s e agrícol as e outras substâncias 

proveni entes de áreas urbanas e rurais. Mui t os desses corpos 

d' água passam pelo te rritório de doi s ou mai s paí ses , o que mui tas 

vezes t orna di f í cil concili ar interesses pol íti cos com a efetiva 

proteção ao mei o ambi ente . Al ém disso, o n~mero de poluentes que 

podem causar ef ei t os preocupantes cresce anualmente , conforme 

novos compostos vão sendo s inteti zados (corson, 1990) e as águas 

doces acabam cont aminando também as regi ões costeiras . 

Jórgensen (1990) estima que a humanidade ut i 1 i ze em esc a 1 a 

indust ri al mai s de 50.000 produt os quími cos , enquanto os dados 

pa ra avali a r as possívei s conseqüências das mesmas para o 

ambi ent e, só são di sponi vei s para uma pequena porcentagem desses 



compostos. outros autores falam em cerca de 

substâncias químicas po 1 uentes, sendo que a 
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11 milhões de 

cada ano são 

fabricados de 500 a 1000 novos compostos (UNEP, 1992; Pastel, 

1987). 

Muitos destes poluentes têm sido dispersos 

i ndi scri mi nadamente no me i o ambiente, sendo os corpos d'água os 

recipientes naturais da maioria das substâncias tóxicas geradas 

pelas atividades humanas, funcionando, devido à sua própria 

morfologia e fisiologia, como receptores temporários e finais dos 

poluentes (Lee, 1980). A maioria das substâncias lançadas no solo 

e no ar têm como último destino os ecossistemas aquáticos, devido 

à ação das chuvas e do escoamento superficial nos solos , além das 

subs tâncias despej adas diretamente nos corpos hídri cos. Segundo 

Jardim (1992) o pri nci pa 1 vetor de degradação dos ecossistemas 

aquáticos é o lançamento de esgoto industrial e doméstico não 

tratados . 

com o fu t uro crescimento da popul ação humana e o conseqüente 

aumento das atividades econômi cas a quant idade de dej etos que se rá 

produzi da , e , consequentemente , os 1 ançamentos de efl uentes , 

aumentarão signifi cativamente. 

Mui t as subst ânci as e seus subprodutos podem causa r danos às 

bi ocenoses dos ecossi stemas bem como ao homem, e depe ndendo da 

origem, propri edades f í si cas e quími cas , quant idades liberadas e 

caract erí sti cas do ecossi stema , estes produt os podem se r 

transportados e t ransformados no ambi ente , at ravés de di fere ntes 

processos (CETESB, 1991), podendo afet ar todos os nívei s de uma 

cadei a trófi ca at ravés de processos de bioacumul ação e de 

biomagnifi cação. os probl emas de contaminação dos ecoss i stemas são 

acent uados quando se obse rva que apenas uma pequena porcentagem 

dos poluentes tem seus efeitos conhecidos . Al ém dos danos causados 
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ao me1o ambiente, o problema da poluição possui profundas 

implicações sócio- econômicas, uma vez que o custo do tratamento 

das águas torna-se muito elevado, exigindo cada vez mais técnicas 

especiali zadas e altos investimentos em tecnologia e infra

estrutura para que se mantenha os indices de potabilidade de água 

para o consumo da população. 

Embora os sistemas biológicos apresentem certa capacidade 

para resisti r a mudanças, recuperando um estado de equi 1 i brio ou 

estado estacionário, essa estabilidade, presente nos diferentes 

niveis de organi zação ecológica e que recebe o nome de homeostase, 

é dependente das interações entre os organismos que colaboram para 

a manutenção da estrutura e função das comunidades (odum, 1985). A 

homeostase de um sistema depende de sua divers idade biológica e de 

processos evolutivos de sucessão ecológi ca, impli cando que a 

capacidade de autoregul ação e automanutenção dos ecossi stemas e de 

seus componentes vem de um l ent o processo de evolução das 

comunidades ao longo do t empo. Por outro lado, o que ca ract eri za 

as mudanças ambi entai s causadas pel as atividades ant ropogêni cas é 

o fat o de ocorre rem num curto periodo de tempo (Goldemberg, 2001), 

acarret ando a desestrut uração de s i stemas que l evaram milhares de 

anos pa ra atingir t al estabilidade. Mesmo com t odos os mecani smos 

f i s i cos , quimi cos e bi ol ógi cos , que os s i stemas biol ógi cos possuem 

para assimil a r as subs t ânci as poluidoras e prevenir danos ao me1o 

ambi ente , quando os po 1 uentes at ingem ni vei s ac1 ma da capa c i da de 

depurativa do corpo recept or, podem afeta r a sobrevivênci a , o 

crescimento, a reprodução ou o comportamento dos organ1 smos . 

I números trabalhos mostram que os nivei s de degradação dos 

sistemas aquáti cos atingem hoj e patamares a larmantes , sendo 

urgente a necessidade de ampli ação dos conhecimentos a respei t o 

dos s istemas aquáti cos , permi t indo que dessa f orma sej a possi vel a 
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adoção de métodos ma1s adequados para o manejo e conservação 

desses sistemas sem afetar a di sponi bi 1 idade de recursos para as 

gerações futuras (CETESB, 2001; Fonseca, 1997; Meletti, 1997; 

corson, 1990). 

Programas v o 1 tados para o desenvo 1 vi menta do uso sustentado 

dos recursos hidricos devem ser implementados a fim de garantir a 

disponibilidade de água com qualidade para o consumo humano. Tais 

programas exigem a integração de várias áreas e devem priorizar a 

recuperação de sistemas que já estão degradados e a conservação 

dos ambientes que ainda mantêm suas caracteristicas naturais 

(Zojer, 1998). 

A ava 1 i ação de qua 1 idade da água de mananciais é de grande 

importância para o maneJO e a recuperação dos sistemas que estão 

i mpactados, entretanto, observa-se que os critérios de ava 1 i ação 

da qualidade da água dos programas de monitoramento ambiental 

vi gentes não permitem uma avaliação global do estado da qualidade 

dos ecossistemas, não assegurando uma avaliação integrada da 

qualidade de vida daquele ambiente, bem como de sua bacia 

hidrográfica (Mozeto & Patella, 1997). 

um estudo realizado por Nascimento & Sperling (1998), 

comparando os critérios cientificas de determinação dos padrões de 

qualidade da água para a proteção das comunidades aquáticas, 

brasileiros (CONAMA 20), norte -americanos e canadenses, demonstrou 

uma considerável defasagem dos padrões brasileiros, os quais não 

englobam testes de toxi cidade para o estabe 1 eci menta de 1 imites 

máximos de concentração pe rmi ssi vei s para o 1 ançamento de 

efluentes nos ambientes aquáticos . Apenas recentemente algumas das 

agências estaduais de saneamento . . 1 nsen ram análises 

ecotoxicológicas na avaliação da qualidade da água de mananciais. 
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A grande ma1or1a dos estudos de avaliação da qualidade de um 

ecossistema aquático já evidencia a necessidade da rea 1 i zação de 

aná 1 i s es toxi co 1 ógi c as, físicas e químicas da co 1 una d'água . Há, 

contudo grande carência de dados e estudos que considerem o 

potencial tóxico e o destino dos contaminantes presentes no 

sedimento (Munawar et al . , 1999) . 

o monitoramento de ecossistemas aquáticos deve incluir 

rigorosos critérios de qualidade, não só para a água como também 

para o sedimento, uma vez que a análise química da coluna d'água 

abrange apenas um dado grupo de espécies químicas dissolvidas e, 

portanto, não sendo suficiente para a ava 1 i ação da qua 1 idade do 

ambiente aquático como um todo (costa , 1997). 

Deve-se considera r o estudo dos sedimentos para a ava 1 i ação 

de po 1 ui ção ambienta 1 como de extrema importância uma vez que os 

mesmos , por se rem bastante estáveis f ísica e quimicamente, atuam 

como depósitos de diversas substâncias, inclusive de 

contaminantes , podendo libe rá - las para a água quando ocorrem 

distúrbios no ambi e nte (Baish, 1997). 

Apesar da notável importâ nc i a dos sed imentos para o 

ecossi stema como um todo, a ava 1 i ação da qua 1 idade do sedimento 

está geralmente limitada a caracterizações químicas e, mesmo 

ass1m , no Brasi l não há normas ( como as estabelecidas para as 

águas pela Resolução do CONAMA 20 , 1986) que especifiquem as 

máximas concentrações de contami nantes pe rmi ssí ve i s no sedimento 

para garanti r a s ua qua 1 idade (costa, 1997) . A 1 ém disso, segundo 

Se e 1 ye & Ma c (1984), o re 1 acionamento entre as concentrações de 

contaminantes no sedi mento e s ua biodisponibilidade a inda não são 

mui to con hecidas . 

Em alguns países os testes com sedimento têm s ido amplamente 

uti 1 i zados nos úl t imos a nos , pois os sedimentos podem i nte rfe ri r 
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na qualidade das águas, uma vez que representam um de pós i to de 

substâncias naturais e de origem antropogênica introduzidas no 

sistema, as quais tendem a ser liberadas para a coluna d'água 

devi do às mudanças (físicas e químicas) das condições ambientais 

(Ingersoll, 1995). 

A aval i ação da qual i da de dos sedimentos foi contempla da em 

mui tos trabalhos, pri nci pa l mente a parti r de meados da década de 

80, quando aparecem na literatura grande número de proposições de 

novos índices ou critérios de qualidade (Reynolson et al., 1995; 

Fórstner at al, 1993;chapman et. al, 1987). 

Apesar do grande número de publicações, não se postulou 

nenhum critério de qualidade de sedimento que reuna um espectro de 

respostas que seja adequada a um extenso número de contam i nantes 

presentes nos ecossistemas aquáticos com propriedades 

biogeoquímicas bastante diversas (Fórstner et a7 . ,1993) . Dois 

critérios ou abordagens são propostos por Fórstner et al.(op 

cit.): (1) químico-quantitativos (composição das águas 

i nte rsti c i a i s, e qui l í brio sedimento-água, remobi li zação e 

capacidade de produção de ácidos e tampões) e (2) biológicos 

(baseados em observação de campo e bioensaios). 

A aplicação da Tríade de Qualidade de sedimentos 

compreendendo análises químicas, bioensaios e avaliações da fauna 

residente, é considerado um dos melhores enfoques para o estudo do 

ambiente se di menta r, pois caracteriza o ambiente como um todo, 

podendo fornecer evidências ma1s concretas e seguras de uma 

eventual poluição ambiental (chapman et al.; 1987). 

A Triade de Qualidade de sedimentos demanda: (1) a existência 

pretérita e/ou a obtenção de expressivo volume de informações 

químicas de diferentes contaminantes e parâmetros que caracterizem 

bi ogeoqui mi camente o local de estudo; (2) estudos de campo sobre 
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biodiversidade e sobre a biodi sponibilidade de certos 

contaminantes e seus efeitos deletérios sobre a biota residente e 

(3) análises ecotoxicológicas (bioensaios) que empreguem diversos 

organismos que habitam os sedimentos e a água. 

A implementação da Triade de Qualidade de sedimentos é muito 

complexa devido à enorme demanda de dados, o que faz com que seu 

uso seja restritivo. solucionando esse problema Guchte (1995) 

propõe a integração dos resultados de diferentes prof issionais 

envolvidos no processo de avaliação de r1scos e significado 

ecológico, uma vez que requerem uma integração de métodos 

quimicos, fisicos e biológicos, pois os problemas complexos 

encontrados nos niveis ecossi st êmicos de organi zação só podem ser 

compreendidos ligando-se múltipl as di sciplinas em cada estudo. 

Essa abordagem multidisciplinar pode t raze r grandes avanços no 

desenvolvimento das met odologias para as caracte ri zações de ri sco 

ecol ógico (Burton, 1995). 

os es tudos propostos neste proj eto tem como obj etivo o 

desenvolvimento e a impl ementação de metodol ogi as de cul t ivo e de 

bioensaios com organi smos bentôni cos para avali ar a qual i dade do 

sedimento de represas do Rio Ti etê. Fazem pa rte do projeto 

Qual i sed, um esforço inte r e mul t i di sei p li na r , envolvendo vá r i os 

pesquisadores e técni cos da UFSCar , UNICAMP e CETESB e inserem-se 

no contexto aci ma delineado uma vez que , j untamente com os outros 

trabalhos reali zados pel o Quali sed são orientados para a definição 

de bases técni cas e ci ent i f i cas pa ra a cri ação de critérios de 

qualidade de sediment os (CQS), que auxili em na avali ação da 

qualidade da água de mananci ais . 



9 

1.1 Metais 

As concentrações relativamente altas de met ais nas águas 

naturais tornaram-se um tópico de significativa importânci a para 

vários cientistas e engenheiros ligados de alguma forma aos 

estudos da qualidade das águas, bem como para o público em geral. 

A pri nci pa 1 causa dessa preocupação reside no potenci a 1 tóxico 

dessas substâncias, se] a diretamente ou através dos processos de 

bioacumulação e biomagnificação ao longo de cadeias tróficas, 

podendo estes afetar não só a vida aquática, como também o homem. 

A presença de metais em sistemas aquáticos naturai s depende 

das interações entre a água o sedimento e a atmosfera. As 

concentrações var1am naturalmente como resultado de fenômenos 

cl i mato 1 ógi cos , geomorfo 1 ógi c os, h i d r o dinâmicos , físicos, químicos 

e biológicos. Essas interações naturai s foram alteradas devido às 

ati vidades humanas que priori zavam o uso e a demanda por água em 

detrimento do dano que poderi a esta r causando ao me1o ambi ente. 

os efeitos dessa classe de e l ementos nos ecoss i stemas 

aquáticos e seus impactos na bi ata dependem da espécie metá 1 i ca , 

da concentração e das associações que podem fazer com outros 

componentes dissolvidos ou em suspensão, presentes no sistema, 

principalmente as associações entre metai s e compostos orgânicos, 

que podem ser oriundas de processos naturais ou despejos orgânicos 

domésticos ou i ndustri ais (Si nge r 1973). A esc o 1 h a das espécies 

metálicas usadas nesse trabalho deveu -se a doi s fatores: 

s ubstâncias consideradas padrões de referência i nte rnaci o na 1 (I<Cl 

e K2Cr207 ) e a presença em altas concentrações nos reservatórios 

estudados (znS04 , cdcl 2 e cuso4) . A seguir são apresentadas a lgumas 

características sobre cada metal estudado, os limites permissíveis 

de lançamentos nos efluentes (tabel a 01) e os limi tes máximos 
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permiti dos para águas de classe 2 (tabe 1 a 02), de acordo com o 

CONAMA 20 . 

Tabela 01: concentrações máximas admissíveis em efluentes dos 

metais estudados (CONAMA 20). 

cádmio (mg/L) Cromo+6 (mg/L) zinco (mg/L) cobre (mg/L) 

0,2 0,5 5 'o 1,0 

Tabela 02: Concentrações máximas permitidas dos metais estudados 

para águas de classe 2 (CONAMA 20) , bem como os critérios mai s 

restriti vos dos mesmos parametros na Comunidade Européia e 

Alemanha (fonte: FATMA, Fundação do Meio Ambiente de santa 

Catarina) . 

CONAMA 20 comun1dade 
País Al emanha 

(Brasil) Européia 

Meta I (Unl da de) Classe 2 AGl DVGW 

Cd (mg/L) 0,001 0,001 0,005 

cu (mg/L) 0,02 0,02 0,03 

c r (mg/L) 0,05 0,02 0,03 

zn (mg/L) 0,18 0 ,5 0,5 
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cádmio: 

o cádmio é um elemento relativamente raro que não é essencial 

a nenhum processo biológico . Está presente em águas doces em 

concentrações- traço, geralmente inferiores a 1 ~g/L. Pode ser 

liberado para o ambi ente através da queima de combustiveis fóss eis 

sendo também utilizado na produção de pigmentos, soldas, 

equipamentos e 1 etrôni cos, l ubri fi cantes, acessórios fotográficos, 

pragui ci das, etc. (La ri ni , 1993). É um meta 1 de e 1 evado potenci a 1 

tóxico, que se acumul a em organismos aquáticos , possibilitando sua 

entrada na cadeia alimentar. o cádmio pode ser a causa para vários 

processos patológicos no homem, incluindo a di sfun ção renal, 

hipertensão , artereosclerose , inibição no crescimento e cânce r . 

o impacto do cádmio nos organi smos aquáti cos depende da forma 

quimi ca que está di sponivel no ambi ente (Call ahan et a l., 1973). 

Em águas bem oxi genadas e com bai xos teores de carbono orgâni co 

t o ta 1 há predominânci a da f orma 1 i vre di v a 1 ente. A preci pitação 

por carbonatos e hidróxi dos , bem como a formação de comp 1 ex os 

so 1 úvei s com cl oretos, sul f atos costuma se r mu i to pequena. 

Mate rial parti cul ado e mat éri a orgâni ca di ssolvida podem se li ga r 

a uma po rção subst ânci al do cádmi o present e. 

cobre : 

As concent rações de cob re em águas superf-j ci ai s são , 

no rma 1 mente , bem infe ri ores a 20 mg/L. As fontes de cob re para o 

mei o ambiente incluem a corrosão de t ubul ações de latão por águas 

ácidas , os efluentes de estações de t ratament o de esgot os , os 

compostos de cobre ut i 1 i zados como a 1 gi c i das aquáticos , o 

escoamento superfi ci a 1 e precipitação atmosfé ri ca de fon tes 

i ndustri ai s . A contaminação da água subte rrânea a par t i r de usos 
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agrícolas do cobre como fungicida e como pesticida no tratamento 

de solos e efluentes é também de ocorrência comum. As principais 

fontes industriais incluem as indústrias de mineração, de fundição 

e de refinação. No homem, a ingestão de doses excessivamente altas 

de cobre pode acarretar i r ri tação e corrosão da mucosa, danos 

capi 1 ares gene r a 1 i zados, prob 1 emas hepáticos e renai s e i r ri tação 

do sistema nervoso centra 1 , segui dos de depressão. Entretanto, a 

intoxicação por cobre é muito rara. A presença de cobre no sistema 

de abastecimento de água, embora não constitua um perigo para a 

saúde, pode interferir com os usos domésticos. 

cromo: 

As concentrações de cromo em água doce são muito baixas , 

normalmente inferiores a 1 mg/L. o cromo é comumente ut ili zado em 

aplicações industri ai s e domésticas , como na produção de alumínio 

anodi zado, aço i noxi dá v e 1 , tintas , pigmentos, exp 1 o si vos , pape 1 , 

fotografia . Na forma tri valente o cromo é essencial ao metabolismo 

humano e sua carência causa doenças. Na forma hexaval ente é tóxi co 

e cancerígeno. os limi tes máximos são estabel ecidos basicamente em 

f unção do cromo hexaval ente (Moore, 1984) . 

z inco: 

Em águas super fi c i ais , normalmente as concentrações estão na 

faixa de >0,001 a 0,10 mg/L. ~ l argamente utili zado na indústria e 

pode entrar no meio ambiente através de processos naturais e 

antropogêni cos , entre os qua1 s destacam- se a produção de zi nco 

primário, combustão de madeira, incineração de resíduos, produção 

de ferro e aço e os efluentes domésticos. A água com al ta 

concentração de zi nco tem uma aparência l eitosa e produz um sabor 

metáli co ou adstringente quando aquecida . o zi nco , por ser um 
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elemento essencial para o ser humano, só se torna prejudicial à 

saúde quando ingerido em concentrações muito altas, o que é 

extremamente raro. Neste caso, pode se acumular nos teci dos do 

organi smo humano; isso só ocorre quando as taxas de ingestão 

diária são elevadas (Moore, 1984). 

1.2 Atrazina 

o desenvolvimento de compostos químicos sintéticos, 

principalmente os organoclorados , capazes de atuar como pesticidas 

e herbi cidas , e o aumento no uso dessas substâncias no controle de 

pragas proporc1onou, a partir da década de 1930, o que se 

convencionou chamar de "revolução verde", garantindo uma produção 

de alimentos e outros produtos agrícol as adequada ao crescente 

crescimento popul acional e econômi co do homem. 

Apesar dos grandes benefícios que a agri cul t ura e outros 

setores produt ivos obtém com o uso dessas substânci as a maior 

pa rte dos resíduos ag rícol as tem como desti no f inal as águas 

s uperf i ciai s e seu comportamento e efei t os nos ecoss i stemas 

aquáti cos são preocupações comuns em t odo o mundo. Devido a suas 

s imil a ridades ecof i s iol ógi cas com as pl antas te rrest res , as 

comunidades fitopl anctôni cas são os principai s alvos do efei t o dos 

res íduos de herbi cidas e como desempenham importante f unção 

ecológi ca como produtores-p r imári os ; os efei tos adversos nessas 

comunidades podem l evar a um desequilíb rio em todo o ecossi stema . 

Justamente devido à importânci a do f i t opl âncton, e à sua 

maior sens ibilidade a essa cl asse de compostos , diversos t rabalhos 

procuram investi ga r o efei t o de herb icidas (Leboul anger, 2001 ; 

Kungol os 1999). Esses estudos , todavia, enf ocam pref erenci alment e 

a com uni da de f i top 1 anctôni c a e poucos t raba 1 h os f oram rea 1 i zados 
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com o intuito de avaliar o efeito desses agroquímicos em 

organismos pertencentes a outras comunidades do ambiente aquático . 

o uso da atrazina, CUJa formula empnnca é C8H14Cl 5N5 , 

iniciou-se na década de 1950 e desde então tornou-se um dos 

herbicidas mais usados nas práticas agrícolas e silvícolas, e por 

isso foi escol h i do como uma das substâncias testadas no presente 

estudo. É usada no controle de ervas daninhas em plantações de 

milho, sorgo, cana-de-açúcar, abacaxis, e coníferas em geral 

(Graymore, 2001). É considerada moderadamente tóxica para humanos 

e outros amma1 s. Em casos de intoxicação aguda os ratos exibem 

sintomas de excitação seguidos por depressão, diminuição do ritmo 

respiratório, espasmos musculares e hipotermia (Stevens, 1991). 

A atrazina é altamente persistente no solo. A hidrólise 

química, seguida pela degradação por microorgani smos são os 

fenômenos que neutra 1 i zam a ma i o r parte da atrazi na presente. A 

h i d ró 1 i se é rápida tanto em ambientes ácidos como a 1 c a 1 i nos, mas 

muito lenta em pH neutro. A adição de matéria orgânica aumenta a 

taxa de hidróli se. A atrazi na pode persistir por mai s de um ano em 

condições secas ou f ri as (Howard ,1989). A atrazi na é considerada 

como a 1 tamente removí v e 1 em so 1 os com pouca quantidade de argi 1 a 

ou de matéria orgânica, e como não é adsorvida fortemente às 

partículas do so 1 o, tem um a 1 to potenci a 1 para a contaminação de 

águas subterrâneas (wauchope, 1992). 
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2. objetivos 

os objetivos específicos desse trabalho são: 

~ Implementar e desenvolver metodologias de cultivo, manutenção e 

de testes com o organismo-teste bentôni co: chironomus xanthus 

(Insecta: Diptera) . 

~ Avaliar a toxicidade aguda e crônica do sedimento de represas do 

Rio Tietê, através de testes de toxicidade com chironomus 

xanthus. 

).;> Ava 1 i ar a sensi bi 1 idade de c. xanthus para metais e compostos 

orgânicos xenobióticos, através da realização de testes de 

toxicidade com substâncias de referência. 

considerando-se as represas do s i stema Rio Tietê como objeto 

de estudo, a hipótese fundamental de trabalho formulada é a de que 

"há uma atenuação da contaminação e/ou uma mudança na natureza dos 

contaminantes (antrópicos e naturai s) na seqüênci a de rep resas do 

sistema estudado, desde as represas a montante (Billings e Rasgão) 

até a parte a jusante (Três I rmãos)". 

Além dos testes de toxicidade com o organismo proposto neste 

trabalho, outros pesquisadores do projeto Qualised estão 

rea 1 i zando estudos com outros organi srnos - teste (como ceriodaphnia 

dubia, Hya le lla az teca e oaphnia simi lis) , bem como estudos 

relativos ao estoque de nut rientes e contaminantes nos sedimentos 

totais e suas fases e às propriedades biogeoquímicas (incluindo-se 

a coluna d' água) . são também reali zados estudos sobre a est rut ura 

das comunidades bentônicas e estudos refe rentes à geoc ronologi a da 

deposição de sedimentos , nas represas estudadas. A integ ração dos 

resultados desses trabalhos irá proporcionar o desenvolvimento das 

bases técnico-científicas para a determinação de critérios de 

qualidade de sedimento (CQS) visando a proteção dos mananciai s . 
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3. Material e Métodos 

3.1 Area de estudo 

o Rio Tietê 

o ri o Tietê, nasce nos contrafortes ocidentais da serra do 

Mar, no municipio de salesópolis, numa altitude de 840 metros, tem 

1.050 Km de comprimento, cortando o estado de são Paulo no sentido 

Leste -oeste até desaguar no rio Paraná (Almeida et al., 1981). 

~ um rio bastante impactado, com problemas de contaminação e 

poluição ocorrendo ao longo de seu curso, como mostrado na Figura 

1. A região mais critica está situada no trecho que atravessa a 

Grande são Paulo, até a represa de Barra Bonita, numa extensão que 

recebe resi duos i ndust ri ais e urbanos de cerca de 17 milhões de 

habitantes (52% da população paulista) que produzem mais de 3000m3 

de esgoto por di a, os quais são 1 ançados sem nenhum tratamento 

(Rocha, 1991). Es tudos reali zados por Bevilacqua (1996) revelam 

que o rio Tietê desde o trecho de Pirapora do Bom Jesus, próximo à 

regi ão metropolitana, até a entrada do reservatório de Barra 

Bonita, é predominantemente anóxi co, indicando um avançado estado 

de degradação. A Figura 2 ilustra a contaminação por detergentes 

em um trecho a j usante da represa de Rasgão, reve 1 ando o e 1 evado 

nivel de degradação desse trecho do rio Tietê. 

os nivei s de poluição e contaminação são bastante criticos e 

a companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (CETESB) estimou 

~ue o rio Tietê recebe mais de 4500 m3 de esgoto por dia (CETESB, . 
.. ~·r ~ • ~· ' - . , .. . . , 

1995) .Além .da , carga P9]~,tdora da regi ão ,metropolitana de ._:)?ão · 
r., ; 

Paul o, vá ri os afluentes, ··. também bastante i mpactados , como o r'i o 
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importantes vetores de degradação dos recursos hídricos. 

ESTADO DE SÃO PAULO - HIDROGRAFIA fQUALIDADE DA ÁGUAl - 199.4 

- LMITE ESTADUAL 

- ÓTMA 
BOA 
ACEITÁVEL 

- RUM 

- PÉSSMA 
o 90 lSO 

Km 

FONTE: IPT / CETESB 

Rio G,tc:mcle 

N 

+ 

Figura 1: classificação dos trechos das principais bacias 
hidrográficas do estado de são Paulo segundo a qualidade das águas 
(Secretaria do Meio Ambiente do Estado de . são Paulo, 1999). 
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--~, . 
-' . 

Figura 2: vista de um trecho do r1o Tietê, situado a jusante do 
reservatório de Rasgão, na região de Pirapora do Bom Jesus, 
ilustrando o avançado estado de degradação do rio nessa região. 

o r1o Tietê tem seu potencial hidroenergético bastante 

aproveitado. As barragens construídas em toda sua extensão, 

formando uma verdadeira "cascata" de reservatórios, funcionam como 

bacias de decantação o que me 1 hora a qua 1 i da de dos r e se rvatóri os 

localizados à jusante (Petrere Jr., 1996). 
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A secretaria de Recursos Hídricos, saneamento e obras do 

estado de são Paulo (2001), divide o sistema do Rio Tietê em cinco 

unidades de gerenciamento de recursos hidrográficas (UGRH), 

conforme a apresentado na Figura 3 : 

N 

.;'1;: 

+ Alto Tietê 

Tietê/Sorocaba 

<>Tietê/Jacaré 

Ç>Tietê/Batlha 

Baixo Tietê 

Figura 3: Localização da bacia do Rio Tietê no estado de São 
Paulo e a sua divisão em unidades de gerenciamento de recursos 
hídricos (UGRH). Fonte: modificado de (secretaria do Meio Ambiente 
do Estado de são Paulo, 1999). 
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3.1.1 caracterização das unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos segundo informações contidas em secretaria de Recursos 

Hídricos, saneamento e obras do Estado de são Paulo (2001) 

Alto Tietê: 

com uma área de drenagem de 5650 Km2
, compreende os municípios 

da região metropolitana de são Paulo. 

os principais cursos d'água são os Rios Tietê, Tamanduatei e 

Pinheiros, e os principais reservatórios: Ribeirão de castro, 

Ponte Nova, Paraitinga, Biriba, Jundiai, Taiaçupeba, Billings, 

Edgard de Souza, Paiva castro, Pirapora, Rio das Pedras e 

Guarapiranga. 

Possui uma população urbana de aproximadamente 17 milhões de 

habitantes tem uma demanda total (doméstica, industrial e rural) 

de água de cerca de 75 m3/s, e ge ra uma carga poluidora de 1.229,9 

toneladas de DBO/dia. 

10 Km ü 
N 

Figura 4: Localização dos reservatórios Billings e Pedro Beicht, 
na UGRH do Alto Tietê (modificado de Ponçano et al, 1981). 
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sorocaba e Médio Tietê: 

Possuindo uma área de drenagem de 12099 Km2 tem como 

principais cursos d'água os rios Tietê, sorocaba, do Peixe, 

sarapuí, A1ambarí, Lava-pés e Araquá e compreende os reservatórios 

Barra, Barra Bonita, França, Fumaça, Itupararanga, Pirapora, Porto 

Góes e Rasgão . A popu1 ação dessa região é de aproximadamente 2 

mi 1 hões de habitantes, que geram uma carga po 1 ui dor a de 32 5, 6ton 

DBO/dia, com uma demanda total de água de aproximadamente 40 m3/s. 

Figura 5: Localização do Reservatório de Barra Bonita e da 
Barragem de Pirapora (Rasgão), na UGRH sorocaba/Médio Tietê 
(modificado de Ponçano et al, 1981). 
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Tietê/Jacaré: 

A área de drenagem dessa região é de 11537 Km2 onde residem 

cerca de 1, 7 mi 1 hões de habitantes. Os pri nci pais cursos d'água 

são os rios Tietê, Jaú, Jacaré-Pepira, Jacaré-Guaçu, Lençois e 

Bauru, e os principais reservatórios são Bari ri, rbitinga, Lobo 

(Broa), Barra Bonita e Promissão. 

A demanda de água da região é de aproximadamente 20m3/s e a 

carga poluidora total de aproximadamente 1 .272,3ton DBO/dia. 

10 Km 

N 

Figura 6: Localização do reservatório de Bariri na UGRH 
Tietê/ Jacaré (modificado de Ponçano et al, 1981) . 
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Tietê/Batalha: 

A área de drenagem da região é de 13394 Km2
, tendo como 

p ri nci pais cursos d'água os ri os Ti e tê, são Lourenço, Bata 1 h a e 

Ribeirão dos Porcos. o reservatório de Promissão também faz parte 

dessa região. 

com uma população de cerca de 400 mi 1 habitantes, tem uma 

demanda total de água de cerca de 10 m3/s, gerando uma carga 

poluidora de 293,9 ton DBO/dia. 

10 Krn 

N 

Figura 7: Localização do Reservatório de Promissão na UGRH 
Tietê/ Batalha (modificado de Ponçano et al, 1981). 
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Baixo Tietê: 

A área de drenagem é de 15347 Km2 e os principais cursos 

d'água são os ri os Paraná, Tietê, Ribeirões dos Três Irmãos e do 

Baguaçu. 

os reservatórios que fazem parte dessa região são: Nova 

Avanhandava, Três Irmãos, Jupiá, Promissão e Ilha solteira. 

A região tem uma população de 600 mi 1 habitantes, a demanda 

total de água é de 20 m3/s e a carga poluidora 1000 ton DBO/dia . 

. _..-/""·-~ ··-·- .....--- ·· 

10 Krn 

N 

Figura 8: Locali zação dos Principais Reservatórios da UGRH 
Baixo/Tietê (modificado de Ponçano et al, 1981). 
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3.1.2 caracterização dos Reservatórios Estudados 

Foram realizados bi oensai os com amostras de sedimentos 

superfi ci ais provenientes das regiões centrais das represas Pedro 

Beicht, Billings, Rasgão, Barra Bonita, Bariri e de Promissão, 

tendo sido representados reservatórios de todas as UGRH 

pertencentes à bacia do Rio Tietê. Na tabela 3 encontram- se alguns 

dados morfométricos dos reservatórios estudados, na tabela 4 estão 

os parâmetros limnológicos dos reservatórios durantes as coletas 

de outubro/novembro de 2000 e 2001. 

Tabela 3: Dados morfométri cos dos reservatórios es tudados (fonte : 
Quali sed, 2002) . 

Rese rvatório Área inundada volume Total volume út il 

Billings 127 , 5 Km2 1166 X 106 m 3 1149 X 106 m 3 

Rasgão 11, 4 km2 86 x 106 m3 53 x 106 m3 

Barr a Boni ta 309 km2 3160 x 106 m3 2600 x 106 m3 

Bari ri 63 km3 544 x 106 m3 60 x 106 m3 

Promi ssão 530 km 2 7408 x 106 m3 2128 x 106 tn 3 
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Tabela 4: Parâmetros limnológicos dos reservatórios estudados nas 
coletas de outubro de 2000 e outubro de 2001 (soares & Mozeto, em 
prep.). 

Reservatório/ pH OD (mg/L) EH (mv) cond . (ms) Temp.(°C) 
Profundidade 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 
P. Be1cht 

7.16 5. 83 9.5 8.32 330 - 0 .021 0.013 - 21 
4,0 m 
Bl \ \1ngs 

8.7 
12,5 m 

6.92 9.8 1. 22 376 282 0.161 0.195 20.9 21.6 

Rasgao 
7 .16 6.47 0.3 0.2 350 0.413 o. 543 22.4 26.7 -

9,2m 
B. Bon1ta 
21 m 

9.08 7. 53 13 . 3 7.20 278 247 o. 308 0 . 207 25 . 5 26.7 

Ban n 
7.28 

22 m 
7.87 4 . 6 7.67 340 214 0.276 0. 235 22 .7 25 .6 

Prom1ssao 
8.15 

23 m 
8.65 7.16 8.32 376 206 0.154 0.128 26.6 25.3 

Reservatório de Pedro Beicht 

Locali zado na cidade de cotia (S.P.), é um manancial que 

fornece ãgua para a região oeste de são Paulo sob re sponsabilidade 

da SABESP. ~ considerado pela CETESB um reservatório relativamente 

livre de contaminação e por i sso foi escolhido como control e 

ambiental para os testes de toxicidade com amostras de sedimento. 
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Reservatório Billings 

Abrange áreas dos muni cí pios de são Paul o, santo André, são 

Bernardo do campo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da serra. 

Foi construído em 1937, com o objetivo de receber as águas dos 

rios Tietê e Pinheiros através do bombeamento pelas estações 

elevatórias de Traição e de Pedreira, além de sua própria bacia, 

para geração de energia elétrica na usina Henry Borden, em cubatão 

(EMAE, 2001) . 

Em 1981, o reservatório foi seccionado por meio da construção 

da Barragem Anchieta, no Riacho Grande, junto à via Anchieta, 

resultando em 2 compartimentos : o de Pedreira e o do Rio Grande. o 

objetivo desse secci onamento foi preservar a qua 1 idade das águas 

do compartimento do Rio Grande, no qual se faz a captação de água 

para abastecimento públi co (EMAE, op. cit .) . 

A parti r de 1992 passou a ocorre r um menor aporte das águas 

po 1 uí das provenientes dos Ri os Pinheiros e Ti e tê para o 

compartimento Pedreira do Reservatório Billings, em razão do menor 

volume de água bombeado na Usina Elevatória de Pedreira, em 

atendimento à Reso 1 ução Conjunta SMA/SES n • 3, de 04/09/92, que 

autori za o bombeamento das águas do canal do Pinheiros em 

condições específicas , principalmente r1scos de enchentes na 

Regi ão Metropo 1 i tana de são Paul o. Este fato propiciou nos anos 

seguintes uma melhoria na qualidade das águas deste compartimento. 

(CETESB,2001). 

Atua 1 mente, seus recursos hídricos são uti 1 i zados para fins 

múltiplos , como geração de energia el ét rica, saneamento, controle 

de cheias, lazer , al ém de abastecimento públi co (EMAE, 2001). 



28 

Reservatório de Rasgão 

A decisão de const ruir esse reservatório foi tomada pela 

empresa de energia elétrica Light na primeira metade da década de 

20, devi do a um grande período de estiagem que ocasionou 

racionamento do fornecimento de energ1 a elétrica e a necessidade 

de compra de energia gerada por outras empresas. Para tanto, foi 

escolhida a curva do Rio Tietê, em Pirapora do Bom Jesus, onde, há 

quase dois séculos, havia si do feito um rasgão que desvia ri a as 

águas do leito original do r1o para buscas infrutíferas de ouro . A 

us1 na entrou em operação em 6 de setembro de 1925, funcionou até 

1961, quando a infiltração de água pelo canal provocou o seu 

desativamento. Em 1989, as suas estruturas foram recuperadas e a 

usina voltou ao s i stema gerador da EMAE. 

Re servatório de Barra Bonita 

o reservatório de Barra Bonita foi construído em 1963 com o 

objetivo de gerar energia elétrica . Atualmente tem sido usado 

dentro da concepção de usos múltiplos, sendo aproveitado para 

navegação, irrigação, controle de enchentes , abastecimento , 

pisei cul t ura e recreação. É formado pe 1 o represamento dos ri os 

Tietê e Piracicaba, que contribuem com grande parte da carga 

poluidora que chega a esse reservatório. Com uma área inundada de 

aproxi madamente 309 km2
, localiza-se entre os muni cípios de Barra 

Bonita e rgaraçu do Tietê. É o primeiro da séri e de reservatórios 

construídos em cascata no rio Tietê , e devido à sua grande 

capacidade assi mil ati va , característi ca de ambientes lênticos, ele 

representa um importante papel na recuperação da qualidade das 
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águas do Rio Tietê (CETESB, 2001), reduzindo consideravelmente as 

quantidades de nutrientes e de material em suspensão que são 

transport adas para as próximas represas . 

Reservatório de Bariri - Álvaro de Souza Lima 

Localizada no Ri o Ti e tê, junto à ilha de Bari ri Grande, nos 

municípios de Bariri e Boracéia . Teve início de operação em 

19/11/1965. Além da geração de energia é destinado aos usos de 

abastecimento público e industrial, ao afastamento de efluentes 

domésticos e i ndustri ais e à i r ri gação de plantações. No entorno 

do reservatório encontram- se áreas destinadas às atividades 

urbanas, i ndustri ais e agropecuária, grandes áreas de pastagens e 

de cul t uras, destacando- se café, cana-de-açúcar, mi 1 ho e frutas 

cítricas. 

Rese rvatório de Promi ssão. 

s i t uado no no Ti etê , no muni cí pio de Promi ssão teve s uas 

operações iniciadas em 23/07/1975. Assim como os outros 

rese rvatórios foi originalmente projetado para a ge ração de 

ene rgi a , mas atualmente s ua ut ili zação é fe i ta dent ro da concepção 

de usos múl t iplos . 
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3.2 Material Biológico 

3.2.1 chironomus xanthus 

os insetos da familia chironomidae (ordem oiptera) são 

organismos extremamente adaptáveis a todos os tipos de ambiente, 

sendo representados por uma grande riqueza de espécies, e 

apresentando ampla distribuição geográfica e grande abundância. um 

desenho esquemático de um quironomideo genérico é mostrado na 

Figura 9. são organi smos caracteristicos de ambientes lênti cos ou 

1 óticos, de águas f ri as ou quentes , ri cas ou pobres em oxigênio, 

apresentando este grupo, portant o, um amplo espectro quant o aos 

requi s i tos ambientais (Lindegaa rd, 1995). 

A maioria dos quironomideos vivem em tubos , formados por seda 

e lodo, enterrados a poucos centimet ros do sedimento, e consti tuem 

freqüentemente a proporção ma1s significativa da biomassa 

bentônica, possuindo papel signi ficati vo na reciclagem de 

nutri entes do se di menta e se ndo importantes na di e ta de aves e 

peixes (Giesy et al ., 1988; Baudin & Nucho, 1992). 

Algumas espécies possuem hemoglobina , o que os tornam capazes 

de tolerar baixas concentrações de oxigênio . As trocas gasosas são 

faci li tadas através de ondulações do corpo dentro dos tubos, 

produzindo um fluxo de água ao redor do corpo (cranston, 1995). 

Já existem protocolos e procedimentos padronizados para a 

realização de testes de toxicidade com sedimentos para duas 

espécies de chi ronomi dae: chironomus tentans e chironomus 

r1par1us. As vantagens da utilização destas espécies incl uem o 

curto tempo de geração, a alta fec undidade , vá rios estádios 

l arvai s com sensibilidades diferentes e a fáci l manutenção em 

l aboratório (Reynoldson et a l . , 1995) . 
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A espécie c. xanthus foi inicial mente descri ta por Rempe l 

(1931) e possu1 sinonímia com c. domizzi (Paggi, 1977 apud 

Fonseca, 1997) e c. sancticaroli (strixino & strixino, 1982). A 

biologia e o comportamento desta espécie em testes de toxi cidade 

vem sendo estudados com o objetivo de padronizar os protocolos de 

testes de toxicidade com essa espécie (Fonseca, 1997). 

Desovas de c. xanthus podem se r obtidas a par ti r de cole tas 

em campo, conforme metodologia desenvolvida por Fregadolli (1996), 

ou através de culturas pré existentes. A metodologia de manutenção 

desse organ1smo foi primeiramente desenvolvida por Strixino & 

Strixino (1980) 

No presente estudo os cultivos basearam- se na me todo l ogi a e 

nos resultados obtidos por Fonseca (1997), que modificou a 

me todo l ogi a de cul t ivo, adequando- a pa ra a reali zação de t est es 

ecotoxicológi cos . 

Pu]Ja 

Figura 9 : Desenho es quemát ico da pupa e l a rva (4° ins t a r) de um 
quironomideo genéri co (modificado de Pennak, 1953) . 



32 

3. 2.1.1 cultivo e manutenção de chironomus xanthus 

Após a eclosão dos ovos, que ocorre cerca de 44 horas após a 

oviposição, as larvas foram transferidas para bandejas (ou outro 

recipiente) com sedimento e água de manutenção, mantendo- se 

aeração constante, fotoperíodo de 12 horas e temperatura entre 23 

e 27°C . 

o alimento consistiu em uma solução de Sg/L de ração para 

peixe em flocos Tetramim ® , fornecido a cada 48 horas, 

respeitando-se a proporção de 10 mL/L de água de manutenção . 

A cultura foi mantida nessas condições por mais ou menos 10 

dias, quando foi coberta com uma gaiola de tela, para impedir que 

os mosquitos adultos fugissem, pe rmitindo que se acasa 1 assem e 

fizessem a postura das desovas no próprio recipiente de cultivo 

(mostrado na Figura 10a e 10b). 

Após a oviposição as desovas foram retiradas da bandeja, pelo 

menos a cada doi s di as , sendo mant idas em béque res com água de 

manutenção até sua eclosão , quando foram então usadas para 1n1c1ar 

novas cul tu ras ou para a realização dos bioensaios. 



Figura lOa: 
evidenciando 
cobertura de 
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cultivo de chironomus xanthus em laboratório, 
as bandejas plásticas com sedimento e água e a 

tela para a retenção dos adultos emergentes. 

Figura lOb: Bandejas de cultivo de chironomus xanthus 
(continuação), sem a tela de retenção dos adultos, evidenciando o 
sedimento no fundo da bandeja. 
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A avaliação da qualidade da cultura dos organismos-teste é 

necessária para que se possam comparar os resultados obtidos nos 

diversos bioensaios reali zados com lotes diferentes de organismos 

e em diferentes datas. Para tanto foram realizados periodicamente 

testes de sensibilidade aguda ao KCl, bem como a contagem do 

número médio de ovos produzidos por desovas (fecundidade). 

Para o cálculo do número médio de ovos por desova utilizou-se 

o método proposto por strixino (1980): 

onde: 

N = número de 

n = número de 

a = número de 

b = número de 

c = número de 

s = sobras de 

N 
a·n b·n c·n 
--+ + +s 

4 2 4 

ovos na massa ovígera 

"voltas" na massa 

OVOS em me1a "volta" na extremidade livre 

OVOS em meia "vol ta" no centro a massa 

ovos em mei a "volta" na extremidade f ixa 

OVOS em "vol tas " incompl etas nas extremidades 
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3.3 Testes de avaliação da toxicidade 

3.3.1 Testes de sensibilidade com Chjronomus xanthus 

Foram realizados testes de avaliação da sensibilidade dos 

organismos- teste para KCl (considerado como substância de 

referência padrão) bem como para metais (cu, cd, zn, cr) e 

atrazina, seguindo- se as recomendações da USEPA (1993). 

o pri ncí pio do método consistiu em expor os orgam smos (a 

partir do 2° ou 3° instar) a diferentes concentrações de uma 

solução- teste por 96 horas, alimentando- os no pr1me1ro dia e 

mantendo a densidade de 10 organismos para cada 300 ml de solução. 

A temperatura foi mantida entre 22 e 25 °C, com um fotope ríodo de 

12 horas. Após o período de teste regi st rou- se o número de mort os 

e se estabelece ram os valores de CLSO (concentração l et al para 50% 

da popul ação). 

Al ém dos testes de sensibilidade foram reali zados test es com 

a substânci a cdcl 2 na presença de sediment o art i f i ci al, que 

bas i camente cons i stiu de arei a recolhida às margens da Represa do 

Lobo Iti rapina, SP . segundo a análi se granulomét ri ca , o 

se di ment a ca racte ri za- se por conter 90% da massa na f ração ent re 

0, 1 e 0, 25mm. o sedimento ut ili zado era livre de maté ri a orgâni ca , 

pelo processo de incineração em Muf l a a 500°C , durante 4 horas . 

Ut ili zou - se a proporção de 1 :4 sediment o/água . Estes testes fo ram 

real izados com o i nt ui t o de veri f i car a inf luênci a da presença de 

sedimento no resul tado dos testes de t oxi cidade . 
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3.3.2 Teste de toxicidade aguda de chironomus xanthus aos 

sedimentos naturais dos reservatórios. 

os testes de toxi cidade com sedimentos rea 1 i zados em 

1 aboratóri o tem por fi na 1 idade ava 1 i ar o efeito de substâncias 

tóxicas contidas no sedimento, as quais podem estar disponíveis 

para os organ1 smos. As amostras foram co 1 etadas nos períodos de 

outubro/novembro de 2000, sempre na região central dos 

reservatórios estudados . Uti 1 i zou- se uma draga do tipo van veen 

que, de acordo com as recomendações de Mudroch & MacKnight 

(1994),é ideal para a obtenção de amostras para estudos biológicos 

e ambientais. Estas foram armazenadas e transportadas em caixas 

térmicas sendo mantidas sob refrigeração até o uso, que ocorreu 

sempre dentro de intervalo de 7 dias. 

A metodologia de testes agudos utili zada para c . xanthus 

seguiu a recomendação da USE PA (1994), em que se ut ili za a 

proporção de 1:4 sedimento/água, respeitando- se o limite de 300 ml 

de água por béquer para cada 10 organismos para o 2° instar e 

para 6 organismos do 3° e 4° instares. 

os organi smos foram introduzidos no teste somente um dia após 

o preparo dos reei pi entes- teste , tempo necessári o pa ra que 

ocorresse sedimentação . os frascos foram mant idos em sal a com 

temperatura ent re 22 e 25 ° c e fotoperíodo de 12 horas . 

A duração do teste foi de 96 horas , sem aeração, com 

alimentação somente no pr1me1ro dia e sem reposição de água. 

Depoi s desse período efetuou- se a contagem dos sob reviventes , 

sepa rando-os do sedimento com o auxí lio de peneiras de 0,053 e 0,5 

mm de abertura de malha, e observação sob mi croscópio 

estereoscópico . 

[ 
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3. 3. 3 Testes de toxi cidade crônica de chi ronomus xanthus aos 

sedimentos naturais dos reservatórios 

A metodologia utili zada nos testes de toxicidade crônica 

baseou- se no procedimento utilizado por Fonseca (1997). 

os testes foram preparados pesando-se 75 g de sedimento e 

adicionando-se 300 ml de água de cultivo (proporção de 1:4). Após 

24 horas adicionaram-se 10 organismos do 2° instar por béquer, 

fornecendo-se alimento diariamente, aeração constante e efetuando

se a troca de 1/3 do volume de água a cada 48 horas. 

3.4 Análise dos Resultados 

3. 4 . 1 Faixa de sensibilidade de c. xanthus a substâncias de 

referência, aos metais e a atrazina 

os resultados dos testes para a verificação da faixa de 

sensi bi li da de foram expressos através da C L 50 , que foi cal cul a da 

através do programa computacional Trimed spearman- Karber (Hamilton 

et a l ., 1977). A fa i xa de sensibilidade das substâncias foi 

determinada como a média cal cul ada das CL50 ± duas vezes o valor do 

desvio padrão da mesma . 

3.4.2 Avali ação da toxicidade do sedimento dos reservatórios ao c. 

xanthus 

com a finalidade de se compara r o desempenho dos organismos

teste nos dife rentes pontos de amostragem do local de estudo com 

os organismos do control e l aboratori al, os valores obti dos de 
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sobrevivência no final do experimento foram testados quanto à 

norma 1 idade e a homogeneidade. Para tanto se uti 1 i zaram os testes 

Q-quadrado e Hartley, respectivamente. Em seguida, os dados foram 

submeti dos à aná 1 i se de v a ri ânci a (ANOVA) - testes de ounnett e 

Tukey (testes paramétricas). Quando os dados não apresentaram uma 

distribuição normal foi aplicado o teste não paramétrica de 

Kruskal -wallis. Esta metodologia baseou- se nas recomendações da 

USEPA (1985). Para a realização dos testes estatísticos foi 

utilizado o programa computacional "TOXSTAT 3.4" (Gulley et al., 

1994). 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Avaliação da qualidade das culturas de c. xanthus. 

4 . 1.1 Fecundidade de c. xanthus em culti vos de laboratório 

As massas oví geras produzi das por di versas gerações obtidas 

em laboratório foram analisadas e foram considerados aptos os 

lotes para os quais foram obtidas fecundidades iguais ou entre 513 

± 126 ovos por massa oví gera , v a 1 ores de fecundidade compatíveis 

com os obtidos por strixino (1980), que obteve uma média de 470 ± 

250 ovos, por Fonseca (1997) que obteve desovas com 500 a 600 ovos 

e dentro da média de ovos obtidos ao longo dest e trabalho . A 

Figura 11 mostra a di s tribuição da freqüênci a do número de ovos 

nas massas ovígeras , e a f igura 12 ilustra a di spos i ção dos ovos 

nas massas ovígeras . 
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Fi gura 11 : Hi stog rama de freqü ênci a do número de ovos nas massas 
ovíger as de chironomu s xanthu s , cul t i vado em l aboratório a 22 a 
25 °C . 
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lnm1 

Figura 12 : Desenho esquemát i co mostrando a di spos i ção dos ovos nas 
massas oví geras de c. xan thus (adaptado de stri xino , 1980). 
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4 . 1 . 2 Testes de sensibilidade de c. xanthus ao cloreto de Potássio 

(KCl) 

Os resultados dos testes de sens i bilidade ao KCl, são 

mostrados nas Tabe 1 as 17 a 31, (anexo I). A Figura 13 mostra a 

faixa de sensibilidade ao KCl (2,83 ~ 4,1 g/L) e os resultados dos 

bioensaios, expressos em CL 50 • Nota-se que apenas os lotes de 

organismos testados em ma1o e em agosto de 2001 não estavam aptos 

para a realização de bioensaios . 
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lim supe rior 95% 4; CL (50)% horas 

Figura 13: Faixa de sensibilidade de chjronomus xanthus, oriundos 
dos cultivos em laboratório, ao KCl. 
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4.2 Testes de toxicidade crônica com sedimentos 

Foram realizados testes com amostras provenientes das 

represas Pedro Bei cht , Bi ll i ngs , Rasgão, Barra Bonita, Bari ri e 

Promissão, coletados no corpo central dos reservatórios . 

Os resultados dos testes de toxi cidade crônica da primeira 

coleta, realizada em outubro e novembro de 2000, mostrados nas 

tabelas 5 e 6, indicaram toxicidade para o sedimento dos 

r e se rvatóri os Bi ll i ngs e Rasgão, e indícios de toxi cidade para 

aquele do reservatório de Barra Bonita. os resultados obtidos para 

os sedimentos dos reservatórios de Bariri e Promissão não puderam 

ser considerados devi do ao desempenho i nsati sfatóri o do controle 

onde ocorreu mortalidade superior a 20%. os resultados dos testes 

relativos à segunda coleta (outubro/novembro de 2001), mostrados 

nas tabelas 7 e 8, também indicam que o sedimento de Rasgão, 

Bi ll i ngs e Barra Bonita tem efeito t óxico . Em Bar i ri regi straram

se i ndí cios de t oxi cidade, o que não aconteceu para os outros 

reservatórios. o cri tério de toxicidade usado baseou- se nas 

comparações dos resultados dos testes estatísti cos de análi se de 

variânci a , uma amost ra foi cons ide rada tóxica sempre que rejeitada 

a hipótese de que fosse igual ao control e. 

Para nenhuma das amostras estudadas verificou- se efei to agudo 

(96 horas) nos testes reali zados . 

A Figura 14 most ra os recipientes-teste ut ili zados nos testes 

de toxicidade crôni ca . 
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Figura 14: Detalhe dos recipientes-teste com amostras ambientais 
nos testes de toxicidade crônica do sedimento, com chironomus 
xanthus. 

Tabela 5: Número inicial de organismos por réplica, número de 
sobreviventes por réplica, número total de organismos mortos, e 
porcentagem de mortalidade das larvas de c. xanthus expostas ao 
sedimento das represas do Ri o Ti e tê, em testes de toxi cidade 
crônica , reali zados no período de 17/10/2000 até 27/10/2000 . 

Amostras de 
No n° de VlVOS 

N° total de % 
inicial/ 

sedimento 
réplica Réplicas 

mortos mortalidade 

controle 10 10 10 10 10 o o 

Billings 10 7 4 7 6 16 40 

Rasgão 10 2 2 2 3 31 77,5 
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Tabela 6: Número inicial de organ1smos por réplica, número de 
sobreviventes por réplica, número total de organismos mortos, e 
porcentagem de mortalidade das larvas de c. xanthus expostas ao 
sedimento das represas do Ri o Ti e tê, em testes de toxi cidade 
crônica realizados no período de 30/10/2000 at é 10/11/2000. 

Amostras de 
No N° de vivos 

N° total % 
inicial/ 

sedimento de morto s mortalidade 
réplica Réplicas 

control e 10 9 10 10 8 3 7 ,5 

Barra Bonita 10 6 9 6 4 15 37 ,5 

Pedro Bei cht 10 8 8 9 9 6 15 

Tabel a 7: Número ini ci al de organ1smos po r répli ca, núme ro de 
sobr eviventes por r épli ca, número t otal de organi smos mort os, e 
porce ntagem de mortali dade das l arvas de c. xant hus ex postas ao 
sediment o das represas do Ri o Ti e tê , em testes de t oxi ci dade 
crôni ca reali zados no pe r í odo de 21/ 10/2001 até 30/10/2001 . 

Amostra de 
No N° de VlVOS No total 

% 

ini cial/ mortalidad 
sedi mentos Répl icas de mortos 

répli ca e 

Cont rol e 10 10 9 9 8 4 10 

Barra Boni ta 10 5 6 4 6 19 47 . 5 

Pedro Bei cht 10 7 6 5 10 12 30 

Billings 10 3 3 5 4 24 60 

Bari r i 10 6 8 5 6 15 37 . 5 

Promi ssão 10 7 7 6 7 13 32 . 5 
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Tabela 8: Número inicial de organismos por réplica, número de 
sobreviventes por réplica, número total de organismos mortos, e 
porcentagem de mortalidade das larvas de c. xanthus expostas ao 
sedimento das represas do Ri o Ti e tê, em testes de toxi cidade 
crônica realizados no período de 14/11/2001 até 24/11/2001. 

Amostra de 
No N° de vivos n° total de 

inicial/ 
% 

sedimentos 
réplica Réplicas mortos mortalidade 

controle 10 10 9 10 9 2 5 

Rasgão 10 3 2 2 1 32 80 

o sed imento do rese rvatório de Rasgão pode ser considerado 

como o de pio r qua 1 idade , poi s nos testes de toxi cidade crônica 

foram registrados os ma i ores percentuais de morta 1 idade, segui do 

do rese rvató rio Bi ll i ngs, Barra Bonita, Bari ri, Promissão e Pedro 

Beicht, sendo que para os doi s úl ti mos os sedimentos não foram 

conside rados tóxicos. Araújo ( 2002, em prep.), em estudos 

r eali zados dentro projeto Qua 1 i sed , r ea 1 i zou bi oensai os com 

amostras de sedimento dos mesmos reservatórios usando o anf í podo 

Hya l e 7 l a az teca como organi smo- teste e também encontrou o mesmo 

gradiente espaci al de tox i cidade . 

os estudos r eferentes à aná 1 i se da comunidade bentôni ca dos 

reservatórios estudados , r eali zados por integ r antes do projeto 

Qualised, revel aram gradientes de qualidade do sedimento s imil a res 

aos encont r ados nos testes de toxi c i da de rea 1 i zados no presente 

trabalho, em que o sedimento do r ese rvatório de Rasgão é o que 

possui a pior qualidade, não se observando a ocorrência de nenhum 

componente da macrofauna bentôni c a , segui do pelos sedimentos das 



represas Billings, Barra Bonita, 

(Khulmann,2001). 

Bari ri e 
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Promissão 

os resultados dos testes de toxicidade com amostras 

ambientais corroboram a hipótese inicial de trabalho de que há uma 

diminuição e/ou uma mudança da natureza dos contaminantes ao longo 

da seqüência de reservatórios do rio Tietê, o que reforça a idéia 

de que um reservatório pode reter parte dos contaminantes lançados 

no sistema, me 1 horando a qua 1 i da de da água a j usante. Fracáci o 

(2001), estudando reservatórios do médio e baixo Tietê também 

verificou modificação no grau de toxi cidade das amostras 

ambientais seguindo um gradiente espaci a 1 , onde os r e se rvatóri os 

si t uados a montante apresentaram maior toxicidade. Contudo, o 

funcionamento e os mecanismos pelos quais esse f enômeno de 

atenuação do efeito tóxi co opera ainda não são completamente 

compreendi dos , a 1 ém disso á uma carenc1 a de estudos e mode 1 os 

capazes de escl arece r os processos que fazem com que essas 

subs t ânci as , retidas no se di menta, venham a se r di sponi bi 1 i zadas 

medi ante mudanças ambi entai s ou al te rações no regime de 

funcionament o do rese rvatório. 

Est eves & To 1 enti no, (1986) , a na 1 i sando represas do estado de 

são Paulo, enquadraram os rese rvatórios do s i stema do ri o Ti etê no 

grupo caracterizado por apresentar as mai ores concentrações de 

espéci es quimi cas no sedimento , principalmente metai s . 

Fracáci o (2001) , encon t rou valores de concent rações de metai s 

acima das esti pul adas pel a resolução CONAMA 20 para águas de 

cl asse 2 em rese rvatórios do Baixo Ti etê . cos t a (2001) anali sando 

a água e sediment o proveni entes do rese rvat ório de Barra Boni ta 

constat ou que os metai s cádmio, manganês e cromo encontram-se em 

concentrações mai s altas do que o limi te estabel ecido pelo CONAMA. 
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As análise realizadas no projeto Qualised, também indicaram a 

contaminação por metais acima dos limites permissiveis para a 

coluna d'água, e concentrações muitas vezes maiores no sedimento, 

como mostrado nas Tabelas 9 e 10. 

Tabela 9: concentrações de metais (mg/Kg) em amostras de 
sedimentos superficiais de reservatórios na bacia do ri o Tietê 
(Nascimento 2001). 

Reservatório 
Meta1s 

AS Cd co c r cu Nl Pb zn 
Pedro Be1cht 14.8 - 14 43 144 26 59 76 
B1ll1ngs 14 2.2 18 134 235 80 102 402 
Rasgão 8 2 .3 20 179 257 99 129 1215 
Ban n 10 0.05 23 76 93 68 37 126 
Barra Bon1ta 7 0.99 16 55 74 73 26 104 
Prom1ssao zo 0.48 23 106 60 62 37 76 

Tabel a lO :concentrações de metai s nas amostras de sedimento total 
dos reservatórios estudados nas co l etas de outubro de 2000 e 
outub ro de 2001 (fonte: si lvér io, P.F., A. e Mozeto , A.; 
coordenação Qualised, em prep.). 

Reservatório 
Total cu Total cd Total Pb Total Nl Total zn 
(mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) 
00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 

B1ll1ngs 
243 347 2.4 3.8 77 178 64 83 359 767 

Rasgao 
261 286 2.4 2 . 7 89 128 75 86 359 1002 

B. Bon1ta 
74 67 0.22 0.33 30 35 56 54 113 100 

Ban r1 
97 95 0.22 o. 28 37 51 53 63 100 127 

Prom1ssao 
60 56 0.16 o. 22 32 38 48 53 71 95 
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Apesar dos altos valores encontrados para as concentrações de 

metais no se di menta dos reservatórios do sistema Ti e tê, si 1 véri o 

(2001), analisando os valores das concentrações de sulfetos 

volatilizáveis por acidificação (SVA) e de metais simultaneamente 

extraídos, postula que os metais estão sendo controlados pelos 

sul fetos nos reservatórios de Rasgão, Bi 11 i ngs e Barra Bani ta, e 

não seriam estes a causa da toxicidade do sedimento desses 

reservatórios. 

Almeida & Jardim (2001), também estudando os reservatórios em 

questão não encontraram concentrações de hidrocarbonetos 

po 1 i aromáticos (HPA) que pudessem caracterizar qua 1 que r 

reservatório estudado como fortemente impactado com relação a essa 

classe de compostos. Entretanto, em relação às bifenilas 

po 1 i cl oradas (BPC) as concentrações chegam a ser 2000% ou mais 

vezes superiores nos sedimentos das represas Billings e Rasgão do 

que naquel es das represas de Promissão, Bariri e Barra Bonita 

(tabela 11), o que parece indicar que as principais fontes dessas 

substâncias estejam l ocali zadas na região metropolitana de são 

Paul o. Apesar de se acredita r que esses compostos não sejam ma1 s 

fabricados comercialmente desde o final da década de 80 e do fato 

do seu uso ser atua 1 mente bastante restrito, estes compostos são 

ainda encontrados nos sedimentos de vários corpos d'água devido à 

persistência no meio ambiente e à capacidade de bioacumulação dos 

mesmos . 
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Tabela 11: concentrações de compostos organ1cos não 10n1cos nos 
reservatórios estudados nas coletas de outubro de 2000 e outubro 
de 2001 (fonte: Almeida, F.V. e Jardim, W.F.; coordenação 
Qua1ised, em prep.). 

ng/g B1ll1ngs Rasgao B.BOnlta Ban r1 Prom1ssao 

out 00 3729.74 162.14 0.38 17 .59 <LD 

out 01 2846 . 0 ANR 23.9 29.2 4.4 

*ANR = análise não realizada. 
*<LD = menor que o limite de detecção. 

~ possível presum1r que a causa da t oxi ci dade das amost ras de 

sedimento dos reservatórios a montante de Barra Bonita seJa devida 

à presença desses compostos xenobióti cos . Não se deve , porém, 

descar ta r a possibilidade da inf luênci a dos própri os sul fetos , 

res ponsávei s pelo cont rol e dos metai s e nem dos compostos 

ni trogenados (como a amôni a), resul tantes da decompos i ção da 

maté ri a orgâni ca, tendo em vi sta o avançado est ado de eut rof i zação 

dos rese rvat órios . Em um estudo de Aval i ação e Identifi cação da 

t oxi cidade (AIT), reali zado por Paschoa l ( 2002), com amostras de 

sediment o dos rese rvató ri os de Rasgão e Ba rra Boni ta , conf irmou -se 

que a amônia é uma das pri cipai s causas da t oxi cidade para Rasgão , 

juntamente com compostos ácidos vol átei s e compostos orgâni cos 

iôni cos , enquant o que para o sediment o de Bar ra Bonita , os metai s 

são a principal cl asse de compostos responsávei s pel a t oxi cidade . 

com rel ação aos rese rvatórios de Premi ssão e Bari ri, apesa r 

do c ri tério de Qualidade de Sediment os dos sul fetos vol atili závei s 

por Acidi f i cação não indi car que haj a um con t rol e dos metai s pelos 

sul fetos , segundo s i l véri o (2001) esse control e pode estar sendo 
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exercido pelo carbono orgânico total (COT), o que explicaria o 

menor grau e/ou a ausência de toxicidade nestes reservatórios. 

Nas figuras 15, 16 e 17 é apresentada a caracterização dos 

reservatórios estudados levando-se em conta as concentrações 

relativas de metais e de xenobióticos entre os reservatórios e as 

análi ses de comunidade bentônica e bioensaios realizados pelo 

Qualised nos dois períodos de coleta, outubro/novembro de 2000 e 

2001 respectivamente. 

As figuras 18 e 19 mostram respectivamente as concentrações 

de metais e de xenobi óticos presentes em cada reservatório e os 

valores de mortalidade para c. xanthus e H. azteca. 

A partir da análise conjunta dos resultados dos diversos 

trabalhos realizados pelo projeto Qualised é possível presumir que 

a pri nci pa 1 causa da toxi c i da de do sedimento dos r e se rvatóri os 

estudados são os compostos resultantes da decomposição da matéria 

orgânica, principalmente amônia , exceto para o reservatório 

Billings, onde se acredita que a contaminação por BPC seja o 

principal fator de estresse. 

o gradiente de distribuição espaci a 1 da toxi cidade ao 1 ongo 

dos reservatórios estudados também permite supor que é o 

reservatório de Barra Bonita que exerce um efeito atenuado r da 

degradação ambiental causada pelos poluentes que chegam da região 

metropolitana e da Bacia do rio Piracicaba, auxiliando nos 

processos de depuração da água do rio Tietê, que faz com que suas 

águas voltem a ser consideradas de boa qualidade a jusante do 

reservatório de Bariri . 
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Figura 15: Análise comparativa da diversidade biológica, 
concentração de metais e de xenobióticos em sedimento dos 
reservatórios do rio Tietê e a mortalidade de Hyalella azteca e c. 
xanthus quando expostos aos sedimentos coletados nos reservatórios 
em outubro de 2000. 
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Figura 16 : Análise comparativa da diversidade biológica, 
concentração de metais e de xenobióticos em sedimento dos 
reservatórios do rio Tietê e a mortalidade de Hya7e77a azteca e c. 
xanthus quando expostos aos sedimentos coletados nos reservatórios 
em outubro de 2001. 
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out2000 PCB out 2001 PCB 

Cd 

PCB PCB 

H. Azteca Cd H. Azteca 

C. xanthus C. xanthus 
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H. Azteca Cd 

C. xanthus 
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C. xanthus C. xanthus 
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Figura 17: Analise comparativa da degradação dos sedimentos dos 
reservatórios do rio Tietê com dados das coletas de 2000 e 2001. 
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Figura 18: concentrações de metais presentes em amostras de 
sedimento dos reservatórios do r1o Tietê e os respectivos valores 
de mortalidade para c. xanthus e H. az teca, em testes de 
toxicidade crônica, realizados em outubro de 2000 e outubro de 
2001. 
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Figura 19: concentrações de xenobióticos presentes em amostras de 
sedimento dos reservatórios do rio Tietê e os respectivos valores 
de mortalidade para c. xanthus e H. azteca em testes de toxicidade 
crônica, realizados em outubro de 2000 e outubro de 2001. 
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4.3 Testes de sensibilidade de c. xanthus a substâncias de 
referência 

Foram realizados diferentes bioensaios para a determinação da 

faixa de sensi bi 1 idade de chironomus xanthus para as substâncias 

di c remato de potássio (K2Cr207), sul fato de zinco (ZnS04), cloreto 

de cádmio (CdCl 2), sul fato de cobre (CuS04) e Atrazi na®, essa 

última o principio ativo de muitos herbicidas usados na região da 

Bacia do Rio Tietê. os recipientes utilizados nos testes de 

sensibilidade são mostrados na Figura 20, e as Figuras 21 a 26 

mostram os valores de CL50 além das respectivas faixas de 

sensibilidade para as substâncias testadas, os valores de CL 50 e 

as respectivas faixas de sensibilidade de c. xanthus para as 

substâncias testadas são mostrados na tabela 12. os resultados dos 

testes são apresentados nas tabelas 32 a 91 (anexo II). Nas 

tabelas 13 - 16 são apresentados os val ores de CL/ CE 50 das 

substâncias testadas para outros organismos-teste. 

Tabel a 12 : CL50 calcul ada e respe ctivas fai xas de se ns ibilidade de 
c.xanthus calcul adas par a as subst âncias t es tadas . 

K2Cr 207 znso 4 cu S0 4 CdCl 2 CdCl 2 sed Atraz1na 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
7,12 7,47 1,456 0,729 5,209 2,081 

(4,82"'9,41) (1, 46"'13 l 4 7) (1,13"'1, 77) (0,34"'1,11) (3,66"'6, 74) (1,43 .... 2,72) 
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Figura 20: vista dos Recipientes plásticos utilizados nos testes 

de sensibilidade, evidenciando as larvas de c. xanthus. 
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Figura 21: Faixa de sensibilidade das larvas de c. xanthus, 
oriundas dos cultivos em laboratório, ao cromo (K2Cr20 7). 
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Figura 22: Faixa de se ns ibilidade das larvas de c. 
oriundas dos cultivos em 1 aboratóri o, ao Zl nco 

xanthus, 
( ZnS0 4). 
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Figura 23: Faixa de sensibilidade das larvas de chjronomus 
xanthus, oriundas dos cultivos em laboratório, ao cobre (CuS04). 
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Figura 24: Faixa de sensibilidade das larvas de Chjronomus 
xanthus , oriundos dos cultivos em laboratório, à Atrazina. 
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Figura 25: Faixa de sensibilidade de chironomus xanthus, expressa 
em CL 50 96h a organismos oriundos dos cultivos em l aboratório, ao 
cádmio ( CdCl 2) • 
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Figura 26: Faixa de se ns ibilidade de Chironomus xanthus, expressa 
em CLSO 96h, a organi smos oriundos dos cultivos em l aboratório, ao 
cádmio (cdcl 2) com ut ili zação de sediment o artifi cial no recipiente 
teste . 
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Tabela 13: valores de CL/CE 50 para cdcl 2 (fonte:USEPA, 2000b) 

organismo - teste CL / CE 50 
C mg/L cdcl 2 ) 

Dendrocoelum lacteum 
12,67 

(planária) 
Tub1rex tubirex 

1,032 
(tubificídeo) 
Aplexa hypnorum 

0,106 
(gast ropode) 
Utterback7 a 1 mbec1 11 s 

0,012 
(bivalve) 
cer1odaphn1a dub1a 

0,030 
(cladócero) 
oaphn1a magna 

0,263 
(cladócero) 
Gammarus ps eudol1mnaeus 

0,082 
(anfipodo) 
C h 1 ronot11us r1par1us 

46 ,865 
(díptero) 
Ch1ronomus sp 

1, 20 
(dípte ro) 
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Tabela 14: valores de CL/CE 50 para K2C~01 (fonte:USEPA, 1984) 

organismo - teste 
CL I EC 50 

c mg/L K2Cr20 7 ) 

Ch1ronomus tentans 
61,00 

Cdíptero) 
Tanytarsus d7ss7m7l7s 

57,30 
(díptero) 
Physa heterostropha 

16,80 
(gast ropodo) 
Daphn1a pulex 

0,760 
(cladócero) 
oaphn1a magna 

0,90 
(cladócero) 
Hya leI la azteca 

0,630 
(anfípodo) 

Tabela 15: valore s de CL/CE 50 pa r a CuSO~ (fonte:USEPA, 2001a) 

organi smo - teste 
CL I EC 50 

c mg/L cuS04 ) 

cer1odaphn1 a dub1a 
0,124 

Ccladócero) 
Daphn7a magna 

0,104 
(cl adócero) 
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Tabela 16: valores de CL/CE 50 para atrazina (fonte:USEPA, 2001b) 

organismo - tes te 
CL I EC 50 

c mg/L atrazi na ) 
Ch 1 ronomus tentans 

0,720 
(díptero) 
Hydra sp 

3,00 
(celenterado) 
Acroneura sp 

6,700 
("stonefly") 
Daphn1a magna 

49,00 
(cl adócero) 
Hya le 7 la az teca 

14,70 
(anfípodo) 

os testes de sens i bi 1 idade s ão i mportantes porque r eve 1 am a 

capaci dade de um o r gani s mo-teste em indi ca r o efe i to causado por 

dete rminada cl asse de compostos . Pode a uxi 1 i ar na inte rpret ação 

dos r esu 1 tados dos estudos de campo, se r vindo, por exemp 1 o, como 

r e f e rê nci a pa r a a compa r ação dos r esul tados obt idos em bioensaios 

com di fere ntes organismos - teste . Esse t ipo de testes também pode 

se r usado como uma importante f erramenta pa r a a determinação de 

limi tes pe rmi ssíve i s de l ançamentos em efluentes e das máximas 

concentrações pe rmitidas no ambi ente (USEPA, 2001a , 2000b). 

Levando- se em cons ide r ação as faixas de sensi bi 1 idade de c. 

xan thus pa ra as s ubstânci as estudadas e os va lores de CL I CE 50 

para out ras espéci es é poss ive l a firma r que , para metai s (em 

es pecial o cromo e cádmio), c.xanthus (CL50 7 ,12 mg/L K2Cr20 7 e 0,73 

mg/L cdc l 2) apresentou sens ibilidade ce r ca de 7 vezes ma i o r do que 
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c. tentans (61, 00 mg/L K2Cr20 7), e c. riparius C 46,86 mg/L cdcl 2). 

outros organismos, cladoceras e Amphipodas por exemplo, 

apresentaram ma i o r sensibilidade a essa classe de compostos (CL50 

para: Daphnia magna 0,90 mg/L K2Cr20 7 , 0,26 mg/L cdcl 2 ; Hyalela 

azteca O, 630 mg/L K2Cr20 7). 

Apesar da existência de orgam smos mais sensíveis, c. xanthus 

teve me 1 hor desempenho em relação aos outros representantes dos 

chironomidae, que tem a aplicação como organismos-teste amplamente 

difundida. 

c. xanthus demonstrou menor sensibilidade para atrazi na (CL50 

2, 08 mg/L atrazi na) do que c. tentans (O, 72 mg/L), toda vi a mostrou 

sensibilidade maior do que os outros organ1smos, inclusive 

cl adoce r as e Amphi podas (CL50 para: oaphnia magna 49 mg/L atrazi na; 

Hyalella azteca 14,70 mg/L atrazina) . 

Tais constatações fazem com que se presuma uma maior 

sensibi lidade para metai s do que os outros chironomidae usados em 

bioensaios, todavia outros organi smo-teste ap resentam ma1or 

sensibilidade para essa cl asse de substâncias . 

Por out ro 1 ado, pode- se di ze r que para a atrazi na e 

possivelmente para outros compostos orgâni cos semelhantes 

(hipótese que preci sa ser verificada) c. xanthus apresentou 

sensi bi 1 idade seme 1 h ante a c. tentans sendo que ambos apresentaram 

sensibilidade mui tas vezes maior do que os outros organismos . 

Ressa 1 ta-se que há um amplo espect ro de respostas entre os 

diversos organi smos-testes , e que as respostas de c. xanthus 

comprovam que este organi smo é um indicador sati sfatório para a 

contaminação de metais e possivelmente um ótimo indi cador de 

contaminação por orgânicos xenobióticos . 
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S. conclusões 

Apesar de terem sido realizados testes de toxicidade com 

apenas uma espécie foi possível concluir que, como sugerido na 

hipótese pri nci pa 1 de traba 1 h o, há um gradiente de toxi cidade ao 

1 ongo dos reservatórios do ri o Tietê, sendo que os reservatórios 

localizados mais próximos da regi ão metropolitana de são Paulo são 

os que apresentam os sedimentos mais tóxicos, indicando um elevado 

grau de degradação ambienta 1, o que 1 eva a crer que a pri nci pa 1 

fonte de poluentes está locali zada nessa região. 

o reservatório de Rasgão dentre os reservatórios estudados 

foi o que apresentou a pio r qua 1 idade de sedimento, segui do por 

Billings , Barra Bonita e Bariri . os resultados obtidos para o 

r e se rvatóri o de Promissão indicam que o s edimento deste ambi ente 

es t á r elativamente pres e rvado, sem toxicidade, não tendo s ido 

obt idos r esultados pos i t ivos nos test es de toxi cidade com o 

sedimento desse r ese rvatório. conside r ando- se t ambém que este 

apresentou os maiores índi ces de dive r s idade bi ol ógi ca (KuHLMANN, 

2001) a 1 ém das menores concentrações das s ubstânci as po 1 ui dor as 

estudadas pelo Quali sed ( s ilvé rio, 2001 e Almeida , 2001) o 

rese rvatório de Promi ssão foi cons ide r ado como o de melhor 

qualidade ambi ental. 

o organi smo- teste c. xanthus teve desempenho sat i sfatório 

como indi cador de t oxi cidade cr ôni ca pa r a as amost ras estudadas , 

toda vi a não se aconselha seu uso como indi cador de t oxi cidade 

aguda , uma vez que em nenhuma amost ra estudada observou-se efei t o 

agudo pa r a esse organi s mo . 

com re l ação à determinação das faixas de sens ibilidade , pa r a 

a cl asse dos met a i s c. xanthus pode se r cons ide rado como 

mode radamente resi stente às substânc ias testadas , uma vez que as 



65 

faixas de sensibilidade foram consideravelmente super1ores às 

encontradas para outros invertebrados usados como organismos-teste 

em análises ecotoxicológicas, como os microcrustáceos Daphnia 

magna e Ceriodaphnia dubia . Toda vi a é mais sensível do que outros 

quironimideos, como c. tentans e c. r1par1us, organismos-teste de 

uso amplamente difundido internacionalmente. 

considerando- se a faixa de sensibilidade de c. xanthus para a 

atrazina, apenas c. tentans pode ser considerado mais sensível, 

sendo que ambos são muitas vezes mais sensíveis a esse composto do 

que outros organismos, inclusive cladoceras e Amphipodas. 

os resultados dos testes com cdcl 2 nos dois tratamentos usados 

permitiram conclui r que a presença de um substrato nos testes de 

toxicidade influência o efeito tóxico da substância testada. Esse 

fenômeno deve ser conside rado quando se pretende extrapol a r os 

dados laboratori ais pa ra a escala ambiental. 

A me t odo l ogi a de cul t ivo de chironomus xant hus foi adequada 

ao t ipo de trabalho que se reali zou, produzindo quant idades 

sufi ci entes de organi smos pa ra a reali zação de bioensaios bem como 

pa ra a manu tenção e ampliação das cul t uras caso necessá rio. 

Nenhuma das s implificações f eitas na metodologi a mostrou -se 

limitadora do cresciment o, nem da qualidade , das popul ações 

cul t ivadas. 

Em suma, recomenda-se o uso de c. xanthus como organi smo-

teste em estudos ecot oxi cológi cos , 

demons t rou sensibilidade pa ra as 

uma vez que , este orgam smo 

vári as cl asses de compostos 

t est ados . Al ém de se r fac ilmente cultivado em l aboratório, sendo 

poss ível obte r grande quant idade de organi smos . 
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Anexo I 

Tabela 17: concentração de KCl utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de chironomus 
xanthus ao KCl realizados em novembro de 2000. 

Nov/2000 
KCl g/ L no 1 n1 c1 a 1 no mortos % sobrev1venc1a 
contro le 10 o 100 

1,5 10 o 100 
2,25 10 3 70 

3 10 4 60 
4,5 10 7 30 
6 lO lO o 

CL 50 3,20 (2,68,....3,83) 

Tabela 18: concentração de KCl utilizada, número inicial de 
larvas , número final de larvas mortas e percentua l calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de chironomus 
xanthus ao KCl realizados em fevereiro de 2001. 

Fev/2001 
KCl g/L no 1n1 c1a l no mortos % Sobrev1venc1a 
Controle l O o 100 

1,5 10 1 90 
2,25 10 3 70 

3 10 4 60 
4,5 10 7 30 

6 10 lU o 
CL 50 3,19( 2,55,....3,99) 
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Tabela 19: Concentração de KCl utilizada, n~mero inicial de 
larvas, n~mero final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de chironomus 
xanthus ao KCl realizados em março de 2001 . 

Mar/2001 
KCl g/L no 1n1c1al no mortos % Sobrev1venc1a 
controle 10 1 90 

1,5 10 2 80 
2,25 10 4 60 

3 10 6 40 
4,5 10 6 40 

6 10 10 o 
CL 50 3,80 ( 3,22~4.49) 

Tabela 20 : concentração de KCl utili zada, n~mero ini ci al de 
l arvas , número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevi vência para os testes de sens ibilidade de chironomus 
xanthus ao KCl realizados em abri l de 2001. 

Abr/2001 
KCl g/L no 1 n1 c1 a l no mortos % Sobrev1venc1a 
contro le 10 o 100 

1 , 5 10 o 100 
2, 25 10 2 80 

3 10 4 60 
4,5 10 6 40 
6 10 10 o 

CL 50 3, 43(2 ,88"'4,09) 
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Tabela 21: concentração de KCl utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de chironomus 
xanthus ao KCl reali zados em maio de 2001. 

Mal/2001 
KCl g/l no 1n1c1a1 No mortos % Sobrev1venc1a 
controle 10 o 100 

1,5 10 2 80 
2,25 10 6 40 

3 10 7 30 
4,5 10 10 o 

6 10 10 o 
CL 50 2,13(1 ,69,...2 , 70) 

Tabela 22: concent ração de KCl ut ili zada , núme ro ini ci al de 
l a rvas , núme ro final de l a rvas mortas e pe r centual cal cul ado de 
sob revivênci a pa ra os tes tes de sens ibi li dade de chironomus 
xanthus ao KCl r eali zados em junho de 2001. 

Jun/2001 
KCl g/L No 1n1 c1al no mort os % Sobr ev1venc1a 
cont rol e 10 o 100 

1, 5 10 1 90 
2, 25 10 2 80 

3 10 4 60 
4 , 5 10 6 40 

6 10 10 o 
CL 50 3, 47 ( 2, 78,...4 , 34) 
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Tabela 23: concentração de KCl utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de chironomus 
xanthus ao KCl realizados em julho de 2001. 

JUI/2001 
KCI g/L No 1n1c1al no mortos % sobrev1venc1a 
controle 10 o 100 

1,5 10 1 100 
2,25 10 2 80 

3 10 j 70 
4,5 10 6 40 

6 10 8 20 
CL 50 3,67(2,73"'4,94) 

Tabela 24: concentração de KCl utili zada, número inicial de 
l arvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de Chironomus 
xanthus ao KCl realizados em agosto de 2001. 

Ago/2001 
KCI g/L No lnlClal nu mortos % Sobrev1venc1a 
control e 10 o 100 

1,5 10 1 90 
2 ,25 10 2 80 

3 10 3 70 
4, 5 10 3 70 

6 10 7 30 
CL 50 5,19(4,28"'6,30) 
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Tabela 25: concentração de KCl utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de chjronomus 
xanthus ao KCl realizados em setembro de 2001. 

Set/2001 
KCI g/L No 1n1c1al no mortos % Sobrev1venc1a 
controle 10 o 100 

1,5 10 2 80 
2,25 10 3 70 

3 10 5 50 
4,5 10 6 40 

6 10 7 30 

CL 50 3,43(2,88-4 ,09) 

Tabela 26: con cent ração de KCl uti li zada, número ini ci al de 
l arvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensi bilidade de chjronomus 
xanthus ao KCl reali zados em outubro de 2001. 

OUt/2001 
KCI g/L Nu 1n1c1a l No mortos % Sobrev1venc1a 
control e 10 o 100 

1,5 10 2 80 
2,25 10 3 70 

3 10 5 50 
4,5 10 6 40 

6 10 7 30 
CL 50 3,36(2,23-5,08) 

·, 
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Tabela 27: concentração de KCl utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para · os testes de sensibilidade de chironomus 
xanthus ao KCl realizados em janeiro de 2002 . 

Jan/2002 
KC) g/L No 1n1c1al No mortos % sobrev1venc1a 
controle 10 1 90 

1,5 10 3 70 
2, 25 10 3 70 

3 10 4 60 
4,5 10 6 40 

6 10 8 20 
CL 50 3,60(2,48"'5,26) 

Tabela 28 : concent ração de KCl utili zada, número ini ci a l de 
l arvas , número final de larvas mortas e pe rcentual calculado de 
sobrevivênci a para os testes de sens ibilidade de Chironomus 
xanthus ao KCl reali zados em fe vereiro de 2002 . 

Fev/2002 
KCl g/L No 1n1 c1a l No mortos % Sobrev1venc1a 
control e 10 o 100 

1,5 10 1 90 
2,25 10 3 70 

3 10 5 50 

4 , 5 10 7 30 

6 10 10 o 
CL 50 3, 05( 2,43"'3,83) 
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Tabela 29: Concentração de KCl utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de chjronomus 
xanthus ao KCl realizados em março de 2002 . 

Mar/2002 
KCI g/L No 1 n1 c1 a i No mortos % Sobrev1venc1a 
controle lU 1 90 

1,5 10 1 90 
2,25 10 2 80 

3 lU 3 70 
4,5 10 5 50 

6 10 8 20 
CL 50 4,10(3,17"'5,36) 

Tabela 30: concentração de KCl utili zada, número inicial de 
l arvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de chjronomus 
xanthus ao KCl realizados em abril de 2002. 

Abr/2002 
-KCl g/L no 1n1c1al No mortos % Sobrev1venc1a 

control e 10 o 100 
1,5 lU l 90 
2,25 10 3 70 

3 10 5 50 
4,5 lU 7 30 

6 10 10 o 
CL 50 3,05(2,43"'3,83) 
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Tabela 31: concentração de KCl utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas e percentual calculado de 
sobrevivência para os testes de sensibilidade de chironomus 
xanthus ao KCl realizados em maio de 2002. 

Mal/2002 
KCl g/l No 1n1c1al No mortos % Sobrev1venc1a 
controle 10 1 90 

1,5 10 2 80 
2,l5 10 3 70 

3 10 6 40 
4,5 10 7 30 

6 10 10 o 
Cl 50 2,87 (2,14~3,85) 
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Anexo II 

Tabela 32: concentração de K2Cr207 utilizada, número inicial de 
larvas, número fi na l de larvas mortas, percentua 1 c a 1 cul ado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cromo. 

Teste 1 

K2Cr207 No inicial No mortos % sobrevivência 
Mg/L 

controle 10 o 100 
2,5 10 2 80 
5,0 10 3 70 

10,0 10 6 40 

Clso 7, 06(4,40~14,33 ) 

Tabel a 33: concentração de K2Cr 20 7 utilizada, número inicial de 
l arvas, número final de larvas mortas, percentual calcul ado de 
sobrevivência e valor cal cul ado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xant hus ao cromo. 

Teste 2 

K2Cr207 no ini cial No mort os % Sobrevivência 
mg/L 

contro le 10 o 100 
2,5 10 2 80 
5,0 lO 4 60 

10,0 10 7 30 
20,0 10 10 o 
Clso 6,06(3 , 80~9,66) 
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Tabela 34 : Concentração de K2Cr207 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cromo. 

Teste :s 
K2Cr201 no inicial No mortos % Sobrevivência 

mg/L 
Controle 10 o 100 

2,5 10 1 90 
5,0 10 l. 80 

10,0 10 4 60 
15,0 10 10 o 

CL 50 8,94(6,53...,12 , L6) 

Tabe l a 3 5 : c oncentração de K1Cr107 ut ili zada , núme ro inici a l de 
larvas , núme ro f inal de larvas mort as , pe r cent ual calcul ado de 
s obrevivênc i a e valor cal cul ado da CL50 pa r a os testes de 
sens ibilidade de Chironomus xan t hus ao c romo . 

Teste 4 
K2Cr 20 7 no ini c i a l No mort os % sobrevivê nc i a 

mg/L 
Cont ro le 10 o 100 

2 , 5 10 1 90 
5,0 10 2 80 

10,0 10 4 60 

20,0 10 l O o 
CL 50 8 , 94(6 , 53...,12,26) 
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Tabela 36: Concentração de K2Cr 207 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cromo. 

Teste 5 
K2Cr20 7 no inicial No mortos % sobrevivência 

mg/L 
Controle 10 o 100 

2,5 10 2 80 
5,0 10 3 70 

10,0 10 6 40 
20,0 10 9 10 

CL 50 6,14(2 ,72~13 ,89) 

Tabela 37: concentração de K2Cr20 7 utili zada , número inicial de 
larvas, número final de l arvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivênci a e valor calculado da Clso para os testes de 
sensi bilidade de chironomus xanthus ao cromo. 

Teste b 

K2Cr207 no ini cia l No mortos % Sobrevivênci a 
mg/L 

contro le 10 o 100 
2,5 10 2 80 
5,0 10 4 60 

10,0 10 7 :30 

20,0 10 10 o 
CL 50 6,06(3 ,80~9,66) 
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Tabela 38: concentração de K2Cr207 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os teste s de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cromo. 

Tes t e 7 
K2Cr201 no inicial No mortos % sobrevivência 

mg/L 
Controle 10 1 90 

2,5 10 2 80 
5,0 10 3 70 
7,5 10 5 50 

10 , 0 10 6 40 
12 ,5 10 7 30 

CL 50 7,76(5,32N11 , 32 ) 

Tabela 39: concentração de K2Cr207 ut ili zada , número i nici a l de 
l arvas , número f inal de l a rvas mortas , percent ual cal cul ado de 
sobrevi vênci a e val or cal cul ado da CL 50 para os testes de 
se nsibi l i dade de chironomus xan t hus ao cromo . 

Tes t e 8 
K2Cr207 no i ni c i a l No mo rtos % sobrevi vênci a 

mg/ L 
Cont ro le 10 1 90 

2 , 5 10 3 70 
5, 0 10 3 70 
7 , 5 10 5 50 

10,0 10 6 40 
12 , 5 10 9 10 

CL 50 7 , 61 ( 5 , 37~10 ,81) 
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Tabela 40: Concentração de K2Cr207 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chjronomus xanthus ao cromo. 

Teste 9 
K2Cr207 no inicial No mortos % sobrevivência 

mg/L 
Controle 10 o 100 

2,5 10 3 70 
5,0 lO 4 60 
7,5 10 6 40 

10,0 10 6 40 
20,0 10 8 20 

CL 50 6,11(3,39~11,03) 

Tabela 41: concentração de K2Cr207 utili zada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas , percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os t es t es de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cromo. 

Teste 10 
K2Cr207 no ini c i a l No mortos % sobrevivê nci a 

mg/ 
control e 10 o 100 

2 ,5 10 2 80 
5,0 10 4 60 
7,5 10 5 50 

10,0 10 6 40 
20 ,0 10 9 10 

CL 50 6,52(4,42"'9,62) 



83 

Tabela 42: concentração de znso., utili zada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao zinco. 

Teste 1 
ZnS04 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o 100 
5,0 10 3 70 

10,0 10 7 30 
25,0 10 8 20 
50,0 10 10 o 

CL 50 7,07 (4,44,..,11,26) 

Tabel a 43: concentração de ZnS04 ut ili zada , núme ro ini ci al de 
l arvas , número f inal de l arvas mortas , per centual cal cul ado de 
sobrevivênci a e valor cal cul ado da CL50 pa ra os testes de 
sens ibilidade de chironomus xanthus ao zinco . 

Teste 2 
znso4 no ini ci al No mortos % sobrevivênci a 
mg/L 

Cont rol e 10 2 80 
2 ,5 10 1 90 

5,0 10 3 70 
10,0 10 5 50 
15,0 10 8 20 
25 ,0 10 10 o 

CL 50 8,15( 5,67.v11, 74) 
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Tabela 44: concentração de ZnS0 4 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao zinco. 

Teste 3 
znS04 no inicial No mortos % Sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 1 90 
5,0 10 2 80 
7,5 lO 3 70 

10,0 10 4 60 
12,5 10 4 60 
15,0 10 6 40 

CL 50 13,69(10,45"'17,95) 

Tabela 45: concentração de znS04 utilizada, número inicial de 
l arvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor cal culado da CL 50 para os testes de 
sens ibilidade de chironomus xanthus ao zinco. 

Teste 4 

z ns o" no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o 100 
1,0 10 1 90 
2,5 10 1 90 
5,0 10 4 60 

10,0 10 6 40 
15 ,0 10 8 20 

CL 50 7 ,00(4 , 46~11 ,01) 
v 
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Tabela 46: concentração de ZnS04 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao zinco. 

Teste 5 
znso4 no inicial No mortos % Sobrevivência 
mg/L 

controle 10 1 90 
1,0 10 4 60 
2,5 10 4 60 
5,0 10 6 40 
7,5 10 6 40 

10,0 10 7 30 
Cl 50 3,53(1,26""9,88) 

Tabela 47: concentração de ZnS04 utili zada, núme ro inicial de 
larvas , número final de l arvas mortas , per centual calculado de 
sobrevivência e valor calcul ado da CL50 para os testes de 
sens ibilidade de chironomus xanthus ao zinco . 

Teste 6 
znS04 no ini ci al No mortos % sobrevivênci a 
mg/L 

controle 10 o 100 
1,0 10 1 90 
2,5 10 3 70 
5 ,0 10 5 50 
7,5 10 7 30 

10,0 10 8 20 
Cl 50 4,47(2,78"'7,22) 
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Tabela 48: concentração de znso4 utili zada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao zinco. 

Teste 7 
znS04 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o 100 
2,5 10 2 80 
5,0 10 2 80 

7,5 10 3 70 
10,0 10 5 50 
15,0 10 7 30 

CL 50 10,29 (7,42--.14,30) 

Tabela 49: concentração de z nso4 utili zada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percent ual calculado de 
sobrevivência e valor cal culado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao zinco. 

Teste 8 
z nso4 no ini cial No mortos % sobrevivênci a 
Mg/L 

Control e 10 1 90 

2 ,5 10 2 80 
5,0 10 3 70 

7,5 10 3 70 
10,0 10 5 50 

15,0 l O 8 lO 

CL 50 8,87 (5,94~13,24) 
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Tabela 50: concentração de znso4 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de Chironomus xanthus ao zinco . 

Teste 9 
ZnS04 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

controle 10 o 100 
2,5 10 1 90 
5,0 10 2 80 
7,5 10 6 40 

10,0 10 8 20 
15,0 10 10 o 

CL 50 6,71 (5,22""8,64) 

Tabela 51: concentração de znS04 utili zada , número inici al de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual cal cul ado de 
s obrevivênci a e valor calcul ado da CL50 para os testes de 
sens ibilidade de chironomus xanthus ao z inco . 

Teste 10 
z nS04 no inicial No mortos % sobrevivência 
rng/ L 

Controle 10 1 90 
2,5 10 2 80 
5,0 lO 5 50 
7,5 10 7 30 

10,0 10 8 20 
15 ,0 10 9 10 

CL 50 4,92 (3,41~7,14) 
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Tabela 52: concentração de CdClz utili zada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de Chironomus xanthus ao cádmio. 

Teste 1 
CdC 12 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o 100 
0,10 10 o 100 
0,25 10 o 100 
o, 50 10 o 100 

0,75 10 3 70 
1, 50 10 8 20 

CL 50 0,98(0,70"'1 ,39) 

Tabela 53: concentração de cdcl 2 utilizada, número ini ci al de 
larvas , número f inal de l arvas mor tas , percentual cal culado de 
sobrevivência e valor calcu l ado da CL50 para os testes de 
sens ibilidade de chironomus xanthus ao cádmio. 

Teste 2 
CdCl 2 no inicial No mortos % Sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o 100 
0,30 10 1 90 
0,60 10 3 70 
1 , 20 10 3 70 
2,40 10 9 10 
3,00 10 10 o 

CL 50 0,99 (0,61~1 , 64) 
,) 
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Tabela 54: concentração de cdcl 2 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cádmio. 

Teste 3 
CdCI 2 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o 100 
0,5 10 3 70 
1,0 10 7 30 
1,5 10 10 o 
2,0 10 10 o 
2,5 10 10 o 

CL 50 0,70 (0,44"'1,13) 

Tabela 55: concentração de cdcl 2 utilizada, número inicial de 
larvas , número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sob revivência e valor calcul ado da CL50 pa r a os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cádmio . 

Teste 4 
CdC 12 no ini ci a l No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Control e 10 1 90 
0,5 10 3 70 
1,0 10 7 30 

1,25 10 7 30 
1, 5 10 9 10 
1 , 75 10 9 10 

CL 50 0,70 (0,44~1,13) 
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Tabela 56: Concentração de cdcl 2 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cádmio. 

Teste 5 
CdCI 2 no inicial No mortos % Sobrevivência 
mg/L 

controle 10 o 100 
0,25 10 3 70 
0,75 10 6 40 
1,0 10 7 70 
1,25 10 ~ 10 
1, 5 10 10 o 

CL 50 o 1 51 (o 1 2 6"' 1 1 o 1) 

Tabela 57: concentração de cdcl 2 utili zada , número inicial de 
larvas, núme ro final de larvas mortas , pe rcentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cádmio. 

Teste 6 
CdCl 2 no inicial No mortos % Sobrevi vênci a 
mg/L 

controle 10 l 90 
0, 25 10 2 BO 

0, 75 10 5 50 
1,0 lO 7 30 

1,25 10 9 10 
1, 5 10 9 10 

CL 50 0,63 (0,41-0 ,99) 
•' 
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Tabela 58 : concentração de cdcl 2 utili zada, núme ro inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cádmio. 

Teste 7 
CdCI 2 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o lUU 
0, 25 10 2 80 

0, 75 10 5 50 
1,0 10 7 j0 
1, 25 10 9 10 
1,5 10 10 o 

CL 50 0,63 (0,41~0,99) 

Tabel a 59: con centração de cdcl 2 utili zada , número ini ci a l de 
l a rvas , núme ro f inal de l a rvas mortas , pe r cent ual cal cul ado de 
sobrevi vê nci a e va lor cal cul ado da CL 50 pa ra os testes de 
sens ibilidade de chironomus xanthus ao cádmio. 

Tes te 8 
CdC 12 no ini ci a l No mor t os % sobrevivênci a 
mg/ L 

Cont rol e 10 1 90 
0, 25 10 1 90 

0, 75 10 3 70 
1,0 10 7 30 

1,25 10 7 :S U 
1 , 5 10 9 l O 

CL 50 0 , 81 (0, 60~1 , 11) 
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Tabela 60: Concentração de cdcl 2 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cádmio. 

Teste 9 
CdCI 2 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o 100 
0,25 10 o 100 
0,75 10 3 70 
1,0 10 5 50 
1,25 10 7 30 
1,5 10 9 10 

CL 50 0,91 (0,70~1,18) 

Tabel a 61: concentração de cdcl 2 utili zada , núme ro inicial de 
l a rvas , número f inal de l a rvas mortas , percentual cal cul ado de 
sobrevivênci a e valor cal cul ado da CL 50 pa ra os testes de 
sens ibilidade de chironomus xanthus ao cádmio. 

Teste lU 

CdCl 2 no ini c i a l No mort os % sobrevivênci a 
mg/L 

Cont rol e 10 1 90 
0, 25 10 3 70 
0,75 10 7 30 
1,0 10 8 20 
1 , 25 10 10 o 
1, 5 10 10 o 

CL 50 0,43 (0, 2 1~0,90) 
,> 
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Tabela 62: concentração de cuS04 utili zada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chíronomus xanthus ao cobre. 

Teste 1 
cuso4 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o 100 
0,5 10 2 80 
1,0 10 4 60 
1 ,5 10 5 50 
2 ,0 10 7 30 
2 ,5 10 9 10 

CL 50 1,25 (0,85 ..... 1,84) 

Tabe l a 63: concentração de cuso4 utili zada , núme ro in ici a l de 
l a rvas , número f i na 1 de 1 a rvas mortas , pe r cent ua 1 c a 1 cu1 ado de 
s obrevi vência e valor cal cul ado da CL50 para os testes de 
sens ibil idade de chironomus xanthus ao cob re . 

Teste 2 
cus o4 no in i c i a l No mortos % s ob revivência 
mg/ L 

control e 10 1 90 

0, 5 10 3 70 
1 ,0 10 4 60 
1 , 5 10 6 40 
2 ,0 10 6 40 
2 , 5 10 10 o 

CL 50 1, 21 (0,68- 2 , 17) 
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Tabela 64: concentração de cuso4 utili zada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cobre. 

Teste 3 
cuso4 no inicial No mortos % sobrevivência 
rng/L 

controle 10 o 100 
1,25 10 4 60 
1,5 10 6 40 
1,75 10 6 40 
2,0 10 9 10 
2,25 lO 9 10 

CL 50 1,36 (1,04"'1,79) 

Tabela 65: concentração de cuS04 utilizada, número inicial de 
larvas , número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cobre. 

Teste 4 

cuso4 no inicial No mortos % Sobrevivência 
mg/L 

controle l O 1 90 
1,0 10 4 60 
1,25 10 4 60 
1,5 10 6 40 
1,75 10 7 ::50 

2,0 10 8 20 
Cl 50 1, 36 (1,04"'1,79) 



·, 

95 

Tabela 66: concentração de cuso4 utili zada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivê ncia e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cobr e . 

Teste 5 
cuS04 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Contro le l O 1 90 
1 ,25 10 3 70 
1, 5 10 5 50 
1,75 10 6 40 
2 ,0 10 8 20 
2,25 l O 9 10 

CL 50 1,53 (1,28.-..1 ,83) 

Tabel a 67: conce nt r ação de cuS04 ut ili zada , número ini c i a l de 
l a rvas , núme ro f inal de l a rvas mo rtas, pe r cent ual cal cul ado de 
sobrevivênci a e valo r cal cul ado da CL 50 para os testes de 
sens ibil idade de ch ironomus xanthus ao cob re. 

Teste 6 
cuS04 no i nicial No mo rtos % sobrevi vê ncia 
mg/ L 

contro le l O o 100 
1 , 25 10 2 80 
1 , 5 10 4 60 

1 , 75 10 7 30 
2 ,0 10 7 30 

2 , 25 10 10 o 
CL 50 1,59 (1 , 40---1,81) 
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Tabela 68: concentração de cuS04 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cobre. 

Teste 7 
cuS04 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

controle 10 o 100 
1,25 lO 3 70 
1,5 10 5 50 

1,75 10 7 30 
2,0 10 8 20 
2,5 10 10 o 

CL 50 1,48 (1,27~1,75) 

Ta bel a 69: conce ntra ção de cuS04 utili zada , núme ro inici a l de 
l a rvas , núme ro f inal de l a rvas mortas, pe r centual cal cul ado de 
sobrevivênc i a e valor cal cul ado da CL 50 para os testes de 
sens ibilidade de chironomus xanthus ao cobre. 

Te s t e 8 
cus o4 no ini c i a l No mort os % sobrevivê nc i a 
mg/L 

control e 10 1 90 
1 , 25 10 3 70 
1 ,5 10 6 40 

1 ,7 5 10 6 40 
2 ,0 10 9 10 
2 ,5 10 9 10 

Cl 50 1 ,46 (1, 23,....1 ,74) ,, 
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Tabela 70 : concentração de cuS04 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cobre. 

Teste 9 
cuS04 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Contro le 10 o 100 
1,25 lO 2 80 
1,5 10 4 60 

1,75 10 6 40 
2,0 lO 7 30 
2,5 10 8 20 

CL 50 1,65 (1,42~1,93) 

Tabela 71: Concentração de cuso., utili zada, número inicial de 
larvas , número final de larvas mortas, percentual calcul ado de 
sobrevivência e valor cal culado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus ao cobre. 

Teste 10 
cuso4 no inicial No mortos % Sobrevivência 
mg/L 

contro le 10 o 100 
1,25 10 1 90 
1,5 10 5 50 
1,75 10 5 50 
2 ,0 10 7 30 

2,5 lO 9 10 
CL 50 1,67 (1,49- 1,88) 
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Tabela 72: concentração de Atrazina® utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus. 

Teste 1 

Atraz1na no inicial No % sobrevivência 
mg/L 

mortos 

Controle 10 1 90 
0,25 10 3 70 
o, 5 10 4 60 
1,0 10 3 70 
2,0 10 5 50 
5,0 10 6 40 

CL 50 2,24 \0,49N10,33) 

Tabel a 73 : concentração de Atraz ina® utili zada , núme ro ini ci al de 
l a rvas , núme ro f inal de l a rvas mortas , percentual calcul ado de 
sobrevivênci a e valor cal cul ado da CL 50 para os testes de 
sens ibilidade de chironomus xant hus . 

Teste 2 
Atraz1na no i ni ci al 

mg/L 
No mor t os % Sobrevi vência 

cont rol e 10 1 90 
o, 5 10 3 70 
1,0 10 4 50 
2 ,0 10 5 60 
5,0 10 6 40 

10,0 10 9 10 
Cl 50 2 ,05 (0, 75""'5,61) •' 
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Tabela 74 : concentração de Atrazina® utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus. 

Teste 3 
Atraz1na no inicial No % sobrevivência 

mg/L 
mortos 

Controle 10 1 90 
0,5 10 2 80 
1,0 10 3 70 
2,0 10 4 60 
5,0 10 6 40 

10,0 10 10 o 
Cl 50 2,65 tl,37~5,18) 

Tabela 75: Concentração de Atrazina® utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, pe rcentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os teste s de 
sensibilidade de chjronomus xanthus . 

Teste 4 
Atraz1na no ini ci al No % sobrevivênci a 

mg/L 
mortos 

Controle 10 o 100 
0, 5 lO 3 70 
1,0 10 4 60 
2,0 10 5 50 
5,0 10 7 30 

10,0 10 10 o 
CL 50 1, 77 (0,70"'4, 51) 
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Tabela 76: concentração de Atrazina® utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus. 

Teste 5 
Atraz1na no inicial No % sobrevivência 

mg/L 
mortos 

Controle 10 1 90 
0,5 10 4 60 
1,0 10 4 60 
2 ,0 10 5 50 
5,0 lO 7 30 

10,0 10 8 20 
CL 50 1,88 (0,55~6,44) 

Tabela 77 : concentração de Atrazina® utilizada, número inicial de 
l arvas, número final de l arvas mortas, pe rcentual calculado de 
sobrevivênci a e valor calcul ado da CL 50 para os testes de 
sens i bilidade de chironomus xanthus. 

Teste 6 
Atraz1na no inicial No % sobrevivênci a 

mg/L 
mortos 

control e 10 1 90 
0,5 10 1 90 
1,0 10 4 60 
2 ,0 10 6 40 
5, 0 10 8 20 

10,0 10 9 10 
CL 50 1,63 (0,99~2 , 68) 
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Tabela 78: concentração de Atrazina® utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus . 

Teste 7 
Atraz1na no inicial No ~ sobrevivência 

mg/L 
mortos FV 

controle 10 o 100 
0,5 10 3 70 
1,0 10 3 70 
2 ,0 10 5 50 
5,0 10 9 10 
10,0 10 10 o 

CL 50 1,88 (1,03~3,45) 

Tabel a 79 Concentração de Atrazina® utili zada , núme ro inici al de 
l arvas , número fi nal de l arvas mortas , percentual calcul ado de 
sobrevivênci a e valor cal cul ado da CL50 pa ra os testes de 
se ns ibilidade de chironomus xanthus . 

Te ste 8 
At r az1na no ini ci al No % sobrevivênci a 

mg/L 
mort os 

control e 10 o 100 
0 , 5 10 1 90 
1 ,0 10 3 70 
2 ,0 10 5 50 
5 ,0 10 6 40 

10,0 10 8 20 
CL 50 2 , 53 (1 , 2 9~5,00) 
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Tabela 80: concentração de Atrazina® utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensibilidade de chironomus xanthus. 

Teste 9 
Atraz1na no inicial No % sobrevivência 

mg/L 
mortos 

Controle 10 1 90 
0,5 10 3 70 
1,0 10 4 60 
2,0 10 4 60 
5,0 10 7 30 

10,0 10 9 10 
CL 50 2,17 <.0,86"'5,47) 

Tabela 81: Concentração de Atrazina® utili zada, número inicial de 
l a rvas , núme ro final de larvas mortas , percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sens ibilidade de chironomus xanthus . 

Teste 10 
At r az1na no ini ci al No % Sobrevivênci a 

mg/L 
mort os 

Controle 10 o 100 
0,5 10 o 100 
1,0 10 3 70 
2,0 10 6 40 
5 ,0 10 7 30 

10,0 10 10 o 
CL 50 2 ,01 (1,36"'3,00) 
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Tabela 82: concentração de cdcll utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL 50 para os testes de 
sensi bi 1 idade de chi ronomus xanthus ao cádmio com presença de 
sedimento . 

Teste 1 
CdC 12 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

controle 10 o 100 
1 10 o 100 

1,5 10 o 100 
3 10 4 60 

4,5 lO 4 60 
6 10 5 50 

Cl 50 5 , 9 9 (11 m 1 te s na o ca1cu1ave1s) 

Tabel a 83 : concentração de cdc l 2 ut ili zada, núme ro inici a l de 
l a rvas, núme ro fina l de l a rvas mortas , pe r ce ntua l calcul ado de 
sobrevivê nci a e va lo r cal cul ado da CL50 pa r a os testes de 
s ens i bi 1 idade de chi ronomus xanthus ao cádmio com presença de 
s edimento . 

Teste 2 
CdCl 2 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

cont rol e 10 1. 80 
2 10 3 70 
4 10 4 60 
6 10 6 40 
8 10 9 10 

10 10 9 10 
Cl 50 4,54 (1.,65~ 7 ,81) 



104 

Tabela 84: concentração de cdcl 2 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sens i bi 1 i da de de chi ronomus xanthus ao cádmio com presença de 
sedimento. 

Teste 3 
CdCl 2 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

Controle 10 o 100 
2 10 2 80 
4 10 3 70 
6 lO 6 40 
8 10 7 30 

10 10 9 10 
CL 50 5,18 (3,59"'7,50) 

Tabela 85: concentração de cdc1 2 utilizada , número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentua l calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensi bi 1 idade de chi ronomus xanthus ao cádmio com presença de 
sedimento. 

Teste 4 
CdC 12 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

controle lO o 100 

2 10 1 90 
4 10 3 70 

6 10 6 40 

8 10 10 o 
10 lO lO o 

CL 50 4,79 (3,73"'6,17) 
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Tabela 86: concentração de cdcl 2 utili zada, número inicial de 
larvas, número f inal de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
s ensi bi 1 idade de Chi ronomus xanthus ao cádmio com pres ença de 
sedimento. 

Tes te 5 
CdC 12 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

controle 10 1 90 
2 10 1 90 
4 10 2 80 
6 10 5 50 
8 10 7 30 

10 10 9 lO 
CL 50 5, 79 (4,49~7,48) 

Tabe l a 87: con cent ração de c dc l 2 ut ili zada , número i ni c i a l de 
l a rvas , número f ina l de l a rva s mortas , pe r centual cal cul a do de 
sobrevivê nc i a e va l or cal c ul ado da CL50 para os tes tes de 
s ens ibi lidade de chi ronomus xant hus ao cádmio com presença de 
sedime nt o. 

Tes te 6 

CdCl 2 no ini c i a l No mort os % sobre vivê nci a 
mg/ L 

Control e 10 2 80 
2 10 2 80 
4 10 2 80 

6 10 6 40 
8 10 8 20 

10 10 8 20 
CL 50 5, 49 (4,47~6, 77) 
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Tabela 88: concentração de cdcl 2 utilizada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chi ronomus xanthus ao cádmio com presença de 
sedimento. 

Teste 7 

CdC 12 no inicial No mortos % Sobrevivência 
mg/L 

control e 10 1 90 

2 10 o 100 

4 10 l. 80 
6 lO 4 60 
8 10 8 20 

10 10 10 o 
Cl 50 5,68 (4, 72~6,86) 

Tabe l a 89 : con centração de cdc l 2 ut il izada , número inici a l de 
l a rvas , número f ina l de l arvas mo rtas, percent ua l ca l cul ado de 
sobrevivê nci a e va lor ca l cul ado da CL50 pa r a os testes de 
s ens i bi 1 idade de chi ronomus xant hus ao cádmio com pres en ça de 
sedimento. 

Teste 8 
CdCl 2 no ini c i a l No mort os % sobre vivênci a 
mg/ L 

Cont rol e 10 1 90 

2 10 1 90 

4 10 2 80 

6 10 5 50 
8 10 6 40 

10 10 8 20 

Cl 50 6,34 (4, 72~8,11) 
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Tabela 90: concentração de cdcl 2 utili zada, número inicial de 
larvas, número final de larvas mortas, percentual calculado de 
sobrevivência e valor calculado da CL50 para os testes de 
sensibilidade de chi ronomus xanthus ao cádmio com presença de 
sedimento. 

Teste 9 
CdCl 2 no inicial No mortos % sobrevivência 
mg/L 

control e 10 o 100 
2 10 3 70 
4 10 4 60 
6 10 7 30 

8 10 9 10 
10 10 10 o 

Cl 50 4 , 27 (2 ,5 5~7 ,15) 

Tabela 91: conce ntração de CdCl 2 ut ili zada, número i ni cial de 
l a rvas , núme ro f ina l de l arvas mortas, perce nt ua l ca l c ul ado de 
sobrevivê nci a e va lo r cal cul ado da CL 50 para os testes de 
sens ibilidade de chi ronomus xant hus ao cádmio com presença de 
sedime nt o. 

Teste 10 

CdC 12 no ini c i a l No mortos % Sobrevivênci a 
mg/ L 

cont ro le 10 1 90 

2 10 1 90 
4 10 5 50 

6 10 7 30 

8 10 9 10 
10 10 9 10 

CL 50 4 , 05 ( 3 , 11~5 , 30) 
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