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RESUMO 

 
 

 A contaminação dos ecossistemas aquáticos por metais-traço demanda preocupação já que estes 

contaminantes podem exercer efeitos tóxicos sobre a biota e aumentar os custos para tratamento da 

água. Em geral, tais problemas de degradação são decorrentes de uma gestão deficiente. Tendo como 

área de estudo a represa Paiva Casto, reservatório integrante do Sistema Cantareira, maior sistema de 

abastecimento público da região metropolitana de São Paulo, este trabalho teve o intuito de: investigar 

o histórico da contaminação por metais-traço (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al) por meio da 

geocronologia por 210Pb e indicar um valor de referência para estes; identificar a heterogeneidade 

espacial destes contaminantes; analisar a biodisponibilidade e  com base na possibilidade de adequar 

etapas do sistema de gestão de recursos hídricos europeu, a Diretiva Quadro da Água (DQA) discutir a 

qualidade química dos sedimentos da represa em estudo. Foram efetuadas duas coletas em campo, 

destinadas à avaliação do histórico da contaminação ambiental por metais e à análise da 

biodisponibilidade por meio da técnica de sulfetos volatilizáveis por acidificação (SVA) e metais 

simultaneamente extraídos (MES).  O histórico da contaminação por metais-traço abrangeu cerca de 50 

anos e indicou que os maiores impactos na região, em relação a estes contaminantes, ocorreram em 

período anterior ao início de operação da represa Paiva Castro, com exceção do Cu. Para o Cu, em 

sedimentos superficiais, os teores excederam até três vezes e meia o valor de referência. Este resultado 

é provável consequência da aplicação de sulfato de cobre para o controle de florações de algas. Os 

dados para os valores de referência divergiram daqueles estabelecidos para a crosta terrestre, porém 

foram semelhantes aos encontrados para a bacia do Alto Tietê, com exceção dos metais Cr e Pb. A 

análise de (SVA/MES) indicou que os metais não estavam biodisponíveis. Dentre as áreas amostradas, 

a região da barragem apresentou ao longo do tempo as maiores taxas de acumulação para metais-traço 

em contraposição à área de captação das águas para abastecimento público. Em relação a DQA, 

constatou-se que existe  capacidade científica para avançar na incorporação de novos instrumentos na 

gestão, principalmente no Estado de São Paulo, entretanto, é preciso que haja sistemas de saneamento e 

monitoramento adequados e especialmente decisão política e rigor na aplicação destes novos 

instrumentos, caso contrário a incorporação da DQA é inviável. Aplicando algumas das normas da 

DQA na avaliação da qualidade química dos sedimentos da represa Paiva Castro constatou-se que a 

qualidade geral para este manancial é boa. Apesar disto é necessário que as políticas públicas sejam de 
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fato aplicadas contra a degradação deste importante manancial, caso contrário a boa qualidade deste 

reservatório estará em risco.  

 

ABSTRACT 

 
 

Contamination of aquatic ecosystems by trace metals demand concern since these contaminants may 

cause toxic effects on biota and increase costs for water treatment. In general, such degradation 

problems are due to a poor management. A study was conducted at Paiva Castro reservoir, one of the 

reservoirs of the Cantareira System, largest public water supply system in the metropolitan region of 

São Paulo, this study aimed to: investigate the history of the accumulation of trace-metals (Cd, Cr, Cu, 

Ni, Pb, Zn, Mn, Al),  through geochronology by 210Pb; establish background values (BV);  analyze 

spatial heterogeneity; bioavailability and based on the possibility of adjusting some instruments of the 

European water resources management system, the Water Framework Directive (WFD), discuss the 

chemical quality of Paiva Castro’s sediments. Two collections were performed, to assess the historical 

environmental contamination by trace-metals and to analyze the bioavailability using the technique of 

sulfides volatilizable by acidification (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM). The history 

of contamination by metals covered a period of fifty years and indicated that the greatest impacts in the 

region occurred in periods prior to the reservoir operation, with the exception of Cu. For Cu, in surface 

sediments, the levels exceeded three times and a half the BV.  This result is probable consequence of 

copper sulphate application for controlling algal blooms. Data for BV were different from those found 

in the earth's crust, but similar to those found for the Alto Tietê basin, except for Cr and Pb metals. 

Analysis (AVS/ SEM) indicated that metals were not bioavailable. Among the sampled areas, the 

region of the dam, showed the highest rates of accumulation for metals in contrast to the catchment 

area for public water supply. Regarding WFD, it was observed that there is scientific capacity to 

incorporate new instruments in the management, mainly in São Paulo, however, there must be adequate 

sanitation and monitoring systems and especially political decision and rigor in the application of these 

new tools, otherwise the incorporation of the WFD is unviable. Applying some of the WFD 

instruments in assessing the chemical quality of Paiva Castro’s sediments, it was found that the quality 

of this ecosystem is good. Nevertheless, it is necessary that public policies are actually applied against 

the degradation of this important ecosystem; otherwise, reservoir’s 'good quality' will be at risk. 
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PREÂMBULO 

 
 

Os metais-traço podem atuar como importantes fontes de contaminação ambiental quando as 

concentrações basais destes elementos são excedidas. Há indícios de que a contaminação por estes 

elementos tenha ocorrido a centenas de anos, entretanto (NRIAGU, 1989), a intensa mineração destes 

compostos principalmente a partir do século XX é quem acarretou os mais sérios problemas de 

contaminação ambiental (CALLENDER, 2004).  

Nos ambientes aquáticos os metais-traço tendem a acumular nos sedimentos resultando em 

níveis mais elevados neste compartimento (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981; SHAFIE et al. 2013), 

assim muitas vezes embora não sejam registradas concentrações significativas destes contaminantes em 

água, os sedimentos podem apresentar teores de metais-traço que excedem várias vezes os níveis basais 

destes elementos. Os sedimentos, portanto, funcionam como um depósito, mas também podem atuar 

como uma fonte destes elementos potencialmente contaminantes no meio aquático.  

Dependendo das condições ambientais os metais presentes no sedimento podem ser 

biodisponibilizados exercendo efeitos tóxicos à biota.  Desta forma, apesar da análise da concentração 

de metais no sedimento ser importante ela não prediz com precisão o impacto ambiental presente. 

A propriedade dos metais de acumular nos sedimentos permite que estes elementos sejam 

utilizados em estudos que visem a reconstrução paleoambiental de um determinado ecossistema 

aquático. Análises da concentração de metais-traço em perfil sedimentar permitem predizer o histórico 

da acumulação de metais-traço identificando períodos de impactos antrópicos, fornecendo subsídios 

para a compreensão do processo de acumulação (SMOL, 2008) e para o monitoramento com propósitos 

de gerenciamento de recursos hídricos. 

Os problemas de contaminação ambiental por metais-traço é bastante frequente nos centros 

urbanos, já que são áreas mais industrializadas. Em países desenvolvidos foi tomada série de medidas 

protetivas para que o uso destes contaminantes fosse restringido, principalmente a partir da década de 

1960 com o lançamento do livro ‘Silent Spring’ (CARLSON, 1962), que embora não tratasse 

diretamente da contaminação por metais chamou a atenção da opinião pública sobre as questões 

ambientais.  Nos EUA, medidas protetivas em relação aos corpos hídricos, foram  tomadas com maior 

rigor principalmente a partir da promulgação, em 1972, do ‘Clean Water Act’ (‘Lei da Água Limpa’), o 

sistema de gestão dos recursos hídricos Norte Americano.  
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No Brasil existem problemas de contaminação por metais traço em áreas de mineração e de 

exploração de carvão como descrito por Moschini-Carlos et al., 2011 e Pompêo et al., 2004. Porém os 

maiores impactos relacionados a estes contaminantes ocorreram mais tardiamente do que nos países 

industrializados já que a industrialização no país foi mais recente. Aqui os maiores problemas 

associados a estes contaminantes ocorrem principalmente na região correspondente à bacia hidrográfica 

do Atlântico Sudeste, uma das mais industrializadas e mais populosas do país (ANA, 2005). Na região 

metropolitana de São Paulo mananciais como Billings e Guarapiranga apresentam concentrações destes 

elementos acima dos valores de referência regionais estabelecidos para a Bacia do Alto Tietê e embora 

estudos indiquem a não biodisponibilidade destes contaminantes a situação é preocupante já que uma 

vez depositados no ambiente estes elementos ali permanecem podendo ser liberados na coluna da água 

caso ocorra, por exemplo, revolvimento do sedimento (ARNASON & FLETCHER, 2013).  

O manancial Cantareira, maior sistema de abastecimento de água da região metropolitana de 

São Paulo, ainda apresenta boa qualidade das águas para o abastecimento público (WHATELY & 

CUNHA, 2007; CETESB, 2012) . Os valores gastos para tratar a água deste manancial são bastante 

inferiores aos gastos despendidos no tratamento das águas das represas Guarapiranga e Rio Grande 

(complexo Billings). Em 2003, por exemplo, o valor gasto para tratar um milhão de litros de água era 

de R$ 54,03 na Guarapiranga e de R$ 8,59 no manancial Cantareira (VIVEIROS, 2004). Contudo 

trabalhos efetuados na região do Sistema Cantareira, têm revelado o aumento da expansão urbana nas 

bacias formadoras (WHATELY & CUNHA, 2007). Na represa Paiva Castro, o último reservatório de 

um sistema de derivações que compõe o sistema Cantareira, foi registrado aumento dos níveis de 

nutrientes como nitrogênio e fósforo nos últimos anos, consequência do aumento da ocupação 

antrópica na bacia (GIATTI, 2000). Por outro lado, a despeito do aumento das atividades antrópicas na 

bacia do Juquery, estudos que enfoquem a contaminação por metais na represa Paiva Castro não foram 

reportados e apesar destes elementos serem monitorados pela SABESP, Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo, os dados não são publicados. Por outro lado a CESTESB, Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental, analisa a qualidade das águas da represa e emite relatórios 

anuais com dados obtidos, contudo levantado em apenas um ponto e não foca a análise nos sedimentos 

da represa. 

Apesar dos problemas existentes, há medidas que podem ser tomadas no sentido de reverter a 

degradação dos corpos hídricos. Ao redor do mundo há diversos exemplos que apontam a recuperação 

de ecossistemas aquáticos que estavam sendo impactados há anos. Mesmo no Brasil há histórico de 

sucesso na recuperação da qualidade da água, como observado na Lagoa Paranoá em Brasília 

(ANGELINI et al., 2008). Em geral, a proteção dos corpos hídricos e os exemplos de reversão da 
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degradação destes ecossistemas estiveram sempre associados a medidas eficientes na gestão dos 

recursos hídricos. Atualmente no Brasil, a Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos e o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos apresentam uma série de medidas que 

provavelmente trarão resultados promissores na gestão dos recursos hídricos, entretanto, muito pode ser 

feito no sentido de aprimorar a gestão.  Modelos podem ser tirados de histórias de sucesso em outras 

partes do mundo, desde que haja as devidas adequações às realidades locais. A Diretiva Quadro da 

Água (DQA), o sistema de gestão de recursos hídricos europeu é um exemplo, pois o foco da gestão 

esta na qualidade ecológica dos corpos hídricos. A abordagem ecossistêmica adotada pela DQA é a 

melhor maneira de se garantir água em padrões de qualidade adequados às gerações atuais e futuras. 

Baseando-se na premissa de que a degradação dos corpos hídricos é decorrente de uma gestão 

deficiente e dada a importância do desenvolvimento de estudos que enfoquem a contaminação 

ambiental, este trabalho teve o intuito de elucidar questões a respeito da contaminação por metais, em 

particular no sedimento, e fomentar discussões a respeito da possibilidade da adequação de conceitos 

da DQA ao Brasil, tendo como base a represa Paiva Castro. Daí decorre a multiplicidade de temas 

abordados nesta pesquisa.   

Este trabalho apresenta-se subdividido em seis capítulos. O primeiro descreve a área de estudo, 

a represa Paiva Castro, cuja escolha deveu-se desta pertencer a um dos mais importantes mananciais da 

região metropolitana de São Paulo, onde sinais de degradação já começam a surgir e onde estudos que 

enfoquem a contaminação por metais-traço nos sedimentos até o presente não foram publicados. 

O segundo capítulo e terceiro capítulo focam a análise de metais-traço. No capitulo dois os 

objetivos da pesquisa foram: 

1. estabelecer os níveis basais das concentrações de alguns dos principais metais de 

relevância ambiental presentes no sedimento: Cr, Cd, Cu, Ni, Pb e Zn, além dos teores 

de Al, Mn e Fe; 

2. Determinar o histórico da acumulação destes contaminates longo do tempo, através da 

datação do sedimento em perfil por 210Pb, e 

3.  analisar se existem diferenças significativas na distribuição destes elementos nas áreas 

amostradas durante o período de operação da represa. 

O capítulo três aborda a biodisponibilidade de metais traço, nos sedimentos superficiais da 

represa Paiva Castro, através da técnica de sulfetos volatilizáveis por acidificação e metais 

simultaneamente extraídos. O quarto capítulo descreve a DQA e discute a possibilidade de adequá-la 

ao Brasil, considerando que este sistema de gestão é uma medida promissora para a gestão dos recursos 

hídricos. O capítulo quatro foi submetido e aceito para publicação na Revista Ambiente e Sociedade, o 
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exemplar será publicado em 2013. O texto contou com a colaboração da Professora Teresa Ferreira, do 

Instituo Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. O quinto capítulo faz uma síntese 

dos dados levantados nos capítulos um e dois e buscando estabelecer o estado químico da área de 

estudo de acordo com normas da DQA e discutir o que isto representaria numa possível adequação 

deste sistema de gestão ao Brasil. No sexto e último capítulo são apresentadas as considerações finais 

deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1 

 

O SISTEMA CANTAREIRA E A REPRESA PAIVA CASTRO 

 

1 Histórico 

O desenvolvimento urbano, apesar das inúmeras vantagens que traz às populações, tem 

associado a si uma série de problemas já que gera o aumento da necessidade de recursos. Os grandes 

centros urbanos apresentam sérios problemas associados principalmente à demanda e disponibilidade 

hídrica e degradação dos ecossistemas aquáticos.  Na cidade de São Paulo, os problemas decorrentes da 

urbanização  e aquisição de água já eram relatados no século XIX.  Em 1863, por exemplo, para 

solucionar problemas de abastecimento de água na cidade de São Paulo, foi sugerida a adução das 

águas da região da Serra da Cantareira, reconhecida pela presença de diversos corpos hídricos com 

águas consideradas de boa qualidade e distantes do aglomerado urbano. O projeto, devido aos altos 

custos foi concluído apenas em 1875 (SABESP, 2008).  

O crescimento populacional exigiu que o antigo sistema de abastecimento Cantareira, recebesse 

ao longo do tempo contribuições de outros corpos hídricos para que o abastecimento fosse mantido 

(SABESP, 2008). Além do Sistema Cantareira outros mananciais foram construídos e aproveitados 

para suprir a crescente demanda de água da população de São Paulo (Fig 1), como o Sistema Cotia e a 

represa Guarapiranga. O antigo sistema Cantareira manteve funcionamento até a década de 1970 

quando foi estabelecido o atual sistema Cantareira.  

O atual Sistema Cantareira para abastecimento público entrou em operação em maio de 1973 e 

é atualmente o maior sistema produtor de água para abastecimento da região metropolitana de São 

Paulo, produzindo 33 mil L/s -1, abastecendo cerca de 9 milhões de pessoas. É composto pelas bacias 

hidrográficas do Jaguari, Jacareí, Atibainha, Cachoeirinha e Juquery e pelos reservatórios Jaguari, 

Jacareí, Atibainha, Cachoeirinha e Paiva Castro, interligados por túneis artificiais subterrâneos, canais e 

bombas (WHATELY E CUNHA, 2007), com uma extensão aproximada de 48 km (SABESP, 2012) 

(Fig 2).   
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Fig 1 Expansão da urbanização na região metropolitana de São Paulo e fontes de abastecimento de água. (Fonte: modificado de ISA, 2012).  
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Fig 2  Bacias hidrográficas formadoras do sistema Cantareira (Fonte: ISA, 2012). 
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O sistema foi desenvolvido em duas etapas principais, na primeira delas foram construídos os 

reservatórios: Paiva Castro, Atibainha e Cachoeira, que entraram em operação em 1974 contribuindo 

com uma vazão de 11 m3/s-1. Em 1981 foi finalizada a segunda etapa, com a inclusão no sistema dos 

reservatórios Jaguari e Jacareí, quando a vazão passou a 33 m3/s-1 (WHATELY E CUNHA, 2007).  

Para produzir esta quantidade de água, o Sistema Cantareira faz a transposição entre duas bacias 

hidrográficas, importando água da Bacia Hidrográfica do Piracicaba para a Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê. O que acarreta conflitos no tocante à gestão dos recursos hídricos, uma vez que na bacia do 

Piracicaba/Capivari e Jundiaí, há problemas nas captações de água das cidades, dada a má qualidade 

dos recursos hídricos na região. 

Apesar de sua importância como manancial da região metropolitana de São Paulo, o sistema 

Cantareira passa por intenso crescimento populacional ao longo de suas bacias formadoras. A situação 

é mais preocupante na sub-bacia do rio Juquery, pois apresentou maior expansão urbana no período de 

1989-2003 (WHATELY & CUNHA, 2007). A despeito dos registros de expansão urbana no sistema 

Cantareira a situação não atingiu as mesmas proporções de urbanização observada nos mananciais 

Billings e Guarapiranga. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

de 2000, a população residente na área da represa Billings é de 453 mil pessoas e na Guarapiranga 518 

mil. Desse total são moradores de favela 97 mil na Guarapiranga e 107 mil na Billings número que 

representa 17,6% do total da população de favelas em São Paulo (SANTORO, 2008).  

Este tipo de ocupação está diretamente associada ao lançamento de esgotos sanitários sem 

tratamento na bacia hidrográfica e traz como consequência o aumento: dos custos para tratamento da 

água, do número de casos de doenças de veiculação hídrica, do aporte de nutrientes e de contaminantes 

como metais-traço, xenobióticos, compostos orgânicos resistentes e traços de produtos farmacêuticos. 

No reservatório Paiva Castro há registros do aumento do aporte de nutrientes no período de 

1989 a 1998 (GIATTI, 2000; SILVA, 2002). Como resultado dos maiores teores de nutrientes, as 

florações de algas tornam-se mais frequentes (ESTEVES, 2011) e para controlá-las, são efetuadas 

aplicações de algicidas como sulfato de cobre e peróxido de hidrogênio. Devido a tal medida as 

concentrações de cobre nos sedimentos das represas Rio Grande (complexo Billings) e Guarapiranga 

apresentaram em alguns pontos valores acima dos valores de referência regionais ou dos valores 

estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente Canadense, indicando prováveis efeitos tóxicos sobre 

organismos (SILVÉRIO et al., 2005; MARIANI & POMPÊO, 2008; PADIAL, 2008). Na represa 

Paiva Castro embora as aplicações tenham ocorrido com menor periodicidade não há estudos que 

reportem as concentrações destes elementos nos sedimentos.  
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Embora a região ainda não apresente o mesmo quadro de degradação ambiental verificado nas 

bacias do Guarapiranga e do complexo Billings, mantido o processo atual de ocupação e usos do 

entorno (WHATELY E CUNHA, 2007), a tendência é que isto ocorra. É preciso que, entre outras 

medidas, a urbanização seja controlada e que haja investimentos na coleta e tratamento de esgoto já que 

apenas 5% do esgoto coletado é tratado na sub-bacia do Juquery (FUSP, 2008). É necessário que a 

sociedade civil e o poder público estejam engajados na proteção e recuperação deste ecossistema para 

que não sejam comprometidos o abastecimento público e a ‘qualidade ecológica’ deste importante 

manancial.  

 

2 A represa Paiva Castro- localização e aspectos físicos 

 

A represa Paiva Castro é a última do sistema de derivações Cantareira, a partir dela as águas são 

bombeadas pela Elevatória Santa Inês ao reservatório das Águas Claras, que garante reservas para uma 

autonomia do Sistema de aproximadamente 3 horas em caso de paralisação da estação elevatória, e em 

seguida à estação de tratamento de água do Guaraú e então ao abastecimento público (Fig 3). O 

reservatório Paiva Castro está localizado na sub-bacia do Juquery, a qual possui área de 33.771 ha e 

integra a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Diferentemente das outras bacias que compõem o Sistema 

Cantareira, a bacia do Paiva Castro, conta com urbanização bastante intensa, e é a única que está 

parcialmente inserida nos limites da Área de Proteção aos Mananciais (28.372 ha, ou 84% de sua área) 

(SABESP, 2012). Esta bacia compreende parcialmente os municípios de Caieiras, Franco da Rocha, 

Mairiporã e Nazaré Paulista (Fig 2) (ISA, 2012). 

A represa Paiva Castro é formada pelo barramento do Rio Juquery no município de Franco da 

Rocha. A montante recebe os efluentes da estação de tratamento de esgotos do município de Mairiporã.  

Está localizada numa altitude de 745 m, possui área de drenagem de 314 km2 e vazão média de 4,4 

m3/s-1 (SABESP, 2012).  
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Fig 3  Esquema gráfico do perfil dos reservatórios do Sistema Cantareira. (Fonte: SABESP, 2012). 

 

O clima na região é tropical de altitude, as temperaturas oscilam entre 18 °C e 22 °C (AB’SABER, 

1978) e a precipitação média é estimada em 1500 mm. Na figura 4 estão representadas a precipitação anual 

e as médias mensais da região de Mairiporã entre os anos de 1937 a 1996. Pelo exposto os meses de menor 

precipitação ocorrem em julho e agosto.  

 

 

Fig 4 Médias mensais (1) e precipitação anual (2) na região de Mairiporã entre os anos de 1937 a 1996.  
(Fonte: modificado de SIGRH, 2012). 
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De acordo com AB’Saber (1978), a região apresenta o primeiro setor de relevo mais acidentado 

e de maior amplitude topográfica existente ao norte de região de São Paulo (750 / 1100 m de altitude), 

formada por terrenos cristalinos decompostos do Planalto Atlântico Paulista, no domínio dos mares de 

morro. A figura 4 mostra a composição geológica distinta ao redor da represa Paiva Castro. 

 

 

 

Fig 5 Mapa geológico mostrando a composição de rochas da região onde se insere a represa Paiva 
Castro (Fonte: modificado de Projeto da bacia do Alto Tiête apud Pieris, 2001). 

 

 

Em relação à vegetação, a cobertura vegetal revela diferenças sensíveis de biomassa, as matas 

não muito densas são encontradas nas encostas dos morros de filitos e ilhas de cerrados pelos 

interflúvios dos morros baixos e colinas, somente quando o solo é composto pela decomposição de 

granitos é que as matas se adensam (AB’Saber, 1978).  
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CAPÍTULO 2 
 
  

GEOCRONOLOGIA E REGISTRO HISTÓRICO DA CONTAMINAÇÃO POR 

METAIS-TRAÇO EM RESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

(REPRESA PAIVA CASTRO – MAIRIPORÃ, SÃO PAULO) 

 
RESUMO 

Os metais-traço, por sua capacidade de acumular nos sedimentos são reconhecidos como bons 

traçadores das mudanças ambientais. A análise destes contaminantes nos sedimentos associada à 

geocronologia é capaz de identificar o histórico da acumulação de metais que ocorreu ao longo do 

tempo, em decorrência de atividades antrópicas. Estudo foi conduzido na represa Paiva Castro com o 

intuito de: 1) estabelecer valores referência  para os metais-traço Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al e Fe; 

2)  investigar a qualidade de sedimentos da represa Paiva Castro, através do histórico da acumulação 

destes metais, por meio da geocronologia por 210Pb e 3) analisar se as concentrações de metais seriam 

as principais variáveis que diferenciariam as regiões da parte alta, da área límnica e da saída de água 

para abastecimento público do reservatório.  Coletor gravitacional foi lançado duas vezes em três áreas 

do reservatório. O sedimento, em cada testemunho, foi fatiado em intervalo de 2 cm e armazenado em 

sacos plásticos hermeticamente fechados. Um testemunho foi destinado à determinação dos metais- Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al e Fe,  e datação utilizando a técnica do 210Pb  e o outro foi utilizado para a 

determinação de matéria orgânica e granulometria. Os valores de referência foram estabelecidos por 

meio de análises de correlação com o elemento conservativo Al. Os dados para os valores de referência 

divergiram daqueles estabelecidos para a crosta terrestre, porém foram semelhantes aos encontrados 

para a bacia do Alto Tietê, com exceção dos metais Cr e Pb. Tal diferença foi associada a variações 

litológicas e metodológicas. Em relação aos teores de metais-traço analisados, os maiores impactos na 

região ocorreram em período anterior ao período de operação da represa Paiva Castro, com exceção do 

Cu. Para o Cu, em sedimentos superficiais, os teores excederam até três vezes e meia o valor de 

referência. Este resultado é provável consequência da aplicação de sulfato de cobre para o controle de 

florações de algas. Dentre as áreas amostradas, a região de captação de águas para abastecimento, 

apresentou ao longo do tempo, as menores taxas de acumulação para metais-traço. Análise canônica 

discriminante indicou que as variáveis que diferenciaram significativamente os testemunhos 

amostrados estiveram relacionadas com os elementos Al, Fe, Mn e frações granulométricas. Este 

resultado indicou que as principais diferenças são decorrentes de variações litológicas e da dinâmica 
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característica de reservatórios que conferem maior tamanho na fração granulométrica nas áreas de 

maior energia. Embora a represa Paiva Castro seja considerada um ecossistema protegido há evidências 

da degradação de seus sedimentos, consequência provável do desenvolvimento urbano registrado na 

área.  

 

ABSTRACT 

  Trace metals, by their ability to accumulate in sediments are recognized as good tracers of 

environmental changes. Analysis of these contaminants in sediments associated with geochronology is 

able to identify the historical accumulation of metals that occurred over time as a result of 

anthropogenic activities. A study was conducted at Paiva Castro reservoir in order to to: 1) establish 

background values for the trace metals Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al and Fe, 2) investigate the quality 

of sediments from Paiva Castro reservoir via the history of the accumulation of these metals, through 

geochronology by 210Pb and 3) analyze if the metals concentrations are the main variables that 

differentiate regions of the headwater, límnical area and the the catchment area for public water supply. 

A gravity corer was released twice in three areas of the reservoir: in the limnical zone, in the headwater 

area and in the catchment area for public water supply. Each core was sliced every two cm and stored 

in a sealed plastic bag. One core was used for determination of metals- Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al 

and Fe and dating, using 210Pb technique. The other core was used for determination of organic matter 

and particle size. The background were established by correlation analysis with the conservative 

element Al. Data for background were different from those found in the earth's crust, but similar to 

those found for the Alto Tietê basin, except for Cr and Pb metals. Such differences were associated 

with lithological variations and methodological analisys. Regarding the levels of trace metals, the 

greatest impacts in the region occurred in periods prior to the period of reservoir operation, with the 

exception of Cu. For Cu, in surface sediments, the levels exceeded three times and a half the BV.  

These result is probable consequence of copper sulphate application for controlling algal blooms. 

Among the sampled areas, the catchment area for public water supply, had the lower rates of 

accumulation for trace-metals. Canonical discriminant analysis indicated that the variables that 

significantly differentiated the three sampled areas were related to the elements Al, Fe, Mn and  particle 

size. These data indicate that the main differences are due to lithological variations and to the dynamic 

operation of reservoirs that provide larger particle size fraction in the areas of greatest energy. 

Although still considered a protected ecosystem, evidence of degradation of Paiva Castro reservoir is 

already being reflected in the sediments as probable consequence of the urban development recorded in 

the area.  
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INTRODUÇÃO 

 
1.1 Metais-traço no ambiente aquático 

 
 
 Os metais estão geralmente associados a ideia de contaminação e toxicidade, entretanto, muitos 

destes elementos são necessários à vida apresentando inúmeras aplicações nas sociedades humanas. Os 

problemas relacionados aos metais estão em geral associados à interferência humana nos ciclos 

biogeoquímicos destes elementos, que promoveram o acúmulo em certas regiões, causando 

contaminação ambiental e expondo a biota a riscos.  

O grupo dos metais engloba cerca de 70 elementos da tabela periódica, destes, 59 podem ser 

considerados ‘metais-pesado’, que são aqueles com peso atômico maior que o do ferro. Esta definição 

exclui metais de interesse ambiental como o manganês e o cromo, que possuem peso atômico menor do 

que o do ferro (HUERTOS & BAENA, 2008). Por esta razão, neste trabalho será utilizado o termo 

metal-traço ou elemento-traço. 

Os metais-traço podem ser classificados como essenciais ou não essenciais à biota. Os metais 

essenciais (exs. Cu, Mn, Zn, Fe) são necessários nos processos metabólicos (HUERTOS & BAENA, 

2008), e quando em baixas concentrações podem limitar o desenvolvimento dos organismos. Os 

metais- traço não essenciais (exs. Cd, Pb) podem ser tolerados pelos organismos desde que estejam em 

pequenas concentrações. Entretanto, quando os teores de metais- traço ultrapassam certo limiar, que 

varia de organismo para organismo, podem então causar toxicidade (Fig 6).  

 

 

Fig 6 O efeito do aumento da disponibilidade de metais essenciais (a) e não essenciais (b) no 
desempenho do desenvolvimento dos organismos aquáticos (ex. crescimento, reprodução, 
sobrevivência) (Modificado de: LUOMA & RAINBOW, 2008) 
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Por apresentarem caráter potencialmente tóxico os metais-traço são o foco de inúmeros estudos, 

principalmente nas últimas duas décadas (ULUTURHAN et al., 2011). Os metais-traço de maior 

interesse ambiental são o cádmio, cobre, cromo chumbo, níquel, mercúrio, prata e zinco (FAGNANI et 

al., 2011; SHAFIE et al. 2013). Estes elementos são os frequentemente analisados em estudos nos 

ambientes aquáticos, pois, são considerados como os principais metais responsáveis pela toxicidade de 

sedimentos (CALLENDER, 2004). A ordem de toxicidade destes metais-traço na forma inorgânica é: 

Hg >Ag> Cu> Cd> Zn> Ni> Pb> Cr (LUOMA & RAINBOW, 2008), o que mostra que os metais não 

essenciais não são necessariamente mais tóxicos do que os metais essenciais. Algumas das principais 

aplicações de alguns dos metais de interesse ambiental estão descritas a seguir (Tab 1). 

 

Tab 1 Algumas das principais aplicações e alguns dos efeitos tóxicos dos principais metais-traço de 
interesse ambiental (AZEVEDO & CHASIN, 2003). 

 
Metal- traço Aplicação Efeito tóxico 

Cd Baterias de Ni e Cd; galvanoplastia, pigmentos, 
estabilizantes de plásticos como o PVC; ligas metálicas, 

componentes eletrônicos 

Lesões gastrointestinais e no sistema 
respiratório * 

Cr Fabricação de aço, cimento e tintas Carcinogênico, associado a casos de 
asma ***  

Cu Produção de algicidas, ligas, fios e condutores, 
galvanoplastia 

Hepatotóxico, ataca o sistema 
gastrointestinal 

Ni Produção de aço inoxidável, galvanoplastia do cromo, 
catalisador em reações de hidrogenação, presente em 

baterias alcalinas e em pigmentos inorgânicos 

Carcinogênico, dermatites de contato 
+, não é acumulado mesmo em 

quantidades significativas  
Pb Material protetor contra radiações ionizantes, produção 

de pigmentos de tintas, cerâmicas, vidros, revestimento 
de cabos e materiais automotivos, em baterias 

Efeitos neurotóxicos 

Zn Tintas, cerâmicas, ligas de latão e bronze, protetores 
solares, desodorantes, fertilizantes 

Pode ser bioacumulado e 
biomagnificado  

Mn Produção de ligas Efeitos neurotóxicos **** 
Al Produção de ligas, utensílios domésticos, meios de 

transporte (aviões, carros, trens), embalagens 
Danos no sistema nervoso central 

Fe Produção de ligas Ataca o sistema gastrointestinal, a 
função mitocondrial e hepática 

*  Nordberg (2009);     *** PER HULTMAN. (2007) ;   **** Hernández et al,( 2009) ;  + Ennouri et al.  (2010)  

 

Nos ecossistemas aquáticos os metais-traço são provenientes de fontes naturais, originadas do 

intemperismo das rochas ou por atividades vulcânicas e por fontes antrópicas como liberação no 

ambiente de resíduos industriais, agrícolas e da mineração que alcançam o meio aquático por deposição 

atmosférica, lavagem da bacia de drenagem e liberação direta no corpo hídrico (HUERTOS & 

BAENA, 2008). Em geral, quando liberados no corpo hídrico os metais-traço primeiramente são 

adsorvidos por partículas orgânicas ou inorgânicas e são então incorporados ao sedimento pelo 
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processo de sedimentação, resultando em níveis mais elevados neste compartimento (FÖRSTNER & 

WITTMANN, 1981; BING, 2011; SHAFIE et al. 2013). 

Assim embora muitas vezes o contaminante não seja detectado na água, isto não significa que 

ele não esteja presente. Portanto, para se investigar um ecossistema aquático quanto à presença de um 

contaminante, não basta que se análise as águas do corpo hídrico. O despejo de um poluente na coluna 

d’água normalmente se dilui rapidamente e em pouco tempo não é mais possível identificar a 

contaminação. Além disso, podem ocorrer despejos intermitentes o que também dificulta sua 

identificação numa análise de água (ESTEVES, 2011). Portanto, é fundamental que os sedimentos 

sejam analisados. 

 

1.2 Sedimentos aquáticos como um registro dos acontecimentos passados 

 

Uma vez depositados nos sedimentos os metais não podem ser destruídos e dependendo das 

condições ambientais e dos teores destes elementos podem ser liberados na coluna d’água causando 

possíveis efeitos tóxicos à biota. A propriedade dos metais de serem acumulados nos sedimentos e de 

não serem naturalmente degradáveis neste compartimento faz com que estes elementos sejam 

considerados bons marcadores de mudanças ambientais (ARNASON & FLETCHER, 2013).  

Em outras palavras, isto significa que em um sistema aquático, formam-se camadas no 

sedimento ao longo do tempo, contendo compostos que representam à quantidade destes elementos 

liberadas no corpo d’água em diferentes períodos (CALLENDER, 2004; SMOL, 2008). Os sedimentos 

funcionam, portanto, como um arquivo de mudanças ambientais ao longo do tempo (XUE et al., 2007). 

Em conjunto com a datação da coluna sedimentar, análises em perfil do sedimento são capazes de 

predizer as condições pretéritas do ecossistema, identificando o histórico da acumulação de metais que 

ocorreu ao longo do tempo, em decorrência de atividades antrópicas como mineração, crescimento 

populacional e desenvolvimento industrial (LOKESHWARI & CHANDRAPPA, 2007) fornecendo 

assim ferramentas para a melhor compreensão do presente. Esta análise do perfil sedimentar pode 

fornecer informações valiosas para gerenciadores, principalmente em áreas onde há carência de dados 

históricos, isto porque permite estabelecer o quão alterado está um ambiente em relação a uma 

condição prístina e assim associar essas mudanças a impactos antrópicos (Fig 7). Estes estudos podem 

suprir também deficiências da análise de dados acumulados em diferentes trabalhos numa dada região, 

como, por exemplo, mudanças nos pontos de amostragem, utilização de diferentes métodos analíticos 

com diferentes limites de detecção, além da ausência de valores em alguns períodos (BENNION & 

BATTARBEE, 2007).  
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Fig 7 Testemunho sedimentar mostrando mudanças antrópicas ao longo do tempo (Fonte: modificado 
de SMOL, 2008). 

 

Fazendo uma analogia entre as análises de metais-traço na superfície dos sedimentos e em perfil 

vertical é como se a primeira técnica representasse uma fotografia do momento presente, enquanto a 

análise em perfil representaria uma série de fotografias em sequência formando uma filmagem dos 

acontecimentos passados. É importante dizer que isto é verdadeiro apenas se a deposição cronólogica 

for preservada. 

Estudos que reconstruam as condições pretéritas dos ecossistemas aquáticos continentais a 

partir da análise de sedimentos fazem parte da paleolimnologia. Muito do conhecimento sobre as 

mudanças de longo prazo na contaminação sobre metais foram decifradas por estudos 

paleolimnológicos (SMOL, 2008). Atualmente, o uso da paleolimnologia como ferramenta auxiliar na 

gestão dos recursos hídricos vem sendo bastante difundido, principalmente pela comunidade europeia, 

após a implementação da DQA (Diretiva Quadro d’Água), o sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos europeu (RÄNASEN et al., 2006; KELLY, 2008). Através da paleolimnologia os estados 

membros da comunidade  comunidade euopeia são capazes de estabelecer condições onde os impactos 

antrópicos eram mínimos ou mesmo ausentes e permitindo tentar atingir tais condições na atualidade.  

 

1.3 Metais-traco nos sedimentos aquáticos: geocronologia, estabelecimento das condições de 

referência e determinação de fontes antrópicas 
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   Para que o histórico da contaminação de metais seja corretamente efetuado é necessário que a 

coluna sedimentar seja datada. As datações a partir do 210Pb são as mais aplicadas para estudos que 

abranjam um período de até 150 anos (COHEN, 2003; CALLENDER, 2004), para maiores detalhes 

sobre a teoria do método da datação por 210Pb vide quadro 1. Através da geocronologia do sedimento 

pode-se também estabelecer valores de referência, uma vez que é possível analisar períodos pré-

industriais e assim livres da deposição de contaminantes de origem antrópica (NASCIMENTO & 

MOZETO, 2008; SMOL, 2008; DUPLAY et al., 2012).   

 Além do uso de valores de períodos pré-impactados existem outras técnicas para se estabelecer 

estes valores, é possível, por exemplo, analisar os metais-traço em solos próximos a região do corpo 

hídrico, desde que estas áreas não tenham sofrido impacto antrópico significativo. Entretanto, é muito 

raro encontrar solos que não tenham apresentado algum tipo de intervenção humana que tenha levado a 

modificar a natureza original deste compartimento (HUERTOS & BAENA, 2008). Mesmo que a área 

esteja preservada é possível, por exemplo, que tenha ocorrido deposição atmosférica de contaminantes.  

 O estabelecimento dos valores de referência pode ser feito também a partir da análise de 

correlação entre o metal de interesse e um elemento conservativo, ou seja, um elemento que não 

apresente variações antrópicas significativas (COBELO-GARCIA & PREGO, 2003). Como elementos 

conservativos podem ser citados o Al, Fe, Sn, Ti, entre outros. O valor de referência é então calculado a 

partir do valor médio das amostras que apresentaram valores dentro do intervalo de confiança de 95% 

(COBELO-GARCIA & PREGO, 2003; OLIVEIRA, 2011). 

Há valores médios estabelecidos para a crosta terrestre que podem ser utilizados como 

referência quando um valor regional inexiste. Contudo, a prática deve ser evitada já que diferenças 

significativas podem ser encontradas devido a diferenças na composição geológica dos sedimentos. 

Determinar os valores de referência regionais para metais-traço é importante etapa em estudos que 

enfoquem estes contaminantes. É a partir do estabelecimento destes valores que é possível pré-dizer o 

quão um ambiente está contaminado (FUKUE, 2006). 

A aplicação do fator de enriquecimento tem sido amplamente utilizada para identificar se a 

origem do metal-traço no sedimento é antrópica ou geogênica e, para seu cálculo, é preciso que os 

valores de referência estejam estabelecidos. Em combinação com a geocronologia o fator de 

enriquecimento pode identificar o processo de enriquecimento e dar subsídios para que se identifiquem 

as possíveis fontes de metais-traço (BING et al, 2011). 
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Quadro 1 Teoria do método de datação com 210Pb  

 
Existe uma variedade de técnicas para se determinar idades absolutas de sedimentos, incluindo 

métodos de datação radiométricos e métodos químicos (COHEN, 2003). Cada técnica é adotada 
dependendo dos objetivos a serem atingidos, da precisão requerida, da litologia e do custo disponível 
para as análises. Técnicas radiométricas, baseadas no decaimento de isótopos radiativos são  formas 
amplamente utilizadas. Para sedimentos recentes, as datações com 210 Pb são as mais utilizadas pois 
englobam em média um período de cerca de 150 anos. O que torna este método importante na 
geocronologia de sedimentos recentes é o fato do 210Pb: 1) possuir uma meia vida de 22,3 anos; 2) ser 
produzido na atmosfera e na terra; 3) ser encontrado em todos os sedimentos e  4) muitos ambientes 
sedimentares funcionam como um sistema fechado para  o 210Pb (NOLLER, 2000). 

 A geocronologia a partir do 210Pb é baseada no princípio do decaimento radioativo.  O 210Pb é 
produzido na série de decaimento do 238U, que inclui os elementos filhos do 226Ra, 222Rn, 210Bi e o isótopo 
estável 206Pb. A origem atmosférica do 210Pb envolve o gás radiativo radônio (222Rn), que possui uma 
meia vida de 3,8 dias. O  222Rn  é produzido na terra e escapa para a atmosfera onde sofre decaimento e 
dá origem a quatro filhos, cada um com meia vida  de milissegundos a 27 minutos, para 210Pb. O 210Pb 
deposita-se então no solo/sedimento  por deposição seca ou úmida (NOLLER, 2000). O chumbo com 
origem atmosférica é descrito então como 210Pb não suportado. A origem terrestre do chumbo envolve o 
decaimento in situ do gás 222Rn que é produzido dentro do intervalo do sedimento a ser estudado. O 210Pb 
é produzido através do decaimento  do 226Ra e seu filho 222Rn surgindo dos sedimentos e rochas. O 210Pb 
que possui esta origem é referido como 210Pb suportado (FIGUEIRA et al, 2007).  

O 210Pb  presente na coluna sedimentar diminui com  a profundidade devido ao seu decaimento 
radiativo para 210Bi. A variação dessa diminuição fornece informações para o cálculo da taxa de 
sedimentação, uma vez que as camadas de sedimento são formadas com regularidade cronológica que 
permitem sua datação (FIGUEIRA et al, 2007).  

Existem diversos modelos que podem ser utilizados na datação cronológica de um testemunho. 
Dois modelos tradicionalmente empregados são o CRS (Constant rate of Supply- taxa constante de 
suprimento) e o CIC (Constant Initial Concentration -concentração inicial constante). O modelo CIC é 
de fácil aplicação e não necessita da informação referente ao inventário total de 210Pb não-suportado e da 
porosidade do sedimento, informações necessárias para a aplicação do modelo CRS (SHUKLA & 
JOSHI, 1989). Além disso, o modelo CIC pode ser aplicado por secções de testemunhos, calculando um 
valor médio de taxa de sedimentação para cada um dos intervalos separados, o que simplifica os cálculos 
envolvidos em relação ao CRS.  

 

1.4 Metais-traço nos sedimentos: distribuição espacial 

 

Além de identificar as origens da contaminação por metais-traço, é importante também que 

sejam estabelecidas quais as áreas de maior e menor impacto para estes contaminantes. Estas 

informações são importantes para a melhor compreensão da dinâmica e funcionamento do ecossistema 

além de auxiliar na definição de programas de monitoramento e gerenciamento de recursos hídricos, 

pois um dado grau de contaminação pode levar a diferentes maneiras de se operar e tratar o sistema, 

além de definir áreas prioritárias para implementar ações de controle. Num ecossistema aquático, em 

geral, o que normalmente se observa, são altas concentrações de metais, nas regiões onde há a emissão 
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destes contaminantes, áreas conhecidas como ‘hot spots’, com a tendência de diminuição da pluma de 

contaminação conforme há o afastamento da zona de despejo (LUOMA & RAIBOW, 2008). Contudo, 

rios, estuários, ecossistemas marinhos, lagos e reservatórios possuem dinâmicas distintas que podem 

conferir maneiras divergentes na distribuição de contaminantes no ecossistema. 

Em reservatórios, por exemplo, altas concentrações de metais podem ser encontradas na área da 

barragem onde os fluxos de água são menores e onde há predominância dos processos de sedimentação 

e de partículas de pequeno tamanho que apresentam mais sítios de adsorção para os metais 

(FÖRSTNER & WITTMANN, 1981; RODRIGUEZ, et al., 2006; LUOMA & RAINBOW, 2008). Os 

casos de intoxicação humana por estes elementos são menos frequentes do que os casos de 

contaminação ambiental. Muito se avançou na área, entretanto ainda existem questões não respondidas 

a respeito destes contaminantes. Problemas já solucionados em algumas regiões estão reaparecendo 

onde a economia cresce rapidamente, assim ainda é essencial que a área seja explorada, tanto do ponto 

de vista científico quanto do ponto de vista da gestão.  

 

 
OBJETIVOS e HIPÓTESES 

 
Este trabalho apresentou como objetivos: 

 

• Estabelecer as concentrações de referência para os elementos Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, 

Mn, Al e Fe para o reservatório Paiva Castro;  

• Investigar a qualidade de seus sedimentos através do histórico da acumulação destes 

metais, baseando-se no fator de enriquecimento; 

• Analisar se as concentrações destes metais-traço seriam as principais variáveis que 

diferenciariam as regiões da área límnica, da parte alta e da saída de água para a 

elevatória Santa Inês na represa Paiva Castro. 

  

Este trabalho testará as hipóteses de que os valores de referência regionais para metais-traço 

podem apresentar resultados divergentes dos valores de referência globais. De que há diferenças nos 

teores de metais ao longo do tempo nas diferentes áreas do reservatório e que ocorreu aumento nos 

níveis da concentração destes contaminantes ao longo do tempo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Procedimento em campo 

 

Foram amostrados três testemunhos, em três diferentes áreas do reservatório Paiva Castro. A 

escolha dos pontos de amostragem foi baseada em trabalho desenvolvido por MACEDO (2011), o qual 

sugere ao menos três regiões no reservatório Paiva Castro: a) área da barragem, com saída de cerca de 

1m3/s-1 de água (ponto 1- P1 coordenada 0329356 / 7418854) e teoricamente a área de maior 

sedimentação b) região de saída de água para a elevatória Santa Inês (ponto 2- P2 coordenada 0329914 

/ 7417199) e c) parte alta, nas proximidades da cidade de Mairiporã e na saída dos efluentes da estação 

de tratamento de esgoto (ponto 3- P3 coordenada 0334152 / 7419278) (Fig 8). Os pontos foram 

georeferenciados com sistema de coordenadas UTM, Datum Sad69 e meridiano central 45º00, por GPS 

modelo Garmin 72.  A coleta foi efetuada em 04 de março de 2010. 

 

 

Fig 8 Reservatório Paiva Castro e pontos de amostragem (a). Localização no estado de São Paulo (b). 

Coleta efetuada em 04 de março de 2010. 

 

Em cada ponto foi lançado duas vezes um coletor cilíndrico do tipo Ambühl e Bührer 

(AMBÜHL e BÜHRER, 1975). Em cada testemunho, o sedimento foi fatiado com espátula plástica a 

cada 2 cm e armazenado em sacos plásticos hermeticamente fechados os quais foram mantidos em 

bolsas térmicas até o processamento das amostras em laboratório. O testemunho um (P1), a partir da 

profundidade de 26 cm, foi fatiado a cada 1 cm. Um dos testemunhos foi destinado à datação a partir 

do método 210Pb e a respectiva determinação da concentração de metais. O outro testemunho foi 
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destinado à determinação de matéria orgânica (Morg) e granulometria. No sentido topo-base, cada fatia 

do testemunho foi numerada em ordem crescente (Fig 9). 

No testemunho um, devido à insuficiência de sedimento para determinação da datação 

geocronológica e análise de metais, as duas primeiras camadas deste testemunho foram integradas (Tab 

2). Para a granulometria, também devido à insuficiência de sedimento para processamento da análise, 

nos três testemunhos coletados, ocorreu junção de camadas. 

 

 

 

1) 

 

 

2) 

Fig 9 Fatiamento e armazenamento do sedimento coletado em testemunhos amostrados ao longo da 

represa Paiva Castro. 1) Fatiamento com espátula plástica e armazenamento em saco hermeticamente 

fechado; 2) esquema mostrando a numeração das fatias em ordem crescente no sentido topo-base do 

testemunho. 

 

Tab 2 Comprimento da coluna sedimentar em cada um dos testemunhos amostrados no reservatório 

Paiva Castro. A: amostragem destinada à geocronologia e determinação de metais, B: amostragem 

destinada a granulometria e Morg. 

 Testemunho  Tamanho (cm) 
P1 A 32* 
 B 32 
P2 A 32 
 B 32 
P3 A 38 
 B 38 

                                 *Junção das duas primeiras camadas 
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3.2 Procedimento em laboratório 

 
3.2.1 Granulometria e Matéria Orgânica 

 
Para análise da textura do sedimento foi utilizado Sistema de Atterberg (Tab 3) e o método dos 

béqueres, proposto por Piper (1947) e modificado por Meguro (2000). A técnica baseia-se na separação 

das partículas menores que 0,2 mm por tempo de sedimentação segundo a lei de Stokes.  

 

Tab 3 Textura de sedimento de acordo com Sistema Atterberg. 

Sistema Atterberg Diâmetro das partículas (mm) 
Areia grossa 2,0-0,2 

Areia fina 0,2-0,02 
Silte 0,02-0,0002 

Argila <0,002 
 
 
O teor de matéria orgânica (Morg) foi determinado por método de ignição, o qual pressupõe 

queima da matéria orgânica em mufla a 500 °C (Meguro, 2000).  O teor de umidade foi determinado 

por diferença de peso de cerca de 20 g de sedimento úmido após secagem em estufa a 80 °C. Este 

procedimento é importante para que possam ser calculadas as concentrações de metais em peso seco.  

 
3.2.3 Geocronologia e taxas de sedimentação 

 
Em laboratório as amostras para geocronologia e determinação dos metais Zn, Cd, Cr, Cu, Pb, 

Ni, Mn, Al e Fe foram secas em estufa a 45 °C. Posteriormente as amostras foram maceradas com 

auxílio de almofariz e pistilo, em seguida cerca de 20 g de sedimento de cada amostra foram 

armazenados em placas de Petri de polietileno esterilizadas.  

As amostras foram então encaminhadas ao laboratório de espectrometria gama do Instituto 

Oceanográfico da USP, e analisadas por 50.000 segundos em espectrometria de acordo com 

recomendações de FIGUEIRA (2000). As amostras permaneceram por pelo menos 20 dias em repouso 

para que o 210Pb entrasse em equilíbrio radioativo com o 222Rn . A contagem das emissões gama 

decorrentes do decaimento radiativo foram feitas em espectrômetro gama, com alta eficiência de 

contagem e baixa radiação de fundo, modelo GMX 50 da EGG&ORTEC, com resolução média de 1,9 

Kev para o 60Co. Os espectros foram analisados pelo software MAESTRO II. Foi adotado o modelo 

CIC (Constant Initial Concentration- Concentração Inicial Constante) para o cálculo da datação 

(ROBBINS & EDGINGTON, 1975). 
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3.2.4 Lixiviação e determinação de metais  

O mesmo sedimento seco empregado na datação geocronológica, posteriormente à leitura, foi 

removido dos recipientes de armazenamento e preparado conforme o método 3050 B da US EPA da 

série SW- 846 (US EPA, 1996). O método implica no aquecimento a 90 °C,  de cerca de 1 g de 

sedimento seco com adições de ácido nítrico, peróxido de nitrogênio e ácido clorídrico por cerca de 

4:30 horas. Foram utilizados reagentes de grau analítico Merck e Sigma. Ao final da lixiviação, as 

amostras foram filtradas em papel filtro quantitativo Whatman® n° 40 125 mm e o volume aferido, com 

água ultra-pura, a 100ml. As amostras foram então armazenadas a 4°C até leitura dos metais: zinco, 

cobre, cromo, níquel, cádmio, chumbo e manganês em Espectrometria de Absorção Atômica EAA 

(Thermo Scientific Série S) e leitura de alumínio e ferro em Espectrometria de Emissão Atômica por 

Plasma Acoplado Indutivamente- ICP AES (do inglês: Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission 

Spectrometry). 

Toda a vidraria e material utilizado para armazenamento e processamento das amostras para 

análise de metais foi mantido por pelo menos 24 horas em solução de ácido nítrico 10% e enxaguado 

com água ultra-pura. 

 

3.2.5 Limite de detecção  

O limite de detecção foi calculado com base na fórmula: 
 
LD= (SD x 3 /a), 
 

onde LD é o limite de detecção, SD é o desvio padrão obtido pela leitura de dez brancos e ‘a’ é o 

coeficiente de correlação linear obtido na curva de calibração de cada metal analisado, de acordo com 

recomendações de ANÔNIMO (1978) (Tab 4). 

 

Tab 4 Valores dos limites de detecção para os metais analisados na presente pesquisa. 

Metal LD (mg/Kg-1) 
Cd 0,5 
Cr 0,65  
Cu  1,8  
Mn 1,1  
Ni 1,0  
Pb 2,0 
Zn 1,0 
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3.3 Análise de dados 

 

3.3.1.  Normalização dos dados e determinação dos valores de referência 

 

Normalização é um procedimento comum utilizado para detectar e quantificar concentrações 

irregulares de metais em sedimentos e permitir a comparabilidade dos dados. A normalização pode ser 

feita utilizando uma determinada fração granulométrica, por meio de concentrações de carbono e 

através do uso de um elemento conservativo (LUOMA & RAINBOW, 2008).  A normalização 

geoquímica é a mais recomendada do que a granulométrica (DIN, 1992), pois a variabilidade natural 

dos metais-traço depende não apenas da fração granulométrica, mas da mineralogia da região além de 

processos físicos e químicos (ALOUPI & ANGELIDIS, 2001). Os dados desta pesquisa foram 

normalizados com base nas concentrações de alumínio. Entre os elementos conservativos utilizados 

para normalização de dados o uso do Al é bastante difundido (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981; 

LUOMA & RAINBOW, 2008), pois os aluminosilicatos fazem parte da composição das frações 

sedimentares mais finas: silte e argila, nas quais os metais traço se complexam facilmente (DEVASA 

REY, 2011). Além disso as concentrações de Al não são geralmente influenciadas por fontes 

antropogênicas.  

Os valores de referência, em estudos ambientais são normalmente designados como os valores 

encontrados em épocas pré-industriais (TUEROS et al., 2008).  Existem diversas maneiras para se 

calcular valores de referência para metais-traço (para exemplos ver NASCIMENTO & MOZETO, 

2008; DEPAULA & MOZETO, 2001). Neste estudo o valor de referência foi efetuado a partir da 

análise de correlação entre os metais-traço e o elemento conservativo Al. O valor de referência foi 

então calculado a partir do valor médio das amostras que apresentaram valores dentro do intervalo de 

confiança de 95% (COBELO-GARCIA & PREGO, 2003; OLIVEIRA, 2011). 

 

3.3.2 Fator de enriquecimento (FE)  
 
 

Em combinação com a geocronologia, o fator de enriquecimento pode identificar se existe 

processo de enriquecimento de metais e sugerir se a fonte para estes elementos é antrópica ou natural 

(DEVASA-REY et al., 2011). Ele é normalmente usado em avaliações ecotoxicológicas e geoquímicas 

(HÉRNANDEZ et al., 2009) e tem também o intuito de simplificar as interpretações da normalização. 

Neste trabalho o fator de enriquecimento foi calculado de acordo com a equação: 
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Onde FE é o fator de enriquecimento, (Me/El) é a razão entro o metal analisado e a concentração do 

elemento conservativo na amostra e (Mer/Elr) o valor de referência regional do metal analisado e do 

elemento conservativo. Normalmente são utilizados como elementos conservativos metais como: Al e 

Fe. O ferro é indicado apenas se os processos de oxiredução forem relativamente constantes entre os 

locais de amostragens, pois as entradas de Fe no ecossistema são afetadas por mudanças no potencial 

redox (LUOMA & RAINBOW, 2008). O fator de enriquecimento varia entre valores inferiores a dois, 

os quais indicam fonte geogênica para o elemento analisado, a valores superiores a 40, indicando alta 

contaminação antrópica (LOSKA, 2003) (Tab 5). 

  
Tab 5 Fator de enriquecimento (LOSKA, 2003). 

 

FE Informação 
<2 Depleção a enriquecimento mínimo 
2-5 Enriquecimento moderado 

5-20 Enriquecimento significativo 
20-40 Enriquecimento alto 
> 40 Enriquecimento muito alto 

 

 

Análise estatísticas 
   

Os dados foram analisados por técnicas da estatística descritiva e por técnicas estatísticas 

multivariadas. Os dados normalizados pelo elemento conservativo Al e as demais variáveis analisadas, 

foram padronizados pelo método de Ranging para efetuar as análises estatísticas multivariadas. Foi 

utilizada ACP (Análise de Componentes Principais) com base numa matriz de correlações 

(LEGENDRE & LEGENDRE, 1998). A ACP busca resumir o conjunto de variáveis ambientais, 

produzindo menos eixos ortogonais, os quais expressam parte da variabilidade contida nas variáveis 

originais. Quanto mais forte for a estrutura de correlação entre essas variáveis, maior será o poder de 

síntese das novas variáveis (eixos de ordenação ou componentes principais). Essas novas variáveis 

podem ser consideradas índices e são então utilizadas para ordenar por meio gráfico as unidades 
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amostrais. O padrão de similaridade, entre as unidades amostrais, pode então ser avaliado por um 

número menor de variáveis (BINI, 2004).  

Para analisar diferenças entre a fase anterior à operação e a fase de operação do reservatório e 

diferenças entre os três testemunhos analisados, foi utilizada análise multivariada canônica 

discriminante. A análise discriminante permite identificar diferenças entre grupos e/ou tratamentos, o 

que permite a compreensão das relações entre todos os atributos analisados e os grupos e/ou 

tratamentos (BARETTA, 2005). Foi adotado como limite de tolerância na análise o valor de 0,01.  As 

análises de dados foram feitas por meio dos programas computacionais PAST e STATISTICA 7.0. 

 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Normalização dos dados e cálculo dos valores de referência para o reservatório Paiva Castro 

 
Na Fig 10 estão representados os gráficos de correlação entre metais-traço e os teores de Al. As 

análises de correlação em conjunto com seus respectivos intervalos de confiança de 95% permitem 

determinar os valores de referência para estes contaminantes. Na represa Paiva Castro, os valores de 

referência (VRPC) foram obtidos pelo cálculo da média dos valores que estiveram dentro do intervalo 

de confiança de 95% das análises de correlação (Tab 6). Para os metais Cu, Mn e Ni, uma vez que não 

foi encontrado r significativo na análise de regressão, foi considerado como valor de referência o valor 

médio obtido na camada mais profunda do testemunho, supondo assim que este seja um período de 

impactos antrópicos mínimos. Os valores de referência obtidos na presente pesquisa se assemelham 

com os valores obtidos por Nascimento e Mozeto (2008) na bacia do Alto Tietê (VRAT), exceto pelos 

valores encontrados para Pb e Cr, que foram aproximadamente duas vezes menores na represa Paiva 

Castro (Tab 6).  Não foi possível determinar o valor de referência para Cd, já que os teores deste 

elemento estiveram abaixo do limite de detecção do método.  
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Fig 10 Correlação linear entre metais e os respectivos teores de alumínio nos sedimentos da represa 

Paiva Castro. As linhas vermelhas tracejadas representam o limite do intervalo de confiança de 95%.  

Amostragem efetuada em março de 2010, (n=53). 
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Tab 6 Média e desvio padrão (SD) de metais que estiveram dentro do intervalo de confiança de 95% 

obtidos por meio de análise de regressão e consequente valor de referência para o reservatório Paiva-

Castro- VRPC e valores de referência regionais estabelecidos para a bacia do Alto-Tietê – VRAT 

(NASCIMENTO & MOZETO, 2008). Para Cu, Ni e Mn os valores de referência VRPC foram 

calculados com base na média dos valores da base dos testemunhos. Valores expressos em mg/kg-1. 

 

Metal-traço Média e SD VRPC VRAT 
Cr  24,11 ± 3,04 24 40 
Cu 23,70 ±17,76  24 25 
Ni 32,63 ±6,88  33 25 
Pb 27,09 ± 15,53 27  61 
Zn 70,35 ± 15,67 70 82 
Mn 212,72 ±110,23  213  - 
Al 49241,29 ± 7285,42 49241 - 
Fe 43043,95 ± 8063,23 43044 - 

 
 

4.2 Geocronologia, taxas de sedimentação e registro histórico da concentração de metais-traço  

 
4.2.1 Geocronologia e taxas de sedimentação 

A diminuição nos teores de 210Pb com a profundidade da coluna sedimentar fornece 

informações tanto sobre as taxas de sedimentação quanto para o cálculo da datação. Na Fig 11 podem 

ser observados os perfis para a datação do sedimento com 210Pb. Os perfis abrangeram todo o período 

de operação do reservatório Paiva Castro, a partir de 1973. Na Fig 11, para o testemunho da área da 

barragem (P1), observa-se uma quebra na continuidade da linha de tendência  a partir do ano de 1994,  

e no testemunho da parte alta da represa a partir do ano de 1988 (Fig 11- P3). Uma vez que a taxa de 

sedimentação e a datação são dois fatores correlacionados, essas linhas de tendência diferenciadas 

também refletem alterações na taxa de sedimentação (Tab 7). As maiores taxas de sedimentação nos 

testemunhos um e três conferem com o período de maior expansão urbana na região, a partir das 

décadas de 80 e 90 respectivamente. No testemunho três a mudança na taxa de sedimentação confere 

também com o período em que foi finalizada a última etapa de construção do Sistema Cantareira, 

quando foram incorporadas as represas Jaguari e Jacareí e a produção do sistema passou de 11 m3/s-1 

para 33 m3/s-1, o que pode ter representado também alterações na deposição de sedimentos.   

Na Fig 11 (P2), área de adução das águas para abastecimento, não há quebra na continuidade da 

linha de tendência e os menores valores para taxa de sedimentação foram aí encontrados. Este resultado 

pode ser decorrente da adução das águas para abastecimento que ocorrem na região.  
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Fig 11 Profundidade e ano a que se refere, resultado obtido por datação com 210 Pb com uso do modelo 

CIC, em três testemunhos amostrados na represa Paiva Castro no ano de 2010. 

  
Tab 7 Taxas de sedimentação em três testemunhos coletados ao longo da represa Paiva Castro. 
 

Testemunho Camada Taxa de sedimentação (cm/ano) 
CIC 

  Média Erro 
P1 0-16 0,91 0,19 

 16-32 0,26 0,05 
P2 0-30 0,55 0,09 
P3 0-14 0,63 0,11 

 14-40 0,28 0,05 

 

4.2.2 Análise Granulométrica e Matéria Orgânica 

Nos três testemunhos analisados foi observado predomínio das frações argila e silte ao longo do 

tempo (Fig 12). No testemunho um, as maiores participações das frações de areia foram registradas a 

partir dos 26 cm de profundidade até a base do testemunho, período equivalente à fase de rio do 

reservatório. Para as frações granulométricas silte e argila, o coeficiente de variação não evidenciou 

mudanças significativas ao longo do período analisado na maioria dos pontos amostrados. De acordo 

com Van Griethusen et al. (2006)  valores de CV inferiores a 20%, como observado,  indicam 

variações pequenas ou mesmo ausência de variação.  

As concentrações de matéria orgânica foram consideradas baixas, não ultrapassando 10% em 

nenhum dos testemunhos amostrados. A amplitude de variação foi de 2,04% e 4,54% no testemunho 

um, 2,05% e 6,67% no testemunho dois e 2,15% a 9,65% no testemunho três (Tab 8). Não foi 

observada alterações significativas ao longo do tempo para esta variável, o que foi corroborado pelo 

baixo CV (Tab 8). 
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Fig 12 Perfil da granulação de sedimento, em porcentagem, em  testemunhos coletados ao longo da 
represa Paiva Castro. P1) Testemunho localizado na área da barragem ; P2) Testemunho localizado na 
área de capatção de águas para abastecimento e P3) Testemunho localizado na parte alta da represa.  
Coleta efetuada em março de 2010. 
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Tab 8 Estatística descritiva com amplitude de variação, valores médios, erro, desvio padrão (SD), 

coeficiente de variação (CV) e profundidade a que se refere (Z), obtidos nos sedimentos de três 

testemunhos coletados ao longo do reservatório Paiva Castro para: matéria orgânica (Morg), areia 

grossa (AG), areia fina (AF), silte (Sil) e argila (Arg). 

 

  Min Z cm Max Z cm Média e SD CV 
Morg 2,04 27-28 4,54 22-24 3,69 ± 0,70 18,89 

AG 0,01 22-24 0,72 27-28 0,18 ± 0,22 120,32 

AF 0,11 16-18 20,69 26-27 4,90  ± 5,47 111,58 

Sil 36,38 22-24 67,43 30-31 52,44 ±7,78 14,84 

 
 
 

P1 

Arg 20,76 4-8 49,52 18-20 31,44  ± 9,67 30,76 

Morg 2,15 4-6 6,67 6-8 8,34 ± 1,16 13,86 

AG 0,02 12-16 5,14 28-32 0,11 ±1,78 1547,27 

AF 8,63 20-24 18,68 16-20 11,03 ±3,40 30,78 

Sil 50,51 16-20 62,06 20-24 57,37 ±4,28 7,46 

 
 
 
 

P2 

Arg 26,81 8-12 34,73 24-28 29,69 ±2,57 8,66 

Morg 2,15 4-6 9,64 32-34 3,37 ± 1,93 57,19 

AG 0,04 18-26 1,11 6-10 0,22 ± 0,32 148,47 

AF 0,29 22-26 2,85 6-10 1,55 ±0,93 59,61 

Sil 48,77 30-34 62,27 0-6 53,33 ±5,35 10,03 

 
 
 

P3 

Arg 23,77 26-30 32,02 22-26 27,49  ±2,58 9,38 

 

 

4.2.3 Teores de metais-traço  

 

Para Ni, nas camadas mais profundas do testemunho um (29 a 32 cm), foram encontrados 

valores (36,87; 38,47 e 40,41 mg/kg-1) que excederam os valores de referência VRAT e VRPC, 

contudo, observou-se tendência de diminuição ao longo do tempo para os teores deste metal e também 

para os metais Cr e Zn (Fig 13).  Para os metais Zn, Pb e Mn os maiores valores foram registrados na 

camada 11, referente à profundidade de 20-22 cm (Fig 13; Tab 9), este resultado pode ser em parte 

devido às obras de construção da represa que foram iniciadas em 1963. As concentrações de Cr 

estiveram abaixo de VRAT, porém acima de VRPC (Fig 13), isto porque o VRPC é cerca de duas 

vezes menor do que o VRAT. Os teores de cobre apresentaram incremento a partir da década de 2000, 

com valores excedendo os limites de referência para a bacia do Alto Tietê e para o próprio reservatório 

Paiva Castro (Fig 13).  



 

 51 

 

 

Fig 13 Concentração de Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al e Fe nos sedimentos de testemunho coletado na área límnica do reservatório Paiva 

Castro. Valores de referência estabelecidos para a bacia do alto Tietê (VRAT) e para o reservatório Paiva Castro (VRPC).
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Na área de captação das águas para a Elevatória Santa Inês os teores de Cr oscilaram dentro dos 

valores de referência estimados para a represa Paiva Castro (Fig 14).  Para Ni, contudo, na camada 

superficial de sedimento, foi registrado teor de 39,31 mg/kg-1 (Fig 14;Tab 9), resultado acima do valor 

de referência estabelecido neste trabalho, 25 mg/kg-1. As concentrações de Zn estiveram abaixo do 

VRAT e VRPC. As concentrações de Pb apresentaram os maiores valores em períodos anteriores ao 

início de operação do reservatório, nas camadas de 22 a 28 cm de profundidade, tais valores foram 

cerca de duas e três vezes maiores do que o VRPC (54,12; 97,54 e 50,41 mg/kg-1, no sentido topo base 

do testemunho). Os teores de Cu apresentaram tendência de diminuição ao longo do tempo (Fig 14), e 

as variações para este metal foram consideradas pequenas, segundo CV (Tab 109). 

No testemunho da parte alta do reservatório, as concentrações de Cr apresentaram valores 

inferiores ao VRAT e VRPC, com tendência de aumento no sentido base-topo do testemunho (Fig 15). 

Ao contrário, para Ni os teores estiveram, durante todo o período analisado, acima dos valores de 

referência utilizados neste trabalho. Os teores de Pb e Zn estiveram abaixo do VRPC, e apresentaram 

também tendência de diminuição ao longo do tempo. Observou-se maiores teores de Mn nas camadas 

mais recentes do testemunho.  Os teores de cobre tenderam a aumentar ao longo do tempo com os 

maiores valores registrados no período de 1991 a 1997, a partir de então foi observada tendência de 

diminuição. 

Em síntese, analisando as figuras 13, 14 e 15 observou-se que nos testemunhos da área da 

barragem (P1) e da área de captação das águas de abastecimento (P2), as concentrações de metais 

tenderam a apresentar maiores teores em período anterior ao início de operação da represa, tendendo à 

diminuição no sentido topo-base do testemunho. Os teores de Cu tenderam a apresentar os maiores 

valores nas camadas mais recentes dos testemunhos P1 e P3, não sendo observado o mesmo padrão no 

testemunho P2, devido provavelmente às menores taxas de sedimentação registrada na área.   
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Fig 14  Concentração de Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al e Fe nos sedimentos de testemunho coletado na área de captação de águas para 

abastecimento da represa Paiva Castro. Valores de referência estabelecidos para a bacia do alto Tietê (VRAT) e para o reservatório Paiva 

Castro (VRPC). 
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Fig 15 Concentração de Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al e Fe nos sedimentos de testemunho coletado na parte alta do reservatório Paiva Castro. Valores de 

refrência estabelecidos para a bacia do alto Tietê (VRAT) e para o reservatório Paiva Castro (VRPC).  
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Tab 9 Estatística descritiva, com amplitude de variação, média, erro, desvio padrão (SD), coeficiente de variação 

(CV) e profundidade a que se refere (Z), obtidos nos sedimentos de três testemunhos coletados ao longo da 

represa Paiva Castro para Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn (mg/kg-1) Fe e Al (g/kg-1). 

  Min Z cm Max Z cm Média e SD CV 
Cr 25,58 0-4 35,81 26-27 31,29 ± 2,75 8,80 
Cu 4,35 20-22 97,04 0-4 35,07 ± 34,20 97,52 
Ni 15,61 10-12 40,41 31-32 28,00 ± 7,63 27,25 
Pb 23,81 0-4 142,56 22-24 70,44 ± 28,69  40,74 
Zn 85,54 12-14 146,46 22-24 62,49  ± 2,58 4,13 
Mn 122,64 28-29 1091,87 22-24 389,37 ± 239,31 61,46 
Fe 40,51 31-32 75,45 20-22 60,13 ± 9,65 16,05 

 
 
 

P1 
(n=18) 

Al 39,86 31-32 63,98 26-27 55, 29 ± 6,55 11,85 
Cr 17,50 4-6 28,94 16-18 24,23 ± 3,37 13,91 
Cu 24,57 2-4 41,40 20-22 32,67 ± 5,07 15,51 
Ni 9,85 6-8 39,31 0-2 25,09 ± 6,84 27,26 
Pb 9,13 2-4 97,54 24-26 47,54 ± 29,44 74,61 
Zn 29,78 2-4 84,15 22-24 45,39 ±18,16 40,01 
Mn 33,16 2-4 307,05 24-26 153,15 ± 66,65 3,2 
Fe 31,12 30-32 66,60 28-30 50,74 ± 10,22 20,14 

 
 
 

P2 
(n=16) 

Al 20,51 30-32 65,68 28-30 45,56 ± 10,88 23,88 
Cr 18,45 24-26 23,29 8-10 20,83 ± 1,86 8,92 
Cu 11,14 36-38 109,98 8-10 36,77 ± 29,60 80,50 
Ni 24,82 24-26 35,15 4-6 29,65 ± 2,85 9,61 
Pb 11,06 10-12 27,62 32-34 21,06 ± 4,47 21,25 
Zn 58,50 30-32 66,53 32-34 108,67 ± 1,14 15,77 
Mn 294,94 28-30 1139,74 4-6 576,07 ± 262,40 45,55 
Fe 42,23 0-2 57,29 6-8 48,05 ± 3,88 8,01 

 
 
 

P3 
(n=19) 

Al 37,00 36-38 44,18 6-8 39,90 ± 2,04 5,11 

 

 

4.2.4 Fator de enriquecimento (FE)  

 

O fator de enriquecimento calculado com base no VRAT e VRPC classificou os sedimentos da 

represa Paiva Castro, ao longo do tempo e espaço por apresentarem depleção a enriquecimento mínimo 

para a maioria dos metais analisados (Fig 16). As exceções ocorreram para Mn na área da barragem, na 

camada referente à profundidade de 22-24 cm, que foi categorizada como moderadamente enriquecida 

e nas camadas mais recentes do testemunho da parte alta da represa (Fig 16). O fator de enriquecimento 

para Pb, calculado com base no VRPC indicou enriquecimento moderado, nos testemunhos P1 e P2, 

em períodos anteriores à operação do reservatório Paiva Castro (Fig 16).  Em P2 foi observado 

enriquecimento moderado na base do testemunho para os metais Ni e Cu, tanto com uso de VRAT 

quanto com o uso de VRPC (Fig 16). O fator de enriquecimento para Cu categorizou as camadas mais 

recentes dos testemunhos P1 e P3 com enriquecimento moderado. Em P3 o aumento foi registrado a 

partir da década de noventa e em P1 a partir do início da década de 2000 (Fig 16).  
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Fig 16  Fator de Enriquecimento (FE) nos sedimentos de testemunhos coletados na área límica (P1), na área de 
captação (P2) e na parte alta (P3) da represa Paiva Castro. FE calculado com base em valores de referência 
estabelecidos para o Reservatório Paiva Castro (VRPC) e para a Bacia do Alto Tietê (VRAT). DEM: depleção a 
enriquecimento mínimo; EM: enriquecimento moderado e ES: enriquecimento significativo.  
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4.2.5  Correlações lineares de Pearson 

 

Correlações significativas foram observadas entre Mn e os metais Cu, Cr, Ni, Pb e Zn e 

entre Fe e os metais Cu, Cr, Pb (Tab 10) isto provavelmente porque óxidos de Mn e Fe são um 

importante sítio de ligação para estes metais (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981). Outra 

importante fase complexadora de metais, o silte, apresentou correlações significativas com Cr, Mn, 

Ni, Pb, Zn e Fe e a argila com o Cu.  Correlações significativas foram encontradas, nos três 

testemunhos, entre Pb e Zn, o que pode estar associado ao fato de que em geral estes elementos 

ocorrem no mesmo tipo de rocha mãe.  

 

Tab 10 Representação das correlações significativas (p < 0,05) entre os metais Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, 

Mn, Fe e Al, os teores de Mo e frações granulométricas (Arg e Sil) analisadas nos sedimentos do 

reservatório Paiva Castro. 

Correlações lineares de Pearson 

Testemunho 1 

Mn/Zn 0,60 Pb/Sil -0,52 Zn/Pb 0,82 Fe/Sil -0,47 Fe/Al 0,79 Fe/Mn 0,66 
Mn/Pb 0,58           

Testemunho 2 

Cu/Mn 0,76 Cu/Fe 0,69 Mn/Pb 0,83 Mn/Al 0,60 Zn/Sil 0,46 Fe/Al 0,97 
Cu/Arg 0,55 Mn/Zn 0,72 Mn/Fe 0,68 Mn/Cr 0,59 Zn/Pb 0,80 Fe/Cr 0,70 

Testemunho 3 

Cu/Mn 0,67 Mn/Sil 0,71 Mn/Fe 0,71 Zn/Pb -0,53 Sil/Fe 0,49 Al/Fe 0,83 
Cu/Fe 0,76 Mn/Pb -0,47 Mn/Al 0,65 Sil/Pb -0,53 Pb/Fe -0,60   
Mn/Ni 0,67 Mn/Cr 0,84 Ni/Sil 0,69 Sil/Cr 0,70 Cr/Fe 0,71   

 
 

 

4.2.6 Análise discriminante  

 

Com o objetivo de identificar quais variáveis diferenciam significativamente a fase de 

reservatório da fase anterior à sua operação, foi utilizada análise discriminante canônica.    

No testemunho um, o teste de tolerância retirou da análise as variáveis: Cr, Cu, Ni, Mn, Al, 

Mo, argila e areia grossa. A Tab 11 mostra que o λ de Wilks é significativo pelo teste F para as 

seguintes variáveis independentes: Pb, AF e Sil. Ou seja, a diferença entre a média dos dois grupos 

é significante para estas variáveis. O menor valor para o λ de Wilks determina a variável mais 

importante para a Análise Discriminante, neste caso o menor valor encontrado foi para os teores de 

Pb. 

No testemunho dois foram selecionadas apenas as variáveis Pb, Sil, areia grossa, Mn e Mo. 

Entre estas o λ de Wilks foi significativo pelo teste F para as variáveis independentes: Pb, Sil e AG, 
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sendo a variável mais importante Pb (Tab 11). No testemunho três, o teste de tolerância retirou da 

análise as variáveis: Cr, Cu, Ni, Zn, Mn, Al, Fe, Mo, argila e areia fina. A tabela mostra que o λ de 

Wilks é significativo pelo teste F para as seguintes variáveis independentes: Pb, AG e Sil. A 

variável Pb foi considerada a mais importante para a Análise Discriminante (Tab 11). 

 

Tab 11 Teste de igualdade entre a médias dos grupos em três testemunhos amostrados ao longo da 

represa Paiva Castro. 

 
 Variáveis Wilks  

Lambda 
F P 

Zn 0,0825 0,0021 0,9639 
AF 0,2629 26,233 0,000 
Pb 0,1673 12,332 0,004 
Sil 0,1679 12,419 0,004 

 
 
Testemunho 

1 
Fe 0,1110 4,133 0,065 

 Variáveis Wilks  
Lambda 

F P 

Pb 0,3521 29,1071 0,0003 
Sil 0,5116 46,8219 0,0000 
AG 0,1325 4,7173 0,0550 
Mn 0,1346 4,9546 0,0502 

Testemunho 
2 

Mo 0,1262 4,0180 0,0728 
 Variáveis Wilks  

Lambda 
F P 

Pb 0,2789 9,4311 0,0078 
Sil 0,3510 15,7468 0,0012 

Testemunho 
3 

AG 0,1991 2,4354 0,1395 
 

 

4.2.7 Análise de componentes principais (ACP) 

  

Os centróides representados na ACP foram calculados com base em análise de agrupamento, 

pelo método de ligação completa e distância euclidiana, efetuada a partir dos escores 1 e 2 da ACP. 

O centróide foi calculado pela média dos valores dos escores do eixo 1 e 2 correspondentes a cada 

grupo observado na análise de agrupamento.  

 

Testemunho um:  

 

A maior parte da variabilidade dos dados no testemunho 1 foi explicada pelos eixos 1 

(41,43%) e eixo 2 (71,97%) (Tab 12). As principais componentes que influenciaram o arranjo no 

eixo 1 foram Ni, Cr, Zn e Fe e no eixo 2 silte, argila e Mn (Tab 12). 
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Tab 12 Correlação das variáveis obtidas nos sedimentos de testemunho coletado na área límnica da 

represa Paiva Castro com os eixos 1 e 2 de uma ACP com base numa matriz de correlações. As três 

correlações mais significativas em cada eixo foram grifadas. Autovalores e contribuição de cada 

eixo na formação do arranjo da ACP. 

 

 Eixo 1 Eixo 2 
Fe -0,81 0,40 
Al -0,78 0,03 
Cu -0,72 -0,48 
Mn -0,30 0,85 
Ni 0,96 0,05 
Zn 0,81 0,44 
Pb 0,67 0,66 
Cr 0,96 0,15 

Morg -0,57 0,66 
AG 0,29 0,02 
AF 0,59 -0,08 
Sil 0,16 -0,88 

Arg -0,22 0,86 
Auto valores 5,64 3,71 
% Variância 43,41 28,56 

% Acumulada 43,41 71,97 
 

 

A análise de componentes principais na área de amostragem da barragem dividiu o testemunho em 

3 fases principais (Fig 17): 

 

1. Período representado pela base do testemunho com os maiores teores de areia e cromo (27 a 

32 cm). 

2. Período intermediário, entre as camadas de 18 a 27cm,  arranjo que foi influenciado pelas 

componentes: Argila, Matéria orgânica, Mn, Pb e Zn.  

3. Período de operação de todas as represas do Sistema Cantareira (camadas referentes à 

profundidade de 0 a 18 cm e aos anos de 1987 a 2010), onde foram encontradas as maiores 

concentrações de Cu, especialmente nas camadas representando os anos de 2003 a 2010.  
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Fig 17 Ordenação com base em ACP de correlação para as variáveis analisadas nos sedimentos de 
testemunho coletado na área límnica da represa Paiva Castro, evidenciando a formação de agrupamentos. 
Metais: Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al e Fe. Arg: argila, Sil: silte, Ar: areia, Morg: Matéria orgânica. Pontos 1 a 
18 representam as camadas do testemunho, organizados em ordem crescente no sentido topo-base. 

 

Testemunho dois: 

A maior parte da variabilidade dos dados no testemunho 2 foi explicada pelos eixos 1 

(36,55%) e eixo 2 (64,04%) (Tab 13). As principais componentes que influenciaram o arranjo no 

eixo 1 foram Al, Cu e Cr e no eixo 2 Mn, Pb e Morg (Tab 13). 

 

Tab 13 Correlação das variáveis, obtidas nos sedimentos de testemunho coletado na área de captação de 

águas para abastecimento da represa Paiva Castro, com os eixos 1 e 2 de uma ACP com base numa matriz de 

correlações. As três correlações mais significativas em cada eixo foram grifadas. Autovalores e contribuição 

de cada eixo na formação do arranjo da ACP. 

 Eixo 1 Eixo 2 
Fe -0,78 0,45 
Al -0,87 0,34 
Cu 0,92 0,03 
Mn 0,35 0,85 
Ni 0,81 -0,29 
Zn 0,68 0,58 
Pb 0,21 0,90 
Cr 0,90 -0,06 

Morg 0,00 0,73 
AG -0,42 0,47 
AF 0,23 0,40 
Sil 0,42 -0,06 

Arg -0,25 -0,61 
Auto valores 4,75 3,57 
% Variância 36,55 27,49 

% Acumulada 36.55 64,04 
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A análise de componentes principais na parte alta da represa dividiu o testemunho em três 

etapas principais (Fig 18): 

 

1. Período representado pela camada da base do testemunho (30 a 32 cm de profundidade) com 

os maiores teores de areia. 

2. Período representado pelo período de operação do reservatório, referente às camadas de 0 a 

24 cm e 28 a 30 cm, influenciada pelas componentes Al, Fe, Arg e Cr. Este período foi 

subdividido em duas outras fases, uma constituída pelas camadas referentes à profundidade 

de 0 a 6 cm (anos de 2003 a 2010) e outra pelo período de 1973 a 2003.  

3.  Período constituída pelas camadas de 24 a 28 cm, influenciada pelas componentes Mn, Pb e 

Zn, referente ao período anterior à formação da represa. 

 

 

Fig 18 Ordenação com base em ACP de correlação para as variáveis analisadas nos sedimentos de 
testemunho coletado na área de captação de águas para abastecimento da represa Paiva Castro, 
evidenciando a formação de agrupamentos. Metais: Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al e Fe. Arg: argila, 
Sil: silte, Ar: areia, Morg: Matéria orgânica. . Pontos 1 a 16 representam as camadas do testemunho, 
organizados em ordem crescente no sentido topo-base. 

 
 
Testemunho três 

A maior parte da variabilidade dos dados no testemunho 3 foi explicada pelos eixos 1 

(43,92%) e eixo 2 (62,43%) (Tab 14). As principais componentes que influenciaram o arranjo no 

eixo 1 foram Fe, Cu e Areia Grossa (AG)  e no eixo 2 Morg, Areia Fina (AF) e argila (Arg) (Tab 

14). O arranjo espacial da ACP está representado na figura 19. 
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Tab 14 Correlação das variáveis obtidas nos sedimentos de testemunho coletado na parte alta da 

represa Paiva Castro com os eixos 1 e 2 de uma ACP com base numa matriz de correlações. As três 

correlações mais significativas em cada eixo foram grifadas. Autovalores e contribuição de cada 

eixo na formação do arranjo da ACP. 

 Eixo 1 Eixo 2 
Fe 0,87 -0,27 
Al 0,71 -0,20 
Cu 0,90 -0,03 
Mn 0,83 -0,02 
Ni 0,12 0,03 
Zn -0,35 0,18 
Pb -0,81 0,19 
Cr 0,70 0,43 

Morg -0,20 0,89 
AG 0,94 0,19 
AF -0,15 0,83 
Sil 0,67 0,12 

Arg 0,52 0,72 
Auto valores 5,71 2,41 
% Variância 43,92 18,51 

% Acumulada 43,92 62,43 
   

 

Fig 19 Ordenação com base em ACP de correlação para as variáveis analisadas nos sedimentos de 
testemunho coletado na parte alta da represa Paiva Castro, evidenciando a formação de 
agrupamentos. Metais: Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Al e Fe. Arg: argila, Sil: silte, Ar: areia, Morg: 
Matéria orgânica. . Pontos 1 a 18 representam as camadas do testemunho, organizados em ordem 
crescente no sentido topo-base. 
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A análise de componentes principais na parte alta da represa dividiu o testemunho em três etapas 

principais (Fig 19): 

 

1  Período representado pela base do testemunho com os maiores teores de areia fina e Mo, 

camadas de 34 à 38 cm de profundidade. 

2  Período intermediário, camadas referentes à profundidade de 16 à 34 cm, com arranjo 

influenciado pelas componentes Pb e Zn. Este período teve seu término no mesmo ano em 

que foi iniciada a operação de todos os reservatórios do Sistema Cantareira (1981). 

3 Período de operação de todos os reservatórios do Sistema Cantareira, onde foram 

encontradas os maiores teores de Cu, Fe e porcentagens de areia grossa.   

 

4.3 Diferenciação espacial dos sedimentos da represa Paiva Castro 

 
4.3.1 Análise discriminante 

 

O objetivo desta análise foi identificar quais variáveis diferenciam de forma significativa os 

três testemunhos analisados. Para esta análise foram utilizados apenas os valores obtidos na fase de 

represa do corpo hídrico. Todas as variáveis analisadas foram selecionadas no teste de tolerância 

que foi de 0,01. A  

Tab 15 mostra que o teste de λ Wilks foi significativo para as variáveis independentes: Al, 

Mn, AF, Sil, ou seja, a diferença entre a média dos três grupos foi significante para as variáveis 

citadas. O menor valor para o λ Wilks indica a variável mais importante na análise discriminante, 

no presente estudo foram Silte e Al. Os autovalores estão representados na tabela 16. 

 

Tab 15 Teste de igualdade entre a média dos grupos.  

 

 Wilks Lambda F P Toler. 
Fe 0,004 1,749 0,208 0,166 
Al 0,006 4,199 0,036 0,122 
Cu 0,004 0,474 0,631 0,264 
Mn 0,007 7,280 0,006 0,529 
Ni 0,004 0,114 0,893 0,655 
Zn 0,004 0,866 0,441 0,292 
Pb 0,004 1,777 0,203 0,241 
Cr 0,004 0,329 0,725 0,358 
Mo 0,004 0,182 0,835 0,688 
AG 0,004 0,362 0,702 0,364 
AF 0,007 7,692 0,005 0,275 
Sil 0,006 5,021 0,021 0,269 
Arg 0,005 2,159 0,150 0,232 
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Tab 16 Matriz estrutura e autovalores para a função discriminante. Em negrito as maiores 
correlações com a função discriminante. 

 
 Função 1 Função 2 
Fe 0,77 0,79 
Al -1,07 -1,43 
Cu 0,34 -0,36 
Mn -0,49 0,88 
Ni -0,03 0,15 
Zn -0,31 0,54 
Pb 0,59 -0,71 
Cr -0,34 0,08 
Mo 0,16 0,10 
AG -0,23 -0,29 
AF 1,23 0,65 
Sil 1,26 0,02 
Arg 0,87 -0,51 
Auto valores 24,92 9,84 
% variação 0,72 0,28 
% acumulada 0,72 1,00 

 
 

 
Quanto maior o autovalor melhor é a explicação da função discriminante, neste caso o maior 

auto-valor foi de 24,92, representado pela primeira função discriminante (Tab 16). As variáveis 

independentes com as maiores correlações com a primeira função discriminante foram: areia fina e 

silte e na segunda função discriminante: Al e Mn.  

 

 
DISCUSSÃO 

 

5.1 Valores de referência 

 

Comparando os dados dos valores de referência obtidos na presente pesquisa com valores de 

referência encontrados para a crosta-terrestre (TUREKIAN & WEDEPOHL, 1961 apud LUOMA & 

RAINBOW, 2008), observa-se que há diferenças nos valores dos metais-traço, exceto para chumbo 

que apresentou valores dentro da média global (Tab 17). Em geral, para metais em sedimentos, 

quando os valores de referência regionais para estes contaminantes estão ausentes é possível fazer o 

uso de valores determinados para a crosta terrestre. Entretanto, esta abordagem não leva em 

consideração as variações litológicas do ambiente e podem mascarar um quadro de contaminação 

ou inferir que um ambiente não contaminado esteja, portanto é uma prática inadequada. 
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No Brasil, estudos que estabeleçam valores de referência para metais em sedimentos 

lacustres são poucos. Entre eles podem ser citados os trabalhos de Moreira & Boaventura (2003) na 

bacia do lago Paranoá, DePaula & Mozeto (2001), na reserva biológica da Praia do Sul, na Ilha 

Grande, sul do Rio de Janeiro e Nascimento & Mozeto (2008), que estabeleceram valores de 

referência regionais para a bacia do Tietê, incluindo a bacia do Alto Tietê, área na qual está inserida 

a represa Paiva Castro.   

Os valores de referência estabelecidos para metais nesta pesquisa estão de acordo com dados 

previamente estabelecidos por Nascimento & Mozeto (2008) para a bacia do Alto Tietê, com 

exceção dos valores estabelecidos para cromo e chumbo (Tab 17). O valor de cromo e de chumbo é 

aproximadamente duas vezes menor do que o valor estabelecido por Nascimento & Mozeto (2008).  

As diferenças observadas podem ser resultado de diferenças metodológicas. A utilização de 

da fração total do sedimento ou de frações granulométricas distintas, podem fornecer resultados 

distintos. Isto exige das agências reguladoras orientações para que sejam normatizados métodos 

para o estabelecimento dos níveis basais dos elementos de interesse para possibilitar a comparação 

de dados. 

 

Tab 17 Valores de referência para metais-traço para a crosta terrestre (TUREKIAN & 
WEDEPOHL, 1961 apud LUOMA & RAINBOW, 2008), para a Represa Paiva Castro (VRPC), 
para a bacia do Alto (VRAT) e Médio Tietê (VRMT) (NASCIMENTO & MOZETO, 2008) e para a 
bacia do lago Paranoá (MOREIRA & BOAVENTURA, 2003). 

 
Metal- traço Valor médio na 

crosta terrestre 
(mg/kg-1) 

VRPC VRAT VRMT Lago 
Paranoá 

Cd 0,3 - 0,2 0,2 - 
Cr 90 24 40 35 81 
Cu 45 24 25 48 40 
Ni 68 33  25 30 17 
Pb 20 27  61 28 - 
Zn 95 70 82 82 - 
Mn 850 213  - - - 
Al* 8,2% - - - - 
Fe* 4,1% - - - - 

 

 

A metodologia utilizada por Nascimento & Mozeto (2008) fez uso da fração fina < 63 µm 

do sedimento para normalização e o método para lixiviação foi total. Neste trabalho optou-se pela 

utilização do método 3050B da US EPA conforme recomendações da Resolução CONAMA n° 

420/2009 para determinação dos valores de referência em solos. Luoma e Rainbow (2008) postulam 

que este tipo de lixiviação, conhecida como digestão de pseudo- totais, muitas vezes resultam em 
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valores muito próximos a uma digestão total. Daí a semelhança entre a maioria dos dados 

estabelecidos no presente estudo e na bacia do Alto Tietê. Os valores discrepantes para chumbo e 

cromo podem estar associados a diferenças dentro da própria geologia da bacia hidrográfica. 

Nascimento & Mozeto (2008) comentam que variações significativas para estes metais foram 

encontradas ao longo da bacia do Tietê e recomendam que outros trabalhos sejam efetuados para 

ampliar o banco de dados existente e que se estabeleça com maior segurança valores de referência 

para a bacia do Tietê. Trabalhos futuros que pretendam utilizar valores de referência no reservatório 

Paiva Castro devem considerar as questões aqui apontadas, para que não seja sub ou superestimados 

os valores dos elementos- traço.  

Embora a análise de metais na fração sedimentar inferior a 63 µm seja recomendada por 

muitos autores, já que esta fração granulométrica representa aquela na qual está a maior quantidade 

de sítios ativos para adsorção dos metais (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981; RODRIGUEZ, et 

al., 2006; LUOMA & RAINBOW, 2008), argumenta-se que quando isto é feito alguns 

componentes dos sedimentos não são levados em conta, tais como a matéria orgânica particulada 

(MARENGO et al., 2006) ou os revestimentos sobre a fração areia, que também podem absorver ou 

favorecer a precipitação de metais (CHEN et al., 2000). Por isto neste trabalho, diferente da 

metodologia aplicada para determinação dos valores de referência da bacia do Alto Tietê, não foi 

utilizada apenas a fração inferior a 63 µm. 

O estabelecimento de valores/condições de referência é uma importante prática para resolver 

questões de gerenciamento. Estudos na área têm sido abordados na área de recursos hídricos 

principalmente na Europa com a implementação da Diretiva Quadro da Água, o sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos europeu (exs. TUEROS et al., 2008; RODRIGUEZ, et al., 

2006; SANTOS-ECHEANDIA et al., 2012).  

Deve ser salientado, contudo, que os valores de referência oscilam dentro de uma faixa 

(REIMANN et al., 2005). O estabelecimento de um valor fixo é prático apenas do ponto de vista do 

gerenciamento e no cálculo de índices que estabelecem o nível de contaminação de um corpo 

hídrico. Além disso, do ponto de vista ecológico sabe-se que os corpos hídricos são ecossistemas 

únicos e que o estabelecimento de condições de referência deveria ser feito em escala local. Esta 

abordagem, contudo, é inviável quando se refere à prática da gestão.  

 

5.2 Registro histórico da concentração de metais-traço  

 

5.2.1 Taxas de sedimentação 
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Para acessar a variabilidade na deposição e concentração de metais traço foram amostradas 

três zonas distintas da represa, entretanto, trabalhos que tenham enfoque apenas na reconstrução 

paleoambiental devem focar preferencialmente as regiões com maiores taxas de sedimentação. 

As maiores taxas de sedimentação foram encontradas na área límnica da represa sendo, 

portanto, o testemunho da área da barragem o que melhor representaria o histórico da contaminação 

por metais-traço da região.  Áreas com maiores taxas de sedimentação tendem a acumular mais 

compostos e em geral são as áreas mais frequentemente analisadas em estudos paleolimnológicos 

(SMOL, 2008). A maior taxa de sedimentação nesta região justifica as maiores taxas de acúmulo de 

metais-traço em geral observadas na área límnica da represa e por esta razão é a indicada para 

estudos futuros que tenham como intuito efetuar a reconstrução paleoecológica da região e que, 

portanto, abordariam outros ‘proxys’ como diatomáceas, grãos de pólen, entre outros. 

Focando a taxa de sedimentação em cada testemunho foram identificadas duas taxas de 

sedimentação distintas nos testemunhos um e três. No testemunho um, na área límnica da represa, a 

mudança na taxa de sedimentação a partir de 1994 pode ser decorrente da expansão urbana 

observada na bacia do Juquery durante o período de 1993 e 2002. Mudanças na taxa de 

sedimentação podem ser observadas quando há mudanças na urbanização ao redor do corpo hídrico 

(MOREIRA et al., 2002). Alterações significativas nas precipitações podem também alterar o 

padrão de sedimentação (MOREIRA et al., 2002), entretanto, observando as médias históricas da 

região isto não foi verificado. No testemunho três as mudanças nas taxas de sedimentação 

ocorreram a partir do momento em que passaram a fazer parte do sistema Cantareira as represas 

Jaguari e Jacareí, momento no qual a vazão do sistema passou de 11 m3/s-1 para 33 m3/s-1. No 

testemunho 2, na área de captação a presença de uma única taxa de sedimentação pode ser reflexo 

da adução das águas pela elevatória Santa Inês para o abastecimento público o que conferiria maior 

velocidade no fluxo de água e portanto também uma menor taxa de sedimentação.  

 

5.2.2 Granulometria, matéria orgânica  

No que diz respeito à granulometria observou-se que a granulação do tipo silte e argila 

foram as frações predominantes no sedimento ao longo do tempo nos três testemunhos amostrados, 

indicando a prevalência de processos de sedimentação (FÁVARO et al., 2007).  É importante que 

se analise a granulometria em estudos relacionados à contaminação de sedimentos por metais-traço, 

pois, as frações de menor tamanho funcionam como um possível sítio de ligação para estes 

contaminantes. Assim, os sedimentos siltosos e argilosos, retêm mais metais por adsorção, isto 

porque quanto maior é a superfície, maiores são as possibilidades dos metais serem adsorvidos 

(HUERTOS & BAENA, 2008; DEVESA-REY et. al., 2011). Nesta pesquisa tal afirmação foi 
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corroborada pela correlação inversa significativa entre alguns metais e as frações de silte, sugerindo 

a ligação destes metais-traço à fração siltosa. 

Em relação aos teores de matéria orgânica, ficou evidente que o sedimento da represa Paiva 

Castro, ao longo do tempo e espaço, pôde ser considerado inorgânico. Isto porque em nenhuma das 

coletas, a porcentagem de matéria encontrada no meio foi superior a 12% do peso seco de 

sedimento (ESTEVES, 2011). A baixa concentração de matéria orgânica é comum em represas e 

pode ser explicada também pelo fato de que em lagos tropicais a rápida decomposição da matéria 

orgânica associada à turbulência, comum em corpos hídricos rasos, promove a decomposição na 

coluna d’água não permitindo o acúmulo no sedimento (ESTEVES, 2011).  

 A matéria orgânica funciona também como um sítio de adsorção para metais. A adsorção 

pode ser bastante estável como é o caso do cobre e também do chumbo e zinco (HUERTOS & 

BAENA, 2008). Tem sido observado que em muitos corpos hídricos mais de 50% dos metais 

presentes estão associados à matéria orgânica (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981).  Contudo os 

dados do presente trabalho sugerem que a matéria orgânica não se mostrou uma importante fase 

complexadora de metais já que suas concentrações tenderam a ser baixas. Trabalho em 

desenvolvimento por este grupo de pesquisa mostra que ao longo do tempo os teores de matéria 

orgânica, nitrogênio e fósforo são baixos na represa Paiva Castro. Aumento para estas variáveis foi 

encontrado durante o período de formação de represa, o que é natural devido à decomposição da 

matéria orgânica presente nas áreas alagadas. Além disso, em lagos e represas as tendências de 

eutrofização são maiores do que em rios, pois, estes são sistemas que tendem a acumular nutrientes 

e contaminantes decorrentes das atividades ao longo da bacia de drenagem. Com exceção da parte 

alta da represa, a matéria orgânica presente na represa tende a ter origem autóctone, indicando que a 

região ainda não possui impactos significativos relacionados à ocupação da bacia do Paiva Castro. 

 

5.2.2 Metais-traço 

 

Em relação aos metais, observa-se que para o período de operação da represa os níveis de 

metais-traço tenderam a apresentar teores que classificaram as áreas amostradas como não poluídas 

e com valores dentro daqueles esperados como valores de referência. Contudo, para o cobre este 

padrão não foi observado, ao contrário, foi registrada tendência de aumento nas camadas mais 

recentes dos testemunhos amostrados na área límnica e na parte alta da represa. A situação chama a 

atenção, pois o cobre, devido a sua persistência ambiental e toxicidade às comunidades aquáticas, 

está incluído na lista de poluentes tóxicos bioacumulativos da Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (US EPA, 1999). Na presente pesquisa a fonte antrópica para este contaminante foi 

sugerida pelo cálculo do fator de enriquecimento e do índice de geoacumulação. Os maiores teores 
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de cobre foram reflexo da aplicação de sulfato de cobre efetuadas na região para o controle da 

floração de algas.  

Quando há aplicação de sulfato de cobre num lago ou represa, a concentração de cobre na 

coluna d’água, geralmente retorna aos níveis de pré-tratamento em poucos dias (ATSDR 1990 apud 

PEDROZO 2003), entretanto ele acumula no sedimento podendo ser biodisponibilizado 

dependendo das condições ambientais. A aplicação de algicidas é prática paliativa efetuada também 

em outros reservatórios da região metropolitana de São Paulo. Nas represas Guarapiranga e Rio 

Grande (Complexo Billings), por exemplo, há registros de valores de cobre superiores aos valores 

de referência regionais estabelecidos por Nascimento & Mozeto (2008). Em relatório emitido pela 

Cetesb (2011), nos sedimentos da represa Guarapiranga foram encontrados teores de cobre de 1885 

mg.kg-1, valor este acima do valor de referência regional  cerca de 75 vezes. Na represa Rio Grande, 

os valores encontrados variaram de 8,2 mg.Cu/ kg-1 a 3582 mg.Cu/ kg-1 (MARIANI & POMPÊO, 

2008). Apesar do registro de aumento no reservatório Paiva Castro para cobre, os valores não 

atingiram a mesma magnitude encontrada nas represas Billings e Guarapiranga. Entretanto é preciso 

atenção para que a degradação na área não aumente. 

O crescimento populacional associado à deficiente rede de tratamento de esgotos é 

considerado o principal responsável pelo aumento da carga de nutriente nos corpos hídricos, o que 

favorece a floração de algas. Giatti (2000) relatou o aumento das concentrações de nitrogênio e 

fósforo nas águas superficiais da represa Paiva Castro no período de 1989 a 1999, decorrente do 

crescimento urbano na bacia do Juquery.  

Embora seja considerado um eficiente algicida, o sulfato de cobre pode ser tóxico às 

comunidades aquáticas (HANSON & STEFAN, 1984, HAWKINS & GRIFFITHS, 1987). O uso de 

sulfato de cobre como algicida foi banido em países como a Inglaterra desde meados da década de 

1960. Na União Europeia o uso deste algicida está sendo banido por causa de seu acúmulo nos 

sedimentos e efeito tóxico às comunidades aquáticas (GALBREATH-O'LEARY, 2009).  

É preciso a tomada de medidas que visem a diminuição das cargas de nutriente nos corpos 

hídricos como o controle efetivo da ocupação da bacia na área de mananciais e investimentos na 

coleta e tratamento de esgoto medidas que se tomadas diminuirão as florações de algas e 

consequentemente o uso de algicidas será desnecessário. Pesquisadores concluíram que o uso de 

sulfato de cobre como algicida não é compatível à sustentabilidade ecossistêmica (GALBREATH-

O'LEARY, 2009). A aplicação de sulfato de cobre não deveria ser, portanto, considerada como uma 

medida rotineira no tratamento do controle da floração de algas.  

Entre os demais metais de interesse ambiental analisados nesta pesquisa não foi observado 

tendência de aumento nas concentrações de cromo nem picos deste elemento ao longo do tempo. A 

fonte geogênica do cromo e também do níquel foi inferida pelo fator de enriquecimento. O fato dos 
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teores de cádmio estarem abaixo do limite de detecção do método é sinal de que a área não tem sido 

afetada de maneira significativa por este contaminante. Entretanto, foi registrado teores mais 

elevados dos metais chumbo, zinco e manganês nos testemunhos um e dois em período anterior à 

operação da represa Paiva Castro, provavelmente decorrente das obras de construção da represa.  

Além da origem antrópica oriunda das obras de construção da represa, outro fator que pode 

ter contribuído com os elevados registros do chumbo seria o uso de arseniato de chumbo como 

pesticida.  O arseniato de chumbo é um agrotóxico que apresentou maiores aplicações até meados 

da década de 50 e foi bastante utilizado na cultura de uva (WOLZ et al., 2003). A região da bacia 

do Juquery até período anterior à construção da represa Paiva Castro apresentava como subsistência 

o cultivo de uva, e a possibilidade do uso do arseniato de chumbo como defensivo agrícola poderia 

ter colaborado com os altos teores registrados para este elemento. 

Altos teores de chumbo podem também ser decorrentes do uso de chumbo tetraetila como 

aditivo na gasolina. Diversos trabalhos (PIENITIZ et al., 2006; CHALMERS et al., 2007, 

MICHELUTTI et al., 2009) registraram diminuição deste metal-traço em testemunhos, a partir do 

momento em que o seu uso como aditivo na gasolina foi banido. A região da bacia do Juquery 

passou a apresentar maior fluxo automobilístico principalmente na década de 60, com o término da 

construção do trecho da rodovia Fernão Dias, período este anterior a construção da represa e que 

coincide com a época em que foram registrados picos nos teores de Pb.  

Apesar do chumbo tetraetila poder ter contribuído com maiores aportes de chumbo para a 

represa Paiva Castro, isto não explica o pico na concentração deste metal, seguido da diminuição 

dos níveis de chumbo a partir do período da operação da represa. A diminuição nos teores deste 

metal não coincide com o período em que o uso do chumbo tetraetila no Brasil passou a ser 

reduzido. No Brasil, a partir de 1993, seu emprego ficou dispensável quando ficou estabelecida, por 

meio da Lei 7823/93, a obrigatoriedade de se utilizar 22% de etanol como aditivo da gasolina. Com 

essa porcentagem de etanol, o chumbo tetraetila compromete o funcionamento dos motores dos 

veículos (PAOLIELLO & CHASIN, 2001). 

Entre outras fontes antrópicas importantes para chumbo nos ambientes aquáticos, destacam-

se as operações de produção e processamento de chumbo, além das indústrias de ferro e aço 

(PAOLIELLO & CHASIN, 2001), entretanto, tais atividades não justificam os altos teores de 

chumbo encontrados, pois, a região da bacia do Juquery não apresentou atividades industriais em 

períodos anteriores à década de 1950. A área tinha como subsistência o cultivo de uva e atividades 

de olaria, localizadas principalmente na área montante da represa (Fig 20).  
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Fig 20 Expansão urbana no município de Mairiporã (Modificado de: EMPLASA, 2006) e alguns eventos ocorridos na bacia do Juquery durante o 
período de abrangência dos testemunhos amostrados na represa Paiva Castro. 
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Parte do aumento do pico de chumbo pode ser decorrente também de variações litológicas 

naturais já que ocorreu também aumento nos teores de zinco. Estes metais apresentaram correlação 

significativa e são normalmente encontrados associados na natureza principalmente na forma de 

sulfeto de chumbo (galena) (ALLABY, 2008).  

O pico nos teores de zinco na região é provavelmente decorrente de variações litológicas 

naturais e da fonte antrópica associada à construção da represa. Outras fontes contaminantes de 

zinco nos ecossistemas aquáticos são resultado da mineração, de efluentes domésticos e de 

indústrias químicas, de processos de galvanização, do escoamento da bacia de drenagem e do uso 

de fertilizantes (SILVA, 2003). Tais atividades, exceto a possibilidade do uso de fertilizantes 

agrícolas, não explicam os valores encontrados já que a região da bacia do Juquery não apresentou 

atividades industriais significativas em períodos anteriores à operação da represa Paiva Castro.  

Para manganês, além da possibilidade do pico encontrado no testemunho da área límnica ser 

decorrente das obras de construção da represa, aumento nos teores deste metal-traço pode estar 

associado a correções no pH do solo, uma vez que a região apresentava como subsistência 

atividades agrícola esta prática poderia, portanto ser adotada. Entre os três testemunhos amostrados 

maiores teores para este elemento-traço foram encontrados no testemunho localizado na parte alta 

do reservatório. Este resultado pode ser decorrente de variações litológicas naturais já que o pico na 

concentração deste metal foi encontrado nas camadas mais profundas do sedimento, representado 

por períodos anteriores a atividades antrópicas significativas na região. Observando mapa geológico 

da região, nota-se que a área montante da represa apresenta constituição diversa daquela encontrada 

nas áreas mais próximas à barragem e na área de captação das águas para abastecimento público. O 

aumento para este elemento observado nas camadas mais recentes pode também ser decorrente dos 

despejos de efluentes pela estação de tratamento de esgoto localizada nas proximidades do ponto 

amostrado.  O manganês é um componente comum em águas residuárias municipais, porém, está 

normalmente presente em efluentes domésticos, em concentrações que não representam quaisquer 

riscos ambientais (VYMAZAL & ŠVEHLA, 2012).  

Apesar do fator de enriquecimento ter classificado as camadas mais recentes do testemunho 

amostrado na parte alta da represa Paiva Castro com enriquecimento moderado para manganês, é 

preciso ponderação na análise. O fator de enriquecimento deve ser analisado com cautela já que 

algumas variações naturais da concentração dos elementos de referência ou daqueles avaliados 

podem resultar em valores de fator de enriquecimento elevados, apesar das concentrações ‘naturais’ 

dos elementos avaliados (HORTELLANI et al., 2008). 

Dentre as áreas amostradas, a região de captação de águas para a Elevatória Santa Inês, 

mostrou-se a melhor protegida ao longo do tempo, com menores taxas de acumulação para metais-

traço. A posição estratégica da área de captação minimiza o risco da adução de águas que possam 
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conter metais decorrentes da liberação por revolvimento dos sedimentos. Este é um aspecto 

positivo, pois atualmente, a Sabesp não disponibiliza de tecnologia para a retenção de metais no 

tratamento da água (OLIVEIRA, 2005). Na verdade, uma vez inseridos no meio ambiente, 

dificilmente os tratamentos físicos e químicos conseguem retirá-los (EL-ENANY & ISSA, 2000) o 

que poderia expor a população a tais elementos e aos seus possíveis efeitos tóxicos ao organismo 

caso teores de metais-traço atingissem valores muito acima dos valores de referência. 

 

5.2.3 Diferenciação entre as fases de pré e operação da represa e divisão dos testemunhos em 

períodos 

 

A principal variável que diferenciou as fases antes e pós-operação da represa nos três 

testemunhos amostrados foi o chumbo, cuja origem provável é decorrente das obras de construção 

da represa Paiva Castro havendo também a possibilidade de outras fontes antrópicas terem 

contribuído com tais valores como a utilização do arseniato de chumbo e aplicação do chumbo 

tetraetila, o que foi discutido anteriormente. As variáveis granulométricas também foram fatores 

determinantes na diferenciação do período anterior e de operação do reservatório Paiva Castro. Isto 

porque represas apresentam um padrão de granulação que difere daquele normalmente encontrado 

em rios e de uma área de terra firme que tenha sido alagada. As granulações de menor tamanho 

tendem a ser mais representativas em reservatórios do que as frações de areia, esta últimas mais 

comuns em ambientes de maior energia (THORTON, 1991; HE et al., 2011) como os ecossistemas 

fluviais.  

A ACP permitiu que pudessem ser observados períodos de tempo distintos em cada 

testemunho amostrado. Nos testemunhos um e três foi encontrado um período representado pela 

base do testemunho, caracterizado por maiores teores de areia. Tais valores podem ser decorrentes 

do fato da amostragem ter atingido a fase de rio do corpo hídrico, sendo assim espera-se que haja 

uma maior proporção da granulação de maior tamanho. Rios, em geral, são áreas de maior energia 

do que represas e por esta razão caracterizam-se por apresentarem frações granulométricas maiores 

(HE et al., 2011).  

Também foi observado um período intermediário que nos três testemunhos caracterizou-se 

por apresentar maiores teores de metais como o chumbo e manganês, cuja possível origem 

antrópica foi discutida anteriormente. Esta fase foi referente ao período de construção e início da 

operação da represa. No testemunho um, o período referente ao início de operação da represa foi 

influenciado pelas componentes matéria orgânica e argila. Este resultado é esperado já que o início 

de operação destes ecossistemas é caracterizado por aumento da concentração de matéria orgânica, 

principalmente quando a área alagada for uma área vegetativa, o que acarreta aumento dos teores de 
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matéria orgânica (TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008). A área límnica das represas tende 

também a apresentar maiores proporções das frações granulométricas de menor tamanho, pois é 

região caracterizada por apresentar menor energia (THORTON, 1991). 

As camadas mais recentes do testemunho formaram uma terceira fase. Nos testemunhos um 

e três esta fase representou o período em que todas as represas do sistema entraram em operação, a 

partir de 1981.  Neste período a vazão de 11 m3/s-1 do sistema passou a ser de 33 m3/s-1, o que pode 

alterar a dinâmica do ecossistema. Nesta fase, a partir da década de 2000, os teores de cobre 

apresentaram origem antrópica, o que foi sugerido pelo  fator de enriquecimento, o que foi discutido 

anteriormente. Com exceção do cobre e manganês, durante esta fase os teores de metais tenderam a 

apresentar valores que classificaram as áreas amostradas como não poluídas.  

Trabalho efetuado com sedimentos superficiais na área de captação das águas para 

abastecimento (SILVA, 2013), no ano de 2011, corroboraram os dados obtidos nesta pesquisa. O 

autor registrou teores de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn que não excederam os valores de referência 

regional estabelecidos para a bacia do Alto Tietê por NASCIMENTO & MOZETO (2008), 

indicando a boa qualidade dos sedimentos na atualidade, na área amostrada pelo autor.  

 

5.3 Diferenciação dos testemunhos amostrados  

 

Apesar de haver exceções, os reservatórios em geral apresentam três zonas teóricas distintas: 

fluvial ‘riverine’, de transição ‘transitional’, e lacustre ‘lacustrine’ (KIMMEL et al., 1990). Isso 

implica que os reservatórios devam ser estudados levando em consideração essa componente 

espacial horizontal a fim de melhor compreender a complexidade de sua estrutura e função. Quando 

os estudos nestes corpos hídricos estão relacionados a contaminantes ambientais, como metais-traço 

é importante que se avalie se há um padrão de distribuição espacial para estes elementos, com zonas 

mais ou menos potencialmente tóxicas, refletindo na definição de áreas mais afetadas.  Estas 

informações, além de serem importantes para a melhor compreensão da dinâmica e funcionamento 

do ecossistema auxiliam na definição de programas de monitoramento e gerenciamento de recursos 

hídricos, pois um dado grau de contaminação pode levar a diferentes maneiras de se operar e tratar 

o sistema, além de definir áreas prioritárias para implementar ações de controle. E no caso da 

presente pesquisa definir o histórico de contaminação ambiental nas diferentes áreas do corpo 

hídrico. 

Macedo (2011), com base no índice no índice de estado trófico de Lamparelli (2004), 

encontrou o padrão de compartimentalização na represa Paiva que dividiu a represa em três 

principais compartimentos: 1) área da barragem, caracterizada por oligotrofia; 2) área de captação 

de água e 3) compartimento englobando toda a região intermediária e montante da represa 
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caracterizadas por mesotrofia. A autora também identificou diferenças na composição florística 

destas três zonas. Neste trabalho estas três regiões foram amostradas e buscou-se investigar quais as 

variáveis, durante o período de operação da represa, diferiram significativamente estas três áreas.  

O que foi observado é que as variáveis granulométricas e teores de elementos conservativos 

como o Al diferenciaram significativamente os testemunhos analisados ao longo do tempo e espaço. 

Os maiores teores de areia foram registrados nas áreas de captação seguida da parte alta da represa 

Paiva Castro, enquanto os maiores teores de argila foram registrados na área da barragem. O 

predomínio das frações de areia na área de captação é em parte devido ao maior fluxo de água na 

região decorrente da adução das águas para o abastecimento público e como já discutido áreas de 

maior energia tendem a apresentar partículas de maior tamanho (HE et al., 2011). Na área da 

barragem a maior participação da fração argila na granulometria é decorrente da característica desta 

zona ser uma área de baixa energia, com predomínio de processos de sedimentação (THORTON, 

1991; FANG et al., 2011), favorecendo assim o acúmulo das partículas de menor tamanho. 

As diferenças nos teores de Al podem estar associadas a variações litológicas já que 

normalmente as concentrações deste metal-traço não estão associadas a fontes antrópicas (DIN, 

1992).  Os teores de Mn também explicaram a diferenciação entre os testemunhos amostrados, os 

maiores teores encontrados podem ser decorrentes também de variações litológicas, como já 

discutido e por presença nos efluentes da estação de tratamento de esgoto (VYMAZAL & 

ŠVEHLA, 2012) localizada na área montante da represa. 

 Apesar do recente aumento nos teores do metal Cu terem sido encontrados na parte alta da 

represa Paiva Castro e na área da barragem, os teores deste metal-traço não ultrapassaram os valores 

de background na área de captação da represa e não foi considerada uma variável significativa para 

diferir os testemunhos analisados.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• Este trabalho foi o primeiro a estabelecer valores de referência para a represa Paiva 

Castro e auxiliou a ampliar o banco de dados existente sobre valores de referência 

para metais nas represas da bacia hidrográfica do Alto Tietê. Os dados desta pesquisa 

poderão ser utilizados em trabalhos futuros desenvolvidos na região da represa Paiva 

Castro, desde que seja considerada a metodologia a ser utilizada.   

• Registrou-se impactos relacionados à concentração de metais em períodos anteriores 

ao período de operação do reservatório Paiva Castro, relacionados provavelmente às 

obras de construção da represa.  
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• Na atualidade os impactos estão relacionados apenas ao elemento cobre na área 

límica e na parte alta da represa. Assim recomenda-se que testes de toxicidade sejam 

efetuados nestas áreas afetadas. 

• A região de captação de águas para a Elevatória Santa Inês, mostrou-se a melhor 

protegida ao longo do tempo, com menores taxas de acumulação para metais-traço. 

• As variáveis que diferenciaram significativamente os três testemunhos amostrados 

indicaram que as principais diferenças são decorrentes de variações litológicas e da 

dinâmica característica de reservatórios que conferem maior tamanho na fração 

granulométrica nas áreas de maior energia.  

 

É importante salientar que o período em que todas as represas do sistema Cantareira 

entraram em operação, em 1981, apresentou influência nas taxas de sedimentação encontradas na 

represa Paiva Castro. As camadas de sedimento referentes a este período apresentaram-se próximas 

no arranjo espacial da ACP nos testemunhos da área da barragem e na parte alta da represa, 

indicando a influência da incorporação das represas na dinâmica da represa Paiva Castro. Sendo 

assim, é interessante que trabalhos futuros sejam efetuados na região focando a avaliação de 

organismos bióticos, como diatomáceas, ao longo de testemunho datado com o intuito de se analisar 

possíveis mudanças na composição destas comunidades com a incorporação das represas Jaguari e 

Jacareí no Sistema Cantareira. 
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CAPÍTULO 3 

 
METAIS POTENCIALMENTE BIODISPONÍVEIS, TOXICIDADE E 

COMPARTIMENTALIZAÇÃO DE SEDIMENTOS EM RESERVATÓRIO PARA 

ABASTECIMENTO PÚBLICO 

 

RESUMO 

Os sedimentos funcionam como um repositório de contaminantes nos ecossistemas 

aquáticos. Uma maneira de avaliar a qualidade deste compartimento, para metais potencialmente 

biodisponíveis é através da análise de sulfetos volatilizáveis por acidificação (SVA) e metais 

extraídos simultaneamente (MES). Com o intuito de investigar a biodisponibilidade, toxicidade e 

compartimentalização em relação aos metais: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn e Mn foi efetuada coleta de 

sedimentos superficiais em nove pontos distribuídos ao longo da represa Paiva Castro (Sao Paulo, 

Brazil) durante o período de inverno, em julho de 2010. Além da análise de metais e de SVA, foram 

determinados nos sedimentos teores de: matéria orgânica (Morg) e carbono orgânico total (COT). 

Foram medidas também as variáveis pH, EH, temperatura e oxigênio dissolvido na interface 

sedimento-água. Baixos teores de Morg, associados à quebra de estratificação na coluna d’água 

justificam os valores relativamente baixos para SVA.  A relação molar (∑ [MES]- [SVA])/COT), 

estabelecida pela agência ambiental norte americana US EPA, foi inferior a 130 mmol/kg em todos 

os pontos amostrados, indicando que os metais não estavam biodisponíveis. Exceto pelo Cd, os 

valores encontrados estão de acordo com valores de referência e guias de qualidade de sedimentos, 

TEL (Threshold Effect Level) ou ISQG (Interim Sediment Quality Guideline), sugeridos pelo 

Conselho Canadense do Ministério do Meio Ambiente. Para Cd, os maiores valores foram 

encontrados na parte alta do reservatório, contudo estes valores foram inferiores ao ISQG. 

Possivelmente este resultado esteja associado à entrada de efluentes da estação de tratamento de 

esgoto presente na região. As análises revelaram que os sulfetos não foram a principal fase 

complexadora de metais, os sedimentos apresentaram baixos teores de matéria orgânica e 

características óxicas, nestas condições outras fases como oxihidróxidos de Mn e argilas tornam-se 

os principais responsáveis pela retenção dos metais nos sedimentos. A análise de componentes 

principais indicou a presença de quatro compartimentos ao longo da represa: 1) na zona fluvial; 2) 

na zona intermediária; 3) na área da barragem e 4) na área de adução das águas para abastecimento 

público.  É necessário que políticas públicas continuem sendo elaboradas e que sejam efetivamente 
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aplicadas pelo poder público para que a boa qualidade dos sedimentos do reservatório Paiva Castro 

seja mantida 

 

ABSTRACT 

Sediments are a repository of contaminats in freshwaters ecosystem. One way to assess the 

quality of this compartment, for potencially bioavailable metals, is through the analysis os 

acidification volatilizable sulfides (AVS) and simultaneously extrated metals (SEM). In order to 

investigate the bioavailability, toxicity and compartmentalization in relation to metals: Cd, Cr, Cu, 

Ni, Pb, Zn and Mn  a collection was performed over nine points in surface sediments along Paiva 

Castro reservoir (Sao Paulo, Brazil) during winter time, in July 2010. Beside the analyses of metals 

and AVS, were determined in sediments levels of: organic matter (OM) and total organic carbon 

(TOC). It was also taken measurements of pH, EH and temperature and dissolved oxygen in 

sediment-water interface. Low amounts of OM, associated with loss of stratitification in the water 

columm justifies the relatively low values for AVS. The molar ratio (∑ [MES]- [SVA])/CO T 

established by the North American environmental agency US EPA, was less than 130 mmol/Kg in 

all sampled points, indicating that metals were not bioavailable. Excepet for Cd, the values found 

are in accordance with regional backgrounds and sediment quality guidelines, TEL (Threshold 

Effect Level) or ISQG (Interim sediment quality guideline), sugested by Canadian Council of the 

Ministry of Environment. For Cd,  higher values were found in upstream region, however these 

values were  below ISQG. Possibly these data is associated with the entry of effluents from sewage 

treatment in the region. The analyzes also revealed that the sulfides were not the main stage 

complexing metals, sediments showed low organic matter content and had oxic features, in these 

conditions other phases as Mn oxyhydroxides and clays become primarily responsible for the 

retention of metals in sediments. Principal component analysis indicated the presence of four 

compartments along the reservoir: 1) in the zone river, 2) in the intermediate zone; 3) in an area 

located near the dam 4) in the catchment area for public water supply. It is necessary that public 

policies continue to be developed and that are effectively enforced by the government in order to 

maintain the good quality for Paiva Castro’s sediment. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Sulfetos volatilizáveis por acidificação e metais simultaneamente extraídos: a teoria do 

equilíbrio de partição  

 

Embora a análise da concentração de metais no sedimento seja importante ela não prediz 

com precisão o impacto ambiental presente numa dada região (PRICA, 2010). É fundamental que 

outras análises sejam efetuadas para que se possa compreender melhor a dinâmica e o efeito destes 

compostos no ecossistema. Sendo assim, torna-se importante analisar a biodisponibilidade destes 

elementos potencialmente contaminantes uma vez que altas concentrações de metais no sedimento 

não resultam necessariamente em danos imediatos à biota.  

Uma das maneiras de se avaliar a biodisponibilidade de metais é através de uma técnica 

amplamente difundida e inicialmente investigada por Di Toro et al. (1990), a análise de sulfetos 

volatilizáveis por acidificação (SVA) e metais extraídos simultaneamente (MES). A técnica baseia-

se na teoria do equilíbrio de partição a qual prediz que em sedimentos onde há excesso de SVA em 

relação à concentração da soma molar de MES, não haverá liberação destes elementos na água 

intersticial, isto porque os metais formam compostos pouco solúveis com os sulfetos, podendo 

assim atenuar os efeitos tóxicos à comunidade bentônica (USEPA, 2005; STUART, 2012). Ao 

contrário, quando a relação for inversa os metais poderão estar biodisponíveis e exercer toxicidade à 

biota.  

Os valores de SVA e MES são obtidos pela adição de ácido ao sedimento e medindo-se a 

quantidade de sulfetos e a concentração de metais liberados na solução durante este processo 

(MORSE & RICKARD, 2004).  Em geral são analisados cinco principais metais divalentes: 

cádmio, cobre, chumbo, níquel e zinco (ALLEN, 1991; PRICA et al., 2008). Contudo, a prata, o 

cromo e o mercúrio também aparecem como objeto de estudo ambiental (ex. SILVÉRIO et al., 

ARAÚJO et al., 2006a; PRICA et al. 2008; MARIANI & POMPÊO, 2008; NIZOLI & LUIZ-

SILVA, 2011; VELIMIROVIC, 2011; DE JONGE et al., 2012). Estes metais são os frequentemente 

analisados, pois são considerados como os principais metais responsáveis pela toxicidade de 

sedimentos (USEPA, 2005; FAGNANI et al., 2011). 

Os sulfetos são formados, em ambientes anaeróbicos, pela redução dos sulfatos por bactérias 

na presença de substâncias orgânicas, sejam elas de origem natural ou antropogênica. Nos 

sedimentos dos ecossistemas aquáticos os sulfetos estão em sua maioria complexados ao Fe (DE 

JONGE et al., 2009). Em sedimentos não contaminados, os sulfetos consistem principalmente em 

minerais de monosulfeto de ferro como FeS (LEONARD et al. 1999 apud EBERDEN, 2005). 

Quando um metal divalente (M2+) entra no meio aquático ele provoca a dissolução do sulfeto de 
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ferro (FeS) e passa a se associar com o sulfeto formando um complexo metálico  pouco solúvel de 

acordo com a reação: 

M2+ + FeS (s) → MS (s) + Fe 2+ 

Embora o Fe seja o principal ligante dos sulfetos, além do manganês, o zinco também tem 

um papel relevante na retenção dos sulfetos; o sulfeto de zinco, principalmente nas camadas mais 

expostas do sedimento, é mais refratário à oxidação do que os sulfetos de ferro ou manganês, 

funcionando como um conservador ou estabilizador de sulfetos (LIEBER, et al. 1996).    

Os sulfetos são considerados uma das principais fases complexadoras de metais nos 

sedimentos de ambientes anóxicos (DI TORO et al., 1990; YIN & FAN, 2011; FAGNANI et al., 

2011), praticamente governando a especiação, biodisponibilidade e toxicidade dos metais. Sendo 

assim, mesmo em ambientes muito impactados por atividades antrópicas, se a concentração de 

sulfetos for bastante elevada, não será observada toxicidade relativa a metais (FAGNANI et al., 

2011).  

Apesar da importância dos sulfetos é importante salientar que outros fatores atuam no 

controle da biodisponibilização de metais, tanto em água quanto no sedimento e incluem:  1) fases 

ligantes de metais no sedimento como frações de carbono orgânico, presença de argilas, 

oxihidróxidos de ferro (FeOOH) e manganês  (MnOOH), que tendem a reduzir a mobilidade de 

metais, biodisponibilidade e toxicidade (HUERTA-DIAZ, 1993; CHAPMAN, 1999; LEE et al., 

2000; CAETANO et al., 2003 JONGE et al. 2009); 2) fatores químicos como pH, potencial redox, 

dureza/salinidade, que podem reduzir ou aumentar a biodisponibilidade e toxicidade (FÖRSTNER 

& WITTMANN, 1981, CHAPMAN, 1999; PRICA et al., 2008) e a forma química em que os 

metais se encontram (VELIMIROVIC et al., 2011).  

 

 
1.2 Avaliação da qualidade dos sedimentos 

 

 A qualidade dos sedimentos em relação à presença de compostos tóxicos à biota pode ser 

avaliada de diversas maneiras, uma delas é através de valores guia de qualidade dos sedimentos 

(VGQSs). Há basicamente dois tipos de VGQS: 1) aqueles que se apoiam na teoria do equilíbrio de 

partição; 2) aqueles que se baseiam, empiricamente, em dados emparelhados de concentração 

química dos contaminantes individuais e efeitos biológicos observados (MOZETO et al, 2006). 

 Os VGQSs baseados na teoria do equilíbrio partição são capazes de inferir a respeito da 

biodisponibilidade de metais, são adotados pela Agência de Proteção Ambiental Norte Americana 

US EPA (United States Environmental Protection Agency) e possuem a vantagem de serem 

reconhecidos pela comunidade científica. 
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Baseando-se na teoria do equilíbrio de partição, a relação molar entre MES e SVA é 

usualmente expressa de três maneiras diferentes: 1) como uma razão ∑[MES]/[SVA] (DI TORO et 

al., 1990); 2) como uma subtração ∑[MES]-[SVA] e 3) inserindo os valores de carbono orgânico 

total (COT) na equação de subtração ∑[MES]-[SVA]/COT (USEPA, 2005). O uso dos teores de 

COT foi feita pela US EPA, com o intuito de normalizar os modelos já existentes, isto porque a 

matéria orgânica é reconhecida também como uma importante fase complexadora de metais.  Os 

valores para cada relação variam entre estados de toxicidade improvável, incerta e provável (Tab 

18).  Di toro et al. (1990)  propôs toxicidade quando  ∑[MES]/[SVA] > 1. Contudo esta predição 

nem sempre é precisa quando a soma molar de MES for maior do que a de SVA (FAGNANI et al. 

2011; YIN et al. 2011). Burton et al. (2005) efetuando longo estudo de campo  propôs novos 

valores para a razão entre MES e SVA (Tab 18). 

 

Tab 18 Toxicidade esperada a partir das relações molares entre metais simultaneamente extraídos 
(MES) e sulfetos volatilizáveis por acididificação (SVA). Valores expressos em mmol/kg de 
sedimento seco. 

Toxicidade ∑[MES]-[SVA] /COT*  ∑[MES]-
[SVA]* 

∑[MES]/[SVA]*1 

Improvável < 130 < 1,7 < 2 
Incerta 130 < x > 3000 1,7 < x > 120 2 < x >  8,32 
Provável > 3000 > 120 8,32 

* Valores estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental Norte Americana US EPA 
(United States Environmental Protection Agency) (USEPA, 2005)  
*1 Valores estabelecidos em pesquisa de Burton et al. (2005).  

 
 

A utilização de valores pré-estabelecidos, associados à presença ou ausência de efeitos 

tóxicos à biota são outra ferramenta na avaliação da qualidade dos sedimentos. Estes valores são 

designados como valores-guia de qualidade sedimento (VGQS) empíricos de causa e efeito, entre 

estes VGQS, os estabelecidos pelo Conselho Canadense do Ministério do Meio Ambiente 

(Canadian Council of Minister of the Environment- CCME) são amplamente reconhecidos e 

utilizados por diversos pesquisadores. Comparando 15 modelos de VGQS Hübner et al., (2009) 

concluíram que o modelo desenvolvido pelo CCME era o mais apropriado por oferecer base 

científica sólida e permitir a comparabilidade de dados.  

Os VGQS canadenses foram desenvolvidos por meio de uma série de testes de exposição da 

biota a uma série de componentes tóxicos. O intuito foi estabelecer um valor numérico para 

proteger todas as formas de vida aquática. Para isto foram efetuados testes com diversos organismos 

constituintes dos ecossistemas aquáticos, como peixes, invertebrados, algas e macrófitas aquáticas. 

Para cada componente tóxico foi estabelecido um intervalo de valores nos quais: acima de 
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determinada concentração o efeito tóxico é provável (PEL- Probable Effect Level), improvável 

quando abaixo do valor de TEL- Threshold Effect Level ou ISQG- Interim Sediment Qualit 

Guidelines e incerto entre os valores de TEL ou ISQG e PEL (CCME,1999) (Fig 21 ). 

 

 

Fig 21 Frequência de efeitos biológicos adversos segundo VGQS TEL/ISQG e PEL estabelecidos 
pelo CCME (Modificado de CCME, 1999). 

 
Ambos os modelos MES/SVA e ISQG/PEL são amplamente utilizados na avaliação da 

qualidade dos sedimentos e ambos os métodos foram validados tanto em campo quanto em 

laboratório (YIN et al., 2011). No Brasil, a resolução CONAMA n° 357/2005, recomenda que, 

quando a metodologia analítica disponível for insuficiente para quantificar as concentrações das 

espécies químicas de interesse em águas, os sedimentos e/ou biota poderão ser investigados. Assim, 

valores de ISQG e PEL são utilizados pela CETESB, Companhia de Tecnologia e Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo no monitoramento da qualidade dos sedimentos do estado 

(CETESB- série de relatórios 2000 a 2011). 

 

1.3 Distribuição espacial de contaminantes 

Como visto é importante que se avalie a qualidade dos sedimentos em relação à presença de 

metais. Entretanto, também é necessário avaliar se há um padrão de distribuição espacial para estes 

contaminantes, com zonas mais ou menos potencialmente tóxicas, refletindo na definição de áreas 

mais afetadas. Estas informações são importantes para a melhor compreensão da dinâmica e 

funcionamento do ecossistema além de auxiliar na definição de programas de monitoramento e 

gerenciamento de recursos hídricos, pois um dado grau de contaminação pode levar a diferentes 
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maneiras de se operar e tratar o sistema, além de definir áreas prioritárias para implementar ações 

de controle.  

O padrão de distribuição de contaminação pode diferir entre os diversos ecossistemas, 

conforme as características peculiares de cada um deles. Em ecossistemas aquáticos, o que 

normalmente se observa, são altas concentrações de metais, nas regiões onde há a emissão destes 

contaminantes, áreas conhecidas como ‘hot spots’, com a tendência de diminuição da pluma de 

contaminação conforme há o afastamento da zona de despejo (LUOMA & RAIBOW, 2008).  Em 

reservatórios, por outro lado, altas concentrações de metais podem ser encontradas na área da 

barragem onde os fluxos de água são menores e onde há predominância dos processos de 

sedimentação. Mariani & Pompêo (2008) e Padial (2008), por exemplo, encontraram marcado 

padrão de heterogeneidade espacial para metais, com maiores concentrações do elemento cobre na 

área da barragem dos reservatórios Rio Grande (Complexo Billings) e Guarapiranga, 

respectivamente.  

Perante estas informações é fundamental também que esse investigue o padrão de 

distribuição espacial de metais no reservatório Paiva Castro e observar quais são as áreas 

potencialmente mais afetadas. Este reservatório apresenta vazão de 33 m²/s-1 no braço lateral e esta 

característica pode fazer com que padrões de maiores concentrações de metais na área da barragem 

não sejam de fato encontrados. 

 

OBJETIVOS 

Como exposto no capítulo anterior as concentrações de metais nos sedimentos do 

reservatório Paiva Castro apresentaram heterogeneidade temporal e valores indicativos de 

contaminação antrópica para metais como o cobre. Baseando-se nestas observações este trabalho 

teve o intuito de analisar se estes e outros metais apresentariam também heterogeneidade no padrão 

de distribuição espacial e se estes elementos seriam potencialmente biodisponíveis nos sedimentos 

do reservatório Paiva Castro. Este trabalho testará a hipótese de que existe um padrão heterogêneo 

de distribuição espacial para os metais nos sedimentos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Procedimento em campo 

 
Foi efetuada campanha, durante o período de inverno, em 13 de julho de 2010 no 

reservatório Paiva Castro para coleta de sedimento superficial. Foram amostrados um total de nove 
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pontos, sete ao longo do eixo principal da represa e dois num braço lateral do reservatório, onde 

ocorre a captação de água bruta empregada no abastecimento público (Fig 22). Os pontos foram 

georeferenciados com sistema de coordenadas UTM, Datum Sad69 e meridiano central 45º00, por 

GPS modelo Garmin 72 ( Tab 19). 

 

 

 

Fig 22 a) Reservatório Paiva Castro e pontos de amostragem em coleta de sedimento superficial 
realizada em 13 de julho de 2010. b) localização geográfica da represa no estado de São Paulo. 

 

Tab 19 Georeferenciamento dos pontos de amostragem de acordo com o sistema de coordenadas 
UTM, Datum Sad69 e meridiano central 45º00. 

 
Ponto Coordenadas Geográficas (UTM) 

1 0336699/7919823 
2 0335454/7419415 
3 0333583/7419258 
4 0331170/7418667 
5 0330079/7417854 
6 0329449/7415613 
7 0330821/7418642 
8 0329777/7418784 
9 0328955/7418786 

 

Em cada ponto de amostragem foi determinada a profundidade e lançado coletor tipo 

Ambühl e Bührer (AMBÜHL e BÜHRER, 1975). Num primeiro lançamento do coletor, foram 

determinados in situ as variáveis: potencial redox (EH), pH e temperatura (T) no primeiro cm do 

sedimento e oxigênio dissolvido (OD) nos 5 cm superiores da interface água-sedimento (Fig 23; 

Tab 20). Em seguida foram retirados os três primeiros centímetros da coluna de sedimento. Este 
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sedimento foi armazenado para determinação de sulfeto volatilizável por acidificação (SVA) e 

metais extraídos simultaneamente (MES) (ALLEN et al, 1991, 1993). Os valores medidos de EH 

foram convertidos para eletrodos de referência. O eletrodo utilizado neste trabalho foi o ‘’AgCl/Ag 

de 3,5M” e o resultado obtido foi convertido para o eletrodo padrão de hidrogênio ‘SHE- Standard 

Hydrogen’, segundo recomendações de Padial (2008).  

O coletor foi lançado uma segunda vez e os três primeiros centímetros da coluna sedimentar 

foram recolhidos para determinação de matéria orgânica e granulometria. Os sedimentos foram 

armazenados em bolsas térmicas em sacos plásticos hermeticamente fechados, até o processamento 

das amostras em laboratório. A análise de MES/SVA procedeu-se dentro do prazo de até uma 

semana após a amostragem, conforme recomendação de Di Toro (1991). 

Nos ponto 2, 6 e 9 foi efetuada também análise em perfil da coluna d’água para estabelecer 

se a mesma estaria estratificada ou não. Para isto, foram analisadas as variáveis pH, condutividade 

elétrica (CE), T e OD com sonda multiparâmetros YSI 556 MPS.  

 

Fig 23 Esquema mostrando a medição em testemunho das variáveis pH, EH, temperatura e oxigênio 
dissolvido nos sedimentos da represa Paiva Castro. 

 

Tab 20 Equipamentos empregados na análise de pH, EH, temperatura e oxigênio dissolvido nos 
sedimentos da represa Paiva Castro. 

Variáveis Equipamentos 

EH Eletrodo Digimed – modelo DMP-CP1 

Corpo: Gehaka- modelo PG1400 

Temperatura Sonda YSI 556 MPS 

pH Sonda YSI 556 MPS 

Oxigênio Dissolvido Sonda YSI 556 MPS 
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3.2 Procedimento em laboratório 

O processamento das amostras de SVA e MES foi efetuado segundo Allen (1990). As 

amostras foram feitas em tréplicas, de acordo com o esquema representado em figura (Fig 24). Nos 

balões de fundo arredondado foi depositado entre 1 e 3 g de sedimento úmido e 100 ml de água 

ultra pura desaerada. Após 10 minutos sob agitação em agitador magnético em sistema fechado e 

com fluxo de nitrogênio ultra puro de aproximadamente 0,7 L/min-1, foi efetuado ataque ácido com 

HCl 6M, previamente desaerado, com o intuito de liberar os metais divalentes fracamente ligados, 

ou seja, potencialmente biodisponíveis. As amostras permaneceram mais trinta minutos sob 

agitação e sob fluxo de nitrogênio ultra puro de cerca de 0,4 L/min-1. O H2S formado no balão de 

fundo redondo é arrastado pelo fluxo de nitrogênio e retido nos frascos cilíndricos 1 e 2 (Fig 24), 

que possuem solução da NaOH 0,5M. As amostras do balão foram filtradas em papel filtro 

quantitativo Whatman® n° 40 125 mm e armazenadas a 4°C até leitura dos metais: zinco, cobre, 

cromo, níquel, cádmio, chumbo e manganês em Espectrometria de Absorção Atômica- EAA. O 

conteúdo dos frascos 1 e 2 foram transferidos para tubos de ensaio e adicionados reagentes para 

determinação de sulfetos e posterior leitura em espectrofotometria. Foi utilizado kit marca Hatch, 

sulfide 1 cat. n° 1816-32 3 e sulfide cat. n° 1817-33.   

 

 

Fig 24 Esquema para determinação da concentração de MES/SVA (Modificado de ALLEN, 1993). 
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Os teores de matéria orgânica (Morg) e carbono orgânico total (COT) foram determinados 

de acordo com metodologia descrita por Meguro (2000). A Morg foi determinada por método de 

ignição, descrito no capítulo anterior. A determinação de COT descrita por Meguro (2000) 

pressupõe que a matéria orgânica apresenta 58 % de carbono e é determinada de acordo com a 

equação: 

 

                                         % Morg= %C x 1,7 

 

Para análise da textura do solo foi utilizado Sistema de Atterberg (Tab 21) e o método dos 

béqueres, proposto por Piper (1947) e modificado por Meguro (2000). O teor de umidade foi 

determinado por diferença de peso de cerca de 20g de sedimento úmido após secagem em estufa a 

80 °C. Este procedimento é feito para que possam ser calculadas as concentrações de metais e 

sulfetos em peso seco.  

 

Tab 21 Textura de sedimento de acordo com Sistema Atterberg. 

  Sistema Atterberg Diâmetro das partículas (mm) 
Areia grossa 2,0-0,2 

Areia fina 0,2-0,02 
Silte 0,02-0,0002 

Argila <0,002 
 
 
3.3 Análise de dados 

 
3.3.1 Valores Guia de Qualidade do Sedimento Empírico (ISQG e PEL) e Valores de Referência 
Regionais  

 

  Dentre os diversos VGQS empíricos existentes, foi o utilizado os valores estabelecidos pelo 

CCME (1999), ISQG (Interim Sediment Quality Guidelines) e PEL (Probable Effect Level). Como 

valores de referência regional, foram utilizados aqueles estabelecidos para a bacia do Alto Tietê 

(VRAT) (NASCIMENTO & MOZETO, 2008) e para o reservatório Paiva-Castro (VRPC) (Tab 22).  

Para o cálculo do VRPC foram utilizados os valores da análise dos metais: Cr, Cu, Ni, Pb, 

Zn e Mn em 53 amostras provenientes de três testemunhos amostrados em 3 diferentes regiões do 

reservatório: parte alta, área da barragem e no braço lateral de onde as águas são aduzidas ao 

abastecimento público. Foi efetuada então análise de correlação linear para cada um dos metais 

citados e a respectiva concentração dos teores de Al em cada amostra. O valor de referência foi 

calculado então a partir da média dos valores dos metais na análise de correlação que estiveram 
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dentro de intervalo de confiança de 95%. Para os elementos Cu, Mn e Ni o valor referência na 

represa Paiva Castro foi calculado com base apenas no valor médio encontrado na base do 

testemunho.  

 

Tab 22 Valores de ISQG (Interim Sediment Quality Guideline) e PEL (Probable Effect Level) 

estabelecidos pelo CCME (2003) e Valores de referência regionais estabelecidos para a bacia do 

Alto-Tietê (NASCIMENTO & MOZETO, 2008)- VRAT e para o reservatório Paiva-Castro- 

VRPC, para os metais cádmio, cromo, cobre, níquel, chumbo e zinco. Valores expresso em mg/kg-1 

de sedimento seco. 

 

Metais Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
ISQG 0,6 37,3 35,7 18 35 123 
PEL 3,5 90 197 36 91,3 315 
VRAT 0,2 40 25 25 61 82 
VRPC - 24 24 33 27 70 

 
 
 
3.2.3 Análise estatística dos dados 

 

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva básica e pela técnica 

multivariada ACP (Análise de Componentes Principais) com base numa matriz de correlações 

(Legendre e Legendre, 1998). A ACP busca resumir o conjunto de variáveis ambientais, produzindo 

menos eixos ortogonais, os quais expressam parte da variabilidade contida nas variáveis originais. 

Quanto mais forte for a estrutura de correlação entre essas variáveis, maior será o poder de síntese 

das novas variáveis (eixos de ordenação ou componentes principais). Essas novas variáveis podem 

ser consideradas índices e são então utilizadas para ordenar por meio gráfico as unidades amostrais. 

O padrão de similaridade, entre as unidades amostrais, pode então ser avaliado por um número 

menor de variáveis (Bini, 2004). A análise foi feita em modo R, a partir de uma matriz escalar. A 

matriz de correlações elimina o efeito das diferentes unidades de mensuração assim não houve a 

necessidade da padronização da matriz escalar. Foi efetuada também análise de agrupamento a 

partir dos escores obtidos na ACP com o intuito de agrupar os pontos semelhantes. As análises de 

dados fora  feitas por meio dos programas computacionais PAST e STATISTICA 7.0.  
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RESULTADOS 

 

4.1 Variáveis neferométricas e da coluna d’água 

 

A profundidade ao longo do reservatório tendeu ao aumento no sentido montante-jusante 

(Fig 25), variando de cerca de 1 a 18 m de profundidade. A temperatura média ao longo do 

reservatório foi de 17,98 ± 0,35 °C, com o maior valor a montante no ponto 1 (18,58 °C) e o menor 

valor no ponto 8 (17,61 °C). Os valores para potencial redox encontrados na camada neferométrica 

associados aos valores de oxigênio (Fig 25), indicaram a presença de processos oxidativos e não 

redutores. O maior valor para EH foi encontrado no ponto um, 135 mV, na região montante, e o 

menor valor no ponto sete, na região jusante, 17 mV (Tab 23). Para OD a amplitude de variação foi 

de 6,25- 9,9 mg/L-1 e o valor médio de 8,90 ± 1,34 mg/L-1, os menores valores foram observados na 

região jusante, nas proximidades da barragem (pontos sete a nove) (Tab 23). O pH foi básico no 

ponto um, no restante do reservatório oscilou entre neutro e  ácido (Fig 25; Tab 23).  

 

Tab 23 Estatística descritiva, com valores médios (X), desvio padrão (SD), amplitude de variação 
(AV) e coeficiente de variação (CV), obtidos na camada neferométrica do sedimento do 
reservatório Paiva Castro, para profundidade (Z) temperatura (T°), potencial redox (EH), potencial 
hidrogeniônico (pH) e oxigênio dissolvido (OD). Coleta efetuada em 13 de julho de 2010. 

 
  Z (m) T°C EH 

(mV) 
pH OD (mg/L-1) 

X 10,3 17,98 68,5 6,67 8,9 
SD 5,45 0,35 32,17 0,48 1,34 
AV 0,9- 18,1 17,61- 18,58 17-135 6,47-8,02 9,95- 6,25 
CV 53 1,92 45,95 6,92 16,06 

 
 

De maneira geral, os dados sugerem que os pontos sete, oito e nove discriminam dos 

demais, com maiores profundidades e temperaturas e baixos valores para OD, pH e EH. Para as 

variáveis analisadas, o coeficiente de variação pode ser considerado baixo para as variáveis 

temperatura, pH e OD, valores de CV inferiores a 20% indicam variações pequenas ou mesmo 

ausência de variação (VAN GRIETHUSEN et al., 2006) (Tab 23).  O perfil de temperatura, pH, 

condutividade elétrica e oxigênio dissolvido indicaram que a coluna d’água estava desestratificada 

nos três pontos amostrados (Fig 26). 
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Fig 25 Profundidade (m) da represa, temperatura (°), potencial redox (EH mV), potencial 
hidrogeniônico (pH) nos sedimentos superficiais e oxigênio dissolvido (mg/L-1) na interface água 
sedimento ao longo do reservatório Paiva Castro. Pontos de amostragem ordenados de acordo com 
o eixo 1 da ACP.  Campanha efetuada em 13 de julho de 2010. 
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Fig 26 Perfil da coluna d’água para as variáveis temperatura (T°C), pH, condutividade elétrica 

(µS/cm) (CE) e oxigênio dissolvido (mg/L-1) na represa Paiva Castro. Coleta efetuada em 13 de 

julho de 2010. 
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4.2 Matéria orgânica e granulometria 

 
A porcentagem de matéria orgânica no sedimento seco não ultrapassou 12% em nenhuma 

das amostras e apresentou seus maiores valores nos pontos seis e no ponto um (Fig 27) uma 

porcentagem maior de sedimento arenoso foi encontrada nos pontos um - na região fluvial do 

reservatório, e seis - próximo à captação de água para a Elevatória Santa Inês (Fig 28).  

 

Fig 27 Porcentagem de matéria orgânica (Morg) no sedimento ao longo da represa Paiva Castro. 
Pontos de amostragem ordenados de acordo com o eixo 1 da ACP. Coleta efetuada em 13 de julho 
de 2010. 

 

 

Fig 28 Porcentagem granulométrica dos sedimentos da represa Paiva Castro. Areia grossa (AG), 

areia fina (AF), silte (Sil) e Argila (Arg). Pontos de amostragem ordenados de acordo com o eixo 1 

da ACP. Coleta efetuada em 13 de julho de 2010.  

 

4.3 Valores guia de qualidade do sedimento do equilíbrio de partição e empírico: SVA/MES; 

ISQG e PEL e Valores de Referência 
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Relativo ao SVA, o menor valor foi encontrado no ponto sete na região jusante do 

reservatório (9,33 mg/kg) e o maior valor no ponto seis (22,28 mg/kg), no braço dendrítico do 

reservatório (Fig 29; Tab 24). No entanto, as concentrações de SVA estiveram abaixo do limite de 

detecção do método no ponto de amostragem três. 

 

Fig 29 Concentração de sulfetos volatizáveis por acidificação (SVA) ao longo da represa Paiva 
Castro. Pontos de amostragem ordenados de acordo com o eixo 1 da ACP. Coleta efetuada em 13 
de julho de 2010. 

 

Em relação aos metais, os maiores teores para Cd, Pb e Mn foram encontrados na região 

montante (Fig 30; Tab 24) no ponto um. Para os metais, Ni e Zn os maiores teores foram 

encontrados na região jusante (Fig 30; Tab 24), pontos nove e oito respectivamente. Os maiores 

teores de Cu foram encontrados no ponto quatro (Fig 30; Tab 24). Para todos os metais analisados o 

CV foram superiores a 40% (Tab 24). 

 

Tab 24 Análise estatística descritiva para SVA e MES nos sedimentos do reservatório Paiva Castro. 
Valores médios (X), desvio padrão (SD), coeficiente de variação (CV) e amplitude de variação 
(AV). Valores expressos em mg/kg-1 de sedimento seco. 

 
 

        AV 
  X SD CV Min Ponto Max Ponto 

Cd 0,31 0,12 40,61 0,14 8 0,43 1 
Cu 3,88 6,76 174,14 3,47 3 20,96 4 
Ni 1,41 1,57 111,67 0,47 5 4,5 9 
Pb 13,5 6,61 48,94 3,84 5 20,48 1 
Zn 12,94 7,69 59,42 7,54 7 29,95 8 
Mn 241,66 224,84 93,04 107,08 8 690,96 1 

SVA 14,79 6,54 44,21 9,33 7 22,28 6 
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Fig 30 Concentração de Cádmio, cobre, níquel, manganês, chumbo e zinco nos sedimentos do 

reservatório Paiva Castro. Valores de referência estabelecidos para a bacia do alto Tietê (VRAT) e para 

o reservatório Paiva Castro (VRPC) e valores de ISQG e PEL. Pontos de amostragem ordenados de 

acordo com o eixo 1 da ACP. Campanha efetuada em 13 de julho de 2010.  
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As concentrações de cromo estiveram abaixo do limite de detecção em todos os pontos 

amostrados. Em nenhum dos pontos as concentrações dos metais analisados ultrapassaram os limites 

determinados para ISQG. Para cádmio as concentrações estiveram acima do valor de referência nos 

pontos um, dois e três, localizados na região montante do reservatório. Entretanto de acordo com o 

modelo de equilíbrio partição, a toxicidade foi considerada improvável nestes locais de amostragem.  

Nos demais pontos de amostragem todas as relações baseadas no equilíbrio de partição 

∑[MES]-[SVA]/COT e ∑[MES]-[SVA] indicaram toxicidade improvável. Apenas para a razão 

∑[MES]/[SVA] a toxicidade foi considerada incerta nos pontos quatro e oito (Tab 25). A contribuição 

molar dos metais analisados para a soma dos MES foi Zn < Cu < Pb < Ni < Cd.   

 

Tab 25 Valores guia de qualidade de sedimento baseados no equilíbrio de partição MES e SVA. 
Valores expressos em mmol/kg-1 de sedimento seco. 

 

 Pontos ∑[MES]-[SVA]/COT ∑[MES]-[SVA] ∑[MES]/[SVA] 
1 7,76 0,2 1,69 
2 5,2 0,18 1,77 
3 9,21 0,3 - 
4 8,94 0,32 2,18 
5 1,78 0,03 1,12 
6 1,57 0,09 1,26 
7 4,49 0,1 1,69 
8 20,57 0,55 3,14 
9 1,59 0,04 1,16 

Média 6,79 0,2 1,84 
Toxicidade improvável < 130 < 1,7 < 2 
Toxicidade incerta 130 < x > 3000 1,7 < x > 120 2  < x >  8,32 
Toxicidade provável >  3000 > 120 8,32 

 
 

4.5 Análise de componentes principais 

Na ACP a maior parte da variabilidade dos dados foi explicada pelos eixos 1 (41,47%) e eixo 2 

(60,15%) (Tab 26). As principais componentes que influenciaram o arranjo no eixo 1 foram argila, Mn 

e EH e no eixo 2 SVA, Silte e OD (Tab 26). 
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Tab 26 Correlação das variáveis obtidas nos sedimentos superficiais da represa Paiva Castro com os 
eixos 1 e 2 de uma ACP com base numa matriz de correlações. Autovalores e contribuição de cada eixo 
na formação do arranjo da ACP. 

 
  Eixo 1 Eixo 2 

SVA 0,01 0,49 
T 0,29 -0,08 

pH 0,18 0,27 
OD 0,22 -0,38 
EH 0,36 -0,02 

Cu -0,16 -0,001 
Ni -0,17 0,22 
Zn 0,19 0,26 
Pb 0,33 0,13 
Cd 0,32 -0,16 
Mn 0,37 -0,17 
Sil -0,1 -0,49 

Arg -0,38 0,09 
Ar 0,32 0,32 
Mo 0,14 0,01 

Auto valores 6,22 2,8 
% Variância 41,47 18,68 

% Acumulada 41,47 60,15 
 

 

A representação dos centróides no arranjo da ACP (Fig 31) foi efetuada por meio de análise de 

agrupamento, pelo método de ligação completa e distância euclidiana, a partir dos valores obtidos pelos 

escores 1 e 2 da ACP (Fig 32). O centróide foi calculado pela média dos valores dos escores do eixo 1 e 

2 correspondentes a cada grupo observado na análise de agrupamento. Foi utilizado o valor de 3,1 para 

efetuar o corte no dendrograma, valor este obtido a partir da análise de gráfico de amalgamação. 
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Fig 31 Ordenação com base em ACP de correlação para as variáveis obtidas nos sedimentos 
superficiais da represa Paiva Castro, evidenciando a formação de agrupamentos. Metais: Ni, Cu, Mn, 
Cd, Pb e Zn. Arg: argila, Sil: silte, Ar: areia, OD: oxigênio dissolvido, Mo: Matéria orgânica, SVA: 
sulfetos volatilizáveis por acidificação, EH: potencial redox, pH; potencial hidrogeniônco. 

 

 

Fig 32 Dendrograma obtido a partir dos escores de ACP de correlação para as variáveis obtidas nos 
sedimentos superficiais da represa Paiva Castro em 13 de julho de 2010. Obtido pelo método da 
distância euclidiana e ligação completa. A linha vermelha evidencia o ponto de corte. 
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O arranjo da ACP (Fig 31) indicou semelhança entre os pontos um na região montante da 

represa e ponto seis, localizado no braço lateral do reservatório, na área de captação de água para a 

estação Elevatória Santa Inês. Estes pontos foram correlacionados positivamente em relação aos eixos 

1 e 2 e apresentaram posicionamento influenciado principalmente pelas componentes Ar, Mo e Pb. No 

ponto um, as componentes EH, Mn e Cd apresentaram seus maiores valores e consequentemente 

exerceram influência no posicionamento deste ponto. 

Os pontos de amostragem dois e três, localizados numa região intermediária do reservatório, 

foram correlacionados positivamente em relação ao eixo 1 e negativamente em relação ao eixo 2, 

apresentando arranjo influenciado principalmente pelas componentes Mn e Cd. Os demais pontos de 

amostragem localizados na região jusante da presa Paiva Castro, foram correlacionados negativamente 

em relação ao eixo 1 e foram influenciados principalmente pela componente argila, importante fase 

complexadora de metais. 

Desta forma, com base nas análises estatísticas, os dados sugerem a existência de quatro 

compartimentos na represa Paiva Castro (Fig 33): 

 

1. Compartimento I, definido pelo ponto um, na parte alta do reservatório e caracterizada 

por apresentar características de ambiente lótico, o que pôde ser inferido pelos altos 

teores de areia em comparação aos teores registrados no restante do reservatório;  

2. Compartimento II, representados pelos pontos dois e três, numa zona entre a parte alta 

da represa e a região da barragem, que seria definida segundo o modelo clássico de 

Thorton et al. (1990), como zona intermediária do reservatório. No presente estudo, 

nesta área foram encontrados elevados teores de Mn e Cd, quando comparado aos 

pontos localizados na área da barragem e na zona de captação de água; 

3.  Compartimento III, definido pelos pontos quatro, cinco, sete, oito e nove, a região mais 

profunda da represa, e onde se espera que haja o predomínio dos processos de 

sedimentação e onde haja o predomínio das frações de sedimento de menor tamanho, 

como observados na presente pesquisa.  

4. Compartimento IV, que apresentou semelhanças com o ponto 1, como os mais altos 

teores de areia registrados ao longo da represa. Este compartimento localiza-se no canal 

lateral de passagem de água e caracteriza-se como na área fluvial da represa por 
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maiores velocidades no fluxo de água, resultantes neste caso da adução de água que 

apresenta uma vazão de 33 m3/s-1. 

 

 

Fig 33 Divisão da represa Paiva Castro em compartimentos. Arranjo obtido a partir de ACP de 
variáveis analisadas nos sedimentos superficiais. Coleta efetuada em 13 de julho de 2010. 

 
 
4.6 Análise de correlação linear de Pearson 

 
Análises de correlação linear de Pearson negativas significativas foram observadas entre os 

teores de argila e os teores de Mn, Pb e Cd (Tab 27).  Para o Mn as correlações de Pearson foram 

significativas com OD e EH e com todos os metais analisados, exceto zinco e níquel (Tab 27). A 

correlação significativa de Zn e Cd e Zn e Pb pode ser explicada, pois, em geral na natureza estes 

elementos estão encontrados nos mesmos tipos de rocha mãe (PAOLIELLO & CHASIN, 2001). 

 

Tab 27 Representação das correlações significativas entre os metais Cd, Cu, Ni, Pb, Zn e Mn e as 
variáveis COT, SVA, pH, OD, EH e frações granulométricas (Arg e Sil) analisadas nos sedimentos do 
reservatório Paiva Castro.  

Correlação de Pearson 
pH/Cd 0,56 Pb/Mn 0,62 
pH/Zn 0,61 Pb/Arg -0,83 
OD/Mn 0,67 Cd/Mn 0,81 
EH/Pb 0,53 Cd/Arg -0,83 
EH/Cd 0,78 Cd/Zn 0,51 
EH/Mn 0,87 Mn/Arg -0,90 
Cu/Mn -0,60 OD/Z -0,56 

Pb/Morg 0,67   
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DISCUSSÃO 

5.1 Toxicidade e biodisponibilidade de metais 

 
 Os dados das concentrações de metais ao longo de um gradiente longitudinal do reservatório 

Paiva Castro, no sentido montante-jusante, de acordo com os modelos e variáveis utilizadas na presente 

pesquisa, não sugerem toxicidade potencial nem biodisponibilidade. Apenas para a relação 

∑[MES]/[SVA] foi sugerida toxicidade incerta nos pontos quatro e oito. Vale ressaltar, contudo, que 

embora os três modelos empregados (∑[MES]-[SVA]/COT; ∑[MES]-[SVA] e ∑[MES]/[SVA]), sejam 

aplicados por muitos autores (PRICA et al., 2008; HE et al., 2011; VELIMIROVIC et al., 2011; YIN et 

al., 2011), a relação que considera o uso do COT é mais confiável (US EPA, 2005). Segundo esses 

autores, isso é explicado porque a matéria orgânica é uma importante fase complexadora de metais. 

Analisando-se cada um dos ítens que compõem os modelos da teoria do equilíbrio de partição 

observou-se que, em relação ao SVA, os sedimentos da represa Paiva Castro apresentaram 

características de ambiente sulfídrico, com concentrações de sulfeto acima de 34,1 x 10-3 mg/L-1 

(BERNER, 1981), para todos os pontos amostrados, exceto o ponto três. Também os valores de EH 

indicaram o ambiente favorável à formação dos sulfetos. Valores de EH abaixo de 120 mV 

(BARTLETT, 1999 apud DE JONGE, 2012) e 100 mV (WETZEL, 2001) são considerados baixos e 

indicam a presença de processos redutores, possibilitando a redução dos sulfatos, pela decomposição 

bacteriana, a sulfetos de hidrogênio. 

Apesar dessa formação potencial de sulfeto, a concentração média de SVA (15 mg/kg-1) foi 

considerada relativamente baixa, quando comparada a valores encontrados nos reservatórios Billings e 

Guarapiranga, ambos também localizados na Bacia do Alto Tietê. Padial (2008), registrou nos 

sedimentos da Guarapiranga concentração média de sulfeto de 145 mg/kg-1. Mariani & Pompêo (2008) 

e Mariani (2011) registraram no reservatório do Rio Grande no complexo Billings valor de 422 mg/kg-1 

e 672 mg/kg-1 de sulfeto, respectivamente.  Atividades antrópicas, como o lançamento de efluentes sem 

tratamento nas águas dos corpos hídricos podem levar ao aumento dos teores de matéria orgânica e 

consequentemente ao aumento da formação de sulfetos, o que justifica em parte os valores de sulfetos 

encontrados nas represas Billings e Guarapiranga. Os baixos valores para SVA na represa Paiva Castro, 

por outro lado, podem ser explicados pelo fato da coluna d’água estar desestratificada oxigenando a 

região do hipolímnio e pelos baixos teores de matéria orgânica encontrados, sendo este último reflexo 
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da melhor qualidade dos sedimentos da represa Paiva Castro quando comparado às represas Billings e 

Guarapiranga. 

O fato do hipolímnio estar oxigenado torna a formação de sulfetos instável. O regime de 

oxigênio dissolvido na superfície da água é um dos principais fatores que influencia a concentração de 

SVA (GRIETHUYSEN, 2006). A exposição do sedimento ao oxigênio dissolvido resulta na oxidação 

dos sulfetos e na transferência de metais para uma forma mais biodisponível (SIMPSON et al., 2012, 

DE JONGE et al., 2012b). Este processo torna-se problemático em regiões com altas concentrações de 

metais, pois pode provocar a liberação destes contaminantes na coluna d’água. Neste trabalho, 

entretanto, as concentrações de metais estiveram dentro dos valores de referência regionais 

estabelecidos para a bacia do Alto Tietê e para o reservatório Paiva Castro, não causando assim riscos à 

biota. Nestas condições outras fases complexadoras de metais entram em atuação, como será visto 

posteriormente. 

No que diz respeito à distribuição espacial dos sulfetos, em geral se espera que nas maiores 

profundidades sejam encontrados os menores teores de oxigênio dissolvido o que favoreceria a 

formação de SVA. No presente estudo, entretanto, apesar do registro de maiores profundidades e dos 

menores valores para o oxigênio dissolvido na área da barragem, não ficou evidente maior formação 

para os sulfetos nesta zona do reservatório. Isto pode estar associado aos menores teores de matéria 

orgânica registrados nesta área da represa. 

Os teores de matéria orgânica categorizaram o sedimento da represa Paiva Castro, ao longo do 

espaço como inorgânico. A porcentagem de matéria orgânica encontrada no meio não foi superior a 

12% do peso seco de sedimento em nenhum dos pontos amostrados. A baixa concentração de matéria 

orgânica é comum em represas e pode ser explicada pelo fato de que em lagos tropicais a rápida 

decomposição da matéria orgânica associada à turbulência, comum em corpos hídricos rasos, promove 

a decomposição na coluna d’água não permitindo o acúmulo no sedimento (ESTEVES, 2011). É 

também o indicativo da ausência de significativos despejos de efluentes nas águas do reservatório Paiva 

Castro, situação essa que diverge das represas Billings e Guarapiranga. 

Também os valores de pH encontrados neste trabalho sugerem que os metais permaneceram 

imobilizados no sedimento. Em condições onde o pH está próximo da neutralidade a partição dos 

metais, entre a água intersticial e o sedimento, favorece a ligação dos metais à fase sólida (LUOMA & 

RAINBOW, 2008). Valores de pH acima de 6 mostram que a superfície do sedimento encontra-se com 

carga residual negativa, favorecendo a adsorção de cátions metálicos (ARAÚJO et al., 2006).  Tais 

afirmações foram corroboradas pela correlação positiva, entre pH e os metais Cd e Zn observadas.  
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Além dos sulfetos e da matéria orgânica, o tipo de granulação do sedimento e os teores de 

óxidos de Fe e Mn também atuam como importantes fases complexadoras de metais. A análise de 

correlação de Pearson indicou importante participação do tipo de granulação do sedimento (argila) na 

adsorção de metais verificada pela correlação negativa significativa de metais e dos teores de argila. Os 

sedimentos de granulação fina, abaixo de 63 µm desempenham papel importante na retenção dos 

metais nos sedimentos, isto porque quanto menor a granulação do sedimento maior a área disponível 

para os metais se associarem (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981; LUOMA & RAINBOW, 2008). Em 

represas estas partículas tendem a se acumular na área da barragem. Em geral, sedimentos maiores em 

tamanho são depositados em ambientes de alta energia, enquanto partículas menores como silte e argila 

são carreadas em suspensão e depositadas em ambientes de baixa energia (HE et al., 2011), na região 

límnica dos reservatórios. Esta afirmação explica também o porque da argila ter influenciado o arranjo 

dos pontos localizados na região da barragem na ACP. 

Em ambientes aeróbicos, como se apresentou os sedimentos da área de estudo, os óxidos de Fe 

e Mn desempenham papel fundamental na adsorção de metais (FANG et al., 2005) tornando a 

formação de sulfetos termodinamicamente instável (STUART et al., 2012). Os dados apresentados 

sugerem a importância do Mn como fase complexadora de metais já que as concentrações de manganês 

apresentaram correlação de Pearson significativa com os teores dos metais Cd, Pb e Cu. 

Também os modelos de VGQS empíricos aplicados não indicaram toxicidade.  Os modelos 

VGQS funcionam muito bem em áreas onde as concentrações de metais não são muito altas 

(CHAPMAN 1999; HÜBNER et al., 2009), como é o caso do presente trabalho. Além disso, uma vez 

que até o presente momento não foram encontrados trabalhos que discorram sobre a concentração de 

metais nos reservatório Paiva Castro, os VGQS são úteis como uma ferramenta na avaliação inicial do 

risco ecológico para os contaminantes analisados. 

Para os metais Ni e Pb, os valores de referência regionais estabelecidos para a Bacia do Alto 

Tiête (NASCIMENTO & MOZETO, 2008), foram superiores aos valores de TEL.  Em situações como 

esta, quando os VGQS estão acima dos valores de background, então estes devem ser substituídos 

pelos valores de background ao menos que uma alternativa mais apropriada esteja disponível 

(CHAPMAN, 1999). Assim os teores destes metais não foram indicativos de efeito tóxico incerto à 

biota característica da represa Paiva Castro.  

Os teores de cádmio, acima dos valores de referência regionais, porém abaixo de TEL podem 

ser provenientes de áreas mais distantes, já que o cádmio pode ser transportado em média por até 50 

km de sua fonte de origem (CHASIN & CARDOSO, 2003). Em relação ao Cu, apesar dos registros de 

aumento das concentrações deste elemento ao longo do tempo, citados no capítulo anterior, com 
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valores acima de ISQG (TEL), o presente estudo indicou a não biodisponibilidade deste metal e não 

toxicidade potencial à biota. Além disso, dentre os sulfetos metálicos, FeS, NiS, ZnS, CdS, PbS e CuS 

o sulfeto de cobre é o menos solúvel (FAGNANI et al., 2011) e em condições de disponibilização de 

metais, este elemento seria um dos últimos a ser liberado e causar danos à biota. 

Além dos valores encontrados para metais, não excederem os valores de referência na grande 

maioria dos pontos amostrados, não ficou evidente uma maior concentração de metais na área límnica 

do reservatório, como observado na coleta efetuada para análise do acúmulo de metais ao longo do 

tempo, nem de acordo com trabalhos desenvolvidos em outros dois reservatórios urbanos da bacia do 

Alto Tiête: Rio Grande (MARIANI & POMPÊO, 2008) e Guarapiranga (PADIAL, 2008). Apenas para 

Ni e Cu este padrão foi encontrado. A razão para isto está no fato do reservatório ainda não apresentar 

significativos sinais de contaminação por metais. Para alguns metais como o Cd os maiores teores 

encontrados na parte alta estão possivelmente associados a atividades antrópicas como discutido 

anteriormente.  

Silva (2013), efetuando testes de toxicidade efetuados na região corroborou a ausência de 

efeitos tóxicos à biota em relação a metais, ao menos na área de adução das águas para abastecimento 

público. Analisando sedimentos superficiais e utilizando os organismos Daphnia similis e Chironomus 

xanthus para efetuar testes de toxicidade aguda e crônica respectivamente, Silva (2013) identificou 

toxicidade aguda apenas em um dos cinco pontos amostrados, na estação chuvosa. O autor argumenta 

que tal efeito deve ter sido causado por elementos que não os metais analisados na presente pesquisa. 

Em análises efetuadas nos sedimentos utilizados nos testes de toxicidade não foram registrados valores 

acima de ISQG para os metais Cd, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn (SILVA, 2013).  

Fazendo análise comparativa entre a concentração de metais na represa Paiva Castro e a obtida 

em outras represas da bacia do Rio Tiête, pelo mesmo método de extração, observa-se que os valores 

encontrado nos sedimentos do reservatório Paiva Castro não excedem os valores encontrados nestes 

outros ecossistemas (Tab 28). Este é mais um resultado que sugere a boa qualidade dos sedimentos da 

represa Paiva Castro. 
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Tab 28 Concentração de metais traço em reresas da bacia do Tietê, obtidos por método de extração com 
HCl 6M. Valores expresso em mg/kg-1 de sedimento seco. Os dados foram comparados com VGQS 
Empíricos (ISQG e PEL). 

 
       

    
Metal- 
traço 

mg/kg-1 

Rio 
Grande 

(Complexo 
Billings)* 

Guarapiranga† Promissão‡ Bariri‡ Rasgão‡ Paiva 
Castro ¥ 

Cd 10,1 10,7 0,09 0,2 2,4 0,31 
Cr 55,4 59,6 36 34 142 - 
Cu 1848,8 1157,2 31 47 224 3,88 
Ni 71,3 57,3 53 63 86 1,41 
Pb 763,8 - 18 36 104 13,5 
Zn 113,5 223,7 30 59 858 12,94 

          * MARIANI& POMPÊO (2008);  †  PADIAL (2008)  ‡ MOZETO et al., 2006 ; ¥ esta pesquisa (Capítulo 3) 

 

Legenda:  Abaixo de ISQG  Entre ISQG e PEL  Acima de PEL  

 

 

5.2 Compartimentalização dos sedimentos do reservatório Paiva Castro 

 
Tanto o Cu quanto o Ni em conjunto com a argila, de acordo com dados da ACP, foram 

responsáveis pela formação do compartimento na região jusante do reservatório Paiva Castro. A região 

límnica dos reservatórios é caracterizada por ser uma área de baixa energia, com predomínio de 

processos de sedimentação (FANG et al., 2011) e de partículas de menor tamanho, o que explica o 

predomínio da fração argila encontrada na área da barragem. Por ser uma área de sedimentação, em 

geral, espera-se um maior acúmulo de contaminantes, na presente pesquisa, contudo, apenas para Cu e 

Ni este padrão foi encontrado. Isto provavelmente porque, como discutido anteriormente, os valores de 

metais apresentaram em geral valores dentro daqueles esperados como referência.  

O ponto localizado na região montante e o ponto localizado na região dendrítica do reservatório, 

na área de captação de água, apresentaram semelhança entre si e foram arranjados em conjunto na 

ACP. Este arranjo foi decorrente das maiores proporções das frações de areia, oriundas do maior fluxo 

de água, característico da região fluvial do reservatório (ponto um) e devido à captação de água para a 

elevatória Santa Inês (ponto seis), isto porque em áreas de maior energia há maiores participações das 

frações de areia na composição granulométrica dos sedimentos (HE et al., 2011). Também os maiores 

teores de Morg foram mais elevados nestas regiões, dados referentes à razão carbono/nitrogênio 

indicam a origem alóctone da Morg nestes pontos (CARDOSO-SILVA, dados não publicados). Na 
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parte alta os valores de matéria orgânica estão provavelmente associados à entrada dos efluentes da 

estação de tratamento esgoto localizada nas proximidades. Na área dendrítica do reservatório, tais 

valores são provavelmente oriundos da vegetação circunvizinha. 

 Os pontos localizados na região intermediária do reservatório formaram um outro 

compartimento, com os maiores teores de OD, Mn e Cd. Esta conformação, ao menos para OD está 

possivelmente relacionada à maior correnteza de água característica da zona de transição dos 

reservatórios em comparação à área límnica (KIMMEL et al., 1990), favorecendo os registros das 

maiores concentrações de OD.  Os teores de Mn mais elevados nesta área são provavelmente oriundos 

de variações naturais, não há registros de fontes de contaminação para este elemento na área de estudo. 

Para o Cd, entretanto, os valores registrados foram superiores ao valor de referência regional sugerindo 

uma fonte antrópica de contaminação. 

O padrão de compartimentalização registrado no sedimento confere em parte aos registros de 

Macedo (2011) para a compartimentalização das águas superficiais do reservatório Paiva Castro. A 

autora, baseando-se no índice de estado trófico de Lamparelli (2004), registrou um compartimento na 

área da barragem, que confere com o compartimento encontrado nesta pesquisa, um compartimento na 

área de captação de água e um compartimento englobando toda a região intermediária e montante da 

represa. 

A compartimentalização encontrada neste estudo indicou a parte alta do reservatório como a 

potencialmente mais ameaçada pela contaminação pelo metal Cd. Para Ni e Cu embora tenha sido 

registrado maiores concentrações na área da barragem, não foi identificada toxicidade potencial. 

Também no compartimento referente à área de captação, não foi  registrado valores acima de ISQG, 

indicando a boas condições do sedimento em relação aos contaminates analisados. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 O reservatório Paiva Castro ainda apresenta sedimentos com padrões de qualidade, adequados à 

comunidade aquática, ao menos para os metais analisados. Devido aos teores encontrados destes 

elementos estarem dentro dos valores de referência não foi evidenciada uma maior concentração de 

metais na região da barragem. 

As análises revelaram que os sulfetos não foram a principal fase complexadora de metais, os 

sedimentos apresentaram baixos teores de matéria orgânica e características óxicas, nestas condições 
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outras fases como argilas e oxihidróxidos de Mn tornam-se os principais responsáveis pela retenção dos 

metais nos sedimentos, o que foi sugerido pelas correlações significativas entre metais e Mn.  

A compartimentalização da represa Paiva Castro, obtida por meio da ACP, indicou a parte alta 

do reservatório como a potencialmente mais ameaçada pela contaminação pelo metal Cd. É necessário 

que políticas públicas continuem sendo elaboradas e que sejam efetivamente aplicadas pelo poder 

público para que a boa qualidade dos sedimentos do reservatório Paiva Castro seja mantida.  
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CAPÍTULO 4  

 

DIRETIVA QUADRO DA ÁGUA: UMA REVISÃO CRÍTICA E A POSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO AO BRASIL* 

 
 

RESUMO 

 

No Brasil, embora o sistema de gerenciamento de recursos hídricos tenha representado grande 

avanço, muito ainda pode ser feito no sentido de aprimorá-lo. A Diretiva Quadro da Água (DQA), o 

modelo de gerenciamento de recursos hídricos europeu, reconhece que uma gestão baseada na 

qualidade ecológica é a maneira mais eficaz de garantir a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados. Neste capítulo será feita uma avaliação crítica da DQA visando 

compreender seus princípios para avaliar as dificuldades de sua aplicação no Brasil. Observou-se que 

há capacidade científica para avançar na incorporação de novos instrumentos da DQA, principalmente 

no Estado de São Paulo, entretanto, é preciso que haja sistemas de saneamento e monitoramento 

adequados e especialmente decisão política e rigor na aplicação destes novos instrumentos, caso 

contrário a incorporação da DQA é inviável. Palavras chave: Gestão, recursos hídricos, saneamento, 

monitoramento, DQA 

 

ABSTRACT 

In Brazil, although the local water resource management system has shown progress, many 

improvements are still required. The Water Framework Directive (WFD), the European water resource 

management  model, recognizes that the ecological quality of  ecosystems is the most effective way to 

ensure sufficient availability of water in adequate quality standards.  In this paper WFD will be 

critically reviewed in order to understand its principles to assess the difficulties of its application in 

Brazil. It was observed that there is scientific capacity to incorporate new instruments of WFD, mainly 

in São Paulo, however, there must be adequate sanitation and monitoring systems and especially 

political decision and rigor in the application of these new tools, otherwise the incorporation of the 

WFD is unviable.  

 Key Words: Management, water resources, sanitation, monitoring, WFD 

 

* Capítulo aceito para publicação na revista Ambiente e Sociedade, v. 16 
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1 Introdução  

Apesar da lei n° 9433/97, que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRHI) e o 

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH) (BRASIL, 1997), ter 

representado um grande avanço na gestão de recurss hídricos, ainda é precária a situação em que se 

encontram muitos corpos hídricos no Brasil. A PNRHI e o SINGREH estabelecem uma série de 

medidas promitentes, que provavelmente trarão resultados eficazes na preservação das águas, mas 

muito ainda pode e deve ser feito no sentido de aprimorar a gestão dos recursos hídricos no Brasil. 

Lições podem ser tiradas de modelos de gestão aplicados em diversos países, desde que haja as 

devidas adequações às realidades locais. Neste sentido, o modelo de gerenciamento de recursos 

hídricos europeu, a Diretiva Quadro da Água (DQA), surgiu como uma alternativa promissora na 

gestão dos corpos hídricos.  

Algumas diferenças que imprimem avanços na DQA em relação ao SINGREH incluem medidas 

que favorecem a implementação da gestão. Por exemplo, a DQA estipula prazos para o cumprimento 

das metas estabelecidas e elabora manuais com diretrizes para que a implementação de fato ocorra. A 

DQA não é permissiva à degradação e não deixa subentendido, ao menos em teoria, que um corpo 

hídrico apresente piora na qualidade de suas águas. Além disso, diferentemente do modelo brasileiro, 

cujo foco da gestão está nos usos que se faz da água, a DQA tem como objetivo o alcance do ‘bom 

estado’ ecológico (EC, 2000), em todas as massas de água da União Europeia. Ou seja, a DQA adota 

uma abordagem ecossistêmica com o intuito de que os corpos hídricos atinjam um estado de 

degradação mínima. Apesar do objetivo ambicioso, esta é a melhor forma de garantir a satisfação de 

todas as necessidades de água, ambientais e humanas, numa lógica de longo prazo (CORREIA, 2005). 

A pergunta que se faz é se existiria a possibilidade de aplicar conceitos da DQA ao Brasil, mais 

especificamente aos corpos hídricos de águas doces e superficiais. Preceitos da DQA funcionariam 

como novos instrumentos que auxiliariam o processo de gestão. Neste artigo será feita uma avaliação 

da DQA visando compreender seus princípios para avaliar as dificuldades de sua aplicação no Brasil. A 

avaliação, de enfoque acadêmico, abordará as principais etapas iniciais do processo de implementação 

da DQA associadas à avaliação do estado ecológico. Questões de ordem administrativa, econômica e 

social, embora fundamentais no processo de gestão não serão abordadas. Serão analisados também 

alguns dos principais problemas a serem superados pelo SINGREH e como isso pode ser compreendido 

sob a luz da DQA.  
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2 A Diretiva Quadro d’Água 

Desde a década de 1970, partes da Europa (Reino Unido e Suécia) já haviam demonstrado 

interesse em padronizar medidas ambientais para combater os problemas de qualidade da água trans-

regionais (HERING et al., 2010). Mas foi apenas durante a década de 1990 que grande variedade de 

peritos, gestores e partes interessadas iniciaram discussões para elaborar um sistema de gestão de 

recursos hídricos único para a União Europeia. Partindo-se de uma série de legislações pré existentes 

nos Estados Membros sobre a gestão dos recursos hídricos e  após cinco anos de debates, em 22 de 

dezembro de 2000, a DQA foi estabelecida pelo Parlamento Europeu (CIS, 2003a). 

O intuito da DQA é o de prevenir a deterioração e assegurar o alcance do ‘bom estado’ das 

massas de água dos países membros da União Europeia e da Noruega até o ano de 2015, com a 

possibilidade de prorrogação para o ano de 2027. Para as águas subterrâneas o objetivo é atingir o ‘bom 

estado’ químico e para as águas superficiais o objetivo é atingir tanto o ‘bom estado’ químico quanto 

ecológico (CIS, 2003b). No ‘bom estado’ as condições biológicas e de qualidade da água não 

apresentam desvio ou possuem ligeiro desvio em relação às condições do corpo hídrico na ausência de 

impactos antrópicos (ACREEMAN & FERGUSON, 2010). 

Alguns corpos de água podem não atingir este objetivo por diferentes razões. Para represas, por 

exemplo, o alcance do ‘bom estado’ ecológico constituiria a remoção da barragem para recuperar o 

fluxo natural dos rios, o que é normalmente inviável. Sob condições como esta a DQA permite 

identificar e designar corpos hídricos artificiais e corpos hídricos fortemente modificados de acordo 

com o artigo 4 (3) do texto que a descreve (CIS, 2003b). Ao invés do ‘bom estado’ ecológico o 

objetivo para corpos hídricos fortemente modificados e corpos hídricos artificiais é atingir o ‘bom 

potencial’ ecológico e o ‘bom estado’ químico das águas superficiais (EC, 2000). 

Para além da análise de parâmetros físicos e químicos e poluentes específicos (a lista de 

substâncias foi acordada entre países europeus), a DQA estabelece a análise de elementos 

hidromorfológicos e biológicos com o intuito de definir a qualidade ecológica dos corpos de água. A 

DQA busca uma harmonização nos sistemas de classificação dos corpos hídricos e monitoramento ao 

longo da Europa, sem, contudo, estabelecer critérios generalistas, pois reconhece que os padrões 

químicos, geológicos e biológicos não são iguais ao longo da paisagem. As principais etapas do 

processo de implementação da DQA (Tab 1) foram descritas por Cardoso-Silva et al. (2011). 
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Tab 29 Principais etapas no processo de implementação da DQA, associadas à avaliação ecológica. 

Etapa Definição 

Definição 
deTipologia 

Há quatro categorias categoria de ecossistemas aquáticos: rios, lagos, águas de transição e águas costeiras, e dois sistemas possíveis para o estabelecimento de 
tipologias A e B (Anexo II- EC, 2000). A classificação é baseada em condições geológicas e hidrológicas. Espera-se que condições distintas possuam características, 
biológicas e ecológicas distintas. No sistema A existem fatores obrigatórios para o estabelecimento da tipologia, categorizados em classes, para rios, por exemplo: 
altitude, latitude, longitude, geologia e dimensão. No sistema B não existem classes pré-estabelecidas e além dos fatores obrigatórios são elencados uma série de 
fatores facultativos, como medidas de precipitação em rios. O intuito da tipologia é permitir que sejam corretamente estabelecidos tipos de massas de água e 
respectivas condições de referência e que sejam comparáveis as classificações de estado ecológico dentro de cada categoria de ecossistemas com características 
semelhantes (Alves, 2002).  

Estabelecimento de 
Condições de 
referência 

Descrição das características dos elementos físico-químicos, hidromorfológicos e biológicos que caracterizam cada corpo hídrico na ausência ou na presença de 
pequeno impacto das atividades antrópicas (Cis, 2003b). Os elementos biológicos analisados para o estabelecimento das condições de referência e do estado ecológico 
são: peixes, macrófitas aquáticas, invertebrados bentônicos, diatomáceas (fitobentos) e fitoplâncton (Anexo V, (EC, 2000)).  

Avaliação do 
Estado ecológico 

Trata-se do desvio das condições dos elementos físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos no tempo presente em relação às condições de referência. Quanto 
maior o desvio em relação às condições de referência ‘pior’ será o estado do corpo hídrico. O estado ecológico deverá ser expresso como um valor numérico entre 1 
(excelente estado ecológico) e 0 (estado ecológico ruim), os valores entre este intervalo indicam os estados: bom, razoável e medíocre (Cis, 2003b).  A condição de 
um elemento biológico estimado como o mais afetado por alterações antrópicas irá ditar a classe que o corpo hídrico irá pertencer- princípio do “one out all out”, ao 
menos que os resultados para os elementos físicos, químicos e/ou hidromorfológicos indiquem uma classe inferior (Cis, 2003a).  

Análise das pressões 
na bacia 

Para se avaliar o estado/potencial ecológico parte-se do pressuposto que as comunidades biológicas agem em resposta às pressões. Sendo assim, é importante que 
sejam identificadas as pressões existentes sobre os corpos hídricos conforme recomendações do artigo 5 (1) e anexo II, e que se identifiquem os descritores ecológicos 
de resposta destas pressões.   

Monitoramento O monitoramento terá como objetivos proporcionar uma visão geral dos estados/potenciais ecológicos e químicos em cada bacia hidrográfica (artigo 8° e Anexo V 
1.3, (EC, 2000)), guiar as ações de proteção e uso, e avaliar a eficácia das ações de restauro ecológico a serem desenvolvidas. 

Intercalibração  O intuito é testar e validar as ferramentas utilizadas na classificação dos estados ecológicos, de tal forma que tais classificações possam ser comparáveis entre 
diferentes países, e portanto, seja comparável o esforço de gestão e proteção do uso hídrico e o resultado deste. Isto ocorre, pois, países diferentes podem desenvolver 
métodos de avaliação diferentes. No entanto, a nível europeu é necessário poder comparar entre países, qual o estado das respectivas massas de água, para se equiparar 
o esforço de implementação da legislação. 
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Neste momento, a maioria das massas de água europeias, se encontra divididas, oficialmente 

numeradas e classificadas quanto ao estado ecológico presente, pressões que o determinam, bem como as 

medidas de proteção e recuperação para manter o bom estado atual, ou recuperá-los nos próximos anos. 

Para monitorar, proteger e recuperar o bom estado ecológico das águas europeias, a DQA cria ainda dois 

pilares essenciais: a gestão da água por bacia hidrográfica e o sistema econômico da água.   

A bacia hidrográfica é a unidade de gestão porque cada segmento fluvial depende do que nele se 

passa, mas, também da respectiva bacia de drenagem a montante; assim, retirar as pressões humanas de 

um segmento ou represa, requer em geral agir sobre a sua bacia de drenagem, quer em nível dos usuários 

da água quer em nível da gestão do território. Por outro lado, muitas bacias europeias são partilhadas por 

dois ou mais países (por exemplo, Portugal e Espanha partilham os três maiores rios ibéricos) e a DQA 

obriga ainda a um gerenciamento administrativo conjunto destas unidades hidrográficas.  

Finalmente, a água é um bem limitado e não renovável. Monitorar, proteger e recuperar implica 

custos importantes, que devem ser suportados por quem polui e utiliza o recurso água, direta ou 

indiretamente. A DQA exige a implementação de taxas e licenças para os bens e serviços gerados pela 

água (definidos através de um regime econômico-financeiro complexo que todos os países europeus 

implementaram), que devem ser reinvestidos na garantia da sustentabilidade do uso e na prossecução dos 

objetivos ambientais. Ou seja, os recursos financeiros gerados pela água devem ser reinvestidos neste 

setor, garantido às gerações futuras a existência do recurso natural em boas condições ambientais. 

 

3 Diretiva Quadro da Água: uma revisão crítica  

Do ponto de vista científico, a DQA promoveu avanços, já que estimulou o desenvolvimento de 

uma série de pesquisas e publicações, principalmente na área de ecologia de ecossistemas aquáticos. Em 

consulta efetuada na página de Internet: ISI Web of Knowledge, para a palavra chave ‘Water Framework 

Directive ’ (busca efetuada em 02 de maio de 2011) foram elencados um total de 2057 publicações.  

Deste total, o maior número estava relacionado ao monitoramento- 644 artigos. Isto porque esta etapa é 

essencial para todo o processo de implementação da DQA. Tanto para o estabelecimento das condições 

de referência por fornecer dados quanto para acompanhar o processo de recuperação dos corpos hídricos.  

Para corpos hídricos de águas doces superficiais, a tipologia (‘tipology’) foi tema de 108 

trabalhos, grande parte relacionada à validação da tipologia por elementos biológicos. Esta é uma etapa 

importante, porém não obrigatória, para confirmar que a divisão nos tipos (Tab 29) tenha significado 

ecológico. A validação por tipos biológicos não é obrigatória, porém quando não é feita, é possível que a 

tipologia resulte em divisões excessivas ou insuficientes no ecossistema, criando a necessidade de muitos 
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pontos de monitoramento no primeiro caso e levando a classificações inapropriadas para a tomada de 

medidas no segundo (CIS, 2003c). 

Entre a possibilidade de escolha fornecida pela DQA, para o estabelecimento da tipologia, 

constatou-se que a maioria dos Estados Membro optou pelo uso do sistema B (Tab 29). Isto porque as 

diferenças na composição biológica e estrutura das comunidades normalmente dependem de mais 

descritores do que aqueles elencados no sistema A (CIS, 2003b).  A definição da tipologia tem se 

mostrado uma etapa importante, por permitir que gestores e a população compreendam melhor as 

diferenças naturais nas comunidades aquáticas e consequentemente diferenças nas medidas de 

restauração. Terminada a fase de estabelecimento da tipologia, os estados devem então determinar as 

condições de referência. Caso esta etapa não seja de maneira científica e correta avaliada, pode haver o 

risco de se inserir um corpo hídrico numa classe de estado ecológico superior ou inferior ao real estado. 

As condições de referência são, portanto, a base para todo o processo de implementação da DQA. Para o 

estabelecimento desta etapa, a DQA recomenda o uso de quatro alternativas: 1) comparação com uma 

área que não apresente impactos antrópicos ou que estes sejam mínimos; 2) uso de dados históricos 

prévios à intervenção humana significativa; 3) uso de modelagem matemática e 4) julgamento por 

especialistas (Anexo II, 1.3(iii) da DQA- EC, 2000).   

Cada uma das técnicas sugeridas pela DQA apresenta vantagens e desvantagens, cabendo a cada 

Estado Membro definir qual a melhor alternativa para cada caso. De um total de 215 publicações 

levantadas nesta revisão, 16,5% discorriam sobre estabelecimento das condições de referência com 

comparações com áreas de referência ‘reference, conditions/sites’, 12,6% utilizavam o uso de dados 

históricos ‘historical data’, 3,7% faziam uso da paleolimnologia ‘palaeolimnology’, enquanto 6,5% 

utilizaram a modelagem matemática ‘modelling’ como opção. Muitos artigos faziam uma combinação das 

propostas para determinação das condições de referência: dados de monitoramento e dados históricos 

(OSTHOIC, 2011), modelagem matemática e dados históricos (NIELSEN et al., 2003), dados históricos, 

de monitoramento e paleolimnológicos (WOLFRAM et al, 2009), dados históricos, de modelagem 

matemática e paleolimnológicos (POIKANE et al., 2010).  

O que se tem observado é que dificilmente o uso de apenas uma técnica é suficiente para a 

determinação das condições de referência. Em geral, a União Europeia têm apresentado dificuldades em 

encontrar áreas para o estabelecimento das condições de referência em que os impactos antrópicos 

estejam ausentes ou sejam mínimos (BAATTRUP-PEDERSEN, 2008). Em países como a Holanda, com 

até 50% dos corpos hídricos impactados (HERING et al., 2010), a alternativa é utilizar outras técnicas 

e/ou buscar condições de referência em países vizinhos, desde que estes possuam a mesma tipologia para 

o corpo hídrico em questão. 



 

 113 

Outro desafio a ser enfrentado é estabelecer os critérios para determinação dos estados ecológicos 

(570 artigos encontrados na revisão efetuada). É complexo reduzir a informação da condição de um 

ambiente a um valor numérico e estabelecer os limites das classes dos estados ecológicos. A DQA não 

deixa claro o que vem a ser um desvio ‘moderado’ ou ‘grande’ (KELLY et al., 2008). Dependendo da 

abordagem utilizada, um corpo hídrico considerado em bom estado/potencial poderia ser considerado 

razoável numa outra abordagem técnica. Portanto uma das necessidades na continuidade do processo de 

implementação da DQA é discutir maneiras de se diminuir as incertezas dos resultados. 

Trabalhos como o de Sondergard et al. (2005) indicam que, independentemente dos limites 

estabelecidos para as classes dos estados ecológicos, a variabilidade natural é alta e alguns lagos 

inevitavelmente serão inseridos numa classe equivocada. Outra questão que merece ser mencionada é o 

fato de que o princípio ‘one out all out’ (princípio no qual a condição de um elemento biológico estimado 

como o mais afetado por alterações antrópicas irá ditar a classe que o corpo hídrico irá pertencer), se por 

um lado promove  maior proteção do corpo hídrico, por outro pode induzir que um corpo hídrico 

classificado não apresente boas condições mesmo que elas existam. Desta forma, pode haver o risco de se 

impor custos em restauração desnecessários (BORJA, 2010). Este tema ainda é polêmico e atualmente 

ainda há discussões a respeito. 

 O estabelecimento dos estados ecológicos tem demandado esforço e um período de tempo maior 

do que o planejado pela DQA. Apesar desta etapa ter permitido o desenvolvimento de técnicas capazes de 

refletir diferentes fatores de estresse para a maioria dos elementos de qualidade biológica e tipos de água, 

adaptados a maioria dos países (HERING et al., 2010), os sistemas de avaliação dos estados ecológicos, 

muitas vezes são incomparáveis entre os Estados Membro, dificultando o processo de intercalibração. 

A intercalibração, embora tenha sido foco do menor número de publicações nesta pesquisa (60 

artigos) devido, entre outros fatores, ao seu caráter técnico/ burocrático, tem se mostrado um importante 

exercício na troca de experiências entre os Estados Membro com maior e menor experiência na 

determinação dos estados ecológicos (CE, 2012).   

 Outra questão, que merece ser mencionada é o fato de haver reduzido número de publicações 

associadas às represas e corpos hídricos fortemente modificados. A DQA acaba por ser generalista, no 

que diz respeito a estes ecossistemas (João Ferreira, Instituto da Água, Lisboa Portugal, comunicação 

pessoal), e a União Europeia se encontra com uma série de dificuldades para implementar a DQA. Os 

corpos hídricos fortemente modificados, em geral, estão menos desenvolvidos nos sistemas de avaliação 

para implementação da DQA, uma vez que ainda não há concordâncias em qual abordagem deveria ser 

inicialmente utilizada nas avaliações (HERING et al., 2010). 
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A DQA também não considera os possíveis efeitos das alterações climáticas. Nõges (2007), por 

exemplo, argumenta que as condições de referência não são estáticas, e que podem mudar como 

consequência do efeito das alterações climáticas nas condições físicas e químicas dos corpos hídricos. 

Mesmo com o aumento dos debates sobre o assunto apenas dois artigos tinham como foco a temática 

(NÕGES, 2007 e LARSEN, 2011), em busca efetuada no ISI Web of Knowledge para “Water Framework 

Directive climate change”. 

Apesar da implementação da DQA ter consumido mais tempo do que o previsto boa parte de suas 

etapas já foram cumpridas. O estado ecológico das águas superficiais já foi estabelecido em 21 países e 

43% dos corpos hídricos alcançaram o bom estado ecológico (EC, 2012). Poluição e pressões 

hidromorfológicas foram apontadas como responsáveis pelo não alcance da meta, sendo esta última uma 

das importantes pressões que prejudicam o alcance do bom estado ecológico (EC, 2012). Até 2009, 

devido a deficiências na rede de monitoramento, 15% dos corpos hídricos não possuíam seu estado 

ecológico definido e 40 % seu estado químico (EC, 2012).  

Os métodos para a determinação dos estados ecológicos nem sempre são capazes de reproduzir 

corretamente o “estado” dos elementos biológicos em causa. Isto porque a maioria das comunidades 

biológicas está sujeita a regimes naturais dinâmicos e a multipressões antrópicas. Não sendo sempre óbvia 

a relação causa-efeito entre pressão e estado. Também deve ser considerado que cada Estado Membro 

apresenta condições ecológicas e sócio-econômicas distintas (ACREEMAN & FERGUSON, 2010) e 

cada qual se depara com dificuldades específicas no processo de execução da DQA, o que tem sido um 

complicador para que em 2015 esteja prevenida a deterioração e assegurado o ‘bom estado’ das massas de 

água, como preconiza a CE/60/2000. Neste momento, admite-se que parte significativa das águas 

europeias tenha que prorrogar até 2027 o alcance do  bom estado ecológico. 

   

4 A implementação da DQA em países não pertencentes à UE 

 Com o intuito de averiguar discussões e possíveis adequações da DQA em países não 

pertencentes à União Europeia, a busca para a palavra chave ‘Water Framework Directive’ no site ISI 

Web of Knowledge, foi refinada com os nomes de países e continentes: ‘United States’, ‘Canada’, 

‘Mexico’, ‘Argentina’, ‘Chile’, ‘Peru’, ‘Venezuela’, ‘Bolivia’, ‘Colombia’, ‘Brazil’, ‘Russia’, ‘Australia’, 

‘New Zealand’, ‘Japan’, ‘India’, ‘China’, ‘Oceania’, ‘South America’, ‘Central America’, ‘North 

America’, ‘Asia’ e ‘Africa’. Do total analisado, apenas duas publicações da China relacionavam o sistema 

de gerenciamento de recursos hídricos local e a DQA. Ambos os trabalhos chineses focavam a gestão 

integrada na bacia de drenagem (RAVESTEIJN et al., 2009; YANG & GRIFFITHS, 2010). Também 
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foram identificadas duas publicações no continente africano, uma com foco na gestão integrada de bacias 

hidrográficas, empregada pela DQA e outra discutindo, entre outros fatores, a possibilidade de adequação 

da DQA no que diz respeito ao alcance do bom estado ecológico (FLOWER & THOMPSON, 2009a e 

2009b).  

Apesar do número restrito de publicações sobre a DQA em países não pertencentes à União 

Europeia, diversos pesquisadores e gestores de diferentes nacionalidades já procuram compreender o 

sistema de gerenciamento de recursos hídricos europeu para que possam melhorar a gestão em seus 

países. No II Congresso dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo, em 2010, discutiu-

se  o que a DQA poderia acrescentar ao sistema de gerenciamento de RH brasileiro, Embora as questões 

ecológicas sejam a base da DQA, neste evento, tais aspectos não foram o foco dos debates.  Publicações 

sobre a DQA no Brasil foram feitas por Sobral et al. (2008), que descreveram os objetivos da DQA bem 

como a classificação da qualidade ecológica e química dos corpos d’água superficiais e por CARDOSO-

SILVA, et al. (2011) que reportaram as principais etapas iniciais da implementação da DQA referentes à 

temática ecológica. 

Pesquisas científicas que levem em consideração tal assunto estão sendo efetuadas.  Em Minas 

Gerais, por exemplo, questões sobre o estabelecimento das condições de referência foram abordadas 

(MOLLOZI, 2011). Em São Paulo, pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) com o apoio da 

Universidade Técnica de Lisboa estão estabelecendo uma tipologia para as represas da região. O mesmo 

grupo da USP está buscando determinar as condições de referência para alguns elementos químicos 

(fósforo total e metais: chumbo, níquel, cobre, zinco, cádmio, cromo) para a represa Paiva Castro 

(Sistema Cantareira, Mairiporã, SP), uma das principais responsáveis pelo abastecimento público na 

região metropolitana de São Paulo.  

 

5 Principais problemas a serem enfrentados pelo SINGREH perante o ajuste da DQA: Saneamento 

básico e monitoramento  

Para o alcance do ‘bom estado ecológico’, é essencial que questões de saneamento básico estejam 

resolvidas ou em vias de resolução.  No Brasil, de acordo com dados do censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2008, 44,8% dos municípios brasileiros não possuíam acesso à rede 

coletora de esgotos, o que corresponde à cerca de 18% da população do país. Maior número de 

municípios e de habitantes sem a rede de esgotamento sanitário foram registrados no Nordeste e Norte do 

país enquanto o sudeste foi a região melhor atendida (Fig 34). 
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Fig 34 Municípios e milhões de habitantes por região brasileira que não apresentam serviço de esgotamento 
sanitário (Fonte: modificado de IBGE, 2010). 

 

O censo realizado pelo IBGE indicou também que do total de municípios com rede de 

esgotamento sanitário, apenas 28,5% realizavam tratamento de seu esgoto. Mesmo na região sudeste, com 

o maior número de coleta de esgoto, menos da metade dos municípios (48,4%) o trataram. A menor 

proporção de municípios com coleta (13,4%) e tratamento de esgoto (7,6%) foi observada na Região 

Norte, o que em parte se explica pela baixa densidade demográfica da região combinada com a elevada 

capacidade de autodepuração de seus rios (Fig 35).  Na União Europeia, por outro lado, apenas 4,5% de 

um total de 556 municípios não possuem tratamento de esgotamento sanitário (KATSIRI, 2009). 

 

Fig 35 Porcentagem dos municípios brasileiros que apresentam tratamento de esgotamento sanitário. 
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O déficit no setor de saneamento pode ser explicado por uma série de fatores, o mais importante 

talvez seja de ordem financeira. Os investimentos para universalização dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário até o ano de 2015 representam a expressiva quantia de 35 bilhões de dólares 

(ANA, 2010).  

Além da necessidade de grandes investimentos no setor muitos outros fatores explicam o déficit 

nos serviços de sanitização. A fragmentação de políticas públicas e carência de instrumentos de regulação 

(GALVÃO, 2009) são alguns exemplos. Apenas seis dos 27 estados da União apresentam leis estaduais 

no setor: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Goiás. A ausência de um 

marco federal levou ao estabelecimento de políticas desarticuladas, tanto em âmbito de governo como 

entre setores de planejamento (GALVÃO, 2009).  

Caso o saneamento básico não apresente melhoras significativas, mantidos os investimentos 

habituais na área, estima-se que apenas em 56 anos este serviço vai apresentar universalização de 

atendimento (LANNA, 2008). Espera-se que com a implementação da lei n° 11445/2007, que estabelece 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico, haja ampliação da rede de esgotamento sanitário e 

investimentos em tratamento de efluentes.  Sem essas medidas é complexo estabelecer programas de 

recuperação ambiental de corpos hídricos e adequar conceitos da DQA.  

Além de investimentos no setor de saneamento básico, são necessárias ampliações na rede de 

monitoramento. Apenas nove unidades da Federação (Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Amapá) possuem sistemas de 

monitoramento da qualidade da água considerados ótimos ou muito bons, cinco estados possuem sistemas 

bons ou regulares e treze têm sistemas incipientes (PNRH, 2006).                                                                                    

O monitoramento é um instrumento de gestão fundamental na implementação da DQA. Os dados da 

rede de monitoramento são utilizados no estabelecimento das tipologias, nas condições de referência e são 

necessários tanto para o acompanhamento do estado dos corpos hídricos quanto para a tomada de medidas 

de recuperação ambiental. A média de pontos de monitoramento para a qualidade da água por área no 

Brasil está abaixo do número considerado mínimo para os países europeus (MAZOLLA, 2008). O número 

médio de pontos de monitoramento ao longo do Brasil, até o ano de 2007 era de 0,28 pontos para cada 1000 

km2 (MAZZOLA, 2008). Para a Europa, o critério básico de monitoramento é de um ponto para cada 1000 

km2, embora haja países que não possuam uma rede de monitoramento fixa e regular. Na Tab 30 estão 

referidos os números médios de pontos de monitoramento por área em alguns países europeus e alguns 

estados brasileiros. De acordo com Mazolla (2008), a meta é que em 2015, ocorra aumento do número de 

pontos de monitoramento no país. 
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Tab 30 Número de pontos de monitoramento por 1000 km2 em países europeus  que implementaram a 
DQA e em alguns estados brasileiros.  

Número de pontos de monitoramento para 1000 km2 
Países europeus e Estados brasileiros N° pontos/ 1000 km2 

Inglaterra 53,20 
Espanha 2,55 
França 1,96 

Distrito Federal- Brasília 11,51 
Rio de Janeiro 3,27 

São Paulo 1,16 
 

Além disso, a rede de monitoramento brasileira distribuída nos estados aplica diferentes 

metodologias a campo e laboratório, apresenta problemas de credibilidade devido a deficiências na 

qualificação dos aplicadores e laboratórios de análises, implicando na não confiabilidade de um grande 

conjunto de dados, prejudicando a análise comparativa (CLARKE & SILVA DIAS, 2003). Estes fatos 

demonstram a extrema dificuldade na adequação da DQA ao Brasil, obrigatoriamente passando por 

discussões políticas, aspectos técnicos, metodológicos e financeiros. 

 

6 Adequação de instrumentos da DQA ao Brasil 

Embora promissora a DQA não é de fácil implementação e a possibilidade de adequá-la ao Brasil, 

deve ser vista com cautela. O assunto é extremamente vasto e necessita do debate entre os tomadores de 

decisão e a comunidade científica para que haja adaptações à realidade social, política e econômica 

brasileira. Anos de discussão foram necessários para a elaboração da DQA na União Europeia e anos de 

debate também deveriam ser utilizados para adequar conceitos da DQA ao SINGREH.  

Faz sentido avançar na gestão de recursos hídricos no Brasil, por meio da incorporação de 

princípios e instrumentos da DQA, onde já existe uma estrutura adequada. O Estado de São Paulo, por 

exemplo, por ser uma das regiões mais industrializadas e populosas do país, se depara há anos com 

problemas de demanda e disponibilidade hídrica e por isso apresenta um sistema de gestão melhor 

estruturado em relação às demais regiões do país.  Embora ainda haja necessidade de investimentos no 

que diz respeito ao saneamento básico, principalmente em tratamento de esgotos, o Estado de São Paulo 

apresenta uma das melhores coberturas no setor do país (IBGE, 2010). A rede de monitoramento é mais 

bem estruturada e o número médio de pontos de monitoramento por 1000 km2, na região, está dentro dos 

padrões mínimos estabelecidos pela União Europeia. Além disso, há dados de monitoramento, para 

diversos corpos hídricos de águas doces superficiais desde a década de 1974 (CETESB, 2011). 



 

 119 

  A maior fonte de dados de monitoramento em São Paulo está relacionada a elementos químicos, 

embora sejam efetuados também o monitoramento de elementos biológicos, como fitoplâncton e 

macroinvertebrados bentônicos em alguns corpos hídricos.  Apesar da DQA recomendar a análise de 

macrófitas aquáticas, peixes e diatomáceas, além dos elementos biológicos já monitorados no Estado de 

São Paulo, na determinação dos estados ecológicos, deveria ser discutida a inclusão de todos estes grupos 

biológicos, pois, dependendo do corpo hídrico, pode não ser necessário. A análise do fitoplâncton em rios 

muito largos, por exemplo, poderia ser excluída já que estes organismos podem ser pouco numerosos ou 

praticamente ausentes nestes ambientes. Desta forma não haveria a necessidade de despender esforços 

para obtenção de dados e criação de rede de monitoramento para grupos biológicos não monitorados. 

Caso a adequação da DQA fosse efetuada no Brasil, a tipologia não poderia ser negligenciada.  A 

tipologia facilita o estabelecimento das condições de referência e permite a comparação das classificações 

de estado  ecológico dentro de cada grupo de corpos hídricos. É fato que do ponto de vista ecológico a 

tipologia não é um procedimento muito relevante, pois as divisões no ambiente ocorrem ao longo de um 

gradiente (FERREIRA et al., 2009). Apesar de alguns ecólogos defenderem a ideia de que cada corpo 

hídrico é único e que o estabelecimento das condições de referência deveria ser efetuado por corpo 

hídrico ou por um grupo homogêneo destes, numa escala local (VERDONSCHOT & NIJBOER, 2004), 

esta prática é logística e financeiramente inviável.  

Em relação ao estabelecimento das condições de referência, o Estado de São Paulo apresentaria 

dificuldades comuns a muitos países europeus. Um destes problemas seria encontrar corpos hídricos que 

não tenham sofrido impactos antrópicos. Há escassez ou mesmo ausência de dados históricos, tanto de 

elementos de qualidade biológica, quanto de elementos de suporte hidromorfológicos, físicos e químicos. 

Para contornar tal situação a União Europeia têm feito uso da abordagem paleolimnológica, isolada ou em 

conjunto com outras ferramentas recomendadas pela DQA, como a modelagem matemática e a consulta a 

especialistas. 

De qualquer forma, a etapa de estabelecimento das condições de referência é uma tarefa 

complexa. Cada uma das técnicas recomendadas pela DQA (comparação com uma área que não apresente 

impactos antrópicos ou que estes sejam mínimos; uso de dados históricos prévios à intervenção humana 

significativa; uso de modelagem matemática e consulta à especialistas) apresenta vantagens e 

desvantagens e mesmo o uso combinado destas não supre necessariamente as deficiências de uma ou 

outra técnica. Discussões acerca desta etapa seriam essenciais no ajuste da DQA ao Brasil. 

Grande número de pesquisadores e centros de pesquisas poderiam ser consultados para o 

estabelecimento das condições de referência no Brasil. Há diversos trabalhos que poderiam ser utilizados 
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como subsídio. Na área da paleolimnologia, por exemplo, trabalhos que estabeleçam as condições 

prístinas do ambiente, foram desenvolvidos por: Tavares, et al., (2003), Fávaro et al. (2007).  

A consulta a especialistas seria essencial também na determinação dos estados ecológicos. A 

participação destes profissionais seria necessária tanto para o desenvolvimento de metodologias quanto 

para adequar as técnicas já desenvolvidas no âmbito europeu para estabelecimento dos processos de 

avaliação dos estados ecológicos. Isto porque os ecossistemas aquáticos podem apresentar dinâmicas 

distintas nas regiões tropicais e temperadas. Os corpos hídricos lênticos, por exemplo, apresentam, em 

geral, processos de estratificação e desestratificação sazonais nas regiões temperadas, enquanto nos 

trópicos estes processos ocorrem com mais frequência, muitas vezes sendo diários. 

Apesar da necessidade de desenvolvimento de pesquisas adicionais para  o ajuste da DQA, vale 

ressaltar que já existem alguns trabalhos na região de São Paulo que poderiam contribuir com a execução 

da DQA.  Simões et al. (2008), por exemplo, elaboraram um índice indicador da degradação da qualidade 

da água por atividades de aquacultura. Índices responsivos à degradação estão sendo elaborados pela 

União Europeia e são necessários para o estabelecimento dos estados ecológicos.   Na verdade, em São 

Paulo, há inúmeros grupos de pesquisa em diversas universidades e institutos de pesquisa que trabalham 

com a temática ‘água’ (biólogos, engenheiros, ecólogos). Há assim grande base de dados, em inúmeros 

reservatórios e rios, efetuada por especialistas experientes, sendo este mais um fator a favor do ajuste de 

alguns princípios da DQA neste Estado. 

Uma problemática a ser superada em São Paulo estaria relacionada ao fato de haver diversos 

corpos hídricos fortemente modificados na região, sendo esta uma situação ainda tema de discussões pela 

União Europeia. Para muitos dos corpos hídricos fortemente modificados de São Paulo, há escassez de 

dados históricos e ausência de ecossistemas aquáticos que pudessem ser utilizados como referência. 

Nestes casos, poderiam ser utilizados modelos matemáticos em conjunto com a avaliação de  especialistas 

para se determinar o  bom potencial ecológico (NIELSEN et al., 2003), como sugerido para a etapa de 

estabelecimento das condições de referência. A modelagem matemática apresenta vantagens em termos 

de custo e velocidade dos resultados da avaliação (CABECINHA et al., 2009), entretanto, é preciso 

ponderação na aplicação desta ferramenta. Estabelecer as condiçoes de referência num cenário inferido 

por modelos matemáticos sempre apresenta possibilidades de erro. É essencial uma boa base de dados 

para que a modelagem seja funcional.   

O processo de intercalibração deveria também ser implementado para haver  comparabilidade de 

dados já que metodologias diferentes poderiam ser utilizadas na classificação dos estados ecológicos. 
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Também para a região de São Paulo isso seria mais fácil devido ao maior número de laboratórios 

consolidados e presença de diversos pesquisadores na área de ecologia e de recursos hídricos.  

Deveriam ser abordadas também, numa possível adequação da DQA,  as possíveis alterações nos 

ecossistemas aquáticos devido às mudanças climáticas. Tal fato não é mencionado na legislação europeia, 

sendo crescente o debate acerca das possíveis consequências das alterações climáticas no estabelecimento 

dos estados ecológicos (ACREEMAN & FERGUSON, 2010). As mudanças climáticas, por exemplo, 

podem interferir em alguns fatores sugeridos para a determinação da tipologia, como precipitação e 

temperatura do ar. Nõges et al. (2007), sugerem o uso de modelos matemáticos capazes de predizer os 

possíveis efeitos das alterações climáticas nos ecossistemas, auxiliando desta forma o estabelecimento das 

condições de referência. Também no Brasil, questões relacionadas às mudanças climáticas não estão 

incorporadas de forma explícita na gestão dos recursos hídricos, e independentemente de haver ou não 

adequações da DQA, tais aspectos deveriam ser considerados na formulação das políticas de recursos 

hídricos (LANNA, 2008). 

 

8 Conclusões e recomendações 

O processo de implementação da DQA ainda está em curso na União Europeia e uma série de 

desafios precisam ainda ser superados. Há aspectos difíceis de serem cumpridos como, por exemplo, 

estabelecer o prazo de quinze ou trinta anos para que um corpo hídrico, que esteja sendo degradado há 

anos alcance um estado ecológico considerado ‘bom’. Contudo, a DQA tem levado a União Europeia a 

executar inúmeras medidas em prol da recuperação dos corpos hídricos. Não fosse sua implementação 

talvez tais medidas não fossem tomadas com o rigor atual.  Além disso, a DQA tem contribuído com a 

elaboração de uma série de pesquisas e com a melhor compreensão da ecologia dos ecossistemas 

aquáticos. O conhecimento não está mais restrito apenas a um grupo pequeno de pesquisadores, ao 

contrário, técnicos, gestores e o poder público tem colaborado com o processo e aprendido também a se 

comunicar apesar das diferenças educacionais e culturais (HERING et al., 2010). 

O ajuste de algumas etapas da DQA seria uma alternativa promissora na gestão dos recursos 

hídricos no Brasil. Neste artigo foram analisadas apenas as etapas iniciais da implementação da DQA 

com enfoque nos avanços científicos obtidos. Seria interessante que outros trabalhos fossem 

desenvolvidos no intuito de debater questões sobre a estrutura institucional da DQA para que haja de fato 

a incorporação de instrumentos deste modelo de gestão à PNRH/SINGREH. 
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Deve ser salientado que mesmo existindo capacidade científica para avançar na incorporação de 

novos instrumentos da DQA ao SINGREH, e mesmo que  questões primordiais como o saneamento 

básico e redes de monitoramento estejam resolvidas, ou em vias de resolução,  é essencial que haja 

decisão política, adequação institucional e rigor na aplicação destes novos instrumentos, caso contrário a 

incorporação da DQA ao Brasil, ou mesmo ao estado de São Paulo torna-se inviável.  

O processo de implementação da DQA demanda tempo para sua execução e requer altos custos 

financeiros, entretanto, o relaxamento das exigências ambientais é um caminho indesejável de 

desenvolvimento econômico dado que pode comprometer seriamente o futuro das próximas gerações.  
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CAPÍTULO 5 
 

O ESTADO QUÍMICO DA REPRESA PAIVA CASTRO: APLICAÇÕES DA DIRETIVA QUADRO 

DA ÁGUA DA COMUNIDADE EUROPÉIA 

 

 

RESUMO 

 

A Diretiva Quadro da Água (DQA), o sistema de gestão de recursos hídricos europeu é atualmente 

uma medida promissora na gestão dos recursos e que pode contribuir com o aprimoramento da gestão dos 

recursos hídricos no Brasil. O intuito da DQA é alcançar o bom estado químico e ecológico nas massas de 

água. No bom estado as condições químicas e ecológicas apresentam desvio ‘ligeiro’ em relação às 

condições do corpo hídrico sem ação antrópica. Este trabalho teve o intuito de discutir a qualidade dos 

sedimentos da represa Paiva Castro, determinando o seu estado químico, de acordo com algumas das 

diretrizes do sistema de gestão europeu definidos pela DQA. Teve também o objetivo, baseando-se nesta 

e em outras pesquisas desenvolvidas na área de estudo, definir a qualidade geral das águas e sedimentos 

da represa Paiva Castro. Para determinação dos estados químicos de acordo com normas da DQA, 

compilou-se  dados de sedimentos superficiais em duas amostragens efetuadas ao longo da represa. Uma 

das amostragens refere-se a dados de metais (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) obtidos por meio da extração pelo 

método 3050b da US EPA e a outra à análise de metais biodisponíveis por meio da técnica de metais 

extraídos simultaneamente (MES) e sulfetos volatilizáveis por acidificação (SVA). Para avaliação geral 

da qualidade da represa Paiva Castro foram utilizados dados: 1) do estabelecimento do estado químico de 

acordo com as normas da DQA; 2) de fator de enriquecimento para sedimentos; 3) de testes de 

toxicidade; 4) de índices de qualidade elaborados pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo) e 5) de análises de águas superficiais (fósforo total, clorofila ‘a’ e índice de estado trófico). Na 

determinação do estado químico, a análise de metais pesudo-totais indicou teores de Cu que excederam os 

valores de referência estabelecidos para a represa Paiva Castro cerca de três vezes e meia, porém, não foi 

encontrada biodisponibilidade para nenhum dos componentes analisados. Os dados indicaram ‘excelente’ 

estado químico para os metais Cd e Pb, pois apresentaram valores iguais ou abaixo dos valores de 

referência estabelecidos.  Os demais elementos analisados foram categorizados no ‘bom’ estado químico, 

pois apesar de terem apresentado em alguma área ou momento valores acima dos de referência, não foi 

observada biodisponibilidade de metais.  De acordo com normas da DQA o estado químico de um corpo 
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hídrico é determinado pelo componente que apresentar a ‘pior’ condição, no caso da represa Paiva Castro 

a ‘pior’ condição encontrada foi ‘boa’, sendo assim os sedimentos da represa Paiva Castro apresentaram o 

‘bom estado químico’ para os componentes analisados.  Na avaliação da qualidade geral da represa Paiva 

Castro, os dados compilados indicaram condições de baixo impacto antrópico na maioria do reservatório, 

sendo chamada atenção para a área montante da represa com elevados teores de fósforo total e na área de 

captação onde ocorreu o registro de toxicidade em sedimento. Apesar da ‘boa’ qualidade da água e 

sedimentos encontrada na represa Paiva Castro, os dados levantados indicam sinais de degradação deste 

corpo hídrico, o que aponta para a necessidade da tomada de medidas que impeçam a piora da qualidade 

das águas e sedimento deste importante manancial. 

 

ABSTRACT 

 

The Water Framework Directive (WFD), the system of water management in Europe is currently a 

promising step in the management of resources and can contribute to the improvement of water resources 

management in Brazil. The aim of the WFD is to achieve ‘good’ ecological and chemical status in water 

bodies. In ‘good’ status chemical and ecological conditions show slight deviation in relation to the 

conditions of the water body without human impact. This study aimed to discuss the chemical quality of 

Paiva Castro’s sediments based on some of the rules of the WFD. It also had the aim, based on this and 

other researchs conducted in the study area, set the overall water and sediment quality of Paiva Castro 

reservoir. Were compiled data from surface sediments of two samples taken along the reservoir. One of 

the samples refers to metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) obtained by extraction with the method 3050 of US 

EPA and the other sample refers to bioavailable metals by the technique of simultaneously extracted 

metals (MES) and sulfides volatilizable by acidification (SVA). For evaluation of the quality of Paiva 

Castro reservoir were used data of: 1) the establishment of the chemical satus, according to WFD 

standards; 2) the enrichment factor for sediment; 3) toxicity tests; 4) quality indexs developed by 

CETESB (Environmental Company of the State of São Paulo) and 5) analysis of surface water (total 

phosphorus, chlorophyll 'a' and trophic state index). In the analysis of metals by extraction, data indicate 

that Cu exceeded the background established for Paiva Castro reservoir, about three and a half times, 

however, bioavailability was not found for any of the others components analyzed. The data indicated 

'excellent' chemical state for the metals Cd and Pb, since their values were equal to or below the 

background. The other elements analyzed were categorized in 'good' chemical status because although 

they had, in any area or time, values above the background bioavailability of metals was not observed. 

According to the rules of the WFD the chemical status of a water body is determined by the component 
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presenting the 'worst' condition, in case of Paiva Castro reservoir the 'worst' condition found was 'good', 

so Paiva Castro’s  sediments presented the 'good chemical status' for the components analyzed. Assessing 

the overall quality of Paiva Castro reservoir, compiled data indicated suitable conditions in most areas of 

the reservoir, and called attention to the area upstream of the dam with high levels of phosphorus and in 

the catchment area where there was a record of sediment toxicity. Despite the 'good' quality of water and 

sediments found at Paiva Castro reservoir, data indicate increased degradation of this water body, which 

emphasized the need for measures to prevent the deterioration of water quality and sediment of this 

important water body 
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INTRODUÇÃO 

   

1.1 A qualidade dos corpos hídricos e a Diretiva Quadro da Água 

 
No atual sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro, o conceito de qualidade das águas de 

um corpo hídrico está associado ao uso que se pretende dele fazer (PORTO, 2002). Em geral, a avaliação 

da qualidade de um corpo hídrico, para analisar se ele é adequado ou não a um determinado uso, é feita 

por uma série de indicadores físicos, químicos e biológicos, porém a análise de parâmetros químicos é a 

mais frequentemente utilizada nos sistemas de avaliação.  Por outro lado, na Diretiva Quadro da Água 

(DQA), o sistema de gestão de recursos hídricos europeu o foco da gestão, o conceito de qualidade não 

está atrelado aos usos mas a qualidade ecológica do corpo hídrico.  Assim, embora os elementos químicos 

sejam essenciais na avaliação da qualidade do ecossistema aquático, elementos biológicos, 

hidrogeomorfológicos apresentam  importante relevância na avaliação da qualidade dos corpos hídricos. 

A DQA tem como objetivo alcançar o bom estado químico e ecológico das massas de água do 

território europeu. Para as águas subterrâneas o objetivo é atingir o bom estado químico e para as águas 

superficiais o objetivo é atingir tanto o bom estado químico quanto o bom estado ecológico (CIS, 2003a). 

Entenda-se “bom estado” como condições biológicas e de qualidade da água com  “ligeiro” desvio em 

relação às condições do corpo hídrico sem ação antrópica (ACREEMAN & FERGUSON, 2010). 

Em relação ao estabelecimento do estado químico pela DQA é importante salientar que o alcance 

do bom estado químico é essencial para o alcance do bom estado ecológico, pois, os elementos físicos e 

químicos, incluindo aqueles designados para a avaliação da qualidade geral da água, e poluentes químicos 

(UKTAG, 2005), dão suporte aos elementos biológicos.  

A abordagem química adotada pela DQA difere daquela instituída pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRHI) e pelo Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH) brasileiro, pois, 

não estabelece critérios generalistas, mas reconhece que os padrões químicos não são iguais ao longo da 

paisagem. No Brasil, por exemplo, a resolução CONAMA n° 357/05, classifica as águas superficiais em 

13 classes conforme seus usos preponderantes e salinidade e determina uma lista com valores individuais 

para uma série de padrões para cada classe estabelecida, os quais são metas a serem atingidas. Os valores 

determinados para estes padrões são os mesmos para todo o país, não sendo considerada, diferentemente 

da DQA, a variabilidade natural dos ecossistemas.  

Outro ponto positivo da DQA em relação ao sistema de gestão adotado no Brasil, é que a DQA 

busca fornecer diretrizes gerais para algumas das metodologias utilizadas na determinação dos estados 
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químicos, permitindo assim a melhor comparabilidade de dados entre os países membros, o que não 

ocorre no sistema brasileiro. Além disso, na DQA, as diretrizes são divulgadas em documentos oficiais de 

orientação publicados pela European Comission- Comiissão Europeia como parte da Commom 

Implementation Standards (CIS)- Normas de Implementação Comuns. Um dos objetivos da CIS é o 

desenvolvimento de orientações práticas sobre diversas questões técnicas para permitir a compreensão 

comum das implicações técnicas e científicas da DQA (CARERE et al., 2012).  Ou seja, são dadas 

orientações para implementar as diversas etapas da DQA, não sendo apenas relatado o processo de 

instauração da gestão o que favorece sua aplicação. 

 
1.2 A DQA e o estabelecimento dos estados químicos 

 

A abordagem química adotada pela DQA baseia-se no princípio da precaução da ação preventiva, 

da correção, prioritariamente na fonte, dos danos causados (CE/105/ 2008). O artigo 16 da DQA 

(CE/60/2000) estabelece as estratégias da União Europeia contra a poluição das águas por substâncias 

químicas. De acordo com as provisões deste artigo foi estabelecida lista com 33 substâncias prioritárias 

que representam risco ao ecossistema aquático, com previsão de revisão a cada quatro anos. A última lista 

divulgada pela Diretiva (CE/105/ 2008), além de estabelecer limites de concentração para 33 substâncias 

prioritárias e outros oito poluentes, estabelece também a possibilidade de aplicar a análise destas 

substâncias no sedimento e biota. 

 A possibilidade de utilizar os sedimentos foi uma importante medida, pois, os sedimentos são 

bons indicadores da contaminação antrópica, devido à propriedade de acumular substâncias e consequente 

capacidade de impactar as comunidades biológicas (RODRIGUEZ et al,. 2006). As diretrizes para as 

análises de sedimentos e biota podem ser encontradas em The Guidance on Sediment and Biota 

Monitoring- O Guia em Monitoramento de Sedimentos e Biota , um dos documentos oficiais da CIS. 

 No Brasil, a resolução CONAMA n° 357/2005 (artigo 8°), também sugere que os sedimentos e/ou 

biota aquática sejam investigados quanto à presença eventual de substâncias, quando a metodologia 

analítica disponível for insuficiente para quantificar as concentrações de substâncias nas águas. Também 

no Brasil representou um avanço, pois, a leitura apenas de parâmetros químicos e físicos em água 

evidencia uma situação momentânea, uma vez que, os componentes não mais lançados há longa data 

podem acumular nos sedimentos e causar efeitos nocivos à biota. 

Na DQA, o ‘bom’ estado químico é obtido quando as concentrações das substâncias prioritárias 

estão abaixo das Normas de Qualidade Ambiental (NQA) que podem ser definidas como os valores de 

qualidade e quantidade de água e a estrutura do habitat definida para assegurar que as condições 
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ambientais darão suporte às comunidades bióticas. As NQA relacionam e definem os limites das classes 

ecológica e química, e ajudam a decidir quais medidas necessitam ser tomadas para proteger o ambiente 

aquático. Por exemplo, os padrões de qualidade da água são capazes de nos dizer a quantidade de um 

poluente que pode seguramente estar presente no ambiente de água sem causar danos à biota 

(ANÔNIMO, 2012). As NQA foram estabelecidas de comum acordo entre os Estados Membros após 

discussões entre especialistas, que utilizaram a abordagem de avaliação de risco (COQUERY et al., 

2005). 

A abordagem da avaliação de risco é definida como o processo no qual os riscos decorrentes de 

perigos inerentes a processos ou situações são estimados quantitativa ou qualitativamente (BESTEN, 

2007). Em função da grande diversidade de impactos ambientais sobre os ecossistemas aquáticos, o 

controle ambiental de riscos deve envolver uma abordagem integrada, através do monitoramento da 

qualidade física, química e biológica da água, bem como a avaliação da qualidade estrutural de habitats 

(GOULAR & CALLISTO, 2003). 

Baseando-se nas NQA os estados químicos dos ecossistemas aquáticos, de acordo com as 

diretrizes da DQA, dividem-se em cinco categorias de estado: excelente ‘high’, bom ‘good’, razoável 

‘moderate’, medíocre ‘poor’ e mal ‘bad’. O ‘excelente’ e o ‘bom’ estado químico são obtidos quando as 

substâncias de ocorrência natural apresentam valores próximos às suas concentrações de referência 

(background) e as concentrações das substâncias prioritárias estão abaixo das NQA. Conforme crescem 

os impactos antrópicos ao longo da bacia de drenagem espera-se piora no estado químico e ecológico do 

corpo hídrico.  Para o alcance do bom estado os países membro devem elaborar planos de bacias 

hidrográficas, incluindo programas de monitoramento ambiental, e tomar medidas quando os resultados 

não estiverem de acordo com as NQA. 

Além das substâncias prioritárias, os Estados-Membros têm de cumprir a Diretiva (CE/83/98) do 

Conselho, de 3 de Novembro de 1998, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano, e gerir 

as massas de água de superfície utilizadas para a captação de água potável de acordo com o artigo 7° da 

Diretiva (CE/60/2000), evitando a deterioração da sua qualidade e reduzindo o nível de tratamentos de 

purificação necessários na produção de água potável. 

O estabelecimento do estado químico dos corpos hídricos, no âmbito da DQA, é uma etapa que 

ainda está em andamento e embora, alguns aspectos dela indiquem sucesso, nos últimos anos os países 

membros da União Europeia tem reconhecido a necessidade de se avançar na área (João Ferreira – Inag, 

Instituto da Água, Portugal, comunicação pessoal). Até 2009, devido a deficiências na rede de 

monitoramento, 40% dos corpos hídricos europeus não possuíam seu estado químico definido (EC, 2012). 

As discussões em relação ao estabelecimento dos estados químicos focam entre outros aspectos a 
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necessidade do desenvolvimento de novos métodos analíticos para as substâncias prioritárias; a definição 

de métodos analíticos capazes de atingir os limites de detecção consistentes com os objetivos de 

qualidade estabelecidos e a organização de análises efetuadas, para melhorar a comparabilidade dos 

resultados analíticos sobre a poluição da água, entre os estados membros (TUEROS et al., 2008). 

Apesar de ainda estar em curso é possível analisar as vantagens do sistema de gestão de recursos 

hídricos europeu e observar a possibilidade de adequar tais medidas à realidade brasileira. 

Complementando a pesquisa de Cardoso-Silva et al. (2013- capítulo 4 desta tese), este trabalho tem o 

intuito de discutir a qualidade dos sedimentos da represa Paiva Castro, determinando o seu estado 

químico, de acordo com algumas das diretrizes do sistema de gestão europeu definidos pela DQA. Tem 

também o objetivo, baseado nesta e em outras pesquisas desenvolvidas na área de estudo, definir a 

qualidade geral da água e sedimentos da represa Paiva Castro. 

 
 
 

2. METODOLOGIA 

 
Para determinar o estado químico geral da represa Paiva Castro além do resultado obtido na 

determinação do estado químico dos sedimentos de acordo com alguns dos critérios utilizados pela DQA,  

compilou-se dados desta e de outras pesquisas efetuadas ao longo da represa em estudo. Foram 

compilados dados referentes ao fator de enriquecimento calculado para três áreas da represa Paiva Castro, 

dados estes obtidos e descritos no capítulo dois desta tese. Foram utilizados também os resultados obtidos 

em testes de toxicidade, agudo e crônico, de sedimento e água efetuados na área de captação das águas 

abastecimento público (SILVA, 2013). Para avaliação da qualidade da água foram compilados os dados 

obtidos em relatório da CETESB (2008 a 2011) e dados obtidos por Macedo (2011). 

 

2.1 Determinação do estado químico dos sedimentos da represa Paiva Castro de acordo com 

algumas das diretrizes da DQA 

 

  Fator importante que deve ser considerado para se avaliar a qualidade das águas de um manancial 

é analisar a presença de contaminantes no sedimento. Estes podem ser liberados na coluna d’água de 

acordo com condições ambientais específicas e dependendo da forma em que se encontram podem causar 

efeitos tóxicos à biota.  

Os dados aqui utilizados referem-se à concentração de metais-traço nos sedimentos da represa 

Paiva Castro, apresentados nos capítulos 2 e 3 desta tese. A partir destes dados será discutida a qualidade 
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química do reservatório de acordo com algumas das normas da DQA. Uma vez que algumas etapas do 

processo de implementação são deixadas em aberto para que os estados membros definam seus estados 

químicos, neste trabalho serão estabelecidos critérios para estabelecimento do estado químico, quando 

não houver diretrizes claras estabelecidas pela DQA. 

Cada uma das técnicas aqui empregadas será representada por esquema de cores, as cores azul e 

verde serão representativas da ausência ou de mínimos impactos antrópicos. A cor amarela representará 

um estado intermediário de impactos e a cor vermelha indicará um alto grau de comprometimento da área 

analisada. O estado químico obtido, de acordo com as normas a DQA será representado pelo mesmo 

esquema de cores adotado pela diretiva (Tab 31).  

 

Tab 31 Estados químicos/ecológicos estabelecidos pela DQA e a cor correspondente.  

 
Estados Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 
           

 

2.1.1 Exração de metais pelo método 3050B US EPA 

 

Os dados compilados do capítulo 2, referem-se à extração de metais de amostras superficiais de 

sedimentos coletados em março de 2010, ao longo da represa Paiva Castro. Optou-se apenas pela 

utilização dos sedimentos superficiais, pois, o intuito deste trabalho é discutir a qualidade dos sedimentos 

no momento presente. A amostragem ocorreu em três pontos: na área da barragem (P1), na área de 

captação da elevatória Santa Inês (P2) e na parte alta da represa (P3) (Fig 36). Em campo o sedimento foi 

coletado com coletor do tipo Ambühl e Bührer (AMBÜHL e BÜHRER, 1975). Em cada testemunho, o 

sedimento foi fatiado com espátula plástica a cada 2 cm e armazenado em sacos plásticos hermeticamente 

fechados os quais foram mantidos em bolsas térmicas até o processamento das amostras em laboratório. 

As amostras foram então secas em estufa a 45 °C, maceradas e lixiviadas de acordo com método 3050B 

da US EPA (US EPA, 1996), para leitura de metais em Espectrometria de Absorção Atômica (AAS), 

conforme descrito no capítulo 2. 
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Fig 36 a) Reservatório Paiva Castro e pontos de amostragem. Pontos P1, P2 e P3 referem-se à análise de 
metais-traço por meio de extração segundo método 3050B da US EPA, e pontos um a nove referem-se à 
análise da biodisponibilidade de metais-traço por meio da técnica de MES/SVA. b) localização geográfica 
da represa no estado de São Paulo. 

 
Os dados obtidos foram comparados com os valores de referência estabelecidos para a represa 

Paiva Castro (capítulo 2). Na determinação dos estados químicos é importante que se reconheça o valor 

de referência do elemento ou substância a ser analisada, entretanto, a DQA não especifica como estes 

valores de referência devem ser utilizados no estabelecimento do estado químico dos corpos hídricos. 

Rodriguéz et al. (2006) e Tueros, et al., 2008, consideram que os valores abaixo do limite superior, dos 

valores considerados de origem natural sejam categorizados na condição de estado ‘excelente’ . Nesta 

pesquisa foram considerados em excelente estado químico os valores iguais ou abaixo do valor de 

referência estabelecido para a represa Paiva Castro (Tab 32).  O bom estado químico foi definido como o 

valor médio do metal analisado mais uma vez o valor do desvio padrão, obtido no cálculo das condições 

de referência (Tab 32; capítulo 2). Os dados acima deste valor foram categorizados em estado incerto, 

necessitando de mais análises para a determinação do estado químico. Adotando sistema de cores, o 

estado excelente foi adotado como azul, o bom estado verde e para os estados seguintes foi adotada a cor 

branca, indicando a necessidade de mais análises para que se determine o estado químico dos sedimentos. 
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Tab 32 Valores de referência estabelecidos para a represa Paiva Castro, indicativo do estado químico 
excelente (em azul); intervalo de valores indicativo do bom estão químico (em verde) e valores acima dos 
quais o estabelecimento do estado químico é incerto (em branco).  

 
  Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
Excelente 0,2* 24 24 33 27 70 
 Bom - 24<x <27 24< x  <42 33<x<40 27<x<43 70<x<86 
 Incerto - > 27 > 42 > 40 > 43          > 86 

 
*Valor de referência calculado por Nascimento & Mozeto (2008) para a bacia do Alto Tietê. 

 
 
 

O limite entre o estado bom e moderado deve considerar as NQA, que para serem estabelecidas, 

necessitam a adoção de medidas que incluam além da química de sedimentos, testes de toxicidade, 

biomagnificação e biodisponibilidade (CRANE, 2003). O estado moderado pode ser definido como o 

estado onde as concentrações variam entre as NQA e os limites de precaução (RODRIGUEZ et al., 2006; 

TUEROS et al., 2009),  indicando que o ecossistema estará sujeito a danos graves ou irreversíveis, ou que 

a sociedade tem impulsionado o ecossistema a um estado instável (RODRIGUEZ et al., 2006) (Fig 37). 

Na superação desses limites, o estado pode ser considerado como "ruim", com o ecossistema sendo 

severamente impactado (Fig 37). 

 

 

Fig 37 Esquema para o estabelecimento do estado químico para a concentração de metais-traço no âmbito 
da DQA (modificado de RODRIGUEZ et al., 2006 ). 
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2.1.2 Biodisponibilidade e toxicidade de metais por meio da aplicação de VGQS empírico e da 

teoria do equilíbrio e partição 

  

 Foram utilizados também dados referentes à coleta efetuada para analisar a biodisponibilidade de 

metais isto porque, mesmo existindo teores de metais que excedem em várias ordens de grandeza os 

valores de referência é possível que estes elementos permaneçam imobilizados no sedimento não sendo 

biodisponibilizados. A biodisponibilidade de metais foi analisada pela técnica dos Metais 

Simultaneamente Extraídos e Sulfetos Volatilizáveis por Acidificação (MES/SVA). A utilização da 

técnica é recomendada pela CIS (2008) na avaliação do estado químico dos sedimentos. A metodologia 

empregada seguiu as recomendações de Allen (1990). A coleta de sedimento superficial foi feita com 

coletor do tipo Ambühl e Bührer (AMBÜHL e BÜHRER, 1975). Foram amostrados nove pontos 

distribuídos ao longo da represa Paiva Castro (Fig 36). A coleta foi efetuada em julho de 2010. A partir 

dos valores obtidos na análise de MES/SVA foi calculada a toxicidade esperada dos sedimentos por meio 

da relação molar, normalizada pela concentração de carbono orgânico total (COT) estabelecida pela US 

EPA (2005), ∑[MES]-[SVA] /COT (Tab 33). Os dados obtidos foram também comparados com Valores 

Guia de Qualidade dos Sedimentos (VGQS), foi utilizado os valores estabelecidos pelo CCEE (1999), 

ISQG (Interim Sediment Quality Guidelines) e PEL (Probable Effect Level). Abaixo do ISQG a 

toxicidade é considerada improvável, entre ISQG e PEL a toxicidade é incerta e acima de PEL a 

toxicidade é provável.  Neste trabalho os valores abaixo do ISQG foram categorizados pela cor azul, os 

valores entre ISQG e PEL, cuja toxicidade é incerta foram representados pela cor amarela, enquanto os 

valores acima de PEL, indicadores de provável efeito tóxico à biota, foram representados pela cor 

vermelha, sugerindo o significativo impacto antrópico na qualidade dos sedimentos (Tab 34).  

 

Tab 33 Toxicidade esperada a partir da relação molar entre metais simultaneamente extraídos (MES) e 
sulfetos volatilizáveis por acididificação (SVA) e a respectiva concentração de carbono orgânico total. 
Valores expressos em mmol/Kg de sedimento seco. 

Toxicidade ∑[MES]-[SVA] /COT* 

Improvável < 130 
Incerta 130 < x > 3000 

Provável > 3000 

 
 

* Valores estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental Norte Americana US EPA (United 
States Environmental Protection Agency) (USEPA, 2005)  
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Tab 34 Valores de ISQG (Interim Sediment Quality Guideline) e PEL (Probable Effect Level) 
estabelecidos pelo CCME (2003) e valores de referência estabelecidos para a represa Paiva Castro 
(capítulo 2 desta tese). 

 
Metais Cd Cr Cu Ni Pb Zn Toxicidade 

  < 0,6 < 37,3 < 35,7 < 18 < 35  < 123 Improvável 

ISQG(TEL) 0,6≤ x>3,5 37,3≤x>90 35,7≤ x> 197 18 ≤ x> 36 35≤ x>91,3 123≤x>315 Incerta 

PEL ≤3,5 ≤90 ≤197 ≤36 ≤91,3 ≤315 Provável 

 
 

A análise de biodisponibilidade efetuada atua como complemento aos dados obtidos na análise de 

metais pelo método de extração da US EPA 3050B. Mesmo que os valores de metais excedam os valores 

de referência regionais eles podem não ser biodisponibilizados e não exercer efeitos tóxicos à biota o que 

pode interferir no estado químico encontrado. Os dados obtidos nesta pesquisa que não apresentarem 

biodisponibilidade, cuja toxicidade encontrada for improvável poderão ser categorizados no estado 

excelente, caso nenhum dos componentes excedam os valores de referência ou bom, caso exceda. Isto 

porque a DQA adota o princípio do ‘one out all out’, de acordo com este princípio, o estado de um corpo 

hídrico será determinado pelo componente que apresentar a ‘pior’ condição. Assim, por exemplo, caso 

apenas um dos elementos-traço analisados apresente o estado ‘bom’ e todos os demais o estado excelente, 

os sedimentos serão categorizados em ‘bom’ estado. 

Caso haja valores que excedam os valores de referência e cuja toxicidade potencial for 

considerada incerta ou provável o estado químico será definido como incerto, pois a partir desta condição 

é preciso que outras análises sejam efetuadas para que o estado do corpo hídrico seja definido com maior 

precisão. 

 Na avaliação geral da qualidade das águas e sedimento da represa Paiva Castro, caso não tenha 

sido possível estabelecer, em algum ponto, o estado químico de acordo com as diretrizes da DQA esta 

área será classificada por apresentar estado químico incerto e não entrará na avaliação final do estado 

geral da represa Paiva Castro. As áreas que forem categorizadas em excelente e bom estado químico pelas 

normas da diretiva serão classificadas por apresentar boas condições e estas regiões serão designidas pela 

cor verde na avaliação geral (Tab 35). 
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Tab 35  Estados químicos/ecológicos e a cor correspondente estabelecidos pela DQA e a cor utilizada na 

avaliação final do estabelecimento da qualidade das águas e sedimentos da represa Paiva Castro.  

 

Estado Químico           
DQA Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

Final Bom Regular Ruim 

 
 

2.2 Fator de enriquecimento 

 
O fator de enriquecimento pode identificar se existe processo de enriquecimento de metais e 

sugerir se a fonte para estes elementos é antrópica ou natural (DEVASA-REY et al., 2011). O fator de 

enriquecimento empregado apresenta cinco classes, representadas neste trabalho por esquema de cores 

(Tab 36).  A cor verde foi utilizada para indicar depleção a enriquecimento mínimo e enriquecimento 

moderado. Para estes valores o potencial de enriquecimento é baixo ou próximo aos valores de referência, 

pois em grande parte o metal teria origem geogênica. Já o amarelo foi adotado para valores de fator de 

enriquecimento que apontam enriquecimento significativo. O enriquecimento significativo é reflexo da 

entrada de metais-traço oriundos de atividades antrópicas que podem colocar em risco as comunidades 

aquáticas. Portanto, o amarelo representaria um nível de atenção, sugerindo que a manutenção dos 

princípios que regem a gestão da represa e seu entorno, trarão prejuízos futuros, ao ecossistema, caso 

medidas protetivas não sejam tomadas. A cor vermelha foi adotada para designar ambientes com 

enriquecimento alto e muito alto, o grau máximo de comprometimento, os quais exigiriam significativa 

demanda de esforços técnicos e econômicos para recuperação do ambiente (Tab 36).   

 

Tab 36 Valores e respectiva informação para o Fator de enriquecimento  

 

FE Informação 
Estado definido 
nesta pesquisa 

<2 Depleção a enriquecimento mínimo 
02-05 Enriquecimento moderado 

 
Bom 

05-20 Enriquecimento significativo Regular 

20-40 Enriquecimento alto 

> 40 Enriquecimento muito alto 

 
Ruim 
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2.3 Testes de toxicidade em sedimento e água 

 
 

Foram compilados os dados levantados por Silva (2013) referente a testes de toxicidade efetuados 

em água e sedimento do período seco (maio de 2011) e chuvoso (fevereiro de 2012).  O autor coletou 

sedimentos superficiais e amostras de águas integradas em perfil em cinco pontos, localizados na área de 

captação das águas para abastecimento público da represa Paiva Castro. Os testes agudos em água e 

sedimento foram efetuados com o organismo Daphnia similis. Os testes crônicos foram realizados em 

água com Ceriodaphnia dubia  e em sedimento com Chironomus xanthus. Na presente pesquisa a 

presença de toxicidade foi designada pela cor vermelha, salientando o risco à biota e a ausência de 

toxicidade pela cor verde (Tab 37). 

 

Tab 37 Cores utilizadas para designar a presença ou ausência de toxicidadena presente pesquisa. 

 

Informação Toxicidade 
Ausência   

Presença   
 

 
2.4 Avaliação da qualidade das águas superficiais: Índices aplicados pela CETESB 

 
 

Foram compilados dados referentes ao monitoramento de águas superficiais efetuado pela 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em um ponto na represa Paiva Castro, 

localizado sob a ponte Santa Inês, na rodovia que liga Mairiporã a Franco da Rocha. A companhia 

divulga seus dados em forma de relatórios anuais, foram compilados os dados compreendidos entre 2008 

e 2011, período que abrangeu época ligeiramente anterior e posterior à execução desta pesquisa.  

Para medir a qualidade das águas, a CETESB além das análises de parâmetros físicos adota alguns 

índices para avaliar a qualidade do corpo hídrico, entre eles o Índice de Qualidade das Águas (IQA), O 

Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público (IAP), o Índice de Estado 

Trófico (IET) e o Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática (IVA). O IQA 

incorpora parâmetros indicadores da falta de saneamento básico, um dos principais problemas a serem 

enfrentados ao longo do país: pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20ºC), 
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coliforme fecal, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total, turbidez e temperatura da amostra. O IQA 

varia numa escala de 0 a 100.  

O IAP que é resultado da ponderação entre o IQA e do ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e 

Organolépticas) que é composto pelo grupo de substâncias que afetam a qualidade organoléptica da água 

(fenóis, ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco) e das substâncias tóxicas (teste de mutagenicidade, 

potencial de formação de trihalometanos, cádmio, chumbo, cromo total, mercúrio e níquel). Assim, a 

qualidade da água destinada ao abastecimento público é avaliada pelo IAP seguindo a mesma gradação do 

IQA (CETESB, 2002). O IET descreve a condição de qualidade de um corpo d’água quanto a quantidade 

de nutrientes provenientes da utilização de fertilizantes na agricultura e dos descartes de esgotos 

domésticos e industriais sem o devido tratamento. O IET é calculado a partir das varáveis fósforo total e 

teores de clorofila ‘a’. No cálculo do IVA, além das variáveis do IET, incluem-se variáveis essenciais 

para a vida aquática como o oxigênio dissolvido e pH além de substâncias tóxicas.    

Nesta pesquisa os estados designados como ótimo e bom pelos índices aplicados pela CETESB 

serão representados pela cor verde, o estado regular será representado pela cor amarela, e para os estados 

ruim e péssimo será adotada a cor vermelha. 

 
 
2.5 Avaliação da qualidade das águas superficiais:  Valores de fósforo total e clorofila ‘a’ 

 
 Foram compilados dados dos teores de fósforo total e clorofila ‘a’  de águas superficiais referentes 

a duas amostragens ocorridas em período seco (junho de 2009) e chuvoso (novembro de 2008) ao longo 

da represa Paiva Castro (MACEDO, 2011). Os dados da pesquisa foram comparados às recomendações 

da legislação vigente, resolução CONAMA n° 357/2005. De acordo com a resolução referida, as águas 

doces são classificadas em 5 classes principais. O reservatório Paiva Castro foi enquadrado como classe 

1. A tabela mostra quais os limites estabelecidos para as concentrações de fósforo total e clorofila ‘a’ em 

cada uma das classes estabelecidas pela resolução CONAMA n° 357/2005. Nesta pesquisa os valores 

para estas variáveis que forem iguais ou inferiores ao limite estabelecido para a classe 1 serão 

representados pela cor verde e desidnados como em boas condições. Os valores entre as classes 2 e 3 

apresentarão a cor amarela indicando o estado regular e os valores acima dos limites estabelecidos para a 

classe 3 terão a cor vermelha, apresentando condições que demandadam mais esforços para o alcance dos 

valores establecidos para a classe 1 (Tab 38). 
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Tab 38 Valores  de fósforo total (PT) e clorofila ‘a’ definidos para cada uma das classes estabelecidas 

pela Resolução CONAMA 357/2005. 

 
Classe PT ( ug/L-1) Clorofila 'a'( ug/L-1) 

1 25 10 
2 50 30 
3 75 60 

4 NE NE 
 
 
2.6 Avaliação geral da qualidade das águas e sedimento da represa Paiva Castro 

 
A partir da série de linhas de evidência químicas e toxicológicas descritas anteriormente, foi 

inferida a qualidade final da represa Paiva Castro. Aplicou-se esquema de cores semafóricas para designar 

condições de baixo impacto antrópico: verde, impactos moderados: amarelo e impactos significativos: 

vermelho. Elaborou-se tabela final onde foram utilizados os pontos obtidos na coleta efetuada para 

analisar a biodisponibilidade de metais, que abrangeram toda a extensão da represa (Fig 36a). Para os 

pontos de amostragem de outras pesquisas, foram considerados, aqueles que se localizaram mais 

próximos aos pontos de coleta amostrados na análise de  biodisponibilidade de metais. 

Considerou-se como variável de maior peso a toxicidade. Assim caso seja encontrada toxicidade o 

estado final será designado como regular ou ruim dependo do número de resultados tóxicos. Supondo que 

os resultados tóxicos superem os não tóxicos e mesmo que sejam encontrados valores adequados para os 

demais itens avaliados a qualidade final da área será considerada ruim. Caso os resultados não tóxicos 

superem os resultados tóxicos o estado final será considerado regular sendo recomendado maior número 

de análises para definir com maior precisão as condições tóxicas da área.  

 Para os valores de clorofila ‘a’ e fósforo total, mesmo que sejam encontrados valores classificados 

como ‘ruins’ ou regulares, o IET irá designar o resultado final.  Desta forma caso sejam encontrados 

resultados ruins para fósforo e/ou clorofila ‘a’ mas o IET for considerado adequado para a represa o 

resultado final será considerado regular, indicando a presença de impactos antrópicos. Caso o resultado 

para estas variáveis for considerado regular porém o IET for considerado adequado o resultado final para 

a área amostrada será considerado bom.  Para os demais componentes o maior número de avaliações em 

determinada classe: boa, regular ou ruim, irá definir a condição final da represa para os parâmetros 

analisados na referida área. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Avaliação do estado químico dos sedimentos da represa Paiva Castro de acordo com diretrizes 

da DQA 

 
 A análise de metais traço em três testemunhos amostrados ao longo da represa Paiva Castro 

indicaram o excelente estado químico, de acordo com normas baseadas na DQA, para a maioria dos 

elementos analisados, isto porque os valores destes elementos não ultrapassram os valores de referência 

regionais (Tab 39). A exceção ocorreu para o cobre que apresentou valores  acima daquele estabelecido 

como referência para a bacia do Alto Tietê  (NASCIMENTO & MOZETO, 2008), 25 mg/kg-1,  e para o 

próprio reservatório Paiva Castro, 24 mg/kg-1 (capítulo 2 desta tese). Os maiores teores para o cobre 

foram registrados na área da barragem (P1) a na parte alta da represa (P3) (Tab 39).  O aumento dos 

teores deste elemento nos sedimentos também foi registrado em água pela CETESB. De acordo com 

dados da companhia,  no reservatório Paiva Castro, no período de 2006 a 2010, 7% das amostragens para 

análise de metais em água apresentaram valores não conformes com a resolução CONAMA n° 357/2005, 

0,009 mg/L-1 para cobre dissolvido (CETESB, 2012). Estes resultados foram reflexo provável da 

aplicação de sulfato de cobre para o controle da floração de algas.  

O crescimento populacional associado à deficiente rede de tratamento de esgotos é considerado o 

principal responsável pelo aumento da carga de nutriente nos corpos hídricos, o que favorece a floração 

de algas. Giatti (2000) relatou o aumento das concentrações de nitrogênio e fósforo nas águas superficiais 

da represa Paiva Castro no período de 1989 a 1999, decorrente do crescimento urbano na bacia do 

Juquery. É preciso a tomada de medidas que visem a diminuição das cargas de nutrientes nos corpos 

hídricos como o controle efetivo da ocupação da bacia na área de mananciais e investimentos na coleta e 

tratamento de esgoto medidas que, se tomadas, diminuirão as florações de algas e consequentemente o 

uso de algicidas será desnecessário  

 

Tab 39  Valores abaixo e acima do valor de background calculado para sedimentos de três testemunhos 
amostrados ao longo da represa Paiva Castro (valor determinado na presente pequisa, capítulo 2) . 

  VALOR DE REFERêNCIA 

  Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
 P1 * 25,58 97,04 17,92 23,81 99,45 
P2 * 18,43 27,61 39,31 17,57 34,6 
 P3 * 23,24 43,11 34,51 21,17 63,56 

 

Excelente  Bom  Incerto 
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Com o resultado apresentado, com valores de cobre acima dos valores de referência regionais é 

importante que seja analisada a biodisponibilidade de metais-traço. Isto porque valores elevados de um 

contaminate não indicam necessariamente que ele esteja sendo biodisponibilizado. Utilizando valores 

guia de qualidade de sedimento empíricos (VGQS) e utilizando a relação, utilizada pela US EPA 

(∑[MES]-[SVA]/COT) e recomendada pela CIS (CIS, 2010), constatou-se que a toxidade dos sedimentos 

para os contaminantes analisados é improvável indicando portanto, que os sedimentos superficiais da 

represa Paiva Castro podem ser categorizados por apresentarem bom estado químico para os principais 

metais traço de interesse ambiental (Tab 40; Fig 38). 

 

Tab 40 Valores guia de qualidade de sedimento baseados no equilíbrio de partição MES e SVA e valores 
guia de qualidade de sedimento empíricos: ISQG e PEL. Valores expressos em mg/kg-1 de sedimento 
seco. Valores acima dos valores de referência regional representados em negrito. 

Pontos ∑[MES]-[SVA]/COT Cd Cu Ni Pb Zn 
1 7,76 0,43 * * 20,48 25,64 
2 5,2 0,30 3,68 2,59 13,74 15,67 
3 9,21 * 4,67 2,40 23,22 13,82 
4 8,94 * 20,96 * 12,39 12,94 
5 1,78 * 6,42 0,47 3,84 9,87 
6 1,57 0,36 3,47 * 13,50 11,85 
7 4,49 * 3,88 1,41 9,51 7,53 
8 20,57 0,14 15,50 2,27 13,81 29,95 

9 1,59 * 3,66 4,55 3,41 8,85 

Média 6,79 0,31 7,78 2,28 12,65 15,12 
 

 

 

Em relação aos metais Cd, Pb e Ni, que estão incluídos na lista de substâncias prioritárias 

estabelecida pela DQA, apenas o teores de Cd, apresentaram valores nas camadas superficiais que 

excederam os valores de referência regionais estabelecido por NASCIMENTO & MOZETO (2008), em 

três pontos de amostragem localizados na parte alta  do reservatório, porém estes valores foram inferiores 

aos limites estabelecidos para o ISQG e a análise de MES/SVA, conforme descrito anteriormente, não 

indicou biodisponibilidade de metais-traço ao longo da represa Paiva Castro.  

  Os teores deste elemento traço estiveram abaixo do limite de detecção em amostragem da análise 

de metais na represa Paiva Castro. De acordo com diretrizes da DQA, quando um valor para um elemento 

Toxicidade Improvável Incerta Provável 
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químico apresentar concentrações abaixo do limite de detecção este valor poderá ser então adotado como 

valor de referência, indicando que o ambiente apresenta  o estado ‘excelente’  para a substância analisada. 

 

 

Fig 38 Qualidade química dos sedimentos superficiais da represa Paiva Castro de acordo com algumas 
das diretrizes da DQA.  

 

 Caso outros elementos químicos sejam analisados nos sedimentos da represa Paiva Castro o 

resultado obtido nesta pesquisa pode ser diferente, isto porque, no âmbito da DQA, o estabelecimento dos 

estados, sejam químicos ou ecológicos obedece ao princípio do ‘one out all out’. De acordo com este 

princípio, o estado de um corpo hídrico será determinado pelo componente que apresentar a ‘pior’ 

condição, como descrito anteriormente. Um corpo hídrico que apresente, por exemplo, o ‘bom’ estado 

químico, mas, na avaliação biológica apresentar o estado ‘moderado’ será então classificado no estado 

moderado. No caso da represa Paiva Castro, caso a análise de outros compostos químicos nos sedimentos 

indiquem o estado ruim a qualidade geral dos sedimentos será definida então como ruim e medidas 

deverão ser tomadas para que o bom estado seja atingido. A adoção deste princípio é criticada por alguns 

autores, pois, pode inserir um ecossistema numa classe superior ou inferior a que ele se encontra, 

existindo assim o risco de se impor custos em restauração desnecessários (BORJA, 2010).  

 

3.2 Fator de enriquecimento 

O fator de enriquecimento foi categorizado por apresentar depleção à enriquecimento mínimo para 

todos os metais com exceção do cobre que apresentou enriquecimento moderado na área da barragem, 

indicando a oriem antrópica deste contaminante na região (Tab 41).  
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Tab 41 Fator de enriquecimento para sedimentos em três áreas amostradas ao longo da represa Paiva 

Castro. Valores em negrito indicam enriquecimento moderado. 

 FATOR DE ENRIQUECIMENTO 

 Pontos Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

P1 * 0,75 2,39 0,45 0,62 0,99 

P2 * 0,91 1,15 1,68 0,82 0,59 

P3 * 1 1,57 1,29 0,86 0,94 

 

Legenda Bom  Regular  Ruim  

 

3.3 Toxicidade 

 

Os resultados do teste de toxicidade, agudo e crônico, sugerem não toxicidade da água para 

Daphnia similis e Ceriodaphnia dubia, respectivamente, nos dois períodos do ano (Tab 42). Para o 

sedimento, observou-se efeito tóxico crônico apenas em um dos pontos amostrados na estação chuvosa 

(Tab 43). Este resultado para o sedimento (crônico) é mais preocupante do que os observados para a água, 

sugerindo toxicidade potencial. O mesmo autor efetuando testes de toxicidadae crônica e aguda com os 

organismos Daphnia similis (teste agudo) e Chironomus xanthus (teste crônico) em duas epócas do ano, 

na estação chuvosa e na estação seca, não registrou toxicidade, exceto em um ponto na estação chuvosa. 

A toxicidade aguda registrada esteve provavelmente associada à presença de outros contaminantes que 

não os metais-traço analisados. Em análises efetuadas nos sedimentos utilizados nos testes de toxicidade 

não foram registrados valores acima do ISQG para os metais Cd, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn (SILVA, 2013).  

 

Tab 42 Teste de toxicidade (agudo - Daphnia similis e crônico - Ceriodaphnia dubia) em amostras de 

água da área de captação para abastecimento público da represa Paiva Castro. 

Ponto Agudo Crônico 
  Mortalidade Natalidade Mortalidade 

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 
P1 NT NT NT NT NT NT 
P2 NT NT NT NT NT NT 
P3 NT NT NT NT NT NT 
P4 NT NT NT NT NT NT 
P5 NT NT NT NT NT NT 

 
Legenda Não Tóxico  Tóxico  
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Tab 43 Toxicidade para Daphnia similis (teste agudo) e Chironomus xanthus (teste crônico) nos 

sedimentos do reservatório Paiva Castro. 

 
Ponto Mortalidade 
  Agudo Crônico 

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

P1 NT NT NT NT 

P2 NT NT NT NT 

P3 NT NT NT NT 

P4 NT NT NT T 
P5 NT NT NT NT 

 
Legenda Não Tóxico  Tóxico  

 
 
 
3.4 Avaliação da qualidade das águas superficiais da represa Paiva Castro: Índices aplicados pela 

Cetesb 

 

  Com os dados compilados dos relatórios da CETESB sobre a qualidade das águas interiores do 

Estado de São Paulo pode ser observado na Figura 39 os resultados médios anuais para IQA, IAP, IVA e 

IET referentes ao período de 2008 a 2011. O manancial Paiva Castro, apresentou IQA e IAP ótimo e 

muito próximo de ótimo na maior parte do tempo. Em relação ao IVA, a represa apresentou estado bom, 

com exceção do ano de 2009 onde foi registrado estado regular, isso indica que maior atenção deve ser 

direcionada a este manancial. Para o Índice de Estado Trófico (IET) apresentado na Figura 40, a represa 

Paiva Castro, oscilou entre a oligotrofia e mesotrofia. Os resultados indicam que apesar dos registros de 

aumento nas concentrações de nutrientes, entre eles fósforo e nitrogênio (GIATTI, 2000), a trofia do 

ambiente não atingiu o estado eutrófico, ao menos na área da barragem.   

 

 



 

 144 

 

 

 

Fig 39 Gráficos com os resultados extraídos dos relatórios anuais da CETESB correspondentes ao período 

de 2008 a 2011 para avaliação dos índices IQA, IAP. Ao lado direito o respectivo estado definido para a 

presente pesquisa. 
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Fig 40 Gráficos com os resultados extraídos dos relatórios anuais da CETESB correspondentes ao período 

de 2008 a 2011 para avaliação dos índices IVA e IET. Ao lado direito o respectivo estado definido para a 

presente pesquisa. 

 

  
3.5 Avaliação da qualidade das águas superficiais da represa Paiva Castro: Teores de fósforo total, 

clorofila ‘a’ e IET 

 
Macedo (2011), efetuando análise das aguás superficiais do reservatório Paiva Castro encontrou 

teores de fósforo e clorofila ‘a’ que excederam os valores estabelecidos para corpos hídricos classe 1 no 

período chuvoso. Para fósforo os maiores valores foram encontrados na região montante e para clorofila 

‘a’ os valores mais elevados foram registrados na área de captação das águas para abastecimento público 
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(Fig 41). Os pontos amostrados foram organizados em ordem crescente no sentido montante-jusante.  A 

autora calculando IET de Lamparelli (2004) para as duas amostragens, classificou o reservatório como 

sendo oligótrofico na área da barragem e mesotrófico nas demais áreas amostradas (Fig 42).  

 

 

 

 

Legenda Bom  Regular  Ruim  

 

Fig 41 Distribuição de fósforo total e clorofila a em amostras superficiais das águas da represa Paiva 

Castro. Amostragens efetuadas: 1) no período chuvoso (novembro de 2008) e 2) no  período seco (junho 

de 2009). 
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Fig 42  Esquema de compartimentos encontrados na represa Paiva Castro de acordo com o grau de trofia 

calculado com base em Lamparelli (2004). Os compartimentos  I e II representam mesotrofia enquanto o 

compartimento III oligotrofia.   

 

Apesar dos teores de fósforo e clorofila ‘a’  excederam as recomendações dadas pela resolução 

CONAMA n° 357/2005 para corpos hídricos classe 1 no período chuvoso,  o índice de estado trófico 

apresentou mesotrofia nas duas amostragens efetuadas, sugerindo que o impacto presente não é ainda 

muito significativo. 

 

3.6 Avaliação geral da qualidade das águas e sedimento da represa Paiva Castro 

 
Partindo da série de linhas de evidências químicas e toxicológicas citadas anteriormente ponderou-

se a qualidade geral das águas e sedimentos da represa Paiva Castro. Observou-se que a maior parte do 

reservatório apresentou qualidade adequada ao uso a que foi destinado, o abastecimento público (Tab 44). 

Os dados sugerem maiores impactos na parte alta da represa, o que pode ser observado pelos elevados 

teores de fósforo na região. A toxicidade encontrada em um ponto amostrado na área da captação exige 

que novas amostragens e análise de outros elementos químicos que não os aqui citados sejam 

investigados para que se possa identificar a causa da toxicidade. 
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Tab 44 Derivação da qualidae das águas e sedimentos da represa Paiva Castro, a partir da qualidade 

química de sedimentos baseada em diretrizes da DQA, índices de qualidade estabelecidos pela CETESB, 

Fator de enriquecimento, tetses de toxicidade em água e sedimento, teores de fósforo total e clorofila ‘a’ 

em água e IET (Lamparelli, 2004). 

 
  Matriz analisada  Pontos amostrados 

  Água Sedimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estado químico: DQA   X                   

IQA  X                    
IAP  X                    
IVA X                    

IET X                     
Fator  de 
enriquecimento   X                   

Cr              
Cd              
Cu              
Ni              
Pb              

Zn                

Toxicidade   X             1 2 3 4 5       

Aguda mort (Seca)                        
Aguda mort (Chuva)                        
Crônica nat (Seca)                        

Crônica nat (Chuva)                

Crônica mort (Seca)                

Crônica mort(Chuva)                          

Toxicidade    X           1 2 3 4 5       

Aguda mort (Seca)                        
Aguda mort (Chuva)                        

Crônica mort (Seca)                        

Crônica mort(Chuva)                          
Macedo (2011)                       

PT  (Chuva) X                    
PT (Seca) X                    
Cl ‘a’ (Chuva) X                    
Cl ‘a’ (Seca) X                    
IET (Chuva) X                    

IET (Seca) X                    

Qualidade inferida                       

 
Legenda Bom  Regular  Ruim  
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Apesar da boa qualidade das águas e sedimentos da represa Paiva Castro, concluída a partir da 

série de linhas de evidências discutidas, há sinais do aumento de impactos antrópicos na região. Para que 

a situação não se agrave é preciso que as políticas públicas nas regiões que abrangem o Sistema 

Cantareira foquem principalmente o uso e disciplinamento do solo, impedindo assim que a urbanização 

na região atinja as mesmas proporções dos mananciais Billings e Guarapiranga. Neste sentido a 

fiscalização por parte do poder público precisa ser ampliada. Além disso, a implementação de alguns dos 

preceitos da DQA ao sistema de gestão de recursos hídricos pode ser uma medida que colabore com a 

sustentabilidade deste ecossistema aquático. 

Adequar algumas das diretrizes da DQA relacionadas aos aspectos ecológicos à realidade 

brasileira é uma medida potencialmente eficaz, embora não sejauma tarefa simples. Neste processo é 

essencial que a qualidade química dos corpos hídricos seja revista, pois os compostos químicos dão 

suporte aos elementos biológicos. Na avaliação dos estados químicos é importante, como visto, a adoção 

da abordagem da avaliação integrada da qualidade da água e sedimentos. Embora dispendiosa a avaliação 

integrada é a maneira mais eficaz de se predizer com exatidão a real condição de um corpo hídrico. 

Grande parte dos métodos empregados na avaliação integrada ao longo da União Europeia adotam 

inúmeros testes o que poderia ser alegado por muitos como um entrave na adoção destes métodos ao 

sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro. Entretanto, o Brasil possui capacidade técnica e 

científica para avançar na área, Mozeto et al. (2006), por exemplo, desenvolveram método de avaliação 

integrada e hierárquica da qualidade de sedimentos, de menor custo e melhor adequado à realidade 

brasileira. No método desenvolvimento por Mozeto et al. (2006) dependendo dos resultados obtidos na 

análise, nem todas as etapas do processo de avaliação precisam ser executadas.  

Dificuldades seriam encontradas na definição dos limites entre os estados químicos e na análise de 

alguns compostos, como certos disruptores endócrinos, incluídos na lista de substâncias prioritárias. 

Consultas a especialistas seriam necessárias e devido a possíveis limitações econômicas nem todas as 

substâncias analisadas no âmbito da DQA, num primeiro momento, seriam investigadas no Brasil. 

Diversos são os desafios a serem superados na adequação da DQA ao Brasil. Entretanto esta pode ser 

uma maneira eficiente de se avançar na gestão dos recursos hídricos. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A degradação dos corpos hídricos é decorrência de deficiências no sistema de gestão e elaboração 

e aplicação de políticas públicas. Em relação às áreas de mananciais, historicamente, apenas na década de 

60, o poder público, tomou as primeiras medidas, de ordenamento urbano com o intuito de proteger estas 

áreas. De lá para cá uma série de políticas públicas  foram elaboradas. Apesar dos esforços, as ocupações 

irregulares em área de mananciais, com o consequente lançamento de efluentes sem tratamento, 

prosseguiu e os problemas de degradação da qualidade da água ainda persistem. Mananciais como 

Billings e Guarapiranga apresentam significativos impactos em suas bacias de drenagem refletindo na 

degradação e aumento dos recursos econômicos para tratamento de suas águas.  A situação ainda difere 

na sub-bacia do Juquery, contudo, na represa Paiva Castro os sinais de degradação já começaram a 

aparecer, como constatado na presente pesquisa. Caso haja o descaso na proteção deste importante 

manancial é possível que a situação encontrada na Billings e Guarapiranga se repita. 

 Na represa Paiva Castro, em geral, a qualidade dos sedimentos pode ser considerada ‘boa’, como 

constatado na presente pesquisa. Grande parte dos metais traço analisados neste trabalho revelaram teores 

próximos aos níveis basais deste elemento, entretanto, sinais de degradação já começam a aparecer. 

Foram registrados elevados teores de cobre a partir da década de 90, decorrente da prática da aplicação de 

algicidas a base de sulfato de cobre para o controle da floração de algas. Este resultado é reflexo da maior 

expansão urbana na região da bacia hidrográfica da represa Paiva Castro constatada no período e 

portanto, da falta de rigor na aplicação das políticas públicas para  o controle da ocupação urbana e dos 

baixos índices de coleta e principalmente de tratamento de esgoto nos municípios da região.  Sugere-se  

que trabalhos futuros na região avaliem se a área está sendo também impactada por disruptores 

endócrinos como estrogênios comumente presentes nos esgotos sanitários. Testes de toxicidade poderiam 

também poderiam ser feitos, principalmente na parte alta da represa que foi uma das mais impactadas na 

presente pesquisa. 

Apesar das políticas urbanas, ambientais e hídricas brasileiras fazerem com que a legislação 

nacional apresente muitos instrumentos, considerados de modo geral, avançados, falta decisão política e 

maior rigor na aplicação das políticas públicas para que estas sejam tão eficientes na prática quanto na 

teoria. Desta forma a adequação de etapas da DQA ao sistema nacional de gerenciamento de recursos 
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hídricos brasileiro, mesmo sendo uma medida que pode aprimorar a gestão só será efetivamente viável se 

houver vontade e rigor na aplicação destes novos instrumentos.  

Utilizando a área de estudo da represa Paiva Castro como exercício para  adequação de etapas da 

DQA ao Brasil, seria interessante que fossem desenvolvidos trabalhos na região que focassem outros 

componentes como os biológicos e hidromorfológicos para que fosse estabelecido o estado ecológico do 

ambiente. Entre os elementos biológicos a análise do grupo das diatomáceas em perfil sedimentar poderia 

revelar mudanças na composição deste grupo ao longo do tempo. Com a complementação de análises de 

nutrientes e de metais-traço a ocorrência de impactos antrópicos poderia ser avaliada com maior precisão.   

A construção da represa Paiva Castro trouxe expansão urbana à região da bacia hidrográfica do 

Juquery. Em geral o aumento da densidade urbana está associado ao aumento da degradação do corpo 

hídrico, incluindo a contaminação por metais-traço. Apesar de ainda ser considerado um reservatório 

protegido, caso haja o descaso a degradação na área poderá aumentar. É necessário que o poder público 

saiba gerir o crescimento urbano fiscalizar intensamente de forma a evitar ocupações e prover a 

população de saneamento e condições de boa habitação. 
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