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RESUMO 

 

 O rio Corumbataí possui importância regional pois suas águas têm potencial 

para abastecer os municípios de Analândia, Corumbataí, Rio Claro e Piracicaba. O 

consumo para fins de abastecimento doméstico, recreação, irrigação e proteção da vida 

aquática exige que os padrões de qualidade de suas águas sejam atendidos. Apesar disso, 

em  alguns pontos apresenta queda da qualidade da água, com teores de fósforo, 

alumínio, cobre, mercúrio, manganês, turbidez, DBO e coliformes fecais acima dos 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86. As amostras de água e 

sedimento coletadas em sete pontos ao longo do rio Corumbataí foram testadas quanto à 

toxicidade aguda e crônica, utilizando organismos indicadores como o cnidário Hydra 

attenuatta, os cladóceros Daphnia magna e Daphnia similis, a alga unicelular 

Selenastrum capricornutum e bulbos de Allium cepa. Testes de toxicidade aguda 

conduzidos com elutriato utilizando-se Daphnia magna e Daphnia similis, 

demonstraram indícios de toxicidade em maior número de locais que as amostras de 

sedimento total. Testes de toxicidade aguda e crônica da água conduzidos com os 

cladóceros permitiram a identificação de toxicidade nas estações de amostragem 

Analândia  Montante,  Analândia  Jusante,  Corumbataí  Jusante,  Rio Claro  Montante  e 
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Piracicaba. Em teste com Allium cepa exposto à água e ao sedimento, não foi observada 

toxicidade e  na maioria das amostras houve promoção do crescimento devido ao 

incremento de fósforo e nitrogênio pela entrada de esgoto no sistema. Nas amostras de 

água e sedimento o índice mitótico das células das raízes apresentou redução das 

divisões celulares no sentido montante-jusante do rio. A análise do sulfeto volatilizável 

por acidificação (SVA) e de metais simultaneamente extraídos (MSE) dos sedimentos 

mostrou excesso de metais, que podem estar relacionados com a toxicidade observada 

nos testes agudos e crônicos realizados. Enquanto o estudo das variáveis físicas e 

químicas e a análise das formas nitrogenadas (amônia total) foi relacionado com a 

formação de amônia não-ionizada, biodisponibilidade de metais e redução do oxigênio 

dissolvido, a análise granulométrica do sedimento mostrou que os locais Rio Claro 

Montante e Piracicaba, comparados com as demais estações de amostragem, 

apresentaram maior capacidade de reter contaminantes devido aos maiores teores de 

argila e de matéria orgânica. Concluímos que os organismos mais indicados para análise 

da toxicidade da água e sedimento foram Daphnia magna e Daphnia similis, os quais 

apresentaram  boa correspondência com a contaminação por metais. 
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SUMMARY 

 
               

The River Corumbataí possesses regional significance therefore its water has 

potential to supply the cities of Analândia, Corumbataí, Rio Claro and Piracicaba, in 

state of São Paulo, Brazil. The consumption for ends of domestic supplying, recreation, 

irrigation and protection of aquatic life demands that the standards of quality of its water 

are attended.  Despite of that, the water presents, in some points, lack of quality, with  

contents of phosporus, aluminum, copper, mercury, manganese, turbidity, dissolved 

oxygen and coliforms above the limits established by the Resolution CONAMA 20/86. 

The samples of water and sediment collected in seven points of River Corumbataí were 

tested for acute and chronic toxicity using test organisms, as the cnidarian Hydra 

attenuatta, the cladocerans Daphnia magna and Daphnia similis, the unicellular green 

alga Selenastrum capricornutum, and onions Allium cepa. Acute toxicity tests led with 

elutriate using Daphnia magna and Daphnia similis showed indication of toxicity in a 

larger number of localities than the samples of total sediment. Acute and chronic toxicity 

tests of water led with cladocerans permitted of identifying toxicity in the sample 

stations of Analândia upstream and downstream, Corumbataí downstream, Rio Claro 

upstream, and Piracicaba. In   tests   performed   with  Allium  cepa exposed to water and  
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occurred increase of growth, due to the increment of phosphorus and nitrogen that had 

appeared by the sewer entrance of the system. In the samples of water and sediment, the 

mitotic index of the cells of the roots presented reduction of cellular divisions in the 

direction upstream-downstream of the river. The analysis of acide volatile sulfide (AVS) 

and simultaneously extracted metal (SEM) of the sediments showed excess of metals, 

that can be related with the toxicity observed in the acute and chronic toxicity tests 

perfomed. While the study of physical and chemical variables and the analysis of 

ammonia was related with un-ionized ammonia, bioavailability of metals and reduction 

of dissolved oxygen, the grain sized profile showed that localities Rio Claro upstream 

and Piracicaba, compared with the others sample stations, presented greater capacity to 

retain contaminants, due to larger contents of clay and organic matter. Concluding, we 

accept as true that the most appropriate organisms for analysis of toxicity of water and 

sediment are Daphnia magna and Daphnia similis, which presented good 

correspondence with the contamination by metals.  

 

 



1  INTRODUÇÃO 

A redução da biodiversidade pela seleção das espécies resistentes às substâncias 

introduzidas é uma conseqüência drástica do aumento e complexidade dos resíduos 

lançados na biosfera. O aumento da população humana e os acelerados avanços no 

processo da industrialização e urbanização das sociedades têm repercussões sem 

precedentes sobre os ecossistemas. Concentrações de substâncias lançadas no ambiente 

podem reduzir o número de indivíduos das espécies sensíveis e aumentar a distribuição 

das espécies não sensíveis, tolerantes à poluição. Os corpos d’água não têm ficado 

imunes a essa degradação. Os habitats de água doce ocupam uma pequena parcela da 

superfície do planeta quando comparados com os marinhos e terrestres, porém é grande 

a sua importância para o homem, por se constituírem em fonte mais conveniente e barata 

de água para as necessidades domésticas e industriais. Além disso, constituem o sistema 

mais conveniente de descarte de efluentes. As maiores cidades do mundo se localizam 

em grandes rios e lagos, que passam a servir como corpos receptores de esgotos (Odum, 

1988). Em ambientes aquáticos o lançamento de efluentes contendo substâncias tóxicas 

pode alterar a qualidade da água e do sedimento, bem como alterar a composição das 

populações. A adoção de estudos ecotoxicológicos permite fazer predições sobre riscos 

de extinção, constituindo-se em ferramenta para compreensão da extensão dos impactos 

pois os organismos vivos utilizados nos testes de toxicidade funcionam como 

verdadeiros “biosensores” que respondem à presença de contaminantes (Espíndola  et 

al., 2003).  Neste estudo a realização dos testes de toxicidade objetiva a identificação de 

toxicidade nas amostras de água e de sedimento do rio Corumbataí, provenientes de sete 

pontos de amostragem, localizados a montante e a jusante dos municípios de Analândia, 

Corumbataí, Rio Claro e Piracicaba. Espécies utilizadas mundialmente em testes de 

toxicidade – Selenastrum capricornutum, Allium cepa, Daphnia magna, Daphnia similis  
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e Hydra attenuata – são também aqui empregados. Nos testes realizados neste estudo, a 

contemplação de diferentes níveis tróficos parte do princípio de que as substâncias 

tóxicas afetam organismos de diferentes níveis. No delineamento dos experimentos 

considera-se que os testes de toxicidade têm limitações uma vez que um teste não pode 

fornecer resultados equivalentes aos de outros testes, devidos às diferenças biológicas 

dos organismos-teste empregados. Dessa forma, a adoção de espécies diversas com o 

objetivo de identificar locais contaminados torna-se uma estratégia importante no 

trabalho atual. Ademais, busca-se a confirmação de relatos da literatura sobre a utilidade 

de A. cepa como bioindicador.  

 A justificativa para a realização dos testes de toxicidade com sedimentos está 

baseada na capacidade desse compartimento armazenar compostos e também de liberá-

los para a coluna d’água. Silvério (1999) relata aumento da concentração de metais 

biodisponíveis após aeração em experimento com microcosmos de sedimentos. Essas 

informações têm incentivado a realização de estudos ecotoxicológicos com sedimentos e 

dão sustentação ao reconhecimento de que os sedimentos são ao mesmo tempo 

sumidouro e fonte de contaminantes, cuja remobilização é um fato previsível. É nesse 

sentido que o estudo dos sulfetos volatilizáveis por acidificação pode contribuir para a 

identificação das causas da toxicidade observada no rio Corumbataí. No Relatório de 

Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo-2003, também a CETESB 

incorporou a análise dos sulfetos presentes nos sedimentos, apresentando assim mais um 

parâmetro de avaliação dos corpos d’água.   

   A captação de água do rio Corumbataí, a partir de 2000, para o abastecimento 

do município de Piracicaba, ocorreu em  função da queda de qualidade da água do rio 

Piracicaba para abastecimento público. Estudos de Palma-Silva (1999) e Salati (1996) 

apresentam resultados de queda da qualidade da água do rio Corumbataí, enquadrado 

como rio de classe 2. Parâmetros físico-químicos e microbiológicos monitorados no rio 

Corumbataí não têm atendido aos padrões de qualidade da Resolução CONAMA 20/86 

(CETESB, 2003). Outros estudos têm demonstrado o aumento da carga de materiais 

provenientes dos centros urbano-industriais e das atividades agrícolas, paralelamente à 

redução da cobertura vegetal nativa, aumentando os riscos de erosão dos solos e 
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contaminação dos corpos d’água da região (Ballester, 1997). A partir de estudos já 

realizados anteriormente, o atual trabalho pretende contribuir também com análises 

espaciais e temporais sobre eventuais impactos no rio Corumbataí, dando seqüência aos 

trabalhos anteriores pela realização das medidas físico-químicas da água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Testes de Toxicidade 

              O teste de toxicidade aquática é uma ferramenta para  o estudo dos efeitos dos 

agentes tóxicos sobre organismos aquáticos e está fundamentado no princípio de que a 

resposta dos organismos vivos depende da dose do tóxico a que foram submetidos. 

Segundo Adams (1995), a toxicologia aquática baseia-se em duas disciplinas, limnologia 

e biologia da poluição aquática, que se desenvolveram há cerca de 120 anos na Europa e 

nos Estados Unidos e  incluem estudos sobre a morfologia e a biologia de lagos e rios, 

plantas, animais e as interações de microrganismos para tratar os esgotos. Na primeira 

década do século 20 esses estudos também classificaram os rios em zonas de poluição, 

baseando-se na distribuição  das espécies segundo a sua tolerância. Segundo o autor, na 

década de 40 os biólogos alertaram  para o fato de que as análises químicas não 

poderiam medir a toxicidade mas somente predizê-la. Na década de 50 os pesquisadores 

utilizaram peixes para avaliar a toxicidade de efluentes,  produzindo as primeiras 

padronizações.  

Os métodos de testes de toxicidade mais desenvolvidos são os aplicados em 

sistemas aquáticos, talvez em função da degradação desses sistemas. Rios têm sido 

usados como sistema de disposição de resíduos desde o início da civilização (Cairns & 

Niederlehner, 1998). A primeira etapa para se compreender os efeitos das substâncias 

tóxicas são os testes de toxicidade aguda, enquanto que os testes crônicos fazem parte da 

segunda etapa e fornecem informações adicionais sobre as concentrações não detectadas 

nos testes agudos. O teste de toxicidade aguda fornece informações sobre a letalidade 

relativa de um material, sendo delineado para determinar a concentração suficiente para 

dizimar 50% dos organismos-teste (CL50). Essa concentração é estimada pela exposição 

a uma série de concentrações de uma solução e as respostas dos organismos são 

observadas. Esses testes medem os efeitos dos agentes tóxicos sobre  as espécies durante  
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a uma série de concentrações de uma solução e as respostas dos organismos são 

observadas. Esses testes medem os efeitos dos agentes tóxicos sobre as espécies durante 

uma curta fase da vida e freqüentemente avaliam a sobrevivência após um período de 24 

a 96 horas de exposição. Em geral, nos testes de toxicidade aguda, são utilizadas cinco 

concentrações e um controle, e medidas das variáveis pH, dureza como mg L-1 de 

CaCO3 e temperatura são realizadas no início e no final dos testes. Para o teste ser 

aceitável, a sobrevivência no controle deve ser de 90%, no mínimo (ABNT, 2003). Os 

atributos dos ecossistemas que podem ser medidos como respostas a um estresse são 

ilimitados e não podem ser todos monitorados (Cairns & Niederlehner, 1998). “End 

points” são as poucas respostas selecionadas para serem monitoradas pelos testes de 

toxicidade. De acordo com Adams (1995), “end points” toxicológicos são valores 

resultantes de medidas específicas feitas durante ou após a conclusão do teste de 

toxicidade, sendo comuns as descrições dos efeitos do tóxico sobre sobrevivência, 

crescimento e reprodução. Nos testes agudos os “end points” mais freqüentes são o CL50 

e o CE50. Para Meletti (1997), o critério utilizado para peixes é a CL50 pois a morte é 

observada nesses organismos, entretanto para alguns invertebrados a morte não é 

facilmente determinada e nesse caso é estimada a CE50, cujo efeito observado é a 

imobilização.  Embora os valores de CL50 sejam úteis, deve-se considerar que 

concentrações não tóxicas em 96 horas podem ser tóxicas em um período maior de 

exposição, e assim a CL50 representa apenas uma fração da toxicidade.    

Nos testes de toxicidade crônica todos os  organismos, exceto o controle, são 

submetidos aos agentes tóxicos durante um período significativo do seu ciclo de vida e 

são avaliados efeitos subletais sobre a reprodução, crescimento, comportamento, 

fisiologia e efeitos bioquímicos (Adams, 1995). A extensão do teste crônico varia de 

horas ou dias para algas ou protozoários, de semanas a meses para pequenos 

invertebrados, e de semanas até 1 ano para grandes invertebrados e peixes, e podem 

incluir  estudos do ciclo completo (ovo – ovo) ou parcial (embrião – larva) de vida.  

Apesar do teste de toxicidade crônica ser mais complexo que o agudo, os dados 

produzidos são úteis na predição da concentração sem efeito nos testes agudos. 

Reduções na sobrevivência, crescimento e sucesso reprodutivo têm importância 
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ecológica porque  podem reduzir a diversidade (Buikema et al., 1982). Segundo Fonseca 

(1997), nos testes de toxicidade crônica são utilizadas cinco concentrações subletais 

estimadas a partir dos valores de máxima exposição, por exemplo CL50 (96 h), obtidos 

nos testes de toxicidade aguda. As doses estabelecidas para os testes crônicos devem ser 

inferiores a esse intervalo de concentração letal. Exemplos de estudos de toxicidade 

aquática crônica incluem os conduzidos com Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia e 

espécies de algas. Estes últimos se estendem de quatro a cinco dias e são freqüentemente 

relatados como agudos. Segundo Adams (1995), algumas das espécies mais 

freqüentemente empregadas nos Estados Unidos são os microcrustáceos (Daphnia 

magna, Ceriodaphnia dubia), peixes (Pimephales promelas), larvas de insetos 

(Chironomus sp), algas verdes (Selenastrum capricornutum), e algas marinhas 

(Skeletonema costatum).   

Cairns & Niederlehner (1998) mencionam a importância da predição de 

potenciais riscos ao ambiente. Os autores citam exemplos de produtos que antes de 

serem lançados no mercado, devem passar por testes para se conhecer seus efeitos sobre 

o ambiente e consideram que na avaliação de risco ecológico os testes de toxicidade são 

componentes fundamentais do estágio analítico. Nesse estágio os efeitos ecológicos em 

vários níveis de exposição são determinados. 

Quanto à renovação da solução-teste os testes de toxicidade aguda podem ser 

conduzidos segundo quatro sistemas diferentes (Meletti, 1997): a) sistema estático: a 

solução- teste não é renovada durante o teste; b) sistema de recirculação:  o controle e as 

soluções-teste são bombeados e filtrados para manter a qualidade da água, e retornam 

aos recipientes-teste; c) sistema de renovação ou semi-estático: as soluções-teste e o 

controle são renovados e os organismos-teste são transferidos para as novas soluções e 

d) sistema de fluxo contínuo: as soluções-teste fluem pelo recipiente-teste, sem 

recirculação. Os testes estáticos são limitados a 1,0 g de biomassa por litro da solução-

teste para não reduzir a concentração do oxigênio. Testes estáticos e semi-estáticos não 

são recomendados se o material testado é volátil ou possui grande demanda de oxigênio 

(Adams, 1995). 
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No Brasil a importância dos testes de toxicidade aquática tem sido reconhecida 

pela publicação dos estudos como os de Bertoletti (1990). O autor aplicou testes de 

toxicidade com Daphnia similis em efluentes de indústrias e análises físico-químicas 

foram conduzidas para caracterizar o material. Como resultado, obteve que a maioria das 

variáveis físico-químicas não se correlacionou com a toxicidade dos efluentes. O autor 

menciona  que o resultado de um teste de toxicidade expressa um efeito produzido em 

função das interações das substâncias na amostra e que, portanto, a dificuldade de 

estimar a toxicidade com base em resultados físico-químicos é um fato esperado.  

Os testes de sensibilidade fazem parte de uma outra categoria de testes e têm o 

objetivo de  avaliar as condições fisiológicas dos organismos que serão utilizados nos 

testes de toxicidade aguda ou crônica. Nesses testes são empregadas substâncias tóxicas 

de referência como KCl, Cu ou Cd, e são usadas para detectar mudanças na 

sensibilidade dos organismos. Esses testes devem ser aplicados em cada novo lote de 

organismos adquiridos e uma carta-controle é elaborada a partir dos valores médios de 

CL50 recalculados com os sucessivos dados obtidos a cada aplicação do teste de 

sensibilidade (Burton & Macpherson, 1995). 

Nos testes com sedimentos, os organismos são expostos durante  48 horas ou 

até dias em sistemas estáticos e semi-estáticos. Pode ser utilizada a fase sólida 

(sedimento total), a água extraída (elutriato ou solubilizado) ou a água intersticial. O 

método mais utilizado para extração da água intersticial é a centrifugação. A utilização 

da água intersticial se baseia na relação entre a concentração de contaminantes na água 

intersticial e os efeitos observados na comunidade bentônica, assumindo-se que os 

compostos presentes na água intersticial que causam toxicidade no laboratório são os 

mesmos que causam toxicidade no sedimento (Paschoal, 2002). O solubilizado é uma 

fração extraída do sedimento após mistura de sedimento e água, seguida por agitação. 

Após a decantação, o sobrenadante  é utilizado na condução dos testes de toxicidade. 

Esse procedimento foi desenvolvido para simular as condições das operações de 

dragagens e tem sido utilizado na avaliação dos efeitos potenciais  do material dragado 

sobre a água (Burton & Macpherson, 1995; Ingersoll, 1995). O objetivo do teste de 

toxicidade com sedimento é determinar se esse material é prejudicial aos organismos 
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bênticos e para os da coluna d’água. Espécies comuns utilizadas em testes com 

sedimento são Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia, Lumbricus variegatus, 

Chironomus sp, Hyalella azteca. Em testes com cladóceros são avaliados a 

sobrevivência, crescimento e reprodução e podem se estender por mais de 10 dias. 

Apesar de não serem bentônicos, os cladóceros freqüentemente estão em contato com a 

superfície do sedimento e  provavelmente se encontram expostos aos contaminantes 

liberados do sedimento.   

O sedimento é um meio semi-sólido formado por minerais,  água intersticial e 

uma mistura de componentes físicos, químicos e biológicos, estruturados em macro e 

microambientes, muitas vezes interligados. Vivendo em diferentes profundidades, 

bilhões de bactérias são encontradas em cada grama de sedimento,  metabolizando e 

ciclando ácidos orgânicos, nitrogênio, enxofre,  metano e compostos orgânicos. 

Sedimentos contendo determinadas concentrações de matéria orgânica eliminam 

produtos altamente tóxicos como amônia e sulfeto de hidrogênio (Burton & 

Macpherson, 1995).  

Segundo Adams (1995), os sedimentos de sistemas naturais e em sistemas de 

testes são conhecidos por reduzirem a disponibilidade dos químicos testados. Em virtude 

do reconhecimento dos sedimentos atuarem como fonte e sumidouro de contaminantes, 

os testes de toxicidade com sedimentos têm sofrido rápida expansão. Sedimentos são o 

maior depósito de muitos dos mais persistentes químicos introduzidos na superfície da 

água e, se contaminados, podem ser diretamente tóxicos à vida aquática (Ingersoll, 

1995). O sedimento é um dos compartimentos mais importantes dos ecossistemas 

aquáticos e pode ser utilizado na avaliação do nível de contaminação dos ecossistemas 

aquáticos continentais, porque nele podem ser acumulados compostos orgânicos, 

inseticidas, herbicidas ou inorgânicos como elementos-traço,  onde podem alcançar 

concentrações elevadas (Esteves, 1998). 

Segundo Fonseca (1997), no Brasil os testes de toxicidade  aquática ganharam 

impulso a partir do final da década de 70, com a implantação do Laboratório de 

Bioensaios da CETESB, São Paulo. A CETESB tem utilizado testes de toxicidade  com 

organismos aquáticos em complementação às análises físico-químicas, como uma 
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ferramenta no controle de emissões líquidas, em virtude da complexidade e diversidade 

das substâncias químicas presentes em muitos efluentes terem tornado a caracterização 

físico-química economicamente inviável. Outro fator que justifica a utilização dos testes 

de toxicidade é que os padrões numéricos de emissão dificilmente podem prever o efeito 

conjunto de várias substâncias à biota aquática. Estudos realizados evidenciam que a 

toxicidade de efluentes líquidos presentes a organismos aquáticos se deve à interação de 

várias substâncias presentes no mesmo  efluente (CETESB, 87).  Dentro do projeto 

“Desenvolvimento e implantação de testes de toxicidade com organismos aquáticos”, 

iniciado em 1988, foram desenvolvidos e implantados métodos de ensaio de toxicidade 

aguda e crônica com organismos de água doce, e de toxicidade aguda com organismos 

marinhos. No início da década de 90 a CETESB passou também a desenvolver testes 

com sedimentos, a partir da identificação de toxicidade crônica a Ceriodaphnia  

reticulata exposto às amostras de água intersticial do sedimento coletado no rio Ribeira 

de Iguape. Esses testes mostraram a importância da continuidade dos estudos com 

sedimentos e do desenvolvimento de métodos adequados para detectar o nível de 

contaminação. Em 1986 um estudo realizado na bacia do rio Cubatão mostrou que 

extratos aquosos de sedimentos coletados em alguns pontos do rio apresentaram 

toxicidade aguda a D. similis (CETESB, 1992). Desde 1992  a CETESB  vem utilizando 

D. similis e C. dubia em testes agudos e crônicos, respectivamente, em pontos da rede de 

monitoramento de qualidade de água considerados críticos para abastecimento público 

(Fonseca, 1997).  

 

2.2  Sedimentos e Contaminação 

    O sedimento é o substrato para uma vasta variedade de organismos que vivem 

dentro ou sobre ele, muitos economicamente importantes, e funciona também como 

depósito de descartes e sumidouro de larga variedade de contaminantes, incluindo 

metais pesados e pesticidas. Contaminantes são transportados dos continentes para os 

oceanos em solução ou aderidos à matéria suspensa, podendo ser estocados 

temporariamente ou de modo permamente nos sedimentos de rios, lagos e águas 

costeiras. A acumulação permanente de contaminantes causa problemas devido à 
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liberação de poluentes por longo do tempo, mesmo após a fonte de poluição ter sido 

eliminada (Salomons, 1987). A contaminação nos sedimentos têm efeito drástico sobre o 

ecossistema. Burton & Macpherson (1995) citam o exemplo de comunidades bentônicas 

de invertebrados sensíveis que podem ser convertidas em espécies tolerantes à poluição. 

Essas espécies tolerantes podem liberar produtos metabólicos antes inexistentes naquele 

ambiente, alterando os processos de produtividade e decomposição. O ciclo do 

nitrogênio, continuam os autores, pode ser alterado de tal forma que apenas algas 

cianofíceas obtêm sucesso nesse ambiente ao fixar o nitrogênio, contudo liberam toxinas 

que afetam animais aquáticos e consumidores de água como o homem. A exposição 

direta de contaminantes presentes no sedimento para os organismos, tem sido 

considerada como a maior rota de transferência para muitas espécies. Em sedimentos 

diferentes, concentrações iguais de um contaminante freqüentemente apresentam 

diferentes efeitos de toxicidade. Um sedimento pode ser muito tóxico e outro pode não 

apresentar nenhuma toxicidade para os mesmos organismos, sendo que ambos contêm as 

mesmas concentrações do contaminante. Adams et al. (1992) enfatizam que a 

biodisponibilidade  de  um contaminante é dependente de sua partição nos diferentes 

compartimentos dos corpos d’água. O equilíbrio de partição se baseia na teoria de que 

químicos adsorvidos no sedimento alcançam o equilíbrio com as suas concentrações na 

água intersticial, em determinado período de tempo.  No equilíbrio, a concentração em 

uma fase pode ser estimada pela medida da concentração na outra fase. As 

concentrações do químico presentes no sedimento e na água intersticial são relacionadas 

pelo coeficiente de partição dele no carbono orgânico do sedimento. Dessa forma, as 

concentrações efetivas observadas na água intersticial podem ser utilizadas para predizer 

as concentrações na água intersticial, e ainda quantificar as concentrações para limites de 

exposicão dos organismos a esse material (Ingersoll,1995). A biodisponibilidade foi 

primeiramente compreendida por Adams e colaboradores que observaram que a 

toxicidade de kepone a Chironomus tentans estava relacionada com a quantidade do 

contaminante na água intersticial (µg kepone/L água intersticial), e não com a sua 

concentração no sedimento. Posteriormente o mesmo foi demonstrado para dieldrin, 

DDT e cádmio (Adams et al., 1992). 
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Para resultar em toxicidade, o contaminante deve estar biodisponível e isso 

significa que a presença de altas concentrações de poluentes nos sedimentos não 

necessariamente resulta em toxicidade aos organismos bentônicos ou da coluna d’água. 

A biodisponibilidade dos metais em sedimentos tem se mostrado relacionada com as 

concentrações de sulfeto volatilizável por acidificação (SVA). O SVA é medido na 

fração facilmente extraída do conteúdo de sulfeto associado ao sedimento. Os estudos 

conduzidos por Di Toro et al. (1992) relativos à toxicidade aguda medida pela exposição 

de organismos bentônicos, de cádmio e níquel nos sedimentos, mostram influência das 

concentrações do sulfeto e de metais, ambos extraídos com ácido clorídrico. Complexos 

metal-sulfeto são altamente insolúveis, o que reduz a biodisponibilidade dos metais. A 

toxicidade não é observada quando a concentração de SVA é maior que a soma das 

concentrações molares dos metais. Quando a proporção SVA/metais aproxima-se de 1, a 

toxicidade começa a aparecer. Adams et al. (1992) mencionam que esse estudo é tão 

importante quanto o carbono orgânico é importante para a partição dos compostos 

orgânicos nos sedimentos. Muitos estudos têm investigado a participação do sulfeto na 

biodisponibilidade de metais. Pesquisadores como Hansen et al. (1996) e Berry et al. 

(1996) comentam trabalhos que utilizaram testes de toxicidade e comparações com  

metais/SVA em estudos de exposição de organismos bentônicos à água intersticial e 

extração de SVA e metais. Para os autores, o fundamento teórico do equilíbrio  de 

partição baseado na predição metais/SVA é que os sulfetos de cádmio, cobre, níquel, 

chumbo e zinco têm solubilidade menor que o sulfeto de ferro e manganês, os quais são 

formados  naturalmente em sedimentos como produtos da oxidação da matéria orgânica 

e como resultado, esses metais são deslocados quando presentes nas formas de 

monossulfetos de manganês ou de ferro. Sedimentos com apenas moderada 

concentração de SVA têm capacidade de seqüestrar metais em uma forma não 

disponível.  Os resultados obtidos são concordantes com Di Toro et al. (1992); apenas 2 

de 107 resultados apresentam toxicidade quando a relação metais/sulfeto<1. Os autores 

apresentam a possibilidade de outras substâncias tóxicas estarem presentes no sistema 

pelo fato das amostras serem provenientes de locais altamente industrializados. Ainda de 

acordo com esses estudos, os autores concluem que devido às proporções observadas de 
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metais/sulfeto>1 nem sempre terem ocasionado resultados de toxicidade, outras fases 

importantes devem controlar também a biodisponibilidade dos metais, por exemplo a 

matéria orgânica existente nos sedimentos. Ankley (1996) em revisão de trabalhos de 

bioacumulação de metais nos invertebrados bentônicos, comenta que a maioria dos 

resultados está de acordo com a predição de bioacumulação  a partir da proporção 

observada metais/sulfeto>1, porém  são relatados dados de bioacumulação de metais de 

modo independente da predição, ou seja, as concentrações de sulfeto e de metais não 

estão relacionadas com a bioacumulação, sugerindo a presença de  outros fatores para 

controlar a biodisponibilidade de metais, além do sulfeto. Trabalhos como os de Liber et 

al. (1996) também demonstram a importância do SVA ao reagir com os metais, 

tornando-os não biodisponíveis para a biota.  

Paschoal (2002) obteve resultados de toxicidade a C. dubia em testes com o 

solubilizado dos sedimentos da represa de Barra Bonita, SP, e relaciona a mortalidade 

observada aos metais, uma vez que houve redução de toxicidade após tratamento com 

EDTA e a proporção metais/sulfeto  demonstrou excesso de metais.  

A avaliação e identificação de toxicidade (AIT) são procedimentos que 

combinam a quantificação da toxicidade com a identificação e a composição do(s) 

composto(s) pela toxicidade e envolve fases nas quais as propriedades físicas e químicas 

das substâncias tóxicas são manipuladas, alterando a sua disponibilidade, por exemplo, 

ajuste de pH, aeração e tratamento com EDTA. Em fases posteriores a identificação dos 

compostos tóxicos pode ser realizada com a análise do SVA e  quantificação dos metais 

simultaneamente extraídos. A confirmação dos tóxicos é realizada mediante comparação 

da toxicidade observada com a toxicidade esperada em função da concentração medida 

do composto identificado, e também se espécies indicadoras exibirem sensibilidade ao 

composto, semelhante à toxicidade encontrada na amostra (Paschoal, 2002).  

A produção de sulfeto ocorre em sedimentos contendo grande quantidade de 

matéria orgânica, de poucos milímetros a alguns centímetros abaixo da superfície dos 

sedimentos. Nos ambientes marinhos existe maior teor de sulfato e conseqüentemente  a 

quantidade de sulfeto produzido a partir da decomposição da matéria orgânica é grande. 

Apesar da menor quantidade de sulfato nos ambientes de água doce, o sulfeto produzido 



 
13

é detectável (Wang & Chapman, 1999). De acordo com Liber et al. (1996), a 

biodisponibilidade de metais depende de sua concentração na água intersticial, porém a 

ingestão das partículas de sedimento contendo metais aderidos é também importante. 

Contaminantes como hidrocarbonetos clorados e metais se depositam nos sedimentos e 

persistem por longo tempo. A ciclagem dos contaminantes para outros compartimentos 

do ecossistema aquático é também  mediada por processos biológicos. A bioacumulação 

tem sido apresentada como um dos fatores que participa da transferência dos 

contaminantes, e se restringe a acumulação nos organismos pela ingestão. Estudos com 

espécies de invertebrados têm demonstrado maior acumulação nos tecidos de animais 

expostos a grande concentração de metais nos sedimentos. O movimento do sedimento 

pelas atividades dos organismos bentônicos (bioturbação) que se caracteriza pela 

deposição de material fecal na superfície sedimento/água, enriquecimento das 

concentrações na água intersticial e transporte do material particulado do fundo para a 

superfície, é capaz de misturar as partículas do substrato, o que implica na maior 

exposição dos organismos bentônicos aos contaminantes que porventura foram 

introduzidos (Reynoldson, 1987).  

Nos corpos d’água a decomposição do fitoplâncton libera metais nas formas 

dissolvida e particulada. Esses metais diretamente com o sedimento, de onde podem ser 

liberados (Hart,1982). Atualmente os sedimentos de rios são compreendidos como bons 

indicadores da qualidade da água do rio e os metais pesados têm grande importância 

ecológica devido a sua toxicidade e ao comportamento acumulativo. A matéria orgânica 

tem grande afinidade com cations de metais pesados, formando complexos, o que tem 

sido confirmado pelos estudos que revelam grande correspondência entre a quantidade 

de matéria orgânica presente no sedimento e os níveis de metais (Moalla et al., 1998). 

Segundo Salomons et al. (1987), na coluna d’água os metais encontram-se complexados 

com a matéria orgânica mas na água intersticial o sulfeto compete com a matéria 

orgânica para estabelecer essa complexação. Em estudos realizados com a água 

intersticial os autores relatam que não houve complexação da  matéria orgânica apenas 

com cobre, zinco e cádmio. O aumento do pH e oxigênio promovem a formação de 

hidróxidos de ferro e manganês, os quais são importantes sumidouros de metais pesados. 
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A ligação com os finos grãos, a precipitação pelo hidróxido de ferro e de manganês e a 

associação com matéria orgânica são  mecanismos que favorecem a acumulação de 

metais nos sedimentos (Förstner, 1982).  

A água intersticial é o maior componente do sedimento, representando 50% de 

seu volume, seguida pela fase inorgânica derivada de fragmentos de rochas e minerais. 

Os contaminantes são mais associados aos finos grãos do sedimento pois nessas 

partículas é alta a razão área de superfície/volume, aumentando sua capacidade de 

sorção. Os grãos geralmente são classificados em argila, cujo tamanho é menor que 2 

µm; silte, com 2 a < 50 µm, e materiais grossos, com tamanho maior que 2000 µm 

(Ingersoll, 1995). A areia possui menor conteúdo de carbono orgânico e a fração mais 

útil para a avaliação de sedimentos parece ser < 63 µm pois tem sido observada 

associada aos contaminantes (Burton, 1991). Estudos realizados por Förstner (1982), 

mostram que silte e areia fina podem indicar a origem natural ou antropogênica dos 

metais no ecossistema aquático, uma vez que análises realizadas a montante e a jusante 

de uma área urbana podem confirmar ou não o enriquecimento de metais nessas frações. 

Em análises realizadas a jusante da área poluída, o autor relata aumento da presença de 

metais ferro e zinco apenas nos grãos maiores, concluindo que o fato se deve a maior 

entrada de partículas grossas no sistema. 

 

2.3 Área de Estudo   

   Localizada no Estado de São Paulo, a bacia do rio Corumbataí ocupa uma área 

de drenagem de 1700 km2, abrange parte dos municípios de Analândia, Santa Gertrudes, 

Rio Claro, Corumbataí, Itirapina, Ipeúna e Charqueada. O rio Corumbataí integra a bacia 

do rio Piracicaba, formada também pelos rios Atibaia e Jaguari, localizando-se em uma 

região de acelerado crescimento econômico e industrial. Nasce na serra de Santana, a 

750 m de altitude e, após percorrer 120 km, o rio Corumbataí deságua no rio Piracicaba. 

Segundo Viadana (1985), na bacia do rio Corumbataí as chuvas anuais são distribuídas 

em duas estações definidas: o período seco que se inicia em março e se estende até 

setembro, e o período chuvoso, de outubro a fevereiro. A carga poluidora é alta e poucos 

municípios têm algum tipo de tratamento de esgotos. A atividade industrial concentra-se 
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em duas regiões: no entorno da área urbana de Rio Claro, com diversas indústrias 

químicas, alimentícias e de bebidas, e na área próxima à foz do rio, em que predominam 

as atividades da indústria sucro-alcooleira. Em função do aumento da carga de materiais 

provenientes dos centros urbano-industriais e como conseqüência da atividade agrícola, 

a qualidade das águas vêm decrescendo (Ballester, 1997). De acordo com o SEMAE 

(Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba), o rio Corumbataí abastece 

integralmente o município de Piracicaba e no ponto de captação, o rio já recebeu a carga 

de efluentes de toda população a montante (Palma-Silva, 1999). A cobertura florestal na 

bacia do rio Corumbataí está reduzida (Viana, 1997), com trechos que chegam à 

completa ausência da mata ciliar (Zaine, 1997), contribuindo para isso a topografia que 

favoreceu a substituição das florestas por pastagens e pela monocultura da cana-de-

açúcar (Nolasco, 1997). Estudos de suscetibilidade do solo à erosão, baseados na 

declividade dos terrenos e no teor de argila, mostram que mais da metade da bacia 

(60.780 ha) possui tendência à erosão (Koffler, 1997). A reduzida cobertura vegetal traz 

problemas de turbidez e erosão, comprometendo assim a qualidade e a quantidade da 

água na bacia hidrográfica. O aumento gradual da turbidez, cor e matéria orgânica, 

provocam grande consumo de produtos químicos para o tratamento da água. Segundo 

SEMAE, nos períodos chuvosos ocorrem oscilações rápidas de qualidade da água, 

dificultando o tratamento. 

              A ocupação da bacia do Corumbataí foi impulsionada pela expansão cafeeira no 

Estado de São Paulo e intensificada pela ferrovia. O interesse pela região advém dos 

seus patrimônios naturais, representados pelas cachoeiras, sítios arqueológicos, morros 

testemunhos e cavernas. Entretanto, pelo fato de se localizar em uma região servida por 

ferrovia e rodovias, há uma tendência ao aumento dos impactos antrópicos.  

 
 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Estações de Amostragem e Metodologia das Coletas 

Os pontos de amostragem foram selecionados tendo em vista a facilidade de 

acesso e  a  localização de pontos a montante e a jusante do lançamento de esgotos dos 

municípios de Analândia, Corumbataí, Rio Claro e Piracicaba. A seguir são apresentadas 

as coordenadas geográficas e a altitude das sete estações de coleta, visualizadas nas 

Figuras 1 a 6,  e suas respectivas denominações. Nas Figuras 7 e 8 pode ser observada a 

localização da área de estudo. 

•   Analândia Montante, 22°07’47”S  e  47°40’03” W, 652 m 

•   Analândia Jusante,  22°07’54,9”S  e  47°39’42,1” W, 648 m 

•   Corumbataí Montante, 22°12’52,5”S  e  47°37’30,21” W, 629 m 

•   Corumbataí Jusante, 22°14’30,3”S  e  47°36’30,1” W, 574 m 

•   Rio Claro Montante, 22°19’28,6 ”S  e  47°33’30,4” W, 561 m 

•   Rio Claro Jusante, 22°30’54,1”S  e  47°37’26,4” W, 508 m 

•   Piracicaba, 22°41’04,5”S  e  47°40’37,2” W, 495 m 

As coletas foram iniciadas sempre no período da manhã, em torno das 8 horas e 

se estenderam até as 17 horas, aproximadamente. Foram realizadas quatro coletas ao 

longo de um ano, conforme as seguintes datas: 27/02/03, 20/05/03, 05/11/03 e 09/03/04. 

As coletas de água consistiram de uma amostragem de água superficial, com auxílio de 

balde de aço inox, no meio do leito do rio, e as de sedimento foram efetuadas no mesmo 

local, com auxílio de um copo perfurado de aço inox, com cabo longo. As amostras de 

água destinadas aos estudos ecotoxicológicos foram colocadas em frascos de polietileno 

com 1 L de capacidade. Nas amostras de água destinadas à análise de amônia foi 

colocado 1 mL de HCl 1N, e em seguida foram acondicionadas em frascos de 

polietileno. Os  sedimentos  foram colocados em sacos plásticos que foram vedados logo 
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em seguida. As amostras de água e sedimentos foram mantidas em caixa de isopor, com 

gelo, para transporte até o laboratório, onde foram armazenadas em geladeira a 4°C até o 

início dos testes. Medidas de pH, temperatura e oxigênio dissolvido da água foram 

realizadas in situ. A condutividade foi medida em laboratório, no mesmo dia da coleta. 
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   Figura 2- Rio Corumbataí ao cruzar o municí
                  coleta Analândia Jusante,  após  rec
                  montante do Salto Major Levy Sobr
Figura 1-Estação   de     coleta   
              Analândia  Montante,  
              próxima à  régua    do 
              DAEE, no  município 
              de Analândia 
 

 

pio de Analândia, na  estação  de 
eber os  esgotos do  município, a 
inho          
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.

  Figura 3  –  Estação  de  coleta  Corumbataí  Montante,  com  o  rio  
................     Corumbataí cruzando o município de Corumbataí, SP 
 
 

    Figura 4 – Estação de coleta Corumbataí Jusante, localizada após ponto
.....................de extração de areia da Cia de Mineração Andorinhas
.....................Ltda,  no município de Corumbataí. Ao fundo,  as instalações 
.....................do porto de areia  
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Figura 5 – Rio Corumbataí na estação de coleta Rio Claro
.....................Montante, na captação de água para o  município de
.....................Rio Claro, SP 
Figura 6 – Estação de coleta Rio Claro Jusante, no distrito de 
...................Assistência,  município de Rio Claro, na confluência 
...................do rio Ribeirão Claro (à direita) com o rio 
...................Corumbataí, à esquerda  
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Figura 8 – Trajeto do rio Corumbataí, desde a nascente até a foz no rio Piracicaba e  
..................pontos de  amostragem:   AM   (Analândia Montante) ;   AJ  (Analândia 
..................Jusante); CM (Corumbataí Montante); CJ  (Corumbataí Jusante);  RCM 
..................(Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba).   Fonte: 
..................Salati (1996), modificado 

   
 

N 

Escala  aproximada  1: 650.000  
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3.2  Precipitação 

              Os dados de precipitação dos anos de 2003 e 2004 foram obtidos na Estação 

Metereológica da ESALQ-USP (www.esalq.usp.br) e se referem à precipitação total 

mensal no município de Piracicaba. Os dados de precipitação do ano de 1999  dos 

municípios de Analândia,  Corumbataí e Rio Claro foram obtidos junto ao DAEE  para 

que as comparações fossem realizadas (www.daee.gov.br).  

 

3.3 Análises Físicas e Químicas  

 3.3.1 Temperatura, Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica e pH da Água  

   As medidas para determinação de oxigênio dissolvido, temperatura e pH foram 

efetuadas no próprio local da coleta. As medidas de condutividade foram feitas em 

laboratório, logo após a coleta. Para determinação do pH e temperatura foi utilizado 

aparelho Digimed DM2. A condutividade foi medida por condutivímetro Digimed 

CD21. As medidas de oxigênio dissolvido foram realizadas com aparelho YSI 95. 

 

3.3.2 Amônia e Amônia Não-Ionizada 

    No momento da coleta, foi adicionado 1mL L-1 de HCl às amostras de água 

destinadas à análise de amônia. As quantificações de amônia nas amostras de água 

foram realizadas por condutivimetria, via análise injeção de fluxo (FIA). A porcentagem 

de amônia não–ionizada  foi determinada a partir da fórmula (Emerson et al., 1975) :     

% NH3 = 100/ 1+antilog (pKa – pH) 

 pKa : logaritmo negativo da constante de dissociação do íon NH4  

 

3.3.3 Granulometria 

   As amostras de sedimento foram secas a temperatura ambiente e a extração da 

matéria orgânica foi realizada pela adição de peróxido de hidrogênio. Em seguida, as 

amostras receberam água destilada e foram deixadas em repouso. A sifonação foi 

realizada com seringa após a decantação do sedimento. A separação da fração grosseira 

(areias) da fração fina (argila e silte) foi realizada com NaOH 1N.  O sedimento foi 

transferido para peneiras de 0,053 mm (Granutest) para separação das frações maiores e 
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menores.  A fração grosseira retida na malha foi seca em estufa e posteriormente 

passada pelas peneiras adequadas.  A fração fina foi colocada em proveta de 1000 mL e 

agitada com bastão de vidro; imediatamente um volume correspondente a 20 cm foi 

retirado com uma pipeta volumétrica e colocado em estufa por 24 horas. A pesagem foi 

realizada ao final para cálculo das porcentagens de silte e argila. 

 

3.3.4 Sulfeto Volatilizável  por Acidificação e  Metais   Simultaneamente Extraídos  

O procedimento para extração de sulfeto e metais  baseou-se na proposição de 

Allen et al. (1993).  A extração simultânea do sulfeto e dos metais foi conduzida no 

Laboratório de Biogeoquímica Ambiental do Departamento de Química da UFSCAR. 

Foi utilizado um balão de vidro com tampa adaptada a dois tubos de vidro. O nitrogênio 

entrou por um dos tubos; o sulfeto formado alcançou um frasco receptor contendo 

NaOH, percorrendo o segundo tubo. A amostra de sedimento foi colocada no balão de 

vidro juntamente com 100 mL de água previamente desaerada e sofreu agitação 

magnética sob fluxo de N2 e, em seguida,  uma seringa  hipodérmica foi utilizada para 

injetar  HCl 6 M em uma mangueira de silicone conectada ao tubo de vidro que dá 

entrada ao N2. Foram feitas três  réplicas. O sulfeto presente no frasco receptor foi 

quantificado colorimetricamente pelo espectrofotômetro Hach. Os metais foram 

quantificados no Departamento de Química Analítica do CENA-USP por espectrometria 

de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado, e espectrometria de absorção 

atômica com forno de grafite, quando os valores se encontravam abaixo do limite de 

quantificação.   

 

3.4  Preparo e Manutenção dos Organismos-Teste 

3.4.1  Allium  cepa 

   Nos testes de toxicidade foram utilizadas cebolas comerciais de 

aproximadamente 1,0 cm de diâmetro,  com catáfilos externos brancos, obtidas no 

Mercado Municipal de Piracicaba, SP, 24 horas antes da coleta e armazenadas em 

geladeira. Antes do teste, os catáfilos externos secos foram removidos com bisturi, 

cuidando-se para que a área radicular não fosse danificada. As cebolas permaneceram 
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por duas horas em água mineral (a mesma utilizada nas diluições) para que se 

reduzissem os efeitos de possíveis inibidores da brotamento.  

 

3.4.2  Hydra  attenuata 

  A metodologia  utilizada seguiu as recomendações de Trottier et al. (1997). Os 

exemplares iniciais de Hydra attenuata eram provenientes do St. Lawrence Center -

Environment Canada, Montreal.  Os organismos foram mantidos em cubas de 300 mL 

de capacidade, em meio de cultura preparado com CaCl2.2H2O e  N-tris (hydroximetil) 

metil1-2 aminoetanosulfônico, dissolvidos em 1 L água destilada. Esse meio de cultura 

foi ajustado para 20 L e mantido em temperatura ambiente.  

Para a alimentação de H. attenuata foi utilizada  Artemia salina. Os cistos 

foram postos para eclodir em 5 g de NaCl  dissolvidos em 500 mL de água destilada. 

Essa solução foi mantida em aeração e aquecida por 24 horas. Após a eclosão, os 

organismos foram retirados e mergulhados novamente em solução de NaCl, contendo  

iodo. Após a desinfecção,  A.salina foi administrada como alimento para H.attenuata e o 

meio foi trocado para eliminação dos exoesqueletos regurgitados.  

 

3.4.3 Daphnia  magna 

   Os organismos iniciais foram obtidos nas culturas de Daphnia magna do 

Laboratório de Bioensaios do SEMAE-Piracicaba; 25 organismos adultos por litro foram 

mantidos em água  de cultivo com pH variando, após 24 horas de aeração,  entre 7,0 e 

8,0, e dureza  entre 175 e 225 mg L-1 de CaCO3, conforme ABNT (2003).  Foi realizada 

titulação com EDTA para obtenção da dureza total. A água de cultivo foi trocada duas 

vezes por semana. Foi utilizada como alimento a alga S. capricornutum, com densidade 

algal de 105 indivíduos/mL. A ração Tetramin® também foi administrada, dissolvendo-

se 0,25 g em 50 mL de água destilada e aerando-se por sete dias. O sobrenadante a ser 

utilizado foi filtrado em malha de plâncton de 53 µm. A mesma proporção de leveduras 

na forma de fermento biológico, foi acrescentada à solução de Tetramin®. Foram 

administrados 2,5 mL desse composto por litro de cultura de D. magna. O procedimento 

para manutenção das culturas de S. capricornutum  encontra-se descrito no item 3.4.5. 
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3.4.4  Daphnia  similis  

  A manutenção das culturas foi realizada conforme norma da ABNT (2003). Os 

organismos-teste utilizados nos bioensaios com as amostras de água e de sedimento 

coletadas em 05/11/03 e 09/03/04, foram obtidos nas culturas mantidas no Laboratório 

de Ecotoxicologia do DEBE-UFSCAR e no Laboratório de Ecotoxicologia e 

Ecofisiologia Aquática do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da Escola 

de Engenharia de São Carlos-USP. Os organismos adultos foram mantidos em meio de 

cultivo na incubadora com controle de luminosidade (fotoperíodo de 12 horas) e 

temperatura de 23 ± 2°C. A água de manutenção foi preparada com água destilada de 

condutividade <10 µS cm-1; após aeração de 24 horas, a dureza da água de manutenção 

deve estar compreendida na faixa de 40 a 48 mg L-1  de CaCO3, pH entre 7,0 e 7,6 e 

condutividade elétrica em torno de 160 µS cm-1. O ajuste do pH, quando necessário, foi 

feito com NaOH 0,1N ou HCl 0,1N. A dureza recomendada  foi obtida pela adição de 

1,5 g L-1 de sulfato de cálcio (solução 1), e de 4,8 g L-1   de bicarbonato de sódio,  6,1 g 

L-1  de sulfato de magnésio e 0,2 g L-1 de cloreto de potássio (solução 2), sendo que 

foram adicionados 0,5 mL da solução 1 e 0,25 mL da solução 2 por litro de água, para 

cada  mg de dureza a ser ajustada. Para a alimentação procedeu-se de forma idêntica a de 

D. magna, exceto pelo volume de 1 mL do composto adicionado a 1 L da cultura. 

 

3.4.5  Selenastrum  capricornutum 

A metodologia empregada nos testes realizados com as culturas do Laboratório 

de Ecotoxicologia do CENA-USP, seguiu as recomendações de Blaise et al.(2000). 

Macro e micronutrientes foram utilizados na preparação do meio para algas, na forma de 

cinco soluções-estoque. Para iniciar a cultura, o inóculo foi colocado em frasco contendo 

1 mL de cada uma das soluções-estoque; em seguida o volume foi ajustado para 1 L. A 

cultura foi incubada em temperatura ambiente e sob iluminação contínua. As algas 

devem ser subculturadas semanalmente para assegurar o suprimento de células. Isso é 

feito pela transferência de 1 a 2 mL do meio de crescimento  para um novo meio. A 

Tabela 1 apresenta os compostos utilizados e o preparo das cinco soluções-estoque para 

cultura de S. capricornutum. 
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3.5 Testes de Sensibilidade   

3.5.1  A .cepa 

   Os testes realizados seguiram a proposição de Fiskesjö (1993). Pela 

disponibilidade em laboratório empregou-se nesses testes CuSO4. Foram testadas quatro 

concentrações para o controle positivo: 0,05 mg L-1,  0,15 mg L-1 , 0,45 mg L-1 e 1,35 mg 

L-1 de CuSO4, sendo utilizadas cinco cebolas em cada concentração. No controle 

negativo foi utilizada água mineral. As soluções foram distribuídas em tubos de ensaio 

de 10 mL de capacidade, e uma cebola foi colocada na abertura do tubo. O líquido foi 

reposto diariamente com uso de pipeta Pasteur até o final do teste, após 72 horas, quando 

foram medidos os feixes de raízes com papel milimetrado. 

 

Tabela 1. Soluções-estoque para manutenção das culturas de S. capricornutum. 

 
Solução-estoque  *        Compostos            Quantidade dissolvida em 500 mL de água 
                                                                                         

 Micronutrientes            MgCl2.6H20     6,08 g 

             1                       CaCl2.2H20     2,20 g 

                                       H3BO3     92,8 mg 

                                       MnCl2.4H2O    208,0 mg 

                                       ZnCl2                                               1,64  mg 

                                       FeCl3.6H2O                                      79,9  mg 

                                       CoCl2.6H2O                                     0,714mg 

                                       Na2MoO4.2H2O                               3,63 mg 

                                       CuCl2.2H2O                                      0,006 mg 

                                       Na2EDTA.2H2O                              150,0 mg    

   Macronutrientes  2      NaNO3      12,75 g           

                               3         MgSO4.7H2O    7,35   g 

                               4         K2HPO4     0,522 g 

                               5       NaHCO3     7,50   g 

* Blaise et al. (2000) 
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3.5.2 H.  attenuata 

    Nos testes de sensibilidade foi seguida a metodologia proposta por Trottier et 

al. (1997). Como tóxico foi utilizado K2Cr2O7  nas concentrações 2,5, 5,0, 10,0 e 20,0 

mg L-1, em 96 horas de exposição. Os testes de sensibilidade foram rotineiramente 

aplicados e se desenvolveram em placas de poliestireno cobertas com tampa 

transparente. Foram utilizados três organismos em cada concentração, em três réplicas, 

inclusive para o controle, realizado com água de cultivo. Após a exposição, a morfologia 

dos indivíduos foi utilizada  para a determinação da CL50 e dos intervalos de confiança, 

utilizando-se o programa computacional Trimmed Spearman-Karber. 

 

3.5.3 D. magna 

  O teste de sensibilidade realizado aqui e no teste de sensibilidade com D. similis 

foi conduzido segundo a norma ABNT (2003). Como tóxico de referência foi utilizado 

dicromato de potássio. As faixas de sensibilidade foram estabelecidas a partir do valor 

médio das CE50 obtidas nos testes aplicados rotineiramente no laboratório, ± 2 desvios-

padrão. Se o valor calculado estiver fora dos limites inferior e superior, a sensibilidade 

dos organismos não é  adequada e o teste de toxicidade não tem validade. O teste teve a 

extensão de 48 horas e se desenvolveu no escuro. Em copos plásticos transparentes de 

50 mL foram colocados 15 mL da solução e feitas três réplicas com cinco organismos 

em cada uma delas, inclusive para o controle, realizado com a água de cultivo. As 

concentrações aplicadas de K2Cr2O7  foram  0,125 mg L-1, 0,25 mg L-1, 0,5 mg L-1 e 1,0 

mg L-1. Ao final de 48 horas do desenvolvimento do teste no escuro, foi avaliada a 

imobilidade. O valor da CE50  foi obtido pelo programa computacional Trimmed 

Spearman-Karber. 

 

3.5.4  D. similis 

   Nos testes de sensibilidade para essa espécie foram preparadas cinco 

concentrações de dicromato de potássio e um controle, em três réplicas e cinco 

organismos em cada. Foram utilizadas as concentrações 0,02, 0,04, 0,08, 0,16 e 0,32 mg 

L-1 de K2Cr2O7. Copos plásticos transparentes de 50 mL de capacidade foram utilizados 
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como recipientes-teste que receberam 10 mL da amostra. Ao final de 48 horas no escuro, 

a imobilidade foi avaliada para obtenção da CE50 pelo Trimmed Spearman-Karber. 

Segundo Zagatto (1988), este organismo está  fisiologicamente saudável e portanto 

considerado apropriado para a exposição em testes de toxicidade, quando a CE50  

localizar-se na faixa de 0,04 a 0,17 mg L-1 de K2Cr2O7. 

 

3.5.5  S. capricornutum 

  A metodologia empregada aqui seguiu as proposições de Blaise et al. (2000). 

Como tóxico foi utilizado NaCl nos testes de sensibilidade, nas concentrações de 100, 

80, 25, 15 e 10 µg L-1. Para o controle foi utilizada água tamponada, preparada a partir 

de 1 mL da solução-estoque 5, dissolvido em 1 L de água destilada. Foram realizadas 

três réplicas para cada concentração e cinco para o controle. Nas diluições foi utilizada 

água destilada. O experimento teve a duração de 72 horas e se desenvolveu sob 

iluminação contínua e agitação manual uma vez ao dia, em frascos transparentes e 

fechados com filme plástico. No final da exposição, a contagem das células foi realizada 

em câmara de Neubauer. 

 

3.6  Testes de  Toxicidade Aguda com  Amostras de Água 

3.6.1  A. cepa 

    A metodologia empregada para os testes de toxicidade com A.cepa foi baseada 

nos procedimentos de Fiskesjö (1993). As amostras de água foram distribuídas em tubos 

de ensaio de 10 mL de capacidade e aproximadamente 1,0 cm de diâmetro. Uma cebola 

foi colocada em cada tubo de ensaio com a área radicular em contato com a água. Foram 

realizadas cinco réplicas. O volume de água absorvido foi reposto uma vez ao dia com a 

utilização de pipetas Pasteur correspondentes às respectivas soluções, objetivando-se a 

manutenção das raízes  mergulhadas em água e a não contaminação das soluções. O 

teste foi conduzido em temperatura de 20ºC, sobre bancada sem vibrações e sem 

iluminação direta. Após 72 horas de exposição,  as raízes foram medidas com auxílio de 

papel  milimetrado.  Raízes muito curtas e muito longas foram desprezadas e a média de 

comprimento do feixe foi observada.  
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Para representar a  inibição do crescimento das raízes foi utilizada a fórmula :  

% inibição =  comprimento médio (controle) – comprimento médio (amostra) 

                       —————————————————————————  X  100 

                                        comprimento médio no controle 

 

3.6.2  H. attenuata 

   Os testes foram conduzidos no Laboratório de Bioensaios do SEMAE, 

Piracicaba, e tiveram a duração de 96 horas, sendo as avaliações realizadas a cada 24 

horas. As amostras de água foram testadas no dia seguinte ao da coleta. Como 

recipientes-teste foram utilizadas placas de poliestireno contendo 12 cavidades. Em cada 

cavidade foram colocados 4 mL da amostra não diluída e três hidras saudáveis e sem 

brotos. No controle foi utilizado meio de cultivo de H. attenuata e feitas três réplicas 

para cada tratamento. Os organismos-teste não foram alimentados durante o teste. 

Medidas de dureza, pH, temperatura e condutividade foram realizadas antes e no final do 

teste agudo. Na avaliação observou-se a morfologia dos organismos.  

 

3.6.3  D. magna 

   Os testes foram iniciados no dia seguinte ao da coleta. Foram utilizadas 

neonatas com idade inferior a 24 horas. O teste de toxicidade se desenvolveu em copos 

plásticos transparentes de 10 mL de capacidade, que receberam as amostras e cinco 

neonatas. Foram feitas três réplicas inclusive para o controle. O controle foi feito com a 

água de cultivo. A amostra de Analândia Jusante de 20/05/03 sofreu uma série de 

diluições pois houve 100% de imobilidade em 24 horas de exposição. Os testes se 

desenvolveram em incubadora  a ± 22°C, durante 48 horas, no escuro, conforme norma 

da ABNT (2003). Foram tomadas as medidas de pH, temperatura, dureza, oxigênio 

dissolvido e condutividade antes e no final dos testes. A contagem de organismos 

imóveis foi realizada no final da exposição. A determinação de toxicidade a D. magna 

baseou-se nos critérios a seguir (Rodgher, 2001): 

• tóxico, se houve mortalidade acima ou igual a 40% dos indivíduos; 
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• indício de toxicidade, se a mortalidade situou-se acima de 10% e                       

abaixo de 40% dos organismos, e 

• não tóxico, se a mortalidade não excedeu 10% dos organismos.  

 

3.6.4  D. similis 

Os testes de toxicidade tiveram início no dia seguinte ao das coletas. Neonatas 

com idade inferior a 24 horas foram transferidas para copos plásticos transparentes 

contendo a amostra não diluída. Foram colocados cinco organismos em cada amostra e 

também para o controle, e feitas três réplicas. O teste teve a duração de 48 horas, 

mantido em incubadora a ± 22°C e no escuro. Foram feitas as medidas das variáveis 

físicas e químicas antes e no final dos testes. As avaliações se basearam nos critérios de 

toxicidade mencionados no item 3.6.3. 

 

3.6.5  S. capricornutum 

  A metodologia utilizada foi proposta por Blaise et al. (2000). Os testes foram 

conduzidos com amostras não diluídas de água e foram realizados no Laboratório de 

Ecotoxicologia do CENA-USP. Durante o teste, frascos transparentes foram utilizados 

para a exposição das células, em três réplicas para as amostras e cinco réplicas para o 

controle. No controle foi utilizada água tamponada (já descrita no item 3.5.5).  

A partir das culturas-estoque, cuja densidade foi determinada pela contagem em 

câmara de Neubauer, uma suspensão de algas foi preparada utilizando-se um volume de 

2 mL e concentração algal de 2,6 x 106 células mL–1. Para obter essa concentração foram 

utilizadas as fórmulas abaixo. 

 Fator de diluição=concentração das células no estoque/2,6 x 106 células mL-1    

Volume retirado da cultura-estoque = 2 mL/ fator de diluição 

 A água tamponada foi adicionada ao volume retirado da cultura-estoque 

(calculado acima) até completar 2 mL. Um meio de enriquecimento para testar algas foi 

preparado pela dissolução de 18 mL de cada uma das 5 soluções-estoque, dissolvidos 1 

L de água destilada. Um volume igual a 18 mL foi  retirado do meio de enriquecimento 

e adicionado aos 2 mL de suspensão algal. Cada frasco de  exposição recebeu receber 
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0,1 mL desse inóculo e 2,5 mL da amostra, totalizando 2,6 mL. Os frascos foram 

fechados com filme plástico e agitados manualmente uma vez ao dia. Durante o teste 

que durou 72 horas, os frascos foram mantidos sob iluminação, a ± 24°C. No final do 

teste foi calculada a concentração das células em cada frasco. 

 O teste é validado se a densidade final das células no controle é 16 vezes maior 

que a densidade inicial. Após a exposição e a estimativa da quantidade de algas em 

câmara de Neubauer, foi calculada a porcentagem de inibição pela comparação de cada 

amostra com o controle, utilizando-se a fórmula a seguir.  

              % inibição = 100 – (nº de células na amostra/média do controle) X 100 

               

3.7  Testes de Toxicidade Aguda com Amostras de Sedimento 

3.7.1 A. cepa 

A proporção de 1:4 de sedimento/água de diluição, recomendada por Burton & 

Macpherson (1995), foi utilizada nos testes com o objetivo de estimar os efeitos 

produzidos nos organismos-teste expostos ao sedimento. As amostras de sedimento 

foram transferidas para recipientes onde receberam água de diluição. Essa solução 

permaneceu em repouso no laboratório por 24 horas para que houvesse a sedimentação. 

O sobrenadante foi transferido para o tubo de ensaio que recebeu logo em seguida um 

bulbo.  Foram  feitas 5 réplicas para as amostras de sedimento e o teste se desenvolveu 

em  temperatura de ±20ºC. Diariamente as perdas de água por absorção foram repostas 

com as soluções correspondentes, com o uso  de  pipetas  Pasteur. Após 72 horas os 

feixes foram medidos.  

 

3.7.2  H. attenuata 

Nos testes com sedimentos foi utilizada a proporção 1:4 de sedimento/meio de 

cultivo de H. attenuata . Esse material ficou sedimentando por 24 horas e a seguir o 

sobrenadante foi distribuído nas cavidades das placas de poliestireno. No controle foi 

utilizado meio de cultivo. Foram transferidas, por meio de pipeta, três hidras em cada 

cavidade e três réplicas foram realizadas para cada tratamento, inclusive para o controle. 

Mesmo regime de temperatura e luminosidade aplicado no teste com amostras de água 
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foi empregado aqui. As avaliações se realizaram a cada 24 horas, tendo o teste a duração 

de 96 horas. Medidas de pH, dureza, condutividade e temperatura foram feitas antes e ao 

final do teste. 

 

3.7.3  D. magna 

Nos testes com sedimentos empregou-se a proporção 1:4 de sedimento e água 

de cultivo, segundo recomendações de Burton & Macpherson (1995). O sedimento e a 

água foram distribuídos em copos plásticos transparentes. Esse material permaneceu em 

repouso por 24 horas em incubadora, com temperatura variando de 22 a 25°C e 

fotoperíodo de 12 horas (Fonseca, 1997). Ao final desse período, foram  transferidos 

cinco organismos para  cada  copo. No controle foi utilizada  água de cultivo. Medidas 

de pH, temperatura, dureza, condutividade e oxigênio dissolvido foram feitas antes e no 

final dos testes. O teste de toxicidade teve a duração de 48 horas, desenvolvendo-se no 

escuro. No final  foi  avaliada a imobilidade. 

 

3.7.4  D. similis 

Esse organismo foi utilizado nos testes com amostras de 05/11/03 e 09/03/04. 

Os testes foram conduzidos de forma idêntica aos testes de toxicidade aguda com 

amostras de sedimento para D. magna, excetuando-se a água acrescentada aos 

sedimentos, sendo esta a mesma utilizada nas culturas de  D. similis. Ao final de 48 

horas, a imobilidade foi observada. 

 

3.7.5  S. capricornutum 

A metodologia empregada para o preparo do inóculo de algas foi a mesma  para 

os testes com amostras de água. Nos bioensaios foi utilizada a proporção 1:4 de 

sedimento/água tamponada. Esse material sofreu sedimentação por 24 horas e o 

sobrenadante  foi transferido para o frasco de exposição.  Foram feitas três réplicas. No 

controle foi utilizada água tamponada. O teste teve a duração de 72 horas. Os frascos 

foram mantidos sob iluminação contínua. No final da exposição, a contagem das células 

realizou-se em câmara de Neubauer.  
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3.8  Testes de Toxicidade Aguda com o Solubilizado 

3.8.1 D. magna e D. similis 

Para a execução desse teste com as amostras de 09/03/04, uma parte do 

sedimento foi misturada com quatro partes de água de cultivo correspondente. Essa 

suspensão permaneceu no agitador por 24 horas. Em seguida, os frascos permaneceram 

em repouso por 24 horas em geladeira (Paschoal, 2002) e no final o sobrenadante foi 

retirado e distribuído em copos plásticos transparentes, totalizando três réplicas, 

contendo cada uma cinco neonatas. O teste teve a duração de 48 horas e foi mantido em 

incubadora no escuro, a ± 23°C. A imobilidade foi avaliada no final do teste. 

 

 3.9  Testes de Toxicidade Crônica com Amostras de Água 

3.9.1  D. magna 

   Os testes crônicos com água foram conduzidos com as amostras de 05/11/04 e 

09/03/04. Devido aos problemas de amostragem na coleta de 05/11/03, os testes tiveram 

apenas oito dias de extensão e as amostras das estações de Rio Claro Montante e Rio 

Claro Jusante não foram utilizadas. A metodologia utilizada seguiu a norma ABNT 

(2003). Foram feitas 10 réplicas e uma neonata foi colocada em cada copo plástico 

transparente. Medidas de pH, temperatura, condutividade e dureza foram feitas antes e 

no final dos testes. Os organismos foram alimentados diariamente e após as trocas de 

água, observando-se a proporção administrada durante o cultivo. A renovação da água 

foi feita a cada dois dias, sendo observada a imobilidade e realizada a contagem dos 

filhotes produzidos. Durante o teste, os recipientes com os organismos foram mantidos 

em câmara incubadora a ± 23°C e fotoperíodo de 12 horas. O teste crônico se estendeu 

até que 60% das fêmeas do controle chegassem à 3ª ninhada. 

 

3.9.2  D. similis 

  A metodologia utilizada foi a mesma do teste crônico com amostras de água 

para D. magna, exceto que no controle utilizou-se água de cultivo para D. similis. 
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3.10  Testes de Toxicidade Crônica com Amostras de  Sedimento 

    Nos testes crônicos foram utilizados D. similis e D. magna como organismos–

teste. Nesses testes crônicos  a metodologia utilizada foi a mesma dos testes agudos com 

sedimentos, exceto pela duração do teste, determinada pela  produção da 3ª ninhada em 

60% das fêmeas do controle. Foi colocada uma neonata em cada copo transparente e 

feitas 10 réplicas. A água foi trocada a cada dois dias, tomando-se o cuidado de não 

remover o sedimento depositado no fundo dos copos plásticos transparentes. Os 

organismos foram alimentados diariamente e após as trocas. Em cada troca de água as 

neonatas foram contadas e descartadas, e a imobilidade foi avaliada. No controle 

utilizou-se água de cultivo correspondente para cada espécie. O teste se desenvolveu em 

câmara incubadora, com temperatura de ± 23°C e fotoperíodo de 12 horas. 

 

3.11  Parâmetros Citológicos de Avaliação para  A. cepa 

   A metodologia utilizada nesse estudo foi baseada nos procedimentos de 

Fiskesjö (1988). A coloração das células seguiu o procedimento descrito em  Sharma & 

Sharma (1980) e Grant (1982). 

Raízes de A.cepa crescidas nas amostras não diluídas de água e de sedimento e 

raízes crescidas no controle negativo e nas diversas concentrações de cobre (tóxico de 

referência), foram cortadas e fixadas após 48 horas de exposição. Foi retirada uma raiz 

de cada um de dois bulbos dentre os cinco expostos às amostras não diluídas e ao cobre. 

As raízes foram fixadas por 24 horas em álcool etílico e ácido acético na proporção 3:1; 

em seguida foram transferidas para álcool 70%. Foi aplicada a hidrólise ácida com HCl 

na reação de Feulgen para a coloração do DNA, seguida pela maceração da ponta da 

raiz. As contagens foram realizadas em microscópio Leika DMLS. Contou-se 600 

células por amostra, 300 em cada repetição.  Foi identificada a fase do ciclo celular na 

qual a célula se encontrava e calculado o índice mitótico (relação entre o número de 

células em divisão e o total de células observadas, em porcentagem).  
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3.12  Análise Estatística 

   Para a comparação do desempenho dos diferentes organismos-teste em testes 

agudos e crônicos na água e no sedimento, os dados foram inicialmente testados quanto 

à normalidade  aplicando-se o teste de Shapiro-Wilk, e em seguida foram submetidos à 

análise de variância para se verificar a ocorrência de diferenças significativas em relação 

ao controle. Quando os dados testados apresentavam distribuição normal, o teste de 

Tukey era aplicado e quando demonstravam ser não paramétricos, era aplicado o teste de 

Kruskal-Wallis. O programa computacional SAS versão 6.11 foi utilizado para aplicação 

desses testes.  

  A sensibilidade de D. similis, D. magna e H. attenuata submetidos aos tóxicos 

de referência durante os testes de sensibilidade, foi avaliada pelo programa 

computacional Spearman-Karber (Hamilton et al., 1977). 

 



4  RESULTADOS 

4.1  Precipitação 

Os dados de precipitação do ano de 1999 mostram que para os municípios de 

Analândia, Corumbataí, Rio Claro e Piracicaba, o período chuvoso se estende de 

setembro a março e  a seca, de abril a agosto. A comparação dos dados dos anos de 2003 

e 2004 permite afirmar que as chuvas têm distribuição semelhante nos municípios 

citados. Em 2003 o índice pluviométrico do mês de fevereiro foi menor em relação aos 

demais anos, porém os valores são altos quando somados os valores de precipitação de 

todo o período chuvoso. Os dados de precipitação encontram-se no Anexo S. A Figura 9 

representa a precipitação no município de Piracicaba no ano de 2003 a março de 2004. 
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Figura 9 – Precipitação total mensal (mm) no município de Piracicaba nos anos de 
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lores de condutividade elétrica foram mais elevados em fevereiro/03 na 

icaba e novembro/03 na estação Rio Claro Jusante. Os menores valores 

ados nas coletas de maio/03 em Analândia Montante e fevereiro/03 em 
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Analândia Jusante. Foram verificados menores valores de condutividade em todas as 

datas de amostragem nas estações mais próximas da nascente. No período seco, 

representado pelas amostras de maio/03, foram observados menores valores de 

condutividade elétrica até a estação Rio Claro Montante. A Figura 10 representa a 

condutividade da água medida nas estações de amostragem ao longo do rio Corumbataí. 

Os dados de condutividade pode ser observados no  Anexo O. 
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Figura 10 – Condutividade elétrica (µS cm-1) nas águas do rio Corumbataí nas datas 
                    de amostragem. AM  (Analândia Montante);  AJ   (Analândia Jusante) ; 
                    CM (Corumbataí Montante);CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro  
Montante)   Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba)             

Nascente                                                                   Foz 

 

 

 

 

4.2.2  pH 

   Os valores de pH encontrados nas diferentes estações durante as coletas são 

apresentados no Anexo Q. O menor valor foi encontrado na estação Piracicaba em 

novembro/03, sendo igual a 6,78. O maior valor foi observado em novembro/03, na 

estação Corumbataí Jusante: 8,73. Tais valores estão dentro dos limites de classificação 

da resolução CONAMA nº 20/86, que estabelece pH variando de 6 a 9 para rios de 

classe 2.  
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Figura 11 - Valores de pH nas águas do rio Corumbataí nas datas de amostragem.
...................AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí
...................Montante);CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ
...................(Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 
 

4.2.3  Oxigênio Dissolvido e Temperatura  

   Em geral os valores observados para oxigênio dissolvido foram maiores na 

nascente e sofreram redução gradual. Essas diferenças foram mais acentuadas em 

05/11/03, sendo medidos valores abaixo do limite para rios de classe 2 em todas as 

estações após Analândia Jusante. Os maiores valores foram observados na estação 

Analândia Montante nas coletas de maio/03 e novembro/03, na época de temperaturas 

mais baixas e no período chuvoso. Valores baixos foram medidos em duas amostragens 

sucessivas na estação Rio Claro Jusante, em temperaturas amenas (maio/03) e no 

período chuvoso (novembro/03). Os dados dos teores de oxigênio dissolvido nas sete  

estações de coleta encontram-se no Anexo Q.  

As temperaturas mais altas foram verificadas em fevereiro/03 e as mais baixas 

em maio/03. Os dados de temperatura são apresentados no Anexo P. 
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Figura 12 - Oxigênio dissolvido (mg L-1) nas águas do rio Corumbataí. AM 
.......................(Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí
.......................Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante);
.......................RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 
mônia Não-Ionizada  

e amônia total foram maiores em fevereiro/03  nas estações Rio 

cicaba. O menor valor foi encontrado em Analândia Montante e as 

ntaram gradualmente no sentido montante-jusante. Em maio/03, os 

ram encontrados em Analândia Montante e Corumbataí Montante. 

te e Piracicaba essas concentrações aumentaram. As Figuras 13 e 14  

os de amônia não-ionizada nas coletas de 27/02/03 e 20/05/03. Para 

ntrações de amônia não-ionizada foram utilizados os valores do pH e 

a do momento da coleta. Concentração de amônia não-ionizada na 

dia Jusante coletada em 27/02/03 foi maior que a medida em 

te, apesar de ambas possuírem a mesma concentração de amônia 

3,  Analândia Montante e Corumbataí Montante apresentaram a 

o de amônia total, porém pH e temperatura em Corumbataí Montante 

ficando o maior teor de amônia não-ionizada nessa estação.   
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Figura 13 - Amônia não-ionizada (mg L-1) nas águas do rio Corumbataí em 
27/02/03...   27/02/03.  AM (Analândia Montante), AJ (Analândia Jusante); CM   
.......................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro  
.......................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante) e Pi (Piracicaba) 
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Figura 14 – Amônia não-ionizada (mg L-1) nas águas do rio Corumbataí em  20/05/03. 
...................AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí 
...................Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); 
...................RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 
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4.2.5  Granulometria 

 Essa análise envolveu as frações granulométricas e o teor de matéria orgânica 

dos sedimentos. Foi demonstrado pela análise granulométrica dos sedimentos coletados 

em 05/11/03, que as porcentagens de areia média e fina  predominaram em quase todos 

os pontos de coleta (Tabela 1). A maior porcentagem de argila e de matéria orgânica 

ocorreu na estação de coleta Rio Claro Montante. Silte apareceu apenas em Rio Claro 

Montante e Piracicaba.  

 

Tabela 1. Porcentagem das frações granulométricas do sedimento coletado no rio  
Corumbataí em 05/11/03 

 
Local Areia 

grossa 
Areia 
média 

Areia  
fina 

Silte Argila Matéria 
orgânica 

Analândia 
Montante 

8,43 75,12 14,53 0,0 1,92 0,73 

Analândia 
Jusante 

0,07 51,61 46,56 0,0 1,75 0,18 

Corumbataí 
Montante 

0,0 4,96 91,92 0,0 3,12 0,53 

Corumbataí 
Jusante 

0,0 
 

7,27 90,99 0,0 1,75 0,14 

Rio Claro 
Montante 

0,14 12,02 66,54 4,73 16,56 2,95 

Rio Claro 
Jusante 

2,46 84,01 12,12 0,0 1,40 0,36 

Piracicaba 0,04 4,99 85,93 1,81 7,24 1,50 
 

4.2.6  Sulfeto Volatilizável por Acidificação e Metais Simultaneamente Extraídos  

    Os valores encontrados para sulfeto e metais foram expressos em µ molg -1 de 

sedimento seco. Os resultados obtidos mostraram excesso de metais em relação ao 

sulfeto (metal/sulfeto>1) nas amostras de sedimento de todas as estações de coleta do rio 

Corumbataí, nas amostragens dos dias 05/11/03 e 09/03/04. Isso significa que os metais 

estão disponíveis para os organismos bentônicos e da coluna d’água (Di Toro et al., 

1992). Esses resultados encontram-se na Tabela 2 e na Tabela 3. 
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Tabela 2. Concentrações de metais do sedimento e de sulfeto (µmol g -1)  encontradas  
.................nos sedimentos provenientes das estações de coleta do rio Corumbataí em 
.................05/11/03, e relação metal/sulfeto. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia 
.................Jusante); CM (Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio 
................Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 
 

Local Cu Zn Cd Cr Pb Σ metais Sulfeto Metal/ 
sulfeto 

AM 0,01 0,07 < 0,03 0,03 0,004 > 0,114 0,03   > 3,8 

AJ 0,01 0,04 0,0003 0,06 0,005 0,115 0,02 5,7 

CM 0,01 0,03 0,0002 0,004 0,005 0,05 0,01 5,0 

CJ 0,01 0,01 0,0001 0,02 0,002 0,04 0,02 2,0 

RCM 0,05 0,08 0,0002 0,211 0,012 0,35 0,03 11,6 

RCJ 0,02 0,06 0,0001 0,01 0,01 0,1 0,05 2,0 

Pi 0,08 0,32 0,0003 0,1 0,02 0,52 0,25 2,1 

 
Tabela 3. Concentrações de metais do sedimento e de sulfeto (µmol g -1) encontradas nos 
.................sedimentos provenientes das estações de coleta do rio Corumbataí em 
.................09/03/04, e relação metal/sulfeto. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia 
.................Jusante); CM (Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio 
................Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 

Local Cu Zn Cd Cr Pb Σ metais Sulfeto Metal/ 
sulfeto 

AM 0,005 0,03 < 0,001 0,004 0,003 0,042 0,033 1,4 

AJ 0,025 0,16 < 0,001 0,007 0,005 0,197 0,025 7,8 

CM 0,08 0,04 < 0,001 0,006 0,002 0,128 0,024 5,3 

CJ 0,007 0,06 < 0,001 0,005 0,003 0,075 0,020 3,7 

RCM 0,04 0,03 < 0,001 0,004 0,002 0,076 0,025 3,04 

RCJ 0,008 0,05 < 0,001 0,02 0,01 0,088 0,024 3,6 

Pi 0,016 0,054 < 0,001 0,21 0,005 0,285 0,025 11,4 
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4.3  Testes de Sensibilidade   

4.3.1  A. cepa  

 Os resultados dos testes de sensibilidade para A.cepa obtidos após exposição às 

diferentes concentrações de CuSO4, são apresentados nas Tabelas 4 e 5. As médias  de 

crescimento das raízes de A. cepa expostas às diferentes concentrações de CuSO4  nos 

testes de sensibilidade, transformadas em porcentagem de crescimento do controle 

negativo, estão representados nas Figuras 15 e 16. O estudo de regressão para o primeiro 

teste indicou valor de CE50  igual a 0,105 mg L-1.  Os cálculos para o segundo teste de 

sensibilidade indicaram CE50 igual  a  0,128 mg L–1. Esses valores foram considerados 

não discrepantes e, portanto, aceitáveis.  

 
Tabela 4. Comprimento (cm), média de 5 réplicas ± desvio padrão, e porcentagem de 
.................inibição das raízes de A. cepa expostas às concentrações de CuSO4 (mg L-1), 
.................no primeiro teste de sensibilidade 
 

Repetição Controle 0,05 0,15 0,45 1,35 

1 2,4 0,7 0,3 0,2 0,5 
2 1,9 1,0 0,5 0,2 0,5 
3 2,1 1,5 0,5 0,5 0,3 
4 1,1 1,5 0,6 0,5 0,3 
5 2,0 1,8 0,8 0,6 0,7 

Média (cm) 1,9±0,48 1,3±0,44 0,54±0,18 0,4±0,18 0,46±0,17 
Inibição (%) ------- 31,6 71,6 78,9 75,8 

 
 

  A comparação do crescimento de A.cepa no controle e nas concentrações do 

tóxico, no primeiro e segundo teste de sensibilidade, foi realizada utilizando-se o teste de 

Kruskal-Wallis. Essa análise indicou diferença de crescimento (α=0,05) após exposição 

de 72 horas aos diferentes tratamentos. Quando se compara o desempenho das raízes no 

controle e em cada uma das concentrações do tóxico, o teste de Kruskal-Wallis atesta 

que há diferenças estatisticamente significantes  em todas as comparações realizadas.  
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Tabela 5. Comprimento (cm), média de 5 réplicas ± desvio padrão, e porcentagem de 
................inibição das raízes de A. cepa expostas às concentrações de CuSO4 (mg L-1), 
................no segundo teste de sensibilidade  
 
       Repetição Controle 0,05 0,15 0,45 1,35 

1 2,0 1,8 1,1 1,0 0,6 
2 1,8 0,7 0,5 0,5 0,3 
3 2,1 1,2 1,0 0,6 0,4 
4 2,2 1,6 1,2 0,5 0,4 
5 2,0 1,0 1,0 0,6 0,3 

Média (cm) 2,02±0,15 1,26±0,44 0,96±0,27 0,64±0,20 0,04±0,12 
Inibição (%) ------- 37,6 52,5 68,3 80,2 
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Figura 16 – Curva de crescimento das raízes de Allium cepa em porcentagem do 

....................  .crescimento do controle negativo (água mineral) após exposição de 72 

.....................  horas ao CuSO4 (mg L-1), no segundo teste de sensibilidade, e CE50 

................................ obtido  
 

 

Figura 15 – Comprimento médio das raízes de Allium cepa em porcentagem do cresci- 
....................mento do controle negativo, após exposição às concentrações de CuSO4 

..............................(mg L-1),no primeiro teste de sensibilidade realizado, e valor calculado da

...................CE50
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4.3.2  H. attenuata 

    Nos testes de sensibilidade foi utilizado como tóxico K2Cr2O7, nas 

concentrações 2,5, 5,0, 10,0 e 20,0 mg L-1 em 96 horas de exposição. A CE50 e os 

intervalos de confiança foram calculados pelo programa computacional Trimmed 

Spearman-Karber. Na Tabela 6 encontram-se os valores da CE50 e os intervalos de 

confiança obtidos nos testes de sensibilidade. 

 

Tabela 6. Valor médio das CE50 (mg L-1) ± desvio-padrão, obtido em testes de 
...................sensibilidade de rotina de laboratório, e resultados de CE50 para H. attenuata 
...................em testes realizados nas concentrações 2,5, 5,0, 10,0 e 20,0 mg L-1 de 
...................K2Cr2O7, em 96 horas de exposição  
 

Data CE50 Intervalo de confiança  Rotina 

Fevereiro/03 6,5 mg L-1 (5,6 - 7,6 mg L-1) 6,5 ± 0,6 mg L-1

Maio/03 6,9 mg L-1 (4,9 – 9,7 mg L-1 )  

 
 

    4.3.3 D. magna 

      A média das CE50 ± 2 desvios-padrão resultante da aplicação rotineira de testes 

de sensibilidade com dicromato de potássio, encontra-se na Tabela 7, abaixo. A partir 

desses valores foram estabelecidos os limites superior e inferior da faixa de 

sensibilidade, e os valores das CE50 encontrados em testes de sensibilidade 

compreendidos nessa faixa puderam ser utilizados. 

 

Tabela 7. Valores de CE50 (mg L-1) obtidos em testes de sensibilidade de 48 h para D. 
................magna  com dicromato de potássio, para as datas de amostragem, e intervalos 
................de confiança e valor médio ± 2 desvios-padrão observados em testes de rotina 
................no laboratório 
 
     Data  Valor da CE50;48 h Intervalo de confiança Rotina 

média ± 2 d.p. 
Fevereiro/03 0,20 mg L-1 0,18 – 0,22   mg L-1 0,33 ± 0,31 mg L-1

Maio/03 0,15 mg L-1 0,14 – 0,17   mg L-1  
Novembro/03 0,20 mg L-1 0,17 – 0,24   mg L-1  

Março/04 0,14 mg L-1 0,11 – 0,18   mg L-1  
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 4.3.4 D. similis 
    O teste de sensibilidade com o tóxico dicromato de potássio, realizado para os 

testes com as amostras coletadas em 05/11/03, apontou um valor de CE50=0,033 mg L-1. 

O teste de sensibilidade realizado com D. similis para a amostra de 09/03/04, resultou 

em CE50=0,04 mg L-1 de dicromato de potássio. A Tabela 8 mostra os resultados obtidos 

em testes de sensibilidade e os intervalos de confiança calculados pelo Trimmed 

Spearman-Karber.  

 
Tabela 8. Valores das CE50 obtidos em testes de sensibilidade para D.similis com 
..................dicromato de potássio (mg L-1) para as datas de amostragem  
 
     Data   Valor da CE50; 48 h Intervalo de 

confiança 
CE50; 48 h * 

Novembro/03 0,033 mg L-1

 
0,02 – 0,04 mg L-1 0,04 – 0,17 mg L-1

Março/04 
 

0,04 mg L-1 0,04 - 0,06 mg L-1  

* Zagatto (1988) 

  

4.3.5  S. capricornutum 

 Exposto ao NaCl em diferentes concentrações, S. capricornutum respondeu 

com diminuição do número de células nas doses mais elevadas. Os resultados da 

porcentagem de inibição encontram-se na Tabela 9. Os resultados de densidade algal  

média obtidos após o teste de sensibilidade encontram-se no Anexo N.  

 

Tabela 9. Porcentagem de inibição de S. capricornutum  no teste de sensibilidade para 
................diferentes concentrações (µg L-1) de NaCl  

  

 100 80 25 15 10 
Inibição (%) 56,9 44,4 39,3 31,7 17,7 

              A aplicação do teste de Tukey (paramétrico) para análise estatística das 

comparações com o controle, mostrou as diferenças estatisticamente significantes (α= 
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0,05) quando S. capricornutum é exposto às concentrações 100, 80, 25 e 15 µg L-1 de 

NaCl. Na Tabela 10 podem ser observados tais resultados. 

 

Tabela 10. Teste de Tukey para sensibilidade de S.capricornutum em diferentes 
.....................concentrações em diferentes (µg L-1) de NaCl 
 

Grupo de Tukey Média Nº de observações Concentrações 
          A 7,9200 5 Controle 
B       A 6,4667 3 10 
B       C 5,4667 3 15 
B       C 4,8333 3 25 
B       C 4,4333 3 80 
          C 3,1333 3 100 

 
 

 4.4 Testes de Toxicidade Aguda com Amostras de Água 

               4.4.1  A. cepa  

    Após 72 horas de submissão às amostras de água não diluídas provenientes das 

sete estações de amostragem do rio Corumbataí em coleta de 27/02/03, as raízes foram 

medidas e os dados de crescimento podem ser observados na Tabela 11. A média de 

crescimento de A. cepa foi maior na estação Piracicaba. Nas amostras de Analândia 

Montante, Analândia Jusante e Corumbataí Montante, as médias observadas foram 

próximas da média alcançada no controle. O comprimento médio foi menor nas 

amostras das estações Rio Claro Jusante e Corumbataí Jusante.  

O teste de Shapiro-Wilk atestou a normalidade dos dados e o teste de Tukey 

utilizado para comparação das médias observadas nos tratamentos, indicou  que não há 

diferença estatisticamente significante (α = 0,05) de desempenho das raízes crescidas no 

controle e nas amostras de água do rio Corumbataí. Os dados de crescimento de A.cepa  

nas amostras de água coletadas em 20/05/03 e no controle, expressos em valores médios 

e em porcentagem de inibição em relação ao controle, podem ser observados na Tabela 

12. Foi considerado valor zero para os resultados que indicaram crescimento das raízes. 

Quando  comparados com o controle, os resultados mostraram  crescimento das raízes 

nas amostras de água para a maioria das situações de exposição das raízes, excetuando 
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as amostras diluídas a 75% das estações Corumbataí Montante, Corumbataí Jusante, Rio 

Claro Montante e Rio Claro Jusante.  

 
 
Tabela 11. Comprimento médio (cm) de 5 réplicas ± desvio padrão, e porcentagem de 
...................inibição em relação ao controle negativo das raízes de A. cepa expostas às 
...................amostras de água não diluídas, em coleta de 27/02/03. AM (Analândia 
...................Montante); AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante), CJ 
...................(Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); 
...................Pi (Piracicaba) 
 
  

Controle AM 
 

AJ 
 

CM 
 

CJ 
 

RCM 
 

RCJ 
 

Pi 
Comprimento 

médio 
1,60 ± 

0,2 
1,32 ±

0,3 
1,32 ± 

0,4 
1,30±

0,6 
0,94±0

,3 
1,08 ± 

0,3 
0,9 ± 
0,4 

1,54± 
0,5 

Porcentagem 
de inibição 
em relação ao 
controle 

 
 

------ 

 
 

17,50 

 
 

17,50 

 
 

18,75 

 
 

41,25 

 
 

32,50 

 
 

43,75 

 
 

3,75 

 

 

4.4.2  H. attenuata 

   Nos testes de toxicidade realizados com as amostras de 27/02/03 e 20/05/04, 

não foram identificadas modificações nos corpos dos organismos e também não foi 

observada  mortalidade. A temperatura ambiente foi mantida controlada na faixa de 20-

22°C. A condutividade aumentou após a exposição. Os resultados do teste podem ser 

observados nas Tabelas 13 e 14.  
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Tabela 12. Comprimento médio de 5 réplicas ± desvio padrão, e porcentagem de 
....................inibição em relação ao controle negativo, das raízes de A. cepa expostas às 
....................amostras diluídas de água provenientes do rio Corumbataí em coleta de 
...................20/05/03 
     Local                           Controle      100%        87, 5%      75%        62, 5%     50%      

Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

2,7± 
0,8 

1,8± 
1,2 

1,9± 
0,8 

2,1± 
0,4 

1,8± 
1,0 

Analândia 
Montante 

% inibição ------ 0 0 0 0 0 
Média 
(cm) 

1,6 ± 
0,5 

3, 4± 
0,4 

1, 7± 
0,5 

1, 9± 
0,9 

1, 9± 
0,7 

1, 9± 
1,1 

Analândia 
Jusante 

% inibição ------ 0 0 0 0 0 
Média 
(cm) 

1,6 ± 
0,5 

2,2± 
0,7 

1,8± 
0,8 

1,2± 
0,9 

1,9± 
1,4 

1,9± 
1,1 

Corumbataí 
Montante 

% inibição ------ 0 0 25,0 0 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

2,2± 
0,9 

2,3± 
0,7 

1,5± 
0,7 

2,06± 
0,3 

2,3± 
1,2 

Corumbataí 
Jusante 

% inibição ------ 0 0 6,3 0 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

1,9± 
1,2 

2,5± 
0,3 

1,6± 
0,7 

2,6± 
1,3 

2,4± 
1,1 

Rio Claro 
Montante 

% inibição ------ 0 0 0 0 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

2,5± 
0,8 

2,04± 
0,7 

1,5± 
0,3 

1,9± 
0,4 

1,9± 
0,9 

Rio Claro 
Jusante 

% inibição ------ 0 0 6,3 0 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

3, 3± 
0,8 

2, 6± 
0,4 

2, 2± 
0,3 

2, 2± 
1,1 

2, 0± 
0,8 

Piracicaba 

% inibição ------ 0 0 0 0 0 
 
Tabela 13. Teste de toxicidade aguda para H. attenuata (96 horas) e variáveis físicas e 
...................químicas medidas antes (i) e no final (f) do teste, com amostras de água 
...................coletadas no rio Corumbataí em 20/05/03. AM (Analândia Montante); 
...................AJ(Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí 
...................Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi 
...................(Piracicaba) 

 
Local 

Número de  
organismos 
 i             f    

pH 
  i       f   

Dureza 
(mg L-1 CaCO3) 

  Temperatura 
        (°C) 
   i              f 

Condutividade 
(µS cm-1) 

   i                f 
Controle 9             9 8,0    7,0 171,7 20,9        21,2 493            512 

AM 9             9 7,8    7,8 62,8 20,9          21 28                43 
AJ 9             9 7,5    7,5 12,6 21           21,3 31                43  
CM 9             9 7,6    7,8 12,6 21             21 31                40 
CJ 9             9 7,4    7,7  12,6 20,9        20,9 35                46 

RCM 9             9 7,4    7,8 16,7 21,2        21,3   45                60 
RCJ 9             9 7,5    7,7 75,4 21,2        21,3  132             187 
Pi 9             9 7,7    8,2 52,3 21,2        21,3 143             172 
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Tabela 14. Teste de toxicidade aguda para H. attenuata (96 horas) e variáveis físicas e 
...................químicas medidas antes (i) e no final (f) do teste em amostras de água 
...................coletadas no rio Corumbataí em 20/05/03. AM (Analândia Montante); 
...................AJ(Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí 
...................Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi 
.................. (Piracicaba) 
 

Local Número de 

organismos 

 

pH 

Dureza 

(mg L-1CaCO3)

Temperatura 

(°C) 

Condutividade 

(µS cm-1) 

 i                f i         f    i              f i                   f 
Controle 9               9 8,4   8,3 149 20,9      21,2 486          534    

AM 9               9 7,9   8,3 10,5 20,9         21  25             36 

AJ 9              10 8,0   7,3 15 21         21,3  33             33  

CM 9               9 7,6   7,3 13 21            21  31             34  

CJ 9              10 7,9   7,5  15 20,9      20,9  24             38 

RCM 9               9 7,8   7,2 17 21,2      21,3   32             40 

RCJ 9               9 7,7   7,3 40 21,2      21,3  120          142 

Pi 9              10  7,9   8,3 44 21,2     21,3 132          140 

 
 

4.4.3 D. magna 

   Os resultados do teste realizado com as amostras de água coletadas em 

27/02/03 assim como as variáveis químicas e físicas medidas antes e ao final do teste, 

encontram-se na Tabela 15. Tais dados permitem afirmar que as amostras não diluídas 

de água não causaram toxicidade aguda aos organismos-teste, pois não houve 

imobilidade,  inclusive no controle. Nos testes com as amostras de 20/05/03, a exposição 

à água não diluída de Analândia Jusante resultou em 100% de imobilidade, enquanto 

que nas amostras de Corumbataí Jusante e Rio Claro Montante foi observado indício de 

toxicidade. Foram feitas diluições (v/v) da água proveniente de Analândia Jusante e 

realizado novo teste com duração de 48 horas. Foi observada imobilidade até a menor 

concentração da amostra. As medidas das variáveis não indicaram modificações bruscas 

de pH  mas elevação da dureza e condutividade, o que pode ser explicado pelas diluições 

realizadas. Os resultados encontram-se nas Tabelas 16 e 17. Para a coleta de 05/11/03, 
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os testes com D. magna produziram dados que atestaram indício de toxicidade aguda 

após exposição à água de Analândia Jusante e Rio Claro Montante. A imobilidade de D. 

magna  nos testes de toxicidade aguda com amostras de água  pode ser observada na 

Tabela 18. 

 

Tabela 15. Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade aguda 
.................com amostras de água coletadas em 27/02/03, e valores de pH, temperatura, 
.................condutividade e dureza, no início (i) e no final (f) do teste  
 

 

Local Organismos 
imóveis ( %) 

pH 
 

i         f 

Temperatura
(°C) 

i          f 

Condutividade 
(µScm-1) 

i              f 

Dureza 
(mgL-1CaCO3)
i                    f       

Controle 0 
 

8,1   8,0 22           22 536          530 171,7         171 

Analândia 
Montante 

0 7,7   7,6 22           22 24             39 14,6          12,5 
 

Analândia 
Jusante 

0 
 

7,7   7,6 22            22 24             40 10,5             14 
 

Corumbataí 
Montante 

0 7,5   7,7 22            22
 

27             41 14,5          14,8 

Corumbataí 
Jusante 

0 
 

7,6   7,7 22            22 31             45 20             22,4   

Rio Claro 
Montante 

0 7,6   7,7 22            22 44             64 23              23         

Rio Claro 
Jusante 

0 
 

7,6   7,7 22            22 183          210 64,9          73,2 

Piracicaba 0 7,6   7,7  22            22 132          148  54,4            54 

4.4.4 D. similis 

   A imobilidade de D. similis em teste de toxicidade com as amostras de 05/11/03 

foi maior que a de D.magna exposta às mesmas amostras. A exposição à amostra da 

estação Piracicaba resultou em 40% de imobilidade, indicando toxicidade da água para 

esse organismo. Os dados de dureza, condutividade, pH, temperatura e imobilidade de 

D.similis encontram-se na Tabela 19. 
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Tabela 16. Porcentagem de imobilidade de D. magna e valores de pH, temperatura, 
...................condutividade e dureza medidas no início (i) e no final (f) do teste, com 
...................amostras diluídas de água coletadas na estação Analândia Jusante,em 
...................20/05/03 
Controle Organismos 

imóveis (%) 
pH 

 
i          f 

Temperatura 
(°C) 

 i                 f 

Condutividade 
(µScm-1) 

i                   f 

Dureza 
(mgL- 1  CaCO3)
i                    f      

Controle 0 8,2    8,2 20,1            21 534           545 148,7         165 
87,5 53,4 7,9    8,0 20,1            21 25             100  22                34 

 
75,0 46,7 8       7,8 20,1            21 33             172 18              33,4 

62,5 13,4 7,6    7,6 20,1            21 31             250 27                47 

50,0 6,7 7,9    7,9 20,1           21 38             326 17              28,3 

 
 
Tabela 17. Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade aguda 
.................com amostras de água coletadas em 20/05/03, e valores de pH, temperatura, 
.................condutividade e dureza, no início (i) e no final (f) do teste 

Local Organismos 
imóveis (%) 

pH 
i         f 

Temperatura
(°C) 

i                  f

Condutividade 
(µS/cm) 

i                    f 

Dureza 
(mgL-1CaCO3)
i                   f 

Controle 0 
 

8,4   8,2 20,1         21 534           538 148,7     150,7 

Analândia 
Montante 

0 7,9   8,2 20,1         21 25               36 10,5        12,5 
 

Analândia 
Jusante 

100 
 

8,0   7,9 20,1         21 33               42 14,6        14,6 
 

Corumbataí 
Montante 

0 7,6   7,7 20,1         21 31               35 12,5        12,5 

Corumbataí 
Jusante 

13,34 
 

7,9      8 20,1         21 38               42 14,6        16,7   

Rio Claro 
Montante 

13,34 7,8   8,1 20,1         21 40               44 16,7        18,8      

Rio Claro 
Jusante 

0 
 

7,7   7,9 20,1         21 142           158 39,8          46 

Piracicaba 6,7 7,9     8 20,1         21 132           156 43             43 
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Tabela 18. Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade aguda 
.................com amostras de água coletadas em 05/11/03, e valores de pH, temperatura, 
.................condutividade e dureza, no início (i) e no final (f) do teste 

 

Local Organismos 
imóveis  

( %) 

pH 
 

i         f 

Temperatura
(°C) 

i               f 

Condutividade 
(µS cm-1) 
i             f 

       Dureza 
(mg L-1CaCO3)
i                   f 

Controle 0 7,8    7,9 24,2      23,5 599        596  186          193      
Analândia 
Montante 

0 6,7    7,3 23,3      25,9 21,2      17,5       4              16 

Analândia 
Jusante 

26,67 7,2    7,5 22,9      23,4 23,7           28 76             79 

Corumbataí 
Montante 

0 6,9    7,2 23,3      23,3  27,2        31,3 48             49 

Corumbataí 
Jusante 

6,67 7,0    7,4 23,1      23,5 31,3          37     86             92 

Rio Claro 
Montante 

13,34 7,0    8,1 22,8      23,3 33            60,8 22            36 

Rio Claro 
Jusante 

0 7,3    7,2 23,4      23,6 285           293 14             27 

Piracicaba 0 7,1    7,6 23,0      23,8  122           165 32             44 

4.4.5  S. capricornutum  

   Os resultados obtidos após contagem de células para as amostras de água 

referentes à coleta de 27/02/03 indicaram inibição de crescimento de S. capricornutum 

em Analândia Montante e Analândia Jusante. Nas amostras oriundas de Corumbataí 

Montante, Corumbataí Jusante, Rio Claro Montante, Rio Claro Jusante e Piracicaba, o 

crescimento observado foi maior que no controle. Para os resultados de promoção da 

densidade algal considerou-se valor zero.  Em relação às amostras de água coletadas em 

20/05/03, a contagem das células revelou, após submissão de 72 horas, que não houve 

inibição de S. capricornutum, sendo a porcentagem de inibição representada apenas por 

valor zero. Os resultados obtidos nos testes de toxicidade para as amostras de água 

coletadas em 05/11/03, indicaram inibição do crescimento da alga em Analândia 

Montante, Analândia Jusante, Corumbataí Jusante, Rio Claro Montante e Piracicaba. As 

médias encontradas de densidade de S. capricornutum nas coletas de 20/05/03, 05/11/03 

e 27/02/03  podem ser vistas nos Anexos I, J, L. A Tabela 20 aponta os resultados em 
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porcentagem de inibição de S. capricornutum exposto às amostras de água vindas dos 

sete pontos de amostragem do rio Corumbataí. 

Tabela 19. Porcentagem de imobilidade de Daphnia similis em teste de toxicidade aguda 
..................com amostras de água coletadas em 05/11/04, e valores de pH, temperatura, 
..................condutividade e dureza, no início (i) e no final (f) do teste 

 

Local Organismos 
imóveis (%) 

 

pH 
 

i         f

Temperatura  
(º C) 
i              f 

Condutividade 
(µS cm -1) 
i                   f 

Dureza 
(mg L-1CaCO3) 
i                 f 

Controle 
 

0 7,8  7,5 24,2      23,8 170           242  40            48    

Analândia 
Montante 

13,34 6,7  7,4 23,3      26,2 21,2          45,3   4             22 

Analândia  
Jusante 

26,67 7,2  7,3 22,9      23,2 23,7          52,5 76            80 

Corumbataí 
Montante 

13,34 6,9  7,4 23,3      25,4  27,2         30,2 48            48 

Corumbataí 
Jusante 

20 7,0  7,5 23,1      23,7 31,3            48   86            89 

Rio Claro 
Montante 

13,34 7,0  7,5 22,8      25,5 33             63,9 22            31 

Rio Claro 
Jusante 

0 7,3  7,5 23,4      23,8 285           308 14            26 

Piracicaba 
 

40 7,1  7,5 23,0      23,3   122          305 32            43 

Tabela 20. Porcentagem de inibição do crescimento de S. capricornutum em amostras 
..................de água coletadas no rio Corumbataí em 27/02/03, 20/05/03  e 05/11/03,   nas 
..................sete estações de coleta. AM (Analândia Montante);  AJ (Analândia Jusante); 
..................CM (Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
..................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante) e Pi (Piracicaba) 

 

Data AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 

27/02/03 3,9 53,9 0 0 0 0 0 
20/05/03 0 0 0 0 0 0 0 
05/11/03 83,6 81,7 0 91,4 87,8 0 85,8 

4.5 Testes  de Toxicidade Aguda com Amostras de Sedimento  

              4.5.1 A. cepa  

              Os resultados dos cálculos da inibição do crescimento das raízes, relacionados 

com o comprimento observado no controle, encontram-se Tabela 21. Foi observada 
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inibição das raízes crescidas nas amostras Analândia Jusante, diluída 62,5%, e 

Corumbataí Montante, diluída 75%.  Nas amostras restantes as raízes alcançaram 

maiores médias de comprimento que no controle.  

 

4.5.2  H. attenuata 

               Testes realizados com sedimento  não revelaram toxicidade nas amostras de 

20/05/03. Os resultados obtidos com as medidas das variáveis físicas e químicas 

revelaram aumento de pH. Houve também aumento da condutividade  que pode estar 

relacionado com a  liberação de ions pelo sedimento. Esses resultados encontram-se na 

Tabela 22. 

 

 4.5.3  D. similis 

     A avaliação realizada em  teste agudo para as amostras de 05/11/03, aponta 

indício de toxicidade aguda (imobilidade de 13,34%) em Corumbataí Jusante e 

toxicidade aguda na amostra proveniente de Piracicaba (100% de imobilidade), após 48 

horas de exposição ao sedimento. Para a amostragem efetuada em 09/03/04, os 

sedimentos foram  avaliados  como causadores  de indício de toxicidade nas amostras de 

Corumbataí Jusante, Rio Claro Montante e Piracicaba, resultando em imobilidade de 

13,34%. A imobilidade de D. similis nessas datas de amostragem pode ser observada nas 

Tabelas 23 e 24.  
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Tabela 21. Comprimento médio (cm) de 5 réplicas e porcentagem de inibição  em 
....................relação ao Controle, das raízes de Allium cepa, expostas às amostras 
....................diluídas de sedimento, coletado no rio Corumbataí em 20/05/03  
      
        Local                   Controle             100%     87, 5%      75%        62, 5%       50% 

Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

2,7± 
0,8 

2,34± 
0,5 

1, 87± 
1,2 

2, 5± 
0,7 

1,86± 
1,2 

Analândia 
Montante 

% inibição ------ 0 0 0 0 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

2,1± 
1,2 

1,4± 
0,8 

2,1± 
1,1 

1,3± 
0,7 

1,7± 
0,6 

Analândia 
Jusante 

% inibição ------ 0 0 0 18,75 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

1,8± 
1,3 

2,8± 
0,4 

1,5± 
0,7 

 2,4± 
0,7 

1,7± 
1,2 

Corumbataí 
Montante 

% inibição ------ 0 0 6,25 0 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

2,2± 
1,0 

1,8± 
1,2 

2,1± 
1,2 

1,9± 
0,5 

1,8± 
0,9 

Corumbataí 
Jusante 

% inibição ------ 0 0 0 0 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

2,1± 
1,0 

2,7± 
0,7 

2,1± 
0,9 

3,0± 
1,0 

2,3± 
1,0 

Rio Claro 
Montante 

% inibição ------ 0 0 0 0 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

2,1± 
0,7 

2,5± 
1,0 

2,2± 
0,9 

2,5± 
0,6 

2,5± 
0,6 

Rio Claro 
Jusante 

% inibição ------ 0 0 0 0 0 
Média 
(cm) 

1,6± 
0,5 

2,7± 
0,3 

2,6± 
0,3 

2,2± 
0,3 

2,2± 
0,5 

2,0± 
0,8 

Piracicaba 

% inibição ------ 0 0 0 0 0 
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Tabela 22. Número de organismos vivos no início e durante as avaliações realizadas a 
..................cada 24 horas, em teste de toxicidade aguda de 96 horas com Hydra 
..................attenuata em sedimentos das estações de amostragem do rio Corumbataí, 
..................coletados em 20/05/03,  e valores de condutividade, temperatura e pH 
..................medidos no início (i) e final do testes (f). C (controle);AM (Analândia 
..................Montante);AJ (Analândia Jusante);CM (Corumbataí Montante); CJ 
..................(Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante) 
..................e Pi (Piracicaba) 
_______________________________________________________________________ 
.............   Nº  de  organismos  vivos ... .... .. Condutividade.....  Temperatura ... ..pH........          
                                                                           (µS cm-1)                  (°C)                                                  
Local Início 

 
24h 48h 72h 96h i f i f i f 

C 9 9 9 9 9 536 525 20,2 20,2 8,4 8,5 
AM 9 9 9 9 9 427 474 20,2 20,2 8,1 8,3 
AJ 9 9 9 10 10 446 453 20,2 20,2 8,2 8,3 
CM 9 9 9 11 13 343 376 20,2 20,2 7,7 8,0 
CJ 9 9 9 9 10 428 442 20,2 20,2 7,7 8,0 

RCM 9 9 9 9 9 425 438 20,2 20,2 7,8 8,1 
RCJ 9 9 9 9 10 377 404 20,2 20,2 7,6 8,0 
Pi 9 9 9 9 9 370 424 20,2 20,2 7,7 8,0 

 

Tabela 23. Porcentagem de imobilidade de Daphnia similis em teste de toxicidade aguda 
..................com amostras de sedimento coletadas em 05/11/03, e valores de pH, 
..................temperatura, condutividade e dureza, no início (i) e no final (f) do teste. C 
..................(controle); AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante);CM 
..................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro      
..................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante) e Pi (Piracicaba) 

 
Local 

Organismos 
imóveis 

(%) 

pH 
 
  i       f     

Temperatura   
(º C) 

i           f 

Condutividade 
(µS cm-1) 

  i              f 

Dureza 
(mgL-1CaCO3) 
 i               f 

Controle 
 

0 7,6    7,3 24,5      26,5 174        198 44             74 

AM 0 7,6    7,5 24,5      27,3 174        323 44             --- 
AJ 0 7,6    7,2 24,5      26,7 174        289 44             80 

CM 0 7,6    7,3 24,5      26,4  174        236 44             56 
CJ 13,34 7,6    7,6 24,5      27,1 174        261 44             72 

RCM 0 7,6    6,9 24,5      27,0  174       198 44             56 
RCJ 6,67 7,6    7,0 24,5      27,0 174        338 44             48 
Pi 100    7,6    7,0  24,5     26,7 174        497 44             54 
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Tabela 24. Porcentagem de imobilidade de Daphnia similis em teste de toxicidade aguda 
..................com amostras de sedimento coletadas em 09/03/04, e valores de pH, 
..................temperatura, condutividade e dureza, no início (i) e no final (f) do teste 
 

 
Local 

Organismos 
imóveis     

(%) 

pH 
 
 

  i       f 

Temperatura
(°C) 

 
  i             f 

Dureza 
(mg L-1 CaCO3 ) 

 
  i             f 

Condutividade 
(µS cm-1) 

 
     i             f 

Controle 0 7,5   7,7 25,9      26,6    42             52  156,8        138 
Analândia 
Montante 

0 7,5   7,5 26,1      26,6    42             36 156,8        183 

Analândia 
Jusante 

0 7,5   7,4 26,1      26,4   42              38 156,8        169 

Corumbataí 
Montante 

0 7,5   7,4 26,1      27,8   42              37 156,8        177  

Corumbataí 
Jusante 

13,34 7,5   7,5 26         26,5   42              36 156,8        180 

Rio Claro 
Montante 

13,34 7,5   7,3 25,8      26,5   42              33 156,8        188 

Rio Claro 
Jusante 

6,67 7,5   7,3 25,9      26,4   42              38 156,8        194 

Piracicaba 13,34 7,5   7,5 26,3      26,7   42              30 156,8        198 
 

4.5.4  D. magna 

    Testes realizados com materiais coletados em 05/11/03, seguindo os critérios 

adotados,  apontam  indícios de toxicidade nessa época do ano, nas estações de coleta 

Corumbataí Montante, Rio Claro Montante e Piracicaba. Os testes realizados com as 

amostras de 20/05/03 não demonstraram toxicidade a D.magna, enquanto que foi 

identificado indício de toxicidade  nos pontos Analândia Jusante, Corumbataí Jusante, 

Rio Claro Montante, Rio Claro Jusante e Piracicaba, para as amostras de 09/03/04. 

Quando os resultados são comparados,  nota-se uma situação mais crítica na data de 

09/03/04, resultando em maior imobilidade. Quanto às variáveis químicas e físicas, 

houve aumento da condutividade no final do teste, o que demonstra ter havido a 

passagem de ions  do sedimento para a água.  As Tabelas 25, 26 e 27 demonstram a 

imobilidade de D. magna em teste de toxicidade aguda  com sedimentos amostrados em 

20/05/03, 05/11/03 e 09/03/04. 
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Tabela 25.  Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade 
.....................aguda com amostras de sedimento coletadas em 20/05/03 nos sete pontos 
.....................amostrados do rio Corumbataí, e valores de pH, temperatura, condutividade 
.....................e dureza, no início (i) e no final (f) do teste.C(controle);AM (Analândia 
.....................Montante);AJ (Analândia Jusante);CM (Corumbataí Montante); CJ 
.....................(Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante) 
.....................e Pi (Piracicaba) 
 

 
Local 

Organismos 
imóveis         

( %) 

pH 
 
     i                f 

Temperatura 
(°C) 

   i                f 

Condutividade
(µS cm-1) 

    i            f 
Controle 0   8,42           8,4   21,5          20 523         534 

AM 0   8,17           8,1   21,5          20  526         520 
AJ 6,66   8,04           8,2   21,5          20 517         516 
CM 0   6,99           7,4   21,5          20 404         421 
CJ 0   7,7             7,7   21,5          20 525         518 

RCM 0   7,47           7,7   21,5          20 414         427 
RCJ 0   7,56           7,6   21,5          20 496         488 
Pi 0   7,53           7,6   21,5          20 491         507 

 
 
Tabela 26. Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade aguda 
..................com amostras de sedimento coletadas em 05/11/03 nos sete pontos 
..................amostrados do rio Corumbataí, e valores de pH, temperatura, condutividade e 
..................dureza, no início (i) e no final (f) do teste 

 

 
Local 

Organismos  
imóveis 

( %) 

pH 
 
i         f 

Temperatura 
(°C) 

i            f 

Condutividade 
(µS/cm) 

  i               f 

Dureza 
(mgL-1CaCO3)

  i              f 
Controle 0 7,3  8,1 24,5      26,5 575          724 176         204 
Analândia 
Montante 

0 7,3  7,8 24,5      26,8 575          990 176         180 

Analândia 
Jusante 

0 7,3  8,2 24,5      26,7 575          847 176         193 

Corumbataí 
Montante 

13,34 7,3  8,1 24,5      26,4  575          808 176         170 

Corumbataí 
Jusante 

0 7,3  7,8 24,5      26,4 575          813 176          210 

Rio Claro 
Montante 

13,34 7,3  7,4 24,5      26,3  575         612 176          195 

Rio Claro 
Jusante 

6,67 7,3  7,8  24,5     26,2  575        1022 176          183 

Piracicaba 13,34 7,3  8,2 24,5      25,9  575         996 176            210 
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Tabela 27. Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade 
....................aguda com amostras de sedimento coletadas em 09/03/04 nos sete pontos 
....................amostrados do rio Corumbataí, e valores de pH, temperatura, condutividade 
....................e dureza, no início (i) e no final (f) do teste 

 

 
Local 

Organismos  
imóveis 

 ( %) 

pH 
 

i            f 

Temperatura 
(°C) 

i                f 

Condutividade 
(µS cm-1) 

    i                 f 
Controle 6,7 7,5          8,0   25           24,7   612            631 

Analândia 
Montante 

6,7 7,5          8,1   25           25,5   612            708 

Analândia 
Jusante 

20 7,5          7,9   25           25,2   612            568 

Corumbataí 
Montante 

6,7 7,5          8,0   25           24,9 
 

  612            632 

Corumbataí 
Jusante 

33,4 7,5          7,9   25           25,5   612            648 

Rio Claro 
Montante 

33,4 7,5          7,8   25           25,5   612            615 

Rio Claro 
Jusante 

20 7,5          7,9   25           25,1   612            656 

Piracicaba 26,7 7,5          8,0   25           25,2   612            619 

 

4.5.5  S. capricornutum 

Após a exposição de 72 horas em amostras de sedimento de 20/05/03, foram 

contadas as células em câmara de Neubauer para estimar o número de células m L-1. Foi 

observada inibição do crescimento da alga nas amostras provenientes de Analândia 

Jusante. Para as amostras de 05/11/03 foi observada inibição do crescimento de S. 

capricornutum em Analândia Jusante, Corumbataí Montante, Corumbataí Jusante, Rio 

Claro Montante,  Rio Claro Jusante e Piracicaba. Quando exposto às amostras de 

sedimentos coletadas em 09/03/04, esse organismo-teste demonstra ter sofrido inibição 

em todas as amostras. A porcentagem de inibição nas diferentes amostras de sedimento 

coletadas em 20/05/03, 05/11/03 e 09/03/04 está indicada na Tabela 28.  
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Tabela 28. Porcentagem de inibição do crescimento de S. capricornutum em amostras de                   
..................sedimento coletadas no rio Corumbataí em 20/05/03, 05/11/03 e 09/03/04 nas 
..................sete estações de coleta. AM (Analândia Montante);  AJ (Analândia Jusante); 
..................CM (Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
..................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante) e Pi (Piracicaba) 

Data AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 

20/05/03 0 
 

11,5 0 0 0 0 0 

05/11/03 0 
 

20,8 38,3 36,4 32,8 2,7 1,6 

09/03/04 12,7 17,7 36,4 35,4 51,9 39,3 38 
 

4.6  Testes de Toxicidade Aguda com Solubilizado 

4.6.1  D. magna 

Após exposição ao solubilizado preparado com sedimentos de 09/03/04, D. 

magna  apresentou maior imobilidade  na estação Rio Claro Montante. Nas amostras de  

Analândia Jusante, Corumbataí Montante, Corumbataí Jusante, Rio Claro Jusante e 

Piracicaba foram observados  indícios de toxicidade. Foi constatada redução do pH e 

condutividade após a exposição. Na tabela 29 está representado o desempenho de D. 

magna  no teste agudo com solubilizado. 

 

Tabela 29. Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade aguda 
..................com solubilizado de 09/03/04, proveniente  dos sete pontos amostrados do rio 
..................Corumbataí, e valores de pH, temperatura e condutividade  no início (i) e no 
..................final (f) do teste. AM (Analândia Montante);  AJ (Analândia Jusante); CM 
..................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
..................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante) e Pi (Piracicaba) 
 

Local Nº de organismos 
imóveis (%) 

     pH 
 i         f 

Temperatura (°C) 
   i                f 

Condutividade (µS cm-1) 
             i              f  

Controle 0 7,5    7,5   25             4,9 612           698 
AM 0 7,8    7,6   24,5         25,5 702           675 
AJ 13,34 7,7    7,5   25            25,2 615           554 
CM 13,34 7,8    7,7   26,2        25,1 728           699 
CJ 20 7,8    7,3   26           25,5 598           438 

RCM 26,67 7,7    7,5   25,5        25,2 662           587 
RCJ 20 7,8    7,5   25,5        25,1 686           656 
Pi 20 7,6    7,4   26           25,2 692           677 
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4.6.2  D. similis  

  Esse organismo-teste apresentou maior imobilidade nas estações Corumbataí 

Jusante e Rio Claro Montante. Indícios de toxicidade foram detectados em Analândia 

Jusante, Corumbataí Jusante, Rio Claro Montante, Rio Claro Jusante e  Piracicaba. Foi 

observada redução do pH e da dureza da água após a exposição. A imobilidade de 

Daphnia similis em teste com solubilizado, bem como os valores de pH, temperatura e 

dureza, encontram-se na Tabela  30. 

 

Tabela 30. Porcentagem de imobilidade de Daphnia similis em teste de toxicidade aguda 
..................com solubilizado de 09/03/04, proveniente  dos sete pontos amostrados do rio 
..................Corumbataí, e valores de pH, temperatura e condutividade  no início (i) e no 
..................final (f) do teste 
 

 
Local 

Organismos 
imóveis 

( %) 
 

pH 
 
   i                f 

Temperatura 
(°C) 

   i               f 

Dureza 
(mg L-1CaCO3) 

  i                 f 

Controle 6,67  7,6            7,8 25,2         26,7    46              49         
Analândia 
Montante 

0  7,6            7,5 25,2         26,5     32              24       

Analândia 
Jusante 

13,34  7,6            7,3 26            26,6    36              30 

Corumbataí 
Montante 

0  7,6            7,3 26,3         26,4     46              42         

Corumbataí 
Jusante 

26,67  7,5            7,2 26,2         26,1    42              40   

Rio Claro 
Montante 

26,67  7,6            7,6  26,6         26,6     47              45 

Rio Claro 
Jusante 

20  7,6            7,4 26            26,8    39              36 

Piracicaba 20  7,6            7,2 26,5         26,7     36              28 
 
 

 4.7  Testes de Toxicidade Crônica com  Amostras  de Água 

 4.7.1  D. magna 

      Não foi observado indício de toxicidade crônica após exposição de D. magna 

às amostras de água coletadas em 05/11/03, porém houve 10% de imobilidade em 

Analândia Montante, Analândia Jusante e Corumbataí Montante, estando ainda dentro 
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do limite para serem aceitas como não tóxicas. Este teste e o realizado com D. similis 

tiveram a duração de apenas 8 dias devido a problemas de amostragem. Nota-se 

aumento da dureza, pH e condutividade. A porcentagem de imobilidade e as variáveis 

químicas e físicas medidas antes e no final do teste de toxicidade com D. magna 

encontram-se na Tabela 31. 

 

Tabela 31. Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade 
....................crônica com água coletada em 05/1103, proveniente  dos sete pontos 
....................amostrados do rio Corumbataí, e valores de pH, temperatura e condutividade 
....................e dureza no início (i) e no final (f) do teste 

Local Organismos 
imóveis 

( %) 

pH 
 

  i         f 

Temperatura 
(°C) 

i           f 

Condutividade 
(µS cm-1) 
i           f 

Dureza 
(mgL-1CaCO3)

i              f 
Controle 0 7,8     8,4 24,2       24,5   599        621   186         186 

Analândia 
Montante 

10 6,7     7,2 23,3       24,5  21,2       40,8      4            22     

Analândia 
Jusante 

10 7,2     7,5 22,9       25,2   23,7      50,6   76           79 

Corumbataí 
Montante 

10 6,9     7,8 23,3       24,2    27,2      66,2   48           53 

Corumbataí 
Jusante 

0 7,0     7,5 23,1       24,8   31,3      56,6   86           86 

Piracicaba 
 

0 7,1     7,4 23,0      24,1     122      140,5   32           42 

 
 4.7.2 D. similis 

Os resultados obtidos após exposição desses organismos ao mesmo material 

amostrado em 05/11/03, apontaram indício de toxicidade crônica em Corumbataí 

Montante e toxicidade em Analândia Jusante, Corumbataí Jusante e Piracicaba, além de 

10% de imobilidade em Analândia Montante. Deve-se observar que os indícios de 

toxicidade apontados pelos resultados do teste com D. magna apareceram também neste 

teste com D. similis, que revelaram toxicidade em Analândia Jusante, podendo-se 

concluir sobre a necessidade da utilização de mais espécies em testes de toxicidade. Os 

dados de fecundidade obtidos após 8 dias de exposição podem ser observados na Tabela 

32, a seguir. As variáveis químicas e físicas observadas antes e no final do teste 

encontram-se na Tabela 33.  
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Tabela 32. Número de neonatas produzidas por D. magna e D. similis em teste de 
....................toxicidade crônica (8 dias) com amostras de água coletadas no rio 
...................Corumbataí em 05/11/03 
 

Local D. magna D. similis 
 

Controle 0 15 
Analândia Montante 0 1 
Analândia Jusante 2 23 

Corumbataí  Montante 0 2 
Corumbataí  Jusante 3 1 
Rio Claro  Montante 1 10 
Rio Claro  Jusante 6 17 

Piracicaba 
 

23 42 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 33. Porcentagem de imobilidade de Daphnia similis em teste de toxicidade 
....................crônica com água coletada em 05/11/03, proveniente  dos sete pontos 
....................amostrados do rio Corumbataí, e valores de pH, temperatura e condutividade 
....................e dureza no início (i) e no final (f) do teste 
 
Local 

Organismos 
imóveis (%) 

 

pH 
 
 i         f 

Temperatura 
  (º C) 

   i             f 

Condutividade 
(µS cm -1) 

  i               f 

Dureza 
(mgL-1 CaCO3) 
   i             f 

Controle 
 

0 7,6    7,8 22,2       25,5 174,9     192,3   40         74 

Analândia 
Montante 

10 6,7    7,5 23,3       24,8 21,2         37,7     14         18  

Analândia 
Jusante 

40 7,2    7,3 22,9       24,7 23,7         31,3   76         78 

Corumbataí 
Montante 

30 6,9    7,3 23,3       25,3  27,2         59,9   48         49 

Corumbataí 
Jusante 

40 7,0    7,5 23,1       25,4 31,3         48,9   86         89 

Piracicaba 
 

40 7,1    7,4 23,0       25,0  122           129   32         46 

 
4.8  Testes de Toxicidade Crônica com Amostras de  Sedimento 

4.8.1   D. magna 

        A análise dos resultados para amostragem de 05/11/03 indica indício de 

toxicidade em Rio Claro Jusante e Analândia Montante, e 10% de imobilidade em 

Analândia Jusante e Corumbataí Montante. Tais resultados podem ser observados na 
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Tabela 34, assim como os valores de pH, temperatura, condutividade e dureza no início e 

no final do teste crônico. A análise estatística foi realizada pelo teste de Kruskal-Wallis e 

os resultados não apontam  diferenças de tamanho e de fecundidade no controle e nas 

amostras, apesar dos valores obtidos (Tabela 37). O teste teve a duração de 18 dias. A 

diferença de tamanho atingido pelos organismos em relação ao comprimento das 

neonatas em cultivo, pode ser observado no Anexo E. Para a coleta de 09/03/04, D. 

magna  apresentou 60% de imobilidade na amostra de Rio Claro Montante, e indícios de 

toxicidade em todos os pontos de amostragem, excetuando-se  Corumbataí  Montante. 

Esses resultados estão apresentados na Tabela 35. Os testes aplicados nas comparações 

com o controle para fecundidade, demonstram diferença estatisticamente significante 

apenas na amostra de Rio Claro Montante. A fecundidade e as medidas de tamanho 

observadas encontram-se na Tabela 38. A análise dos dados de crescimento pelo teste de 

Kruskal-Wallis indica que há diferença estatisticamente significante com o controle nas 

amostras de Analândia Montante, Analândia Jusante, Corumbataí Jusante, Rio Claro 

Montante, Rio Claro Jusante e Piracicaba. Essa data de amostragem parece ter sido 

crítica para D. magna. O tamanho atingido após teste crônico pode ser observado no 

Anexo G. O teste teve a duração de 11 dias, até que 60% das fêmeas do controle 

produzissem a 3ª ninhada.  
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Tabela 34. Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade 
....................crônica com sedimento coletado em 05/11/03, proveniente  dos sete pontos 
....................amostrados do rio Corumbataí, e valores de pH, temperatura, condutividade 
................... e dureza no início (i) e no final (f) do teste 

 

Local Organismos 
imóveis 

( %) 

pH 
 

  i        f 

Temperatura 
(°C) 

   i            f 

Condutividade 
(µScm-1) 

   i               f 

Dureza 
(mgL-1CaCO3)
   i              f 

Controle 0 7,4    7,9 25,5      26,6  609         658   182        178 
Analândia 
Montante 

30 7,4    8,2 25,5      26,1  609         694   182        180 

Analândia 
Jusante 

10 7,4    8,1 25,5      25,4  609         698   182        188 

Corumbataí 
Montante 

10 7,4    8,2 25,5      25,8   609         666   182        166 

Corumbataí 
Jusante 

0 7,4    8,2 25,5      25,9  609         663   182        160 

Rio Claro 
Montante 

0 7,4    8,0  25,5     25,8  609         655   182        156 

Rio Claro 
Jusante 

20 7,4    8,0  25,5     25,8  609         628   182        184 

Piracicaba 0 7,4    8,1  25,5     25,9  609         690   182        158 

 
Tabela 35. Porcentagem de imobilidade de Daphnia magna em teste de toxicidade    
....................crônica com sedimento coletado em 09/03/04, proveniente  dos sete pontos 
....................amostrados do rio Corumbataí, e valores de pH, temperatura, condutividade 
....................e dureza no início (i) e no final (f) do teste 

Local Organismos 
imóveis 

( %) 

pH 
 

  i         f 

Temperatura 
(°C) 

    i            f 

Condutividade 
(µS cm-1) 

    i             f 

Dureza 
(mgL-1CaCO3)
    i             f 

Controle 0 7,4      8,1 25,6       25,8   425       471   154        162 
Analândia 
Montante 

20 
 

7,4         8 25,6       26,1   425       585   154        134 

Analândia 
Jusante 

30 7,4      8,1 25,6       26,2   425       504   154        128 

Corumbataí 
Montante 

0 7,4      8,1 25,6       25,9   425       451   154        133 

Corumbataí 
Jusante 

20 7,4      8,1 25,6       25,7   425        443   154        114 

Rio Claro 
Montante 

60 7,4         8 25,6       25,5   425        502   154        159  

Rio Claro 
Jusante 

30 7,4         8 25,6       25,5   425        636   154        160 

Piracicaba 30 7,4         8 25,6       25,1   425        427   154         ---- 
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4.8.2  D. similis 

   A imobilidade desse organismo-teste nas amostras de 05/11/03 indica 

toxicidade crônica em Rio Claro Montante e indícios de toxicidade em todas as estações 

amostradas (Tabela 36). O número de neonatas produzidas ao longo do teste crônico foi 

maior no controle e o teste de Kruskal-Wallis aplicado confirma diferença 

estatisticamente significante nas comparações com o controle em Analândia Jusante e 

Rio Claro Montante. Quanto ao tamanho atingido pelas  adultas no final do experimento, 

o teste de Tukey apontou diferenças nas comparações com o controle em Analândia 

Jusante, Corumbataí Montante, Corumbataí Jusante e Rio Claro Montante (ver Tabela 

37). O tamanho atingido pelos organismos em relação ao tamanho das neonatas 

mantidas no cultivo, pode ser observado no Anexo D. Testes conduzidos com as 

amostras de 09/03/04 apresentaram toxicidade crônica nas amostras de Analândia 

Jusante, Rio Claro Montante, Rio Claro Jusante e Piracicaba, e indícios de toxicidade 

em Corumbataí Montante e Corumbataí Jusante (Tabela 39). O teste de Tukey aplicado 

para fecundidade apontou diferenças com o controle nas amostras de Analândia 

Montante, Analândia Jusante, Corumbataí Jusante, Rio Claro Montante, Rio Claro 

Jusante e Piracicaba. Para dados de crescimento, o teste de Kruskal-Wallis indicou 

diferenças com o controle nas mesmas  estações de amostragens observadas para 

fecundidade (Tabela 38). Os dados de crescimento observado após o teste crônico 

encontram-se no  Anexo F. 
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Tabela 36.  Porcentagem de imobilidade de Daphnia similis em teste de toxicidade 
.....................crônica com sedimento coletado em 05/11/03, proveniente dos setes pontos 
.....................amostrados do rio corumbataí, e valores de pH, temperatura, condutividade 
.....................e dureza no início (i) e no final (f) do teste 

Local Organismos 
imóveis 

(%) 

pH 
 
i             f 

Temperatura 
(º C) 

   i              f 

Condutividade 
(µS cm-1) 

   i              f 

Dureza 
(mgL-1CaCO3) 
  i                f 

 
Controle 

 
0 7,4      7,5 24,2        26,7 147,9        223  44            37 

AM 20  7,4     7,4  24,2       26,4 174,9        180  44            68 
AJ 30 7,4      7,2 24,2        26,7 174,9        192  44           - - - 
CM 20 7,4      7,4 24,2        26,6  174,9     188,9  44            62 
CJ 20 7,4      7,5 24,2        26,6 174,9     187,8  44            62 

RCM 40 7,4      6,9 24,2        26,6 174,9     141,5  44            46 
RCJ 10 7,4      7,3 24,2        26,7 174,9        243  44            92 

 
 
Tabela 37. Fecundidade e comprimento médio (mm) ± desvio padrão, de D. magna e D.   
................ .similis em teste de toxicidade crônica de exposição aos sedimentos coletados 
................. no rio Corumbataí em 05/11/03. * * Diferença significativa com o controle 
................ .(p<0,05) 

 

                                            D. magna                                   D. similis 
Local Número de 

neonatas 
Comprimento Número de 

neonatas 
Comprimento 

Controle 
 

159 1,87 ± 0,001 327 1,39 ± 0,136 

Analândia 
Montante 

277 1,79 ± 0,056 214 1,35 ± 0,113 

Analândia 
Jusante 

185 1,69 ± 0,277       106 * * 1,19 ± 0,037 * * 

Corumbataí 
Montante 

225 1,81 ± 0,161 184 1,32 ± 0,078 * * 

Corumbataí 
Jusante 

211 1,88 ± 0,236 245 1,32 ± 0,073 * * 

Rio Claro 
Montante 

147 1,87 ± 0,177       128 * * 1,20 ± 0,040 * * 

Rio Claro 
Jusante 

240 1,76 ± 0,114 264 1,38 ± 0,058 

Piracicaba 194 1,78 ± 1,75   
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Tabela 38. Fecundidade e comprimento médio (mm) ± desvio padrão,  de    D. magna  e  
.................D. similis   em  teste  de  toxicidade  crônica   de   exposição  aos  sedimentos 
.................coletados no rio Corumbataí em 09/03/04.  * * Diferença   significativa   com  
............... .o .controle (p<0,05) 

 

                                         D. magna                                    D. similis 
Local Nº de neonatas Comprimento Nº de neonatas Comprimento 

Controle 
 

111 2,09 ± 0,17        232 1,86 ± 0,08 

Analândia 
Montante 

80 1,89 ± 0,04 * * 104 * * 1,76 ± 0,09 * * 

Analândia 
Jusante 

75 1,86 ± 0,16 * * 65 * * 1,69 ± 0,09 * * 

Corumbataí 
Montante 

94 1,97 ± 0,18       182 1,82 ± 0,09 

Corumbataí 
Jusante 

126 1,85 ± 0,14 * * 97 * * 1,71 ± 0,15 * * 

Rio Claro 
Montante 

     31  * * 1,59 ± 0,09 * * 38  * * 1,56 ± 0,05 * *  

Rio Claro 
Jusante 

53 1,79 ± 0,06 * * 31  * * 1,61 ± 0,12 * * 

Piracicaba 50 1,78 ± 0,09 * * 82 * * 1,66 ±  0,05 * *  

Tabela 39. Porcentagem de imobilidade de D. similis em teste de toxicidade 
.....................crônica com sedimento coletado em 09/03/04, proveniente dos sete pontos 
.....................amostrados do rio Corumbataí, e valores de pH, temperatura, condutividade 
.....................e dureza no início (i) e no final (f) do teste. AM (Analândia Montante); AJ 
.....................(Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí 
.....................Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi 
.....................(Piracicaba) 

 
Local 

Organismos  
imóveis 

(%) 

pH 
   
  i          f 

Temperatura 
(º C) 

   i            f      

Condutividade 
(µS cm-1) 

    i             f 

Dureza 
(mgL-1 CaCO3) 
   i              f      
 

Controle 10 7,5     7,5 25          26,5 169        176,2  42           38 
AM 30 7,5     7,5 25          26,5 169        163,9   42           42  

AJ 50 7,5     7,2 25          25,6 169        177  42           36 

CM 10 7,5     7,4 25          25,8 169        171,1  42           46 

CJ 20 7,5     7,5 25          25,5 169        195,4  42           44 

RCM 50 7,5     7,6 25          25,5 169        171,3  42           38 

RCJ 60 7,5     7,4 25          25,5 169        172  42           50 

Pi 70 7,5     7,5 25          25,5 169        192,4  42           56 
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 4.9 Estudo Citológico em Allium  cepa 

4.9.1 Exposição ao Tóxico CuSO4

 A tradução dos valores em índice mitótico, ou seja, o número de células em 

divisão celular relacionado com o total de células analisadas, mostrou que as células 

expostas ao CuSO4 reduziram suas divisões celulares de modo inversamente 

proporcional ao aumento das concentrações. As contagens realizadas nas lâminas 

permanentes confeccionadas com as raízes de A.cepa, indicaram maior número de 

células em intérfase comparado com o controle. Esse resultado pode ser observado na 

Tabela 40. Os valores de índice mitótico nas repetições do controle mostraram o efeito 

inverso. O teste de Tukey aplicado para a investigação dos efeitos do tóxico sobre o 

índice mitótico das células de A.cepa, indicou estatisticamente significante do número 

de intérfases  contadas no controle (ver Anexo A).   

 

Tabela 40. Número de células das raízes de  A. cepa em intérfase, prófase, metáfase, 
...................anáfase e telófase, contadas após exposição de 48 horas às concentrações de 
...................CuSO4 (mg L-1) e ao Controle, e porcentagem de índice mitótico (IM) 
 
   Concentração        Células      Intérfase   Prófase   Metáfase   Anáfase     Telófase       IM  (%) 
                                 (total)                                                                                                                  

Controle 

1,35 

0,45 

0,15 

0,05 

600 

600 

600 

600 

600 

542 

579 

573 

551 

547 

33 

11 

22 

24 

37 

17 

7 

2 

15 

11 

5 

3 

3 

8 

4 

3 

0 

      0 

2 

1 

9,6 

3,5 

4,5 

8,2 

8,8 

 

4.9.2  Exposição às Amostras de Água 

    A contagem das células  evidenciou diferenças no índice mitótico calculado 

para as células submetidas às amostras de água. Nas amostras de água coletadas em 

20/05/03, o número de intérfases foi menor em Analândia Montante, comparado com o 

controle. O menor índice mitótico foi encontrado nas raízes de A.cepa crescidas na 
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amostra de Rio Claro Jusante. Os valores de índice mitótico apresentados na Tabela 41 

mostram que houve redução desse índice à medida que as amostras se distanciaram da 

nascente do rio Corumbataí. Na estação Piracicaba foi observado índice  mitótico  cerca 

de 40% menor que na nascente. Em Rio Claro Jusante o índice mitótico foi menor que o 

observado na maior dose do tóxico referência. O teste de Tukey aplicado não 

comprovou diferença estatística (α = 0,05)  do número de intérfases contadas no controle 

e nas amostras de água provenientes do rio Corumbataí em coleta de 20/05/03. Ver 

Anexo B. 

 
Tabela 41. Número de células das raízes de A. cepa em intérfase, prófase, metáfase, 
...................anáfase e telófase, contadas após exposição de 48 horas às amostras de água 
...................coletadas no rio Corumbataí em 20/05/03 e ao Controle, e porcentagem de 
...................índice mitótico (%) 
 

 
Local 

 Total  
   de 
células 
 

 Número 
    de 
intérfases

Número 
     de 
prófases

 Número  
      de 
metáfases 

Número 
    de 
anáfases

Número  
     de 
telófases 

Índice 
...mitótico 
      (%) 

Controle 600 542 33 17 5 3 9,6 
Analândia 
Montante 

600 533 32 7 10 18 
 
 

11,2 

Analândia 
Jusante 

600 546 17 5 9 23 9 

Corumbataí 
Montante 

600 545 28 11 4 12 9,16 

Corumbataí 
Jusante 

600 560 9 7 4 20 6,66 

Rio Claro 
Montante 

600 566 16 6 4 8 5,66 

Rio Claro 
Jusante 

600 587 10 2 1 0 2,16 

Piracicaba 
 

600 559 24 10 3 4 6,83 

 
4.9.3  Exposição às Amostras de Sedimento 

   O índice mitótico das células crescidas nos sedimentos coletados em 

amostragem de 20/05/03 encontra-se na Tabela 42. As diferentes fases da mitose e 
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intérfase evidenciam maior índice mitótico nas pontas de raízes crescidas na amostra 

Analândia Montante. Em conformidade com as amostras de águas, as amostras de 

sedimento também apresentaram índice mitótico que diminuiu com o distanciamento da 

nascente do rio. Também pode ser observada elevação do índice mitótico na amostra 

Piracicaba (foz do rio Corumbataí), entretanto ainda apresenta redução de cerca de 53% 

do índice mitótico observado na nascente. A estação Rio Claro Jusante foi confirmada 

como a mais tóxica para divisão celular de A. cepa. O teste de Tukey aplicado não 

comprovou diferença estatística do número de intérfases observadas nas raízes 

submetidas às amostras de sedimento e ao controle. Tais resultados podem ser 

observados no Anexo C. 

 

Tabela 42. Número de células das raízes de A. cepa em intérfase, prófase, metáfase, 
...................anáfase e telófase, contadas após exposição de 48 horas às amostras de 
...................sedimento coletadas no rio Corumbataí em 20/05/03 e ao Controle, e 
...................porcentagem de índice mitótico (%) 
 
 

Local 
 Total 
   de  
células 
 

Número  
      de 
intérfases

Número 
    de 
prófases

 Número  
     de 
metáfases 

Número 
     de 
anáfases

Número  
    de 
telófases 

Índice 
mitótico    

(%) 

Controle 600 542 33 17 5 3 9,6 
Analândia 
Montante 

600 530 27 18 11 14 11,66 

Analândia 
Jusante 

600 552 18 9 15 6 8 

Corumbataí 
Montante 

600 549 19 22 7 3 8,5 

Corumbataí 
Jusante 

600 562 17 15 5 1 6,3 

Rio Claro 
Montante 

600 551 11 8 10 20 8,16 

Rio Claro 
Jusante 

600 578 13 5 1 3 3,6 

Piracicaba 
 

600 567 16 7 5 5 5,5 

 
 
               



5  DISCUSSÃO 

No período estudado (2003 a março de 2004), a estação chuvosa se estendeu de 

outubro a março, e a seca nos meses de abril a setembro. Os valores de temperatura da 

água variaram conforme o regime climático da região, apresentando valor mínimo de 

16,3°C em maio de 2003, e máximo de 28,3°C em fevereiro de 2003. 

Baseando-se em dados de condutividade elétrica obtidos no presente estudo, 

pode-se afirmar que o rio sofre acréscimos de ions da nascente a foz, sendo esse 

processo maior a jusante do município de Corumbataí. A condutividade  no período 

estudado variou de 10,6 µS cm-1 em Analândia Jusante a 152 µS cm-1 em Rio Claro 

Jusante e Piracicaba, portanto um aumento de quinze vezes, aproximadamente. Nestas 

duas últimas estações, o valor da condutividade apresentou-se sempre superior ao limite 

padrão esperado para águas naturais, que é de 100 µS cm-1. Na estação Rio Claro 

Jusante, o rio Corumbataí já recebeu o esgoto do município de Rio Claro e o afluente 

Ribeirão Claro que  traz  os efluentes domésticos e industriais das cidades de Rio Claro e 

Santa Gertrudes. No período de maior precipitação (novembro/03) os valores de 

condutividade tiveram acréscimos ao longo do rio, variando de 25 a 152 µS cm-1. Esses 

dados sugerem entrada de nutrientes e sedimentos na estação chuvosa. Resultados 

semelhantes foram obtidos em estudos anteriores no rio Corumbataí. Salati (1996) 

encontrou valores variando entre 15 e 163 µS cm-1, aumentando no sentido da foz.  

               A capacidade de uma solução para conduzir corrente elétrica ocorre em função 

da quantidade de íons presentes. Em águas muito puras, a condutividade elétrica é menor 

(Esteves, 1998). Brigante et al. (2003) mencionam que, em geral, quanto mais poluídas 

as águas, maior é a condutividade em função do aumento do conteúdo mineral. De 

acordo com Ballester (1997), na bacia do Corumbataí a atividade industrial concentra-se 

em duas regiões:  no   entorno  do   município   de   Rio   Claro  com  diversas  indústrias  
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químicas, alimentícias e de bebidas, e próxima à foz do rio em que predominam as 

atividades relacionadas com  a  indústria sucro-alcooleira.  

              Na série temporal, a comparação das médias de condutividade obtidas neste 

estudo e por outros autores, mostra aumento dos valores em relação aos dados 

apresentados por Salati (1996). As médias de condutividade apresentaram-se mais altas 

em Rio Claro Jusante e Piracicaba. A Tabela 43 apresenta tais resultados. 

  

Tabela 43. Série temporal das médias de condutividade (µS cm-1) das águas do rio 
..................Corumbataí, obtidas em diversos estudos, nas estações de 
..................amostragem. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM 
..................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
..................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 
 
Local Salati 

(1996) 

Palma-Silva 

(1999) 

CETESB 

(2002) 

CETESB 

(2003) 

CETESB 

(1993-2002) 

Trabalho 

atual 

AM ------ ------- 35,9 24 36 25,3 

AJ 25,3 31,4 ----- ----- ----- 23,9 

CM 23,5 30,03 ----- ----- ----- 31,0 

CJ ----- 37,9 ----- ----- ----- 36,9 

RCM ---- 47,04 ----- ----- ----- 46,6 

RCJ 96 127,4 130,8 164 157 111,6 

Pi 98,2 140,8 1,13 134 32 138,3 

 

              Quanto ao pH, organismos heterótrofos podem abaixar o seu valor devido aos 

processos de decomposição e respiração que liberam CO2. Conseqüentemente são 

formados ácido carbônico e íon hidrogênio. A chuva que é normalmente ácida (pH de 5 

a 6) também pode exercer efeitos sobre o pH das águas (Esteves, 1998). Baixos valores 

de pH também podem estar associados à presença de ácidos dissolvidos (Watanabe, 

1981), por exemplo, resultantes da decomposição da matéria orgânica derivada da 

vegetação (galhos, folhas) das margens do rio, sendo mais comuns nas áreas próximas a 

nascente do rio Corumbataí. De fato, Palma-Silva (1999) relata menores valores de pH 

na nascente do rio Corumbataí. A avaliação das médias dos valores de pH, apresentadas 
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por este trabalho, demonstra uma tendência à elevação desses valores comparados aos 

obtidos por outros autores. Palma-Silva efetuou 21 coletas de dados entre 1996 e 1998 e 

encontrou valores médios menores que 7 na maioria das observações, destacando-se a 

nascente com o menor valor (5,6). No entanto, apesar das estações aqui estudadas serem 

as mesmas de Palma-Silva, com exceção de Analândia Montante, os resultados 

apresentam diferenças: todas as médias de pH têm valores acima de 7,0. Os resultados 

do monitoramento realizado pela CETESB (2003) mostram valores de pH em 

conformidade com os padrões exigidos pela Resolução CONAMA nº20/86 (Tabela 44 ).  

 
Tabela 44. Série temporal das médias de pH das águas do rio Corumbataí, obtidas em 
..................diversos estudos, nas estações de amostragem. C: resultados conformes em 
..................relação aos padrões de qualidade (Resolução CONAMA 20/86). AM 
..................(Analândia Montante);AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante); 
..................CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro 
..................Jusante); Pi (Piracicaba) 

 

Local Viadana 
(1985) 

Salati 
(1996) 

Palma-Silva 
(1999) 

CETESB 
(2002) 

CETESB 
(2003) 

Trabalho 
atual 

AM ----- ----- ------ 6,8 C 7,2 

AJ 6,5 7,0 6,3 ------ ---- 7,4 

CM 6,5 7,1 6,3 ----- ---- 7,4 

CJ 6,5 ----- 6,3 ----- ----- 7,8 

RCM ------ ----- 6,4 ----- ----- 7,5 

RCJ ---- 7,1 6,5 7,2 C 7,4 

Pi ----- 7,1 6,5 7,2 C 7,2 

No presente estudo, a quantidade observada de oxigênio dissolvido na água é 

sempre menor a jusante que a montante de cada cidade, e diminui na direção da foz. Na 

coleta de maio de 2003, na estação seca, com temperaturas mais amenas e menor vazão, 

a quantidade de oxigênio dissolvido na água foi maior próximo a nascente, entretanto a 

partir de Analândia Jusante, na mesma data de coleta, os valores foram menores. As 

estações Rio Claro Jusante e Piracicaba na coleta de 20/05/03, e as estações seguintes a 

Corumbataí Montante na coleta de 05/11/03, estiveram com teores de oxigênio 
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dissolvido abaixo do limite do CONAMA 20/86 para rios de classe 2, cujo valor é de 5 

mg L-1. Em estudos conduzidos no rio Corumbataí, Salati (1996) afirma que a carga 

remanescente do tratamento de esgotos dos municípios da bacia do Corumbataí ainda é 

alta e o município de Rio Claro é o maior poluidor. Segundo a autora, a DBO5  total da 

bacia sofre uma redução de 5,3% do total. Tal percentual é muito baixo levando-se em 

conta a redução citada por Metcalf & Eddy (1991) de 60% a 70% em um período de 

cinco dias a 20°C. 

              Comparando os valores de oxigênio dissolvido aqui obtidos com outros já 

publicados (Tabela 45), nota-se a redução dos valores, exceto para o ponto Analândia 

Montante. Os estudos de Salati (1996) mostram queda de oxigênio dissolvido na água 

das estações Rio Claro Jusante e Piracicaba. As medidas posteriores continuaram a 

detectar escassez de oxigênio nesses pontos e redução de seus teores foi observada no 

presente estudo em todas as demais estações, destacando-se a estação Rio Claro Jusante 

cuja concentração média estava abaixo do mínimo exigido pelo CONAMA 20/86. De 

acordo com a CETESB (2003), os valores médios de oxigênio dissolvido nas águas das 

estações Rio Claro Jusante e Piracicaba no ano de 2003, estavam abaixo das médias 

verificadas nos últimos dez anos. 

Tabela 45. Série temporal das médias de oxigênio dissolvido (mg L-1) das águas do rio 
..................Corumbataí, obtidas em diversos estudos, nas estações de amostragem. AM 
..................(Analândia Montante);AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante); 
..................CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro 
..................Jusante); Pi (Piracicaba) 
Local Salati 

(1996) 

Palma-Silva 

(1999) 

CETESB 

(2002) 

CETESB 

(2003) 

CETESB 

(1993-2002) 

Trabalho 

atual 

AM ----- 5,7 7,4 7,4 7,4 7,9 

AJ 7,7 8,8 ----- ----- ----- 7,1 

CM 7,7 9,2 ----- ----- ----- 7,04 

CJ ----- 8,6 ----- ----- ----- 6,4 

RCM ----- 7,8 ----- ----- ----- 5,8 

RCJ 5,6 6,7 6,3 5,1 5,4 4,4 

Pi 5,2 6,6 6,1 5,3 6,2 5,0 
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As concentrações encontradas de amônia foram menores na nascente, elevando-

se, de modo geral, a jusante de cada estação de coleta. A amônia é resultante da hidrólise 

de proteínas e é encontrada nos lançamentos de esgoto. Nos corpos d’água, a 

decomposição das proteínas e da uréia produz amônia, sendo esta última reconhecida 

como indicador de poluição orgânica (Brigante et al., 2003), pois em ambientes 

aeróbios, as bactérias podem oxidar amônia até formar nitrato, o que provoca a 

diminuição do oxigênio dissolvido. Essa seqüência de oxidações possibilita a estimativa 

da idade do esgoto lançado na água pelas quantidades de amônia ainda presentes. Sendo 

assim, o esgoto doméstico é uma fonte pontual de nitrogênio contendo proteínas, 

aminoácidos, amônia, gorduras e açúcares. Metcalf & Eddy (1991) mostram que a 

oxidação de matéria não carbonácea como a amônia, é realizada por bactérias que 

possuem taxa de reprodução lenta; dessa forma a estabilização dos esgotos domésticos é 

mais demorada e consome mais oxigênio.  

              A concentração da NH3 aumenta com o aumento do pH e da temperatura 

(Emerson et al. 1975). Segundo Burton & Macpherson (1995), muitos sedimentos que 

recebem matéria orgânica e efluentes industriais contêm elevados níveis de amônia e de 

sulfeto de hidrogênio, ambos altamente tóxicos para organismos aquáticos. Na coleta de 

27/02/03 as concentrações de amônia não-ionizada foram maiores nas amostras com pH 

e temperatura maiores. Por exemplo, as concentrações de amônia total em Corumbataí 

Montante e Analândia Jusante foram iguais porém em Corumbataí Montante houve 

menor concentração de amônia não-ionizada em temperatura e pH menores. A 

Resolução CONAMA 20/86 estabelece o limite de 0,02 mg L-1 de amônia não-ionizada 

para águas de classe 2. Esse valor foi ultrapassado na estação Piracicaba em 27/02/03 e 

em Rio Claro Jusante no dia 20/05/03. 

              Em comparação com outros estudos (Tabela 46) observa-se aumento da 

concentração de amônia ao longo do rio, no sentido da foz, nos vários pontos 

amostrados, sendo maiores os teores na estação Rio Claro Jusante. No Relatório de 

Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, a CETESB (2003) apresenta 

dados de elevação das concentrações, inclusive quando são comparados os valores dos 

últimos dez anos. 
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Tabela 46. Série temporal das médias de amônia não-ionizada (mg L-1) das águas do rio 
..................Corumbataí, obtidas em diversos estudos, nas estações de amostragem. AM 
..................(Analândia Montante);AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante); 
..................CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro 
..................Jusante); Pi (Piracicaba) 
 

Local Salati 

(1996) 

Palma-Silva 

(1999) 

CETESB 

(2002) 

CETESB 

(2003) 

CETESB 

(1993-02) 

Trabalho 

atual 

AM ----- 0,03 0,05 0,19 0,05 0,13 

AJ 0,27 0,46 ----- ----- ----- 0,21 

CM 0,03 0,36 ----- ----- ----- 0,20 

CJ ----- 0,49 ----- ----- ----- 0,16 

RCM ----- 0,49 ----- ----- ----- 0,24 

RCJ 0,57 1,16 0,72 1,45 1,35 1,15 

Pi 0,19 0,81 ----- 0,79 ----- 0,87 

 

               Ao longo do rio Corumbataí, desde a nascente até a foz, foi observada 

toxicidade aguda e crônica, da água e do sedimento, principalmente nas estações 

Analândia Jusante, Corumbataí Jusante, Rio Claro Montante, Rio Claro Jusante e 

Piracicaba.  

 A condução dos testes crônicos resultou na apresentação de toxicidade não 

revelada pelos testes agudos. Os resultados de imobilidade de D. similis em teste crônico 

apontaram indícios de toxicidade e toxicidade crônica da água. No teste agudo com as 

amostras de sedimento de 05/11/03, com D. similis, foram identificados  indícios de 

toxicidade em Corumbataí Jusante e toxicidade na estação Piracicaba, enquanto que no 

teste crônico foi detectado indício de toxicidade em quase todos os pontos e toxicidade 

crônica em Rio Claro Montante. Analândia Jusante, Corumbataí Jusante, Rio Claro 

Jusante e Piracicaba representaram indícios de toxicidade para D. magna nos testes 

agudos e crônicos para amostras de sedimento de 09/03/04, e foi identificada toxicidade 

crônica na estação Rio Claro Montante. Para as mesmas amostras, D. similis apresentou 

imobilidade em Corumbataí Jusante, Rio Claro Montante e Piracicaba, representando 

todos esses pontos, indícios de toxicidade aguda; no teste crônico D. similis foi mais 
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sensível e revelou indícios de toxicidade em Analândia Montante e Corumbataí Jusante, 

e toxicidade crônica em Analândia Jusante, Rio Claro Montante, Rio Claro Jusante e 

Piracicaba.  

A acidificação do meio pode causar alteração na toxicidade de metais. Para 

Espíndola et al. (2003), em condições de pH muito ácido, os ions H+ vencem a 

competição com os ions metálicos pelos sítios de complexação nas paredes celulares dos 

organismos, e a toxicidade é manifestada não pela intoxicação com metais mas pela 

redução do pH. Por outro lado, de acordo com Salomons et al.(1987), a queda do pH 

impede a transferência de metais para o sedimento e também provoca a liberação a partir 

do sedimento. As observações sobre fatores que afetam a toxicidade de metais são 

relevantes pois no presente estudo foram encontrados elevados valores de metais nos 

sedimentos, em todas as estações amostradas.  

              O grau de dureza da água pode interferir nos resultados de estudos 

ecotoxicológicos, podendo se constituir em um fator modificador  pois muitos metais se 

tornam mais tóxicos em águas mais moles (Aragão & Buratini, 2000). Após medidas de 

dureza em 11 amostras de águas de rios e reservatórios do Estado de São Paulo, os 

autores verificaram que, em 110 amostras, as águas puderam ser classificadas  como 

“moles”, justificando a dureza entre 40 e 48 mg L-1 de CaCO3 para água de cultivo dos 

organismos. No presente estudo, foram observadas variações de dureza (valores menores 

que a dureza do cultivo) e indícios de toxicidade para D. similis. Da mesma maneira, o 

fato de D. similis ter se mostrado mais sensível às amostras, resultando em maior 

imobilidade quando comparada com D. magna, pode estar associado com a maior 

dureza da água de cultivo de D. magna. Nesse sentido, Rattner & Heath (1995) 

salientam que a dureza afeta substancialmente a toxicidade de metais, sendo o metal 

menos tóxico em água dura. Koivisto et al. (1992) estudaram os efeitos das 

concentrações de cobre em experimentos curtos e longos com D. magna, D. pulex, D. 

galeata, Bosmina longirostris e Chydorus sphaericus, submetidos à restrição alimentar e 

alimentados com a alga Scenedesmus sp. A partir dos valores da CE50 obtidos, 

concluíram que D. magna alimentada foi a espécie mais tolerante ao cobre, e nos 

experimentos  longos com baixo nível alimentar, o efeito do cobre foi maior em todas as 
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espécies estudadas. Os autores sugerem que os diferentes valores de CE50 se relacionam 

com a habilidade dos maiores indivíduos suportarem maiores concentrações de cobre.  

              Os testes de toxicidade aguda são utilizados para medir os efeitos de agentes 

tóxicos sobre espécies aquáticas ou como testes exploratórios. O emprego dos testes 

crônicos é justificado neste estudo pela possibilidade da presença de substâncias 

químicas que  manifestam toxicidade somente após períodos maiores de exposição.  

Quanto à fecundidade, a produção de neonatas por D. similis nos testes crônicos 

com amostras de água de 05/11/03, foi maior que a produzida por D. magna. Para ambas 

espécies, na estação Piracicaba houve maior produção de filhotes. Costa & Espíndola 

(2003) relatam a maior produção de neonatas de Ceriodaphnia silvestrii em amostras 

provenientes de ambientes eutróficos, e relacionam tal resultado ao fato dos organismos-

teste terem elevada necessidade de alimento, desenvolvendo-se melhor em ambientes 

ricos em nutrientes e com maior disponibilidade de alimento. Palma-Silva (1999) 

menciona contribuições de resíduos domésticos e industriais, e elevados teores de nitrato 

na mesma estação de coleta Piracicaba (E7) do presente trabalho. É razoável concluir 

que a maior fecundidade de D. similis e D. magna esteja relacionada com essa 

característica do local estudado. Os resultados de fecundidade e tamanho de D. similis 

em teste crônico com sedimentos, apresentaram diferenças estatísticas significantes em 

relação ao controle, nas estações Analândia Jusante e Rio Claro Montante. Em testes 

crônicos com sedimentos de 09/03/04, D.magna apresentou diferença estatística com o 

controle para produção de neonatas e comprimento na estação Rio Claro Montante, o 

que coincide com a imobilidade (60%). Além disso, para D.magna e D. similis houve 

diferenças de crescimento, comprovadas por teste estatístico, exceto em Corumbataí 

Montante. Em Rio Claro Montante e Rio Claro Jusante a fecundidade também foi menor 

que no controle, resultado este comprovado pelo teste de Tukey. Os resultados 

encontrados neste trabalho são semelhantes aos encontrados por Fonseca (1997) no que 

diz respeito à fecundidade e comprimento do corpo. Em suas investigações sobre a 

qualidade do sedimento dos locais de captação de água dos municípios de Limeira, 

Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, Campinas e Sumaré (SP), a autora observou 

redução do tamanho do corpo de C. silvestrii em relação ao controle, embora não 
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tenham sido detectadas alterações de fecundidade.  Em estudos ecotoxicológicos dos 

reservatórios do Médio e Baixo Tietê, Rodgher (2001) encontrou diferenças de 

sensibilidade nos testes agudos e crônicos realizados com D.similis e C.dubia, 

respectivamente. Verificou-se que apesar das amostras terem causado efeito tóxico para 

D.similis, as mesmas não causaram qualquer efeito agudo ou crônico para C.dubia. 

Pode-se concluir que para obtenção de diagnósticos mais precisos é necessário também 

o emprego de testes crônicos.  

A avaliação da qualidade do sedimento tem freqüentemente se limitado a 

caracterização química. Entretanto somente a quantificação de concentrações de 

contaminantes não fornece muita informação sobre a avaliação adequada de efeitos 

potenciais adversos sobre os organismos aquáticos (Ingersoll, 1995). A contaminação 

dos sedimentos pelos metais produz uma importante investigação pois representa 

potencial de degradação, ainda que a coluna d’água e os organismos aquáticos 

apresentem concentrações de metal dentro dos limites da legislação. Além disso, devido 

a sua capacidade de liberação de compostos, os sedimentos representam uma fonte 

significativa de poluição mesmo que a emissão do contaminante seja interrompida. 

Os testes de toxicidade realizados com sedimento neste estudo, apontaram 

maior sensibilidade para D.similis e D.magna após exposição crônica para amostras de 

05/11/03 e 09/03/04. Os estudos de Di Toro et al. (1992) sugerem que nos sedimentos a 

atividade de metais bivalentes é amplamente controlada pelo sulfeto ao formar 

complexos metal-sulfeto insolúveis. A maior parte da matéria orgânica que alcança os 

sedimentos é oxidada por bactérias utilizando sulfato como receptor de elétron, 

produzindo sulfeto de hidrogênio. O SVA (sulfeto volatilizável por acidificação) 

consiste primariamente de monossulfetos de ferro encontrados em sedimentos anóxidos, 

sendo responsávelis pela cor escura desses sedimentos e facilmente extraídos por ácidos. 

Alguns metais catiônicos bivalentes tais como chumbo, níquel, cobre, cádmio e zinco e 

mercúrio substituem o ferro e formam sulfetos menos solúveis que o sulfeto de ferro 

(Allen et al., 1993). 

Diferentes sedimentos exibem diferentes graus de toxicidade para a mesma 

quantidade de metal. Essas diferenças têm sido conciliadas com respostas dos 
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organismos expostos a concentrações de químicos da água intersticial do sedimento. Isso 

sugere que a biodisponibilidade dos metais nos sedimentos está relacionada  a atividade 

dos metais no sistema sedimento-água intersticial. Di Toro et al. (1992) investigaram a 

predição da toxicidade de cádmio e níquel em sedimentos,  baseada nas concentrações 

de SVA. Os estudos apresentaram dados de aumento de mortalidade quando a proporção 

metais/SVA >1, e não houve mortalidade acima de 50% quando a relação 

metais/AVS<1. A proporção >1 significa que os metais estão disponíveis para os 

organismos bentônicos e da coluna d’água (Di Toro et al., 1992). Os resultados 

demonstraram que a disponibilidade dos metais foi fortemente influenciada pelas 

concentrações de sulfeto e de metais extraídos do sedimento. Dessa forma, as 

concentrações de contaminantes nos sedimentos podem ser muito maiores que aquelas 

da água circundante e ainda assim pode não haver biodisponibilidade. Os autores 

salientam ainda que a presença de um sumidouro de metais nos sedimentos anaeróbios 

reduz a atividade tóxica desses metais no sedimento inteiro, uma vez que o transporte 

por difusão deve conduzir os metais das concentrações mais elevadas da camada aeróbia 

para as menores concentrações das camadas anaeróbias do sedimento.  

Os cálculos de concentração de metais pesados e de sulfeto presentes nos 

sedimentos coletados em 05/11/03 e 09/03/04 revelaram excesso de metais em todos os 

pontos de coleta do rio Corumbataí. Esses resultados de  relação metal/sulfeto  indicam 

que nesses trechos os metais estão biodisponíveis e podem ser incorporados pelos 

organismos. Esse estudo é útil no sentido de orientar as discussões sobre a origem da 

toxicidade observada, sendo possível afirmar que os efeitos estão relacionados com a 

intoxicação pelos metais. As maiores concentrações de cromo nas estações Rio Claro 

Montante e Piracicaba, coincidem com a imobilidade observada de D.similis e D.magna.  

Testes agudos foram realizados no presente estudo utilizando-se também como 

fase aquosa o solubilizado. Comparado com o teste agudo realizado com o sedimento 

total, o solubilizado produziu mais efeitos para D.similis e D.magna. Os sedimentos 

totais de Analândia Montante provocaram alguma imobilidade (não tóxico) para D. 

magna, e o teste com solubilizado não apresentou qualquer indício de toxicidade nesse 

ponto. Em todas as outras estações apontadas como produtoras de indícios de toxicidade  
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pelo teste com sedimento total, o teste com solubilizado detectou toxicidade aguda para 

D. magna. O solubilizado das estações Analândia Jusante, Corumbataí Jusante, Rio 

Claro Montante, Rio Claro Jusante e Piracicaba causaram indícios de toxicidade para D. 

similis, enquanto que o sedimento total em teste agudo revelou indícios de toxicidade em 

Corumbataí Jusante, Rio Claro Montante e Piracicaba. As variáveis medidas durante o 

teste mostram que houve tendência à redução do pH nas amostras de elutriato e também 

redução da dureza no final do teste. Em Analândia Montante não houve imobilidade mas 

a redução da dureza mostra que a imobilidade nos demais pontos não deve estar 

relacionada com essa variável. Paschoal (2002) realizou testes agudos com D. similis e 

C. dubia para o solubilizado preparado com sedimentos de três  reservatórios. Na 

maioria dos testes realizados, o solubilizado produziu efeitos iguais ou maiores que os 

observados com o sedimento total, para as mesmas estações de amostragem.  

Análises com elutriato medem constituintes solúveis na água que foram 

liberados do sedimento para a coluna d’água. Os testes com elutriato foram 

desenvolvidos para simular a dragagem e avaliar os efeitos sobre a qualidade da água 

durante essa operação (Ingersoll, 1995). Sedimentos são considerados como o último 

sumidouro de todas as classes de poluentes que, mesmo após depositados, podem 

persistir por longos períodos. Processos mediados por agentes biológicos podem afetar a 

mobilidade dos contaminantes através do ecossistema bêntico e o fluxo destes para 

outros compartimentos. Esses processos incluem bioacumulação, migração, 

biodegradação e bioturbação (Reynoldson, 1987). 

Liber et al. (1996) estudaram a biodisponibilidade do zinco em sedimentos 

relacionada com as concentrações de SVA. Sedimentos não contaminados de um lago 

receberam dosagens de zinco e foram amostrados posteriormente. As análises revelaram 

aumento da concentração de SVA com aumento da concentração do zinco, sendo que as 

concentrações de sulfeto sempre excederam as concentrações de metais simultaneamente 

extraídos. Além disso, o zinco raramente foi detectado na água intersticial e nunca em 

concentrações que poderiam causar risco aos organismos bênticos. A revisão dos 

estudos sobre bioacumulação de metais conduzida por Ankley (1996), mostra a 

existência de menor teor de metais nos sedimentos para a relação metal/sulfeto <1. As 
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exceções ocorreram com níquel e cádmio, havendo aumento da concentração dos metais 

nos sedimentos de forma independente da razão metal/sulfeto. Esse relato sugere a 

existência de algum outro fator controlador da bioacumulação. Burton (1991) cita o 

aumento da concentração de metais na coluna d’água relacionado com a decomposição 

da matéria orgânica durante o ano. Segundo Moalla (1998) a matéria orgânica deve 

proporcionar sítios para complexação dos metais. Salomons (1987) afirma que 

freqüentemente os metais na superfície da água estão complexados com matéria 

orgânica e esse pode ser o caso também da água intersticial dos sedimentos com grandes 

concentrações de matéria orgânica.  

As características granulométricas dos sedimentos também têm efeitos sobre a 

adsorção de metais. Para Hart (1982), argila e silte  provavelmente estão mais 

envolvidas com as reações de adsorção de metais pois têm grande área de superfície. 

Salomons et al. (1987) acrescentam que as partículas sofrem decomposição durante sua 

sedimentação pela coluna d’água e esse processo sobre o sedimento provoca diferença 

de concentração de elementos entre a água intersticial e a superfície da água, o que 

resulta em um fluxo de metais para o sedimento.  

 De acordo com Förstner (1982), a adsorção pelos finos grãos é um dos 

responsáveis pela acumulação de metais nos sedimentos. O autor apresenta a maior 

quantidade de metais presa aos menores grãos de sedimento, constituídos principalmente 

de argila, nas amostras vindas de pontos localizados antes e após o rio atravessar uma 

área urbanizada, e o decréscimo desses metais com o aumento da tamanho dos grãos. 

Na amostragem de 05/11/03, as maiores frações de silte, argila e matéria 

orgânica foram encontradas nos  sedimentos de Rio Claro Montante e Piracicaba, locais 

que representaram toxicidade para crônica para D. similis e indícios de toxicidade aguda  

para D. magna, e maior capacidade de agregar contaminantes.  Segundo Burton (1991), 

a remobilização as frações do tóxico não é imediata, sendo que a  máxima do cádmio 

ocorre em 2 semanas até 1 mês após a dragagem. Deve ser lembrado que durante a 

condução dos testes crônicos, as trocas de água são efetuadas a cada dois dias e o 

sedimento é mantido no fundo do recipiente. Aqui é colocada a hipótese das operações 

de troca terem causado impacto sobre a remobilização. Os teores de matéria orgânica 



                                                                                                                        
                                                                                                                                            
                                                                                                                                          86
 

observados não foram considerados elevados. Brigante et al. (2003) encontraram 

porcentagem máxima de 48% de matéria orgânica, enquanto que esta investigação 

encontrou 2,95%. A investigação dos teores de matéria orgânica do sedimento é 

importante pois pode dar indícios sobre poluição. A porcentagem de matéria orgânica na 

estação Analândia Montante pode indicar a atividade de decomposição de matéria 

vegetal presente  nas margens.  

No presente estudo, os resultados obtidos com a análise do sulfeto volatilizável 

por acidificação e metais simultaneamente extraídos estão em consonância com os 

relatos de Tauk-Tornisielo mencionados em pesquisa divulgada (PESQUISA..., 2003). 

Nesses estudos os níveis de metais pesados presentes em peixes do rio Corumbataí  

também estão sendo avaliados. Em certos trechos do rio os peixes foram considerados 

impróprios para consumo humano e foi verificada alteração da biodiversidade de peixes 

em três pontos do rio Corumbataí. 

Salati (1996) encontrou teores de cobre dentro do valor limite estabelecido pelo 

CONAMA, na água das estações Analândia Jusante e Rio Claro Jusante. A CETESB 

(2002) apontou dados de excesso desse metal na água da estação Rio Claro Jusante. De 

acordo com Hall Jr. et al. (1998), os sais de cobre como cloreto e sulfato são solúveis em 

água e permanecem presos ao material particulado. Os organismos aquáticos concentram 

cobre em seus tecidos, sendo que os fatores de bioconcentração chegam a 2000 vezes em 

algas continentais até 28000 vezes em bivalves marinhos. Embora não sejam conhecidos 

os mecanismos primários da toxicidade do cobre em plantas, estima-se que a inibição da 

fotossíntese e a interrupção do crescimento sejam conseqüências dessa exposição. 

Efeitos adversos em peixes incluem alterações histológicas nas guelras, rins, tecido 

hematopoiético e em receptores mecânicos e químicos, além de efeitos sobre a 

reprodução, como a redução do número de ovos produzidos e da sobrevivência dos 

jovens. Brigante et al. (2003) ressaltam que, para o homem, cerca de 40% a 70% do 

cobre ingerido ficam retidos no organismo, sendo o restante eliminado pela bile, fezes e 

urina. A ingestão em altas concentrações pode provocar queimação epigástrica, náuseas, 

vômitos e diarréias, além de lesões no trato gastrointestinal e indução de anemia 

hemolítica. É necessária uma concentração de 100 mg L-1 por dia de cobre na água para 
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provocar lesões no fígado humano. As principais fontes de cobre incluem corrosão de 

tubulações de latão, algicidas aquáticos, fungicidas e pesticidas utilizados no tratamento 

de solos e precipitação atmosférica a partir de fontes industriais. As principais fontes 

industriais incluem a mineração e fundição (CETESB, 2003). 

Em 1985, Viadana já ressaltou o lançamento de efluentes não tratados como 

causador de mudanças da qualidade da água do rio Corumbataí. O autor relata ainda a 

instalação de mineradoras de areia como geradora de instabilidade no sistema, devido ao 

trabalho erosivo. Em 1985, por exemplo, a Cia de Mineração Andorinhas Ltda, 

localizada a jusante do município de Corumbataí, explorou 40 toneladas de areia por dia 

em apenas um dos portos. A ressuspensão do sedimento de fundo pode remobilizar 

contaminantes e nutrientes e, de acordo com Torres (2000), poluentes metálicos também 

se associam a dejetos urbanos e industriais que ficam em suspensão. De fato, Viadana 

(1985) obteve respostas de toxicidade de peixes utilizados como bioindicadores expostos 

no local a jusante da extração de areia da Cia de Mineração Andorinhas Ltda, e nos 

pontos seguintes, sempre a jusante da mineradora.  

Salati (1996) salienta a necessidade da recuperação das matas ciliares, melhor 

controle da exploração de areia e redução da carga orgânica e industrial, pois obteve 

resultados de alterações físico-químicas que comprometem a qualidade da água do rio 

Corumbataí. O presente trabalho encontrou resultados de toxicidade que indicam o 

comprometimento dos sedimentos do rio, principalmente nos pontos a jusante da Cia de 

Mineração Andorinhas Ltda, sendo razoável supor que as plumas de dispersão de argila 

e silte formadas pela ruptura e desagregação do sedimento, transportam nutrientes e 

metais por longa distância. Por outro lado, é fora de dúvida que a falta de tratamento dos 

efluentes produz elevação da amônia e a queda de oxigênio dissolvido na água. Dados 

da CETESB (2003) mostram a ausência de tratamento de esgotos em Analândia, o que 

resulta em carga remanescente de 143 Kg DBO5/dia. No município de Corumbataí, 

apesar da existência de lagoa de estabilização, a carga orgânica poluidora remanescente 

ainda é de 93 Kg DBO5/dia. Em Rio Claro a carga potencial sofre redução de 23,75 %, 

produzindo uma carga remanescente de 6.999 Kg DBO5/dia. Tais dados tornam-se 

preocupantes pois desclassificam o rio, cujas águas estão atualmente enquadradas como 
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de Classe 2. Nesse sentido, todos os esforços devem ser aplicados para que o 

reenquadramento do rio ocorra para a Classe 1, o que certamente representa a melhoria 

da qualidade do recurso água. 

Estudos ecotoxicológios têm sido conduzidos com H. attenuata como 

organismo-teste. O seu emprego na avaliação da toxicidade tem demonstrado que esses 

organismos  constituem em  ferramenta útil no biomonitoramento das águas residuárias 

(Pardos et al., 1999). Mudanças morfológicas no indivíduo podem ser observadas 

durante a exposição. O organismo-teste reage ao fator estressante pela contração dos 

tentáculos. Quando comparado com a sua morfologia normal, quatro estágios são 

relatados. Tais estágios se sucedem com a intoxicação progressiva do animal, e se 

iniciam pelo aparecimento de bulbos nas extremidades dos tentáculos, seguido pelo  

encurtamento dos tentáculos, uma forma conhecida como tulipa e, finalmente, a 

desintegração. A fase de tulipa quase sempre conduz de modo irreversível à morte. As 

mudanças morfológicas são utilizadas para determinação da concentração que afeta 50% 

dos organismos (CL50 ou CE50). Para tanto os efeitos letais e subletais são identificados a 

partir do estágio de tulipa e de tentáculos com bulbos, respectivamente (Trottier et al., 

1997). Os organismos presentes no estágio de desintegração são utilizados nos cálculos 

da CL50. 

No atual trabalho, os testes de toxicidade em que foram avaliadas as amostras 

de água do rio Corumbataí e os realizados com os sedimentos, não apontaram efeitos 

letais e subletais a H. attenuata, concluindo-se que para H. attenuata tais amostras não 

representaram toxicidade. 

Pardos et al. (1999) investigaram os efeitos das águas de reservatórios de 

estações de tratamento de esgotos sobre H. attenuata, e feitos agudos para o sistema 

Microtox. H. attenuata demonstrou ser mais sensível ao apresentar efeitos letais em 

35,7% das amostras, e subletais em 71,4% das amostras, enquanto que Microtox 

detectou efeitos tóxicos em 21,4% das mesmas amostras. H. attenuata tem sido utilizada 

também para testar a toxicidade de sedimentos. Em simulação de dragagem, o sedimento 

sofreu agitação vigorosa, seguida por sedimentação. Durante o processo de agitação foi 
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observada liberação de metais e amônia, e efeitos letais em H. attenuata. Esses 

exemplos foram retirados de Corinne et al. (2000). 

A nutrição de H. attenuata é comentada por Pardos et al. (1999) como sendo 

totalmente derivada da alimentação e não pela associação com algas, sugerindo menores 

implicações nos resultados dos testes de toxicidade. Em estudos sobre a sensibilidade a 

metais pesados das espécies H. vulgaris (H.attenuata), H. veridissima e H. oligactis, 

conduzidos por Karntanut & Pascoe (2002), foi constatada a maior sensibilidade ao 

cobre e  cádmio, ambos algicidas em excesso, atribuída à relação simbiótica com as 

algas.  

Em relação aos testes com A. cepa, as amostras de água coletadas em 27/02/03 

proporcionaram menor crescimento das raízes. Observa-se também a redução do 

crescimento das raízes após a estação de coleta Corumbataí Jusante, localizada após o 

ponto de extração de areia. Palma-Silva (1999) relata que uma das mineradoras, 

localizada a 4 Km do município de Analândia, retira do rio Corumbataí 50 m3h-1 de água 

para abastecer o sistema fechado de lavagem do minério, e devolve 40 m3h-1 dessa água 

já com características distintas daquela que foi inicialmente retirada. Em outros de 

toxicidade com A.cepa  conduzidos em  amostras diluídas de água e de sedimento, as 

médias de tamanho foram maiores, na maioria dos casos, nas amostras não diluídas. Por 

exemplo, em Corumbataí Jusante e Rio Claro Montante, o comprimento das raízes foi 

maior com as diluições; isso sugere a presença de componentes tóxicos para A. cepa nas 

amostras de água. Quanto aos testes com sedimentos, de modo geral as raízes cresceram 

menos nas amostras de sedimento diluídas que nas não diluídas (100%). As exceções 

ocorreram em Rio Claro Montante e Rio Claro Jusante. Segundo Nolasco (1997), o 

aumento da carga orgânica recebida do esgoto doméstico e industrial, principalmente a 

jusante do município de Rio Claro, assim como o assoreamento e a carga de 

agroquímicos resultantes da atividade agrícola, são os principais fatores de 

comprometimento da qualidade da água do Corumbataí. Palma-Silva (1999) menciona o 

trecho do rio Corumbataí que corta o município de Rio Claro como impactado devido 

aos lançamentos de esgoto doméstico e de indústrias metalúrgicas, de papel, têxteis, 

químicas, entre outras. Além disso foi observada floração de algas acarretando 
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problemas na estação de tratamento de água de Piracicaba. Esteves (1998) aponta a 

liberação de nutrientes como nitrogênio e fosfato como desencadeadora da eutrofização. 

Efluentes domésticos, industriais resultantes do processamento de alimentos e produtos 

da atividade agrícola que alcançam os corpos d’água, são fontes de nutrientes e podem 

provocar aumento das algas. Deve ser ressaltado que no presente estudo houve 

crescimento das raízes de A. cepa nas amostras não diluídas, o que fornece elementos 

para a suposição de que os despejos serviram como nutrientes para os organismos-teste. 

Em estudos ecotoxicológicos com exposição de A. cepa às águas dos rios Danúbio e 

Sava, Arambasic et al. (1995) encontraram pequenas concentrações de amônia, nitrito e 

nitrato e parecem confirmar a hipótese proposta pois A. cepa teve o crescimento das 

raízes inibido nessas amostras. 

A avaliação do crescimento das raízes de plantas tem se mostrado útil na 

detecção de fontes de poluentes, tanto no solo como na água pois as raízes são os 

primeiros órgãos que se expõem aos contaminantes dispersos no meio. Fiskesjö (1993) 

apresenta os resultados do crescimento das raízes de A. cepa expostas a amostras de um 

rio em pontos localizados antes e após o terreno de uma indústria. Tais resultados 

mostram claramente a restrição do crescimento das raízes no ponto a jusante da indústria 

e, mais importante, identificam também o lançamento antes desconhecido de resíduo 

tóxico em um local a montante do ponto de amostragem. 

Parâmetros microscópicos também podem ser avaliados utilizando-se as pontas 

das raízes de A. cepa crescidas no líquido a ser testado. O índice mitótico pode fornecer 

informações adicionais sobre anormalidades das fases da mitose. Células do meristema  

apical caracterizam-se por manter suas divisões, completando o ciclo celular. O ciclo 

celular, por sua vez, torna-se  completo quando a célula passa por todas as alterações 

próprias das fases da mitose e retorna à intérfase. Dessa maneira o número de  células 

aumenta em um tecido. Fiskesjö (1988) conduziu estudos sobre os efeitos de 

crescimento e de alterações cromossômicas sobre A. cepa após exposição ao mercúrio, 

cobre, níquel, cádmio, berilo e alumínio. Mercúrio foi identificado como o mais tóxico, 

produzindo efeitos de inibição do crescimento das raízes e anormalidades 

cromossômicas durante a mitose. Todos os compostos testados causaram inibição das 
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raízes em relação ao controle. Mercúrio, cobre e cádmio em altas concentrações 

reduziram o índice mitótico. Estudos com pesticidas demonstram grande correlação de 

anormalidades cromossômicas e mitóticas em plantas e animais (Grant, 1982). 

Anormalidades cromossômicas não foram observadas durante os estudos 

citológicos realizados no presente trabalho. O maior índice mitótico foi observado nas 

amostras de água e sedimento de Analândia Montante, enquanto que as menores 

porcentagens apareceram nas amostras da estação Rio Claro Jusante. Pode-se dizer, a 

partir dos dados obtidos de índice mitótico, que as células se dividiram menos à medida 

da aproximação da foz do rio Corumbataí. Na estação Piracicaba, na foz do rio, ocorreu 

um aumento do índice mitótico porém é menor que os porcentuais da nascente do rio. Os 

dados de crescimento das raízes em água e sedimento demonstraram correspondência 

com o índice mitótico. As médias de comprimento das raízes nas estações Rio Claro 

Montante e Rio Claro Jusante foram inferiores aos valores medidos na nascente. 

Comportamento semelhante foi observado na análise do índice mitótico. 

A aplicação de diferentes concentrações de compostos proporciona uma larga 

variedade de graus de toxicidade, e a CE50 pode fornecer informações a partir da 

comparação entre compostos. Entretanto a toxicidade nem sempre é relacionada com 

genotoxicidade. Nesse sentido Fiskesjö (1997) comenta que em estudos de exposição a 

diferentes compostos químicos, os valores da CE50 obtidos com a análise genotóxica 

foram maiores que os valores da CE50 observados a partir do crescimento das raízes. 

Certos compostos têm baixa toxicidade para A. cepa, porém alta genotoxicidade. 

De modo geral a densidade da alga S. capricornutum aumentou nas amostras de 

água na maioria das situações de exposição. Para a amostragem de 20/05/03 em todos os 

pontos de coleta testados houve aumento do número de células. Em testes realizados 

para a amostragem seguinte (05/11/03) houve inibição da alga na maioria das estações 

de coleta testadas. Na coleta de fevereiro/03 houve inibição em apenas duas estações de 

amostragem. 

A alga S. capricornutum  tem sido utilizada para detecção de fontes de 

poluentes. Espíndola et al. (2000) conduziram estudos limnológicos e ecotoxicológicos 

no rio Paraíba do Sul, na área de influência da empresa Votorantin Celulose e Papel. Nos 
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estudos ecotoxicológicos não foi identificada toxicidade para C. dubia e o peixe Danio 

rerio em trechos do rio onde a maioria das variáveis analisadas estavam com valores 

abaixo do permitido pela resolução CONAMA. Os autores apresentam a hipótese de que 

a inibição de S. capricornutum nos mesmos trechos do rio esteja associada as suas 

características oligotróficas e não à toxicidade, pois o mesmo efeito foi observado 

também a montante do lançamento do efluente da empresa e, adicionalmente, nenhuma 

alteração morfológica foi observada nas células.  

Algas são organismos recomendados para testes de avaliação de toxicidade pois 

são produtores e se encontram na base da cadeia alimentar. Os aspectos relativos à 

sensibilidade de S. capricornutum a tóxicos podem fornecer mais informações sobre as 

contribuições dos efluentes nos corpos d’água. Rodrigues et al. (2000) executaram 

experimentos com S. capricornutum exposto à diferentes concentrações de 

CuSO4.5H2O. As concentrações mais elevadas tiveram efeito algicida, baixas 

concentrações produziram aumento do crescimento em relação ao controle, enquanto 

que concentrações intermediárias tiveram efeito algistático. Os efeitos do inseticida 

Clorpirifos sobre a morfologia e crescimento de S. capricornutum foram estudados por 

Asselborn et al. (2002). A exposição às concentrações do inseticida produziu efeitos 

adversos que foram aumentando com a duração do teste. Em baixas concentrações do 

tóxico houve inibição do crescimento algal enquanto que em concentrações mais altas 

foram observadas completa inibição do crescimento e alterações morfológicas nas 

células, tais como aumento do volume, deformações e presença de grânulos 

citoplasmáticos. Apesar da maior concentração ter inibido fortemente o crescimento de 

S. capricornutum, esse efeito foi algistático uma vez que a reinoculação da alga em meio 

de cultivo fresco resultou em recuperação do crescimento. 

Nas amostras de sedimento do rio Corumbataí, no presente estudo, coletadas 

em 09/3/04 e 05/11/03, houve inibição do crescimento de S. capricornutum na grande 

maioria das estações, exceto em Analândia Montante. Em maio/03 houve inibição das 

células em relação ao controle apenas em Analândia Jusante. Levando-se em conta os 

testes conduzidos com as amostras de água, conclui-se que embora as coletas tenham 
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sido realizadas nas mesmas estações e dentro de um período de 12 meses, esses 

resultados evidenciam que não existem duas amostras ambientais iguais.  

Os organismos-teste mostram ser adequados para utilização em amostras 

ambientais, com boa sensibilidade ao controle positivo (tóxico), resultando em dados 

que podem ser correlacionados com a presença de poluentes. 

 

 

 

 

 

 

 



6  CONCLUSÕES 

•         No período seco o carreamento de materiais para o rio é menor nas estações 

localizadas próximas à nascente, sendo que os valores de condutividade mostram-se 

mais elevados nas estações a jusante, próximas à foz. No período chuvoso ocorre 

aumento das contribuições nas estações a montante. Nas estações Piracicaba e Rio Claro 

Jusante, os valores de condutividade não parecem ser afetados pela estação seca ou 

chuvosa, apresentando mesmo comportamento nos dois períodos. 

• Os valores de condutividade elétrica aumentam no sentido da nascente do rio 

para a foz, e diminuem as concentrações de oxigênio dissolvido. 

•    As altas concentrações de amônia total encontradas na coluna d’água nas 

estações Rio Claro Jusante e Piracicaba, localizadas próximas à foz do rio, mostram o 

impacto causado pelo lançamento de dejetos domésticos e industriais, ricos em 

nitrogênio.  

• Os teores de frações finas (argila e silte) dos sedimentos  de Piracicaba e Rio Claro 

Montante são maiores, demonstrando maior possibilidade de agregar contaminantes 

entre todas as estações, porém a análise granulométrica demonstra pequena quantidade 

de matéria orgânica nos sedimentos do rio Corumbataí.  

• Os testes de toxicidade aguda e crônica com as espécies D. magna e D. similis 

permitem a identificação dos seguintes locais contaminados: Analândia Jusante, 

Corumbataí Jusante, Rio Claro Montante, Rio Claro Jusante e Piracicaba. D. similis 

demonstrou maior sensibilidade.  

• Testes realizados com o solubilizado utilizando-se D. magna e D. similis como 

organismos-teste, demonstraram maior toxicidade dessa fase em termos de quantidade de 

locais que produziram efeitos tóxicos, quando comparados com os resultados do 

sedimento total,  sendo  portanto  recomendado  o  uso  do  solubilizado  nos  testes   com  
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sedimentos. 

• Em teste crônico com amostra de água, D. magna  e  D. similis   apresentaram 

maior fecundidade na estação Piracicaba, mostrando que os compostos presentes na água 

serviram de nutrientes. Já nas amostras de sedimento, a toxicidade varia com a data de 

coleta, mas no geral principalmente Analândia Jusante, Rio Claro Montante,  Rio Claro 

Jusante e Piracicaba apresentam toxicidade crônica, diminuindo a fecundidade e o 

tamanho dos organismos.  

•  A análise de sulfeto volatilizável por acidificação e de metais simultaneamente 

extraídos dos sedimentos, mostrou o excesso de metais potencialmente biodisponíveis, 

presentes em todos os pontos amostrados, o que pode explicar a toxicidade observada. 

Rio Claro Montante apresenta elevada concentração de cromo e Piracicaba, elevados 

teores de cromo e zinco. 

•    A  análise do crescimento das raízes de A. cepa nas amostras de água, mostrou 

maior crescimento nas amostras testadas, provavelmente devido a maior quantidade de 

nutrientes na água do rio, comparado o crescimento na água mineral. Esse fato pode 

também explicar a redução do crescimento das raízes nas amostras diluídas provenientes 

de Rio Claro Jusante e Piracicaba.  

•    A  análise da toxicidade das amostras diluídas de água e sedimento pelo 

crescimento das raízes de A. cepa, é dificultada pela variação de resposta, ora 

demonstrando inibição, ora estímulo. 

•    O  estudo do índice mitótico das células de A. cepa indicou valores menores 

nas amostras provenientes de pontos localizados mais próximos a foz, principalmente na 

estação Rio Claro Jusante, demonstrando efeitos tóxicos sobre as divisões celulares. 

Tanto a análise da água como do sedimento de Rio Claro Jusante apresentaram o menor 

índice mitótico, mostrando a existência de alta toxicidade para divisão celular nessa 

estação. 

•  O crescimento de S. capricornutum foi afetado na coleta de novembro/03 e em 

março/04 em todas as estações, com maiores inibições a partir da estação Corumbataí 

Montante, nas amostras de  sedimentos.  
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• Amostras de água e sedimento do rio Corumbataí foram tóxicas aos 

organismos-teste empregados neste estudo. 
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Anexo A - Teste de Tukey para número de intérfase observado nas raízes de A. cepa 
..................  em diferentes concentrações de CuSO4 (mg L-1) e no Controle 
 
          Grupo de Tukey            Média               Nº de                      Concentração  
                                                                     observações       
 
                             A               289,5                     2                                1,35 
                             A 
                    B       A               286,5                    2                                 0,45 
                    B       A 
                    B       A               275,5                    2                                 0,15 
                    B       A 
                    B       A               273,5                    2                                 0,05 
                    B 
                    B                         271,0                    2                              Controle  
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Anexo B - Resultados dos testes de Tukey obtidos para número de células em intérfase 
..................de Allium cepa, após exposição de 72 horas às amostras de água das 
..................diferentes estações de coleta, e ao Controle 
 
      Grupo de Tukey                   Média             Número de                    Local 
                                                                          observações 
           A                               293,5                    2                     Rio Claro Jusante.......... 
                 A 
                 A                               283,0                     2                    Rio Claro Montante 
                 A 
                 A                               280,0                     2                    Corumbataí Jusante 
                 A 
                 A                               279,5                     2                             Piracicaba 
                 A 
                 A                               273,0                     2                      Analândia Jusante 
                 A 
                 A                               272,5                     2                  Corumbataí Montante 
                 A 
                 A                               270,0                     2                             Controle 
                 A 
                 A                               266,5                     2                  Analândia Montante 
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Anexo C - Teste  de Tukey para número de células das raízes de A. cepa em intérfase, 
..................contadas após exposição de 48 horas às amostras de sedimento coletadas no 
..................rio Corumbataí em 20/05/03, e ao Controle 
 
      Grupo de  Tukey               Média             Número de                        Local 
                                                                       observações 
           A                            289,0                   2                          Rio Claro Jusante                 
                 A                             283,5                   2                                Piracicaba                  
                 A                             281,0                   2                        Corumbataí Jusante                  
                 A                             275,5                   2                        Rio Claro Montante                                
                 A                             274,5                   2                      Corumbataí Montante 
                 A                             271,0                   2                                 Controle                 
                 A                             266,0                   2                          Analândia Jusante                     
                 A                             265,0                   2                        Analândia Montante 
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Anexo D - Diferença de tamanho (mm) alcançado por D.similis em teste de toxicidade 
..................crônica com sedimento (05/11/03) em relação ao observado nas neonatas em  
..................cultivo.AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante);CM (Corumbataí 
..................Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio 
..................Claro Jusante) 
 
 

 

Repetições Neonatas Controle AM AJ CM CJ RCM RCJ 

1 0,50 1,51 1,394,8 morte 1,33 morte morte morte 
2 0,49 1,39 morte morte 1,43 morte morte 1,37 
3 0,48 1,39 morte morte 1,21 1,41 morte 1,38 
4 0,52 1,66 1,50 1,13 morte 1,36 morte 1,42 
5 0,49 1,52 1,15 morte 1,28 1,16 1,42 
6 0,46 1,31 1,21 1,22 1,28 1,29 1,26 1,38 
7 0,42 1,25 1,29 1,22 1,33 1,32 1,16 1,39 

8 0,47 1,26 1,27 1,19 1,26 1,42 1,21 1,47 
9 0,51 1,33 1,32 1,23 1,42 1,20 1,18 1,30 
10 0,528 1,29 1,28 1,18 1,26 1,29 1,22 1,28 

Média 0,48 1,39 1,35 1,19 1,32 1,32 1,20 1,38 
Desv pad. 0,029 0,136 0,113 0,037 0,078 0,073 0,040 0,058 
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Anexo E - Diferença de tamanho (mm) alcançado por D.magna em teste de toxicidade 
..................crônica com amostras de sedimento (05/11/03), em relação ao observado nas 
..................neonatas mantidas em cultivo. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia 
..................Jusante); CM (Corumbataí Montante); CJ  (Corumbataí Jusante); RCM (Rio 
................. Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante) 
 
 

 

Repetições Neonatas Controle AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 
1 0,97 1,97 morte morte morte 1,97 2,26 morte 1,73 
2 0,93 1,84 morte 1,17 1,45 1,86 1,83 morte 1,76 
3 0,96 1,91 morte 1,72 1,90 1,80 1,94 1,90 1,91 
4 0,92 1,88 1,83 1,61 1,86 1,73 1,69 1,88 1,92 

5 0,91 1,85 1,75 1,61 1,81 1,91 1,87 1,76 1,79 
6 0,95 2,17 1,85 1,89 1,84 1,61 1,79 1,78 2,16 
7 0,96 1,91 1,75 1,77 2,06 1,75 1,75 1,73 1,61 

8 0,98 1,72 1,73 1,87 1,77 1,86 1,66 1,56 1,63 
9 0,92 1,60 1,87 2,15 1,72 2,49 1,86 1,66 1,61 
10 0,93 1,86 1,79 1,49 1,86 1,84 2,03 1,81 1,67 

Média 0,94 1,87 1,79 1,69 1,81 1,88 1,87 1,76 1,78 
Desv pad. 0,025 0,148 0,056 0,277 0,161 0,236 0,177 0,114 1,75 
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Anexo F- Diferença de tamanho (mm) alcançado por D.similis em teste de toxicidade 
.................crônica com sedimento de 09/03/04 em relação ao observado nas neonatas em 
.................cultivo. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí 
.................Montante); CJ  (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio 
.................Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 
 
 

 

Repetição Neonatas Controle AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 
1 0,92 morte morte morte morte morte morte morte morte 
2 0,92 1,89 morte morte 1,67 morte morte morte morte 
3 0,83 1,91 morte morte 1,66 1,84 morte morte morte 
4 0,99 1,96 1,8 morte 1,84 1,83 morte morte morte 
5 0,99 1,84 1,71 morte 1,92 1,69 morte morte morte 
6 0,92 1,8 1,87 1,67 1,79 1,61 1,6 morte morte 
7 0,83 1,94 1,7 1,76 1,85 1,85 1,59 1,58 morte 
8 0,83 1,79 1,61 1,61 1,85 1,45 1,51 1,58 1,7 
9 0,83 1,89 1,87 1,83 1,94 1,85 1,5 1,5 1,61 
19 0,83 1,71 1,76 1,6 1,84 1,6 1,59 1,79 1,69 

Média 0,89 1,86 1,76 1,69 1,82 1,71 1,56 1,61 1,66 
Desv pad. 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,15 0,05 0,12 0,05 
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Anexo G - Diferença de tamanho (mm) alcançado por D.magna em teste de toxicidade 
..................crônica com amostras de sedimento de 09/03/04, em relação ao tamanho 
..................observado nas neonatas mantidas em cultivo. AM (Analândia Montante); AJ 
..................(Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante); CJ  (Corumbataí Jusante); 
..................RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante) 
 
 

 

Repetição Neonatas Controle AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 
1 0,99 2,21 morte morte 2,13 morte morte morte morte 

2 0,99 2,28 morte morte 2,24 morte morte morte morte 
3 1,08 1,9 1,91 morte 1,92 2,12 morte morte morte 
4 1,08 1,96 1,93 1,71 1,91 1,97 morte 1,86 1,77 
5 1,08 2,21 1,92 1,84 1,85 1,92 morte 1,81 1,73 
6 0,99 1,87 1,85 1,86 2,22 1,75 morte 1,87 1,81 
7 1,16 1,9 1,91 1,91 2,23 1,74 1,46 1,79 1,71 
8 0,99 2,1 1,93 1,75 1,96 1,79 1,59 1,73 1,89 
9 1,08 2,28 1,84 1,74 1,74 1,81 1,7 1,69 1,91 
10 0,99 2,21 1,85 2,21 1,89 1,74 1,6 1,76 1,67 

Média 1,04 2,09 1,89 1,86 1,97 1,85 1,59 1,79 1,78 
Desv pad 0,06 0,17 0,04 0,16 0,18 0,14 0,09 0,06 0,09 
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Anexo H-Densidade média (células x 105 mL-1) ± desvio-padrão de S. capricornutum em 
................testes de toxicidade com amostras de sedimento coletadas no rio Corumbataí 
...............em 05/11/03. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM 
...............(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); 
...............RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 
 
            Controle       AM          AJ            CM            CJ          RCM          RCJ          Pi        

 

Média 36,6±2,8 38,3±7,2 29±2 22,6±2,08 23,3±1,1 24,6±4,7 35,6±3,2 36±2 
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Anexo I – Densidade média (células x 105mL-1) ± desvio-padrão de S. capricornutum em  
.................testes de toxicidade com amostras de água coletadas no rio Corumbataí em 
.................05/11/03. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM 
.................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
.................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 
 
               Controle       AM           AJ           CM          CJ          RCM          RCJ          Pi     

 

Média 4,2± 
0,9 

0,69± 
0,06 

0,77± 
0,1 

4,9± 
0,3 

0,36± 
0,06 

0,51± 
0,06 

4,9± 
0,3 

0,6± 
0,1 
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Anexo J – Densidade média (células x 105mL-1) ± desvio-padrão de S. capricornutum em 
..................testes de toxicidade com amostras de água coletadas no rio Corumbataí em 
..................20/05/03. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM 
..................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
..................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 

 

 Controle AM AJ CM CJ RCM RCJ  Pi 

Média 2,4± 
0,1 

8,1± 
1,0 

6,5± 
1,6 

7,1± 
0,3 

8,2± 
6,1 

11,2± 
4,1 

13,2± 
2,6 

5,7± 
0,5 
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Anexo K– Densidade média (células x 105mL-1) ± desvio-padrão de S. capricornutum em 
.................testes de toxicidade com amostras de sedimento coletadas no rio Corumbataí 
.................em 20/05/03. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM 
.................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
.................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 

 

 Controle AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 

Média 2,6±0,5 2,7±0,4 2,3±0,4 2,6±0,05 3,5±0,4 3,8±0,4 4,8±0,2 4,03±
4,7 
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Anexo L – Densidade média (células x 105mL-1) ± desvio-padrão de S. capricornutum em 
..................testes de toxicidade com amostras de água coletadas no rio Corumbataí em 
..................27/02/03. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM 
..................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
..................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 

 

 Controle AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 

Média 2,6±0,58  2,5± 
0,57 

1,2± 
0,03 

5,1± 
1,5 

3,1± 
0,3 

5,3±0,3 6,9± 
1,1 

4,9± 
2,2 
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Anexo M–Teste de toxicidade (células x 105 mL-1) para S. capricornutum em amostras de 
.................sedimento coletadas no rio Corumbataí em 09/03/04. AM (Analândia 
.................Montante); AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante); CJ 
.................(Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); 
.................Pi (Piracicaba) 

 

 Controle AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 

Média 7,9±0,42 6,9 ± 
0,7 

6,5±1,8 5,03 ± 
1,3 

5,1± 
0,26 

3,8±1,13 4,8±1,9 4,9±1,9
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Anexo N - Teste de sensibilidade (células x 105 mL-1) para S. capricornutum em 
.....................diferentes concentrações de NaCl (µg L-1) 

 

 Controle 100 80 25 15 10 

Média 7,9±0,42 3,4±0,4 4,4±1,9 4,8±0,4 5,4±0,8 6,5±0,9 
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Anexo O – Valores de Condutividade (µS cm-1) nas estações de coleta durante as 
......................amostragens.  AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM 
......................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
......................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 

 

Datas AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 
27/02/03 28 10,6 33,5 35,5 49,5 35,4 151,2
20/05/03 19 21 22 28 33 141 142 
05/11/03 25 33 33 38 41 152 150 
09/03/04 29,3 31,3 35,7 46,2 63,1 118,2 110,2
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Anexo P – Dados de temperatura (°C) medida durante as coletas nas sete estações de 
...................amostragem. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM 
...................(Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
...................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 

 

Datas AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 
27/02/03 27,3 28 26,9 27,2 26,9 26,9 28,3 
20/05/03 16,3 17,3 17,6 18,9 17,3 19,2 19,4 
05/11/03 21 21 23 22,4 24,9 27,2 26,5 
09/03/04 21,7 22,8 23 25 23,7 25,5 25,4 
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Anexo Q - Dados de pH medidos durante as coletas nas sete estações de amostragem. 
...................AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí 
...................Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio 
...................Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 

 

  Datas AM AJ CM CJ RCM RCJ Pi 
27/02/03 7,27 7,32 7,21 7,48 7,32 7,42 7,43 
20/05/03 7,33 7,3 7,58 8,18 7,73 7,6 7,43 
05/11/03 7,2 7,9 7,9 8,73 7,8 7,15 6,78 
09/03/04 7,02 7,25 6,99 6,94 7,04 7,35 7,17 
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Anexo R - Dados de oxigênio dissolvido (mg L-1) medidos durante as coletas nas sete 
...................estações de amostragem. AM (Analândia Montante); AJ (Analândia Jusante); 
...................CM (Corumbataí Montante); CJ (Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro 
...................Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); Pi (Piracicaba) 

 

Datas    AM      AJ    CM      CJ   RCM    RCJ     Pi 
27/02/03 7,04 7,21 7,66 7,78 6,74 5,75 6,53 
20/05/03 8,5 6,9 8,2 6 5,8 3,8 5,6 
05/11/03 8,2 6,6 4,6 4,5 3,6 0,9 0,8 
09/03/04 7,83 7,84 7,7 7,25 6,9 7,23 7,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            116 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              

Anexo S – Precipitação mensal (mm) nos municípios de Analândia, Corumbataí, Rio 
....................Claro e Piracicaba no ano de 1999, e em Piracicaba em 2003 a março de 
....................2004 

 

Local Jan Fev Mar Abr Ma Jun Jul Ag Set Out Nov Dez 
Piracicaba 

2003 
302,4 58,6 180,9 55,2 54,7 9,2 16,4 17,8 12,1 89,2 168 139,9 

Piracicaba 
2004 

196,4 194 79,1          

Piracicaba 
1999 

382,8 198,3 210,8 89 51,3 68,6 2,7 0,0 85,9 28,5 52,1 269,9 

Analândia 
  1999 

453 169,4 11,7 71,7 3,9 80,7 1,1 0,0 174,5 35 46,8 170,4 

Corumba- 
taí 1999 

600,7 366 166,3 28,3 39,3 78 0,8 0,0 127,1 38,5 30,2 143,7 

Rio Claro 
1999 

394,6 236 185,1 ---- 45,9 84,8 0,8 --- 106,3 60,7 59,6 179 
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Anexo T - Comprimento (cm), média de comprimento em 5 réplicas, e porcentagem de 
...................crescimento em relação ao controle negativo  das raízes de  A. cepa expostas 
...................às amostras não diluídas de água, em coleta de 27/02/03. AM (Analândia 
...................Montante); AJ (Analândia Jusante); CM (Corumbataí Montante), CJ 
...................(Corumbataí Jusante); RCM (Rio Claro Montante); RCJ (Rio Claro Jusante); 
...................Pi (Piracicaba) 
 
     Local         Comprimento  das raízes  (cm)  de  Allium  cepa         Média      Inibição              
                        nas repetições                                                                                    %                                
Controle 1,6 1,4 1,5 1,5 2,0 1,6 ----- 
Analândia 
Montante 

1,0 1,7 1,4 0,9 1,6 1,32 17,50 

Analândia 
Jusante 

1,5 1,6 1,7 0,8 1,0 1,32 17,50 

Corumbataí 
Montante 

1,6 0,8 0,6 2,0 1,5 1,3 18,75 

Corumbataí 
Jusante 

0,6 1,0 0,7 1,4 1,0 0,94 41,25 

Rio Claro 
Montante 

1,0 1,2 1,5 0,7 1,0 1,08 32,50 

Rio Claro 
Jusante 

1,0 0,8 0,6 1,5 0,6 0,9 43,75 

Piracicaba 1,0 1,2 1,8 2,2 1,5 1,54 3,75 
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Anexo U - Imobilidade de D. magna em teste de toxicidade aguda com amostras de água 
..................coletadas em 27/02/03 e 20/05/03 e concentrações de amônia não-ionizada 
..................(mg.L-1), nas datas de amostragem 
  
                                                   27/02/03                                          20/05/03...................... 

Local Imobilidade 
 (%) 

NH3 Imobilidade 
 (%) 

NH3

Analândia 
Montante 

0 0,0011 0 0,0013 

Analândia  
Jusante 

0 0,0018 100 0,0053 

Corumbataí 
Montante 

0 0,0018 0 0,0005 

Corumbataí 
Jusante 

0 0,0011 13,4 0,0025 

Rio Claro 
Montante 

0 0,0118 13,4 0,0039 

Rio Claro  
Jusante 

0 0,0122 0 0,0440 

Piracicaba 0 0,0195 6,7 0,0322 
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