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1 RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho foi monitorar a qualidade das águas 

em mananciais pertencentes à Bacia Hidrográfica do Tietê, na região de Botucatu-SP, a fim de 

identificar os trechos da bacia onde a qualidade da água possa estar mais alterada diante das 

interferências antrópicas. Espera-se também fornecer subsídios para o manejo e planejamento 

adequado para o uso múltiplo dos recursos hídricos, permitir o reconhecimento das áreas 

prioritárias para o controle da poluição hídrica e propor a implantação de medidas mitigadoras 

dos problemas de degradação ambiental. As amostragens de água e sedimento foram 

realizadas na Bacia hidrográfica do Tietê, em dois pontos do rio Tietê (P1 e P2) e, em um ponto 

do rio Capivara (P3), no município de Botucatu - SP. Considerado importante rio, apesar de 

receber grandes cargas de esgoto na região metropolitana de São Paulo, o Tietê é dotado de 

aproveitamento múltiplo das águas e facilidade de articulação com a região oeste.  O rio Tietê, 

na comunidade do Rio Bonito fica a 35 km de Botucatu e faz parte da bacia hidrográfica da 

hidrovia Tietê - Paraná. O rio Capivara nasce em Botucatu- SP e deságua no rio Tietê. É 

considerado um dos mais importantes afluentes da margem esquerda da bacia do rio Tietê na 

região de Botucatu e possui cerca de 30 km de extensão. Foram avaliadas as seguintes 

variáveis: atributos organolépticos (aspecto visual da água e odor); variáveis fisico-químicas 

(cor, turbidez, temperatura do ar e da água, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e 



 

demanda bioquímica de oxigênio); espécies químicas (carbono orgânico total, nitrato, nitrito, 

fosfato total e metais potencialmente tóxicos – na água e no sedimento – Cd, Co, Cu, Ni, Mn, 

Pb e Zn) e; microbiológicas (coliformes totais e termotolerantes), em três pontos diferentes 

estrategicamente preestabelecidos (P1, P2 e P3). As amostragens ocorreram durante dois anos 

(2008/2009), sendo coletas trimestrais e seguindo um cronograma de acordo com a 

sazonalidade. Os critérios para a escolha de todos os pontos foram as contribuições no rio 

Tietê, em relação às ações antrópicas urbana e/ou rural, além de suas condições físicas e 

facilidade de acesso. Os dados das análises de qualidade da água foram discutidos em termos 

de médias anuais, desvio padrão e comparação entre médias (teste de Tukey). Os resultados 

mostram que as oscilações das variáveis refletem as atividades antrópicas, principalmente no 

rio Tietê, (P1 e P2), que tem as águas da sua bacia deteriorada desde a região metropolitana de 

São Paulo sofrendo tanto a poluição por esgotos domésticos quanto por efluentes industriais. 

Já no (P3), localizado no rio Capivara, a bacia do Tietê se encontra melhor preservada. 

Observou-se também, focos pontuais de contaminação por coliformes termotolerantes nos 

pontos P1 e P2 que atingiram 2400 NMP/100ml. Assim, há a necessidade da adoção de práticas 

conservacionistas mais adequadas, como, a orientação no gerenciamento rural, a recomposição 

da mata ciliar em toda a extensão da bacia e a efetivação de ações, com a finalidade de 

tratamento de lançamentos de esgotos, visando preservar a qualidade da água, seja para a 

população ribeirinha, a dessedentação de animais e recreação sem causar danos à saúde dos 

frequentadores. 
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2 SUMMARY 
 

The objective of this work was to monitor the water quality in water 

supply systems located in Tietê Watershed, around Botucatu City, Sao Paulo State, to identify 

areas where the water quality can be more degraded by human action. 

The work may supply assistance to the management and adequate 

planning to multiple uses of water resources, the recognition of priority areas for the hydric 

pollution control and propose mitigation measures for the environmental degradation.  The 

water and sediment samplings were collected in Tietê Watershed, in two collect points in Tiete 

River (P1 e P2) and, one collect point in Capivara River (P3), in Botucatu City – SP.  

Tiete River is considered very important river and receives sewage 

from Sao Paulo, the Capital and surroundings. It has multiple use of its water and connects to 

the west region of the State. Rio Bonito Community is 35 kilometers from Botucatu and is at 



 

Tiete-Parana Watershed. Capivara River rises in Botucatu City and flows to Tiete River. It is 

one important left side affluent of Tiete Watershed and has 30 kilometers of extension. 

The following variables were analyzed: organoleptics properties (water 

aspect e odor); physic-chemicals (color, turbidity, air and water temperature, pH, electric 

condutivity, solved oxygen e demand oxygen biochemist); chemical species (organic carbon 

total, nitrite, nitrato, total fosfato e potentially toxic metals – in water and sediment – Cd, Co, 

Cu, Ni, Mn, Pb e Zn) e; micro biologics (totals and thermotolerant coliforms), in three 

different collect points strategically pre determinate (P1, P2 e P3). Samplings were collected 

quarterly, during two years (2008/2009), following a schedule according to the seasons. The 

criteria to choose the collect points were the Tiete River contribution related to human action 

rural e/or urban, also its physic conditions and easy access. Water quality analyses data were 

discussed according to annual mean, standard deviation and comparison between means 

(Tukey Test).  

The results has shown that variable oscillations reflects human 

activities, specially in Tiete River, (P1 e P2 ), which has its drainage basin degraded since São 

Paulo metropolitan region suffering  for the sewage that flows straight to the river and for the 

industries effluents.  In collect point (P3), located at Capivara River, the Tiete drainage basin is 

better conserved than the others. It was observed points of contamination by thermotolerant 

coliforms at P1 e P2  collect points that reached 2400 NMP/100ml. This way, it’s necessary to 

adopt more adequate conservation practices, as an orientation on rural management, 

restoration of riparian along the drainage basin extension and real actions, in order to 

extinguish sewage flowing to the rivers, consequently preserve water quality for the local 

population, for the animals and recreation without damage to the healthy of all. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
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3 INTRODUÇÃO 

 
A História sempre deixou evidente que a água é um elemento vital 

para a existência do homem, quer para consumo próprio, quer para o desenvolvimento de 

atividades industriais e agrícolas. Diversas civilizações foram criadas e tiveram seu 

desenvolvimento econômico e social em regiões onde haviam grandes quantidades de água.  

Relatos mostram que no Brasil, com o início da colonização 

portuguesa, os problemas envolvendo a água começaram a se agravar, devido à precariedade 

do saneamento e os hábitos de higiene. As famílias mais pobres, geralmente detentoras de ao 

menos um escravo, faziam uso de pouquíssimos utensílios de higiene, enquanto os mais ricos 

aproveitavam para prover-se de nobres instrumentos. Cotidianamente, escravos iam às fontes e 

chafarizes em busca de água limpa para seus senhores ou terceiros. Também, ficavam 

encarregados em transportar para as praias, valas ou lugares afastados vasos com excrementos 

recolhidos nas casas. A utilização das águas como depósito de resíduos era um hábito que há 

tempos gerava problemas, mesmo com um número de habitantes reduzidos. O ambiente 

epidemiológico da época, associado à falta de água potável, continuou a provocar epidemias e 

surtos de cólera por muitas décadas, tornando o risco de morte permanente nas comunidades. 

Hoje em dia, mais do que nunca, a água é essencial ao homem. É 

fundamental para preservar os ciclos naturais e a biodiversidade, para gerar energia e para 

sustentar a produção agrícola e industrial. Segundo Paganini et al. (2006) seus múltiplos usos 



 

para beber, cozinhar, cultivar, transportar, industrializar e divertir mostram sua extensão no 

cotidiano de nossas vidas, sendo que, independente de sua finalidade pode, a qualquer 

momento, sofrer interferências devido à presença de diferentes substâncias. De recurso natural 

infinito, aos poucos a água vai se tornando uma das mais valiosas mercadorias do século 21. 

Atualmente, a água já é entendida como bem escasso, com demanda 

crescente para uma oferta cada vez mais reduzida, seja pela sua degradação ou pelo mau uso 

(KELMAN, 2004).  

A água embora seja um recurso indispensável à vida, não vem sendo 

utilizada de forma sustentável pela maior parte da população mundial (NALINI, 2001). A 

água é o nosso recurso econômico, ecológico e social mais valioso e também o mais 

ameaçado. O crescimento populacional e econômico no século XXI levou a se explorar de 

forma predatória os recursos naturais, em geral, e os recursos hídricos em particular. 

Tucci (2002) apud Souza e Nunes (2008) afirma que o crescimento 

populacional em áreas urbanas a partir do século XXI, aliado à falta de planejamento 

ambiental do território nacional trouxe consigo o aumento de consumo e deterioração dos 

mananciais existentes, os quais apresentam capacidade finita. Desta forma, a partir do 

desenvolvimento das cidades os recursos hídricos vem sendo impactados pela ocupação 

humana. 

É ao longo dos rios onde estão as maiores concentrações populacionais 

e que acarretam intensas interferências sobre esses recursos hídricos. Tais interferências 

contribuem para a geração de processos de degradação que podem comprometer a qualidade 

ambiental, tais como: mudança da qualidade da água, susceptibilidade à erosão, assoreamento, 

perda dos recursos faunísticos e florísticos, mudança no microclima, alterações da dinâmica 

fluvial, entre outros (OLIVEIRA et al., 2006). 

Os ecossistemas aquáticos continentais e marinhos acabam, de uma 

forma ou de outra, constituindo-se em receptores temporários ou finais de uma grande 

variedade e quantidade de poluentes. Por isso faz-se tão importante que sejam feitos 

levantamentos e diagnósticos dos problemas que possam estar ocorrendo, sem nenhum 

controle ou correção. Também não se pode esquecer que o meio ambiente é um conjunto em 

harmonia, ou seja, às vezes basta um desequilíbrio para que todo um ecossistema seja 

comprometido. 



 

Como a ocupação do homem sobre a superfície terrestre se deu de 

forma pouco planejada, objetivando maximizar os lucros pouco se fez no sentido de preservar 

os recursos naturais. A deterioração desses recursos naturais, principalmente do solo e da 

água, vem crescendo na região de Botucatu, com o passar dos anos devido à falta de 

planejamento e sua má utilização (CARREGA et al., 2009). 

Portanto, é preciso tomar uma atitude, não se pode continuar a crescer 

desordenadamente e a exigir o máximo dos recursos naturais. A permanência desse 

comportamento pode ocasionar a extinção de espécies animais e vegetais e a disseminar a 

poluição e a degradação do ar, do solo e da água (BARROS, 2006).  

Visando à preservação dos recursos hídricos, os objetivos do presente 

estudo foram: avaliar a qualidade das águas em mananciais da Bacia Hidrográfica do Tietê e 

estabelecer comparações em três diferentes pontos de amostragem submetidos à distintas 

características; monitorar as águas a fim de identificar trechos da bacia onde a qualidade possa 

estar alterada ou degradada, assim como o estado de conservação da bacia, verificando as 

possíveis alterações e danos ambientais diante das atividades e interferências antrópicas. O 

presente trabalho também busca fornecer subsídios para o manejo e planejamento adequado 

para o uso múltiplo dos recursos hídricos; propor através dos dados obtidos, a implantação de 

medidas mitigadoras de problemas de degradação, de modo a tornar sustentável todo o sistema 

hídrico; e, permitir o reconhecimento das áreas prioritárias para o controle da poluição das 

águas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

    4.0 Disponibilidade dos recursos hídricos 

A superfície da Terra é coberta por 70% de água. A água existente em 

nosso planeta é abundante, e seu volume praticamente não varia há centenas de milhões de 

anos. No entanto, deve-se considerar o problema do uso desordenado, a degradação dos 

mananciais e as diferenças regionais da disponibilidade hídrica.  

Barros (2006) afirma que embora a água pareça ilimitada, na realidade 

existe um obstáculo, pois à medida que há crescimento econômico e populacional, menos se 

respeita o ciclo natural da água e, em conseqüência, essa vai se degradando e se tornando 

imprópria para consumo. 

 Dados da ONU contabilizam que mais de 97,5% da água existente no 

planeta é salgada, imprópria para beber e para a maioria dos usos. Os 2,5% restantes são água 

doce, dos quais, 68,9% forma as calotas polares, as geleiras e neves eternas que cobrem os 

cumes das montanhas mais altas da Terra, 29,9% restantes constituem as águas subterrâneas 



 

doces. A umidade dos solos e águas dos pântanos representam cerca de 0,9% do total e a água 

doce superficial dos rios e lagos, de fácil acesso e destinada ao consumo humano, corresponde 

aproximadamente 0,3%. 

Vale ressaltar que a classificação mundial das águas, feita com base 

nas características naturais, designa como água doce aquela que apresenta teor Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD) inferior a 1.000 mg.L-1. As águas com STD entre 1.000 e 10.000 mg.L-1 

são classificadas como salobras e aquelas com mais de 10.000 mg.L-1 são consideradas 

salgadas. (REBOUÇAS, 2006 apud BELLUTA, 2008). No Brasil a legislação ambiental 

vigente – CONAMA 357/ 2005 – classifica as águas do território brasileiro de acordo com a 

sua salinidade: água doce (salinidade inferior ou igual a 500 ppm), salobra (salinidade entre 

500 e 30 mil ppm) e salina (salinidade acima de 30 mil ppm) conforme o Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 

Adotando-se uma perspectiva global, verifica-se que 60% da água 

doce de fácil acesso encontra-se em 9 países. Os maiores detentores de água são: Brasil, 

Rússia, China e Canadá. No outro extremo, 80 países precisam enfrentar níveis variados de 

escassez. Kuwait, Israel, Jordânia, Arábia Saudita e Iraque, na Ásia; Líbia, Argélia, Etiópia e 

Cabo Verde, na África; Hungria, França, Espanha e Bélgica, na Europa; e México e Estados 

Unidos, na América do Norte, são exemplos de países do planeta que já enfrentam situações 

de escassez de água (KELMAN, 2004). 

Gazzoni (2001) cita as previsões da ONU de que, nos primeiros 50 

anos do século XXI, o planeta terá uma população entre 9 e 10 bilhões de pessoas e a demanda 

por água crescerá em taxas superiores às de alimentos, já que, em face do cenário atual da 

agricultura mundial, para produzir mais alimentos haverá, sem dúvida, maior requerimento de 

água para irrigação. 

Ainda segundo a ONU, em menos de 50 anos, mais de 45% da 

população mundial, estará sofrendo com a falta de água e os países que correm maior risco de 

escassez são aqueles em desenvolvimento, uma vez que a quase totalidade do crescimento 

populacional, previsto para os próximos 50 anos, acontecerá nessas regiões (CAMARGO, 

2003 apud BARROS, 2006). 

O Brasil, neste cenário, tem o privilégio de deter 13,7% da água doce 

mundial. É o país que possui a maior disponibilidade hídrica do planeta, em especial 



 

concentrada em três grandes bacias, Amazônica, São Francisco e Paraná. Estudos do 

Ministério do Meio Ambiente apresentam o impressionante número de 36,5 mil m3 de água 

disponível por brasileiro/ano, contra o mínimo de 1,5 mil m3/habitante/ano, proposto pela 

ONU (WRI, 1998 apud BUSS et al., 2003). 

A quantidade dos recursos hídricos superficiais no Brasil é elevada, 

porém o país apresenta limitações em relação à distribuição espacial desses recursos e às 

concentrações populacionais. O problema é a desigualdade da disponibilidade de água. Castro 

(2003) apud Belluta (2008) confirma que nosso problema é a escassez localizada da água 

associada ao seu manejo inadequado, como desperdício e os privilégios de detentores do 

capital.  

Os 190 milhões de habitantes brasileiros correspondem a uma pequena 

porcentagem da população mundial. A maior parte de nossas águas doces, aproximadamente 

70%, está concentrada na região Amazônica, porém é onde existe a menor quantidade 

populacional. Na região Sudeste, onde encontra-se a maior concentração de habitantes e a 

maior produção econômica do país, a quantidade de água é em torno de 6%. Apenas 3% está 

na região Nordeste, onde concentra 30% da população brasileira, famosa pela irregularidade 

das chuvas, o semi-árido nordestino sofre com a escassez de água e é alvo de projetos para 

garantir água à população. A região Sul apresenta 6% e a região Centro-Oeste 15% de toda a 

água doce brasileira (KELMAN, 2004). 

Embora o Brasil seja considerado um país rico em termos hídricos, é 

necessário que a água seja de qualidade, suficiente à toda população e que atenda a todos os 

usos. Segundo Vieira et al. (2002), apesar da abundância de rios no Estado de São Paulo, suas 

bacias hidrográficas estão expostas às consequências inerentes de atividades antropogênicas, 

apresentando escassez de água diante da demanda e do comprometimento da qualidade da 

água. 

 

    4.1 Usos da água 

Os múltiplos usos da água são indispensáveis às atividades humanas 

onde se destacam, entre outros, o abastecimento público e industrial, a dessedentação de 

animais, a irrigação, a produção de energia elétrica e as atividades de lazer e recreação, bem 

como a preservação da vida aquática. 



 

No Brasil, as condições dos mananciais para atendimento dos 

diferentes usos da água são definidas de acordo com a Resolução do CONAMA 357/2005 

(BRASIL, 2005). Para cada uma das classes descritas, é estabelecido limites e/ou condições de 

qualidade a serem respeitados, sendo mais restritivos quanto mais nobre for o uso pretendido. 

A classificação atual estabelece cinco classes para as águas doces, que assim podem ser 

descritas: 

 

� Classe Especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

 

� Classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) recreação de contato primário (natação, mergulho e outros esportes aquáticos); 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao 

solo e que sejam ingeridas sem remoção de película; e, 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 

� Classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para o consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário (natação, mergulho e outros esportes aquáticos); 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esportes, etc.; e, 

e) à agricultura e à atividade de pesca. 

 

� Classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 



 

d) à recreação de contato secundário (existe menor risco de ingestão de água); e, 

e) dessedentação de animais. 

 

� Classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e, 

b) à harmonia paisagística. 

 

De toda a água doce disponível no planeta, estima-se que 70% é 

destinada à agricultura, 22% vai para a indústria e, apenas, 8% é destinada ao abastecimento 

humano. 

 

         4.1.1 Abastecimento humano 

O consumo de água humano não apresenta uma demanda significativa 

(8%) quando comparado com o consumo na agricultura. 

O consumo da água pela população varia na área urbana e rural e de 

acordo com o poder aquisitivo de cada um. Desta forma, quanto melhor o nível econômico e 

social da população maior será a demanda de água. 

Na maior parte do Brasil, as reservas de águas superficiais constituem 

a principal fonte de água para o consumo humano direto e para a utilização nas mais diversas 

finalidades. Barros (2006) relata que a água doce pode ser usada para o consumo humano, 

após adequação de suas características, físicas, químicas e biológicas, tornando-a potável. 

 

         4.1.2 Indústrias 

Quando comparadas com a agricultura, as indústrias gastam menos 

recursos hídricos (22%), porém elas também tendem a despejar elevadas quantidades de 

efluentes, poluentes, na rede de drenagem nas microbacias. 

A Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, após a década de 1760, 

foi o marco inicial do desenvolvimento industrial no mundo. Com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, em 1950, houve um intenso processo de industrialização, com uma grande 

diversificação da produção.  



 

Nos dias de hoje existe um grande número de indústrias que realizam 

as mais diferentes atividades como: indústrias de bebidas, papel, sucro-alcooleiro, química, 

eletrônicos, mecânica, material elétrico, entre outros. Essa intensa atividade eleva a 

participação do consumo industrial da água e, a maior parcela deste abastecimento é 

proveniente de captações superficiais (SOUZA, 2005). A concentração industrial brasileira 

ocorre nas regiões Sudeste e Sul do país. 

 

         4.1.3 Agricultura 

A agricultura e a pecuária são atividades indispensáveis na produção 

de alimentos. Contudo, essas atividades necessitam de uma elevada quantidade de água e 

geram grandes impactos na qualidade deste recurso natural. 

Só a agricultura consome 70% da água doce mundial. Considerando-se 

a pecuária, os pastos e a água para os rebanhos, o consumo é ainda maior. Essas atividades, 

juntas, também geram outros impactos, como a remoção de grandes áreas de vegetação e das 

matas ciliares, e causam a poluição das águas pelo despejo dos defensivos agrícolas. 

Com a revolução verde e a mecanização do campo, a irrigação por 

pivôs centrais se tornou o ápice de uma forma de produção agrícola. Entretanto, esse sistema, 

característico de grandes monoculturas e latifúndios tem normalmente um impacto negativo 

sobre os recursos hídricos. Sua eficiência abrange apenas a diminuição do tempo e gastos com 

mão de obra para a irrigação de grandes áreas de plantio e não se aplica ao uso racional e 

eficaz desse que é o fator determinante na produção de alimentos – a água. A quantidade de 

água despejada pelos pivôs não pode ser absorvida pelas plantas e pelo solo, sendo então 

lixiviado e erodido com mais intensidade, carregando resíduos de defensivos agrícolas para os 

cursos de água locais. 

A irrigação sem tecnologia gera grandes desperdícios e representa um 

grande impacto causado pela agricultura. A ONU estima perdas de mais de 70% da água nos 

métodos tradicionais de irrigação. 

Para Hernandez et al. (1998), além dos aspectos quantitativos, a 

escolha adequada do uso da técnica de irrigação deve ser também orientada de forma a 

otimizar a aplicação da água observando os aspectos químicos, físicos e biológicos da água 

para irrigação. 



 

De acordo com o Ministério da Agricultura, no Brasil 40% da 

produção agrícola é proveniente de áreas irrigadas com o consumo médio de 20000 m3/ano. 

De toda a agricultura irrigada, apenas 8% é operada com eficiência. 

 

         4.1.4 Energia elétrica 

A rápida elevação da densidade demográfica em várias regiões do 

Brasil tem exigido um aumento constante na geração de energia elétrica e abastecimento de 

água de centros urbanos, tendo suas necessidades suplantadas através da construção de 

barragens, que possibilitam, ainda, a navegação, a recreação e a criação de peixes – fonte de 

alimento (FERNANDEZ et al. (1990) apud CAVENAGHI et al., 2003). 

Mota (1995) afirma que o crescimento populacional, acompanhado do 

grande desenvolvimento industrial e de outras atividades humanas resultou em maior 

utilização, tornando fundamental a qualidade dos recursos hídricos. 

 

    4.2 Ciclo hidrológico 

Tudo ao nosso redor possui água. Podemos encontrá-la no estado 

sólido, líquido ou gasoso. A água tem a capacidade de se renovar em diversos lugares e ao 

mesmo tempo, garantindo vida na Terra e multiplicando seu uso.  

A água movimenta-se de um meio para outro na Terra e a essa 

circulação dá-se o nome de Ciclo Hidrológico (VON SPERLING, 1996). A água do planeta 

Terra passa por três grandes fases para completar seu ciclo, quais sejam: fase atmosférica, fase 

terrestre, fase subterrânea. 

A água superficial dos oceanos é evaporada lentamente e, após 

permanecer cerca de 10 dias, é precipitada sobre os continentes na forma de chuva ou neve. 

Esta água é parcialmente infiltrada no subsolo, sendo convertida em água subterrânea. A outra 

parte escoa-se pela superfície terrestre – escoamento superficial – e atinge os lagos, pântanos e 

rios, não devendo esquecer-se também da parcela que, por evaporação, retorna à atmosfera 

(SUGUIO, 2006 apud BELLUTA, 2008). O ciclo da água envolve vários e complexos 

processos hidrológicos, como, evaporação, precipitação, interceptação, transpiração, 

infiltração, percolação, escoamento superficial e outros.  



 

Assim, o ciclo hidrológico assume participação significativa no que diz 

respeito ao transporte de poluentes, quer em áreas específicas, quer em grandes regiões e até 

mesmo em caráter que envolve a Terra em um sistema. Nota-se que o ciclo contínuo – 

precipitação, infiltração ou escoamento, evapotranspiração, evaporação, etc. – permite que a 

água, que é considerada um solvente universal, arraste consigo uma série muito diversa de 

sólidos, organismos, líquidos e gases, transportando esses contaminantes para locais diferentes 

daqueles de sua origem. Essa movimentação da água e as propriedades físico-químicas da 

mesma ocupam parte importante em qualquer estudo que envolva poluição do solo, da água e 

do ar (CASTRO et al., 2000). 

Alterações produzidas pelo homem sobre o ecossistema pode alterar 

parte do ciclo hidrológico quanto à quantidade e à qualidade da água (TUNDISI, 2003). Mais 

pessoas, mais indústrias, mais plantações, maior consumo de água que nem sempre volta aos 

rios e mares com boa qualidade. Este conjunto afeta o ciclo da água e produz um círculo 

vicioso de poluição e destruição que precisa ser rompido. 

 

    4.3 Bacia hidrográfica 

O ciclo hidrológico é normalmente estudado com maior interesse na 

fase terrestre, onde o elemento fundamental de análise é a bacia hidrográfica. A bacia 

hidrográfica é uma área de captação natural da água da precipitação que faz convergir os 

escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório. Esta área compõe-se basicamente de 

um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água 

que confluem até resultar um leito único no exutório (SILVEIRA, 2001). 

Segundo Ramos (1989) apud Vanzela (2004), uma bacia hidrográfica 

pode ser entendida como uma área onde a precipitação é coletada e conduzida para seu sistema 

de drenagem natural, isto é, uma área composta de um inter-relacionado sistema de drenagem 

natural, onde o movimento de água superficial influi todos os usos da água e do solo existentes 

na localidade.  

Para Allan (1995), qualquer ação antrópica promove variáveis que a 

geologia hidráulica dos rios não pode controlar. 

Desta forma, Souza (2005) afirma que numa bacia hidrográfica, 

qualquer ação exercida em um determinado ponto, por menor que seja, pode repercutir a 



 

quilômetros de distância. Todos os componentes das bacias hidrográficas encontram-se 

interligados e os rios são os veículos dessa integração. Devido a essa interligação natural, as 

bacias hidrográficas são excelentes unidades de planejamento e gerenciamento.  

As bacias hidrográficas se caracterizam por serem fundamentais para o 

estabelecimento e o desenvolvimento econômico das cidades, pois oferecem disponibilidade 

de água e a proteção dos mananciais. Porém as altas taxas de urbanização aliadas às 

deficiências de uma política de planejamento são as causas principais da degradação ambiental 

das bacias. Para Carrega et al. (2009) estas áreas precisam de um planejamento que vise à 

proteção dos recursos naturais e ainda viabilize as atividades econômicas instaladas na região. 

De acordo com Porto (1991) apud Souza (2005), a qualidade final da 

água no rio ou lago, reflete necessariamente as atividades que são desenvolvidas em toda a 

bacia, cada um dos usos do seu espaço físico, produzindo assim um efeito específico e 

característico.  

Para a realização do planejamento ambiental, a bacia hidrográfica deve 

ser observada de forma integrada, considerando o funcionamento natural dos sistemas 

hidrológico, biológico, geológico e climático. A integração de todos os seus componentes 

físicos, químicos, biológicos e sócio-econômicos constitui-se em um desafio enfrentado por 

gestores ambientais, devido às dificuldades da conciliação de esforços, interesses, 

necessidades e de definições de prioridade (TUNDISI, 1988). 

Tundisi (2003) reforça que a adoção da bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento e gestão representa um avanço conceitual muito importante e 

integrado da ação, permitindo desenvolvimento de estudos interdisciplinares, gerenciamento 

de usos múltiplos e conservação.  

Para Prochnow (1985) apud Souza (2005), o estudo, em escala de 

bacia hidrográfica, possibilita a integração dos fatores que condicionam a qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos com seus condicionamentos físicos e antrópicos, além de 

demonstrar perfeita compatibilidade com as políticas relacionadas à conservação do solo e à 

gestão dos recursos hídricos. 

 

 

 



 

    4.4 Mata ciliar 

A mata ciliar é toda a formação florestal ocorrente ao longo dos cursos 

d’água, em locais sujeitos a inundações temporárias, em nascentes e olhos d’água (PASSOS, 

1998 apud BELLUTA, 2008). 

Uieda e Paleari (2004) definem que a mata ciliar é a interface entre os 

ecossistemas aquático e terrestre e é identificada basicamente pelas características do solo e 

comunidades vegetais únicas, adaptadas a cheias de alta magnitude e curta duração. 

Essas formações vegetais possuem importantes funções na dinâmica 

dos ecossistemas aquáticos. Dentre elas destacam-se: a formação de habitats e abrigos, 

corredores de migração, áreas de reprodução, constância térmica, regulação da entrada e saída 

de energia, fornecimento de material orgânico, contenção de ribanceiras, diminuição da 

entrada de sedimentos, sombreamento, regulação da vazão e do fluxo de corrente, além da 

influência na concentração de elementos químicos na água (LIMA e ZAKIA, 2000). 

Para Uieda e Paleari (2004), as áreas ripárias e suas matas ciliares 

desempenham função estratégica no equilíbrio de uma bacia hidrográfica, já que se situam 

topograficamente nas áreas mais frágeis, influenciando diretamente na quantidade e qualidade 

das águas dos rios, além de funcionarem como hábitat para a vida silvestre. No entanto, o 

manejo convencional das matas ciliares tem sido a remoção da vegetação nativa para o uso da 

área como pastagem ou para o plantio de culturas anuais.  

Conforme Carvalho et al. (2000), tanto a agricultura como a pecuária 

tem uma necessidade imediata: o espaço físico. Isto faz do desmatamento a primeira 

conseqüência prejudicial ao ambiente. Com isto o solo desnudo fica exposto à lixiviação 

superficial (que leva consigo a deposição orgânica de vegetais e sua microfauna associada) e a 

lixiviação profunda (que promove uma lavagem dos nutrientes nas camadas subseqüentes); 

tais processos resultam em empobrecimento do solo e conduzem o material para áreas mais 

baixas, que em geral convergem para rios e lagos, que pode acarretar aumento no uso de 

fertilizantes, desequilibrando o conteúdo de nutrientes no solo e expondo-o à contaminação 

química. 

No estudo realizado em Hubbard Brook, em Nova Hampshire – EUA, 

Odum (1988) mostrou o balanço de cálcio e nitrogênio, numa bacia hidrográfica florestada e o 



 

efeito do desmatamento e da recuperação ambiental, relacionando a quantidade destes 

nutrientes exportados nos dois períodos. As perdas de nutrientes aumentaram de 3 a 15 vezes. 

Rodrigues (2006) apud Belluta (2008) ressalta que a microbacia, com 

seu ecossistema natural preservado, é a base da produção de água de forma regular e dos 

serviços ambientais. 

A eficiência da vegetação ciliar em reter a poluição difusa é 

diretamente influenciada pelos processos de transporte de poluentes para os rios. Nas situações 

em que ocorre o escoamento superficial, é fácil compreender a atuação da mata ciliar como 

barreira aos sedimentos: quando o escoamento superficial passa de uma área cultivada ou de 

uma pastagem para a zona ripária, diminui a velocidade do fluxo, pela maior rugosidade 

superficial e pela resistência da vegetação. A diminuição da velocidade, por sua vez, resulta na 

diminuição da capacidade de transporte de sedimentos. Se a capacidade de transporte 

resultante for menor que a carga de sedimentos, ocorre a sua deposição na interface entre a 

mata ciliar e a área de cultivo ou pastagem. Os poluentes adsorvidos aos sedimentos são 

também aí depositados (UIEDA e PALEARI, 2004). 

Os mesmos autores relatam que na maior parte da bacia, onde o 

escoamento se dá predominantemente de forma subsuperficial, ocorre o transporte de 

nutrientes em solução, liberados dos ecossistemas terrestres. Ao atravessar a mata ciliar, os 

nutrientes são retidos por absorção pelo sistema radicular da vegetação ripária. A retenção dos 

nutrientes e sedimentos pela mata ciliar corresponde a uma verdadeira filtragem superficial. 

O tipo de cobertura vegetal implica distintos comportamentos nos 

atributos do solo e da água, sendo que a remoção das florestas tem causado aumento 

significativo dos processos que levam à degradação de imensas áreas, com prejuízos à 

hidrologia e à biodiversidade (BUENO et al., 2005). 

As consequências do processo inadequado de crescimento são as 

alterações nas características do meio natural, pois a ocupação do ambiente natural ocorre 

geralmente, com a remoção da cobertura vegetal. O desmatamento, quando feito de forma 

inadequada, resulta em vários impactos ambientais, tais como: modificações climáticas, danos 

à flora e à fauna, descobrimento do solo e remoção da camada fértil, assoreamento dos 

recursos hídricos, aumento do escoamento superficial da água, redução das infiltrações e 

erosão (MOTA, 1999 apud SOUZA, 2005). 



 

    4.5 Poluição das águas 

O problema da poluição das águas vem assumindo nos últimos anos 

condições críticas em vários locais do globo, inclusive em algumas áreas do território 

brasileiro. O aumento da população combinada com o crescimento das atividades industriais, a 

intensificação da produção agrícola e outras atividades geralmente concentradas em pequenas 

áreas ao redor das bacias hidrográficas, tem contribuído para a caracterização cada vez mais 

acentuada dos fenômenos de poluição (FINK, 2002).  

Faria e Cavinatto (2000) apud Souza et al. (2008) ressaltam que a 

retirada da cobertura vegetal ciliar dos rios, a intensa implementação da agricultura e pecuária 

e o lançamento de efluentes domésticos e industriais são as principais interferências negativas 

sobre os ecossistemas aquáticos, acarretando processos de contaminação, eutrofização e 

interferência nos padrões de qualidade dos corpos d’água que abastecem as cidades. 

Nos mananciais os parâmetros físicos, químicos e biológicos podem 

ser mais ou menos alterados tanto por eventos naturais (durante uma cheia, por exemplo), 

como pela ação antrópica (exemplo, a exploração florestal). Quando essa alteração é de 

intensidade tal que ultrapassa os limites estabelecidos nos critérios de qualidade da água para 

um determinado uso, diz-se, então, que a água está poluída (LIMA, 1996). 

De acordo com Von Sperling (1996a), a poluição das águas é a adição 

de substâncias ou de formas de energia que, direta ou indiretamente, alterem a natureza do 

corpo d’ água de uma maneira tal que prejudique os legítimos usos que dele são feitos. 

Tecnicamente, degradação, poluição e contaminação são termos 

distintos. Conforme Uieda e Paleari (2004), a degradação da água é a alteração de seus 

atributos, resultante tanto da ação humana quanto de eventos naturais, como grandes 

tempestades, incêndios, terremotos etc. A poluição é a degradação causada estritamente pela 

ação humana. Braga et al. (2002) definem a contaminação como à transmissão de substâncias 

ou microorganismos prejudicial às formas de vida que os recursos hídricos normalmente 

abrigam , ou que dificultem ou impeçam um uso benéfico definido para ele. A ocorrência de 

contaminação não implica necessariamente num desequilíbrio ecológico. 

Mota (1995) diz que quase todos os usos que o ser humano faz dos 

recursos hídricos acabam gerando resíduos, que por sua vez voltam para os recursos hídricos 

como poluentes.  



 

Braga et al. (2002) relatam que os poluentes, ao atingirem os corpos de 

água, sofrem a ação de diversos mecanismos físicos, químicos e biológicos existentes na 

natureza, que alteram seu comportamento e respectivas concentrações. 

Os corpos hídricos tem a capacidade de assimilar as interferências 

humanas e autodepurar-se, entretanto, o despejo de dejetos nos cursos d’água cresceu a ponto 

de ultrapassar a capacidade de suporte natural da água, de absorver os poluentes. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, mil litros de água usados pelo homem resultam em 10 mil 

litros de água poluída. 

Deste modo o impacto ambiental causado pelo lançamento de 

efluentes nos rios assume grande vulto. No ano de 2002, a situação da qualidade dos corpos 

d’água no Estado São Paulo apresentou-se ruim e péssima para o abastecimento público em 

27% dos pontos avaliados e para a vida aquática em 36% dos pontos avaliados. Já no ano de 

2003, dados indicaram que a degradação vem aumentando nos cursos d’água avaliados em 

relação ao ano anterior, pois os pontos de coleta apresentaram qualidade péssima ou ruim no 

índice de abastecimento público em 32% dos pontos e no índice de vida aquática em 37% dos 

pontos. Sendo que o maior problema de poluição dos recursos hídricos no Estado de São Paulo 

é o lançamento de esgoto doméstico (CETESB, 2004). 

Carvalho et al. (2004) avaliaram a qualidade da água do ribeirão Ubá, 

em Minas Gerais, por meio de análises físico-químicas e microbiológicas, e constataram que a 

água do ribeirão é de má qualidade, sofrendo tanto a poluição por esgotos domésticos quanto 

por efluentes industriais, na entrada da cidade, bem como à montante desta. 

 

         4.5.1 Fontes de poluição 

A poluição das águas origina-se de várias fontes, dentre as quais 

destacam-se os efluentes domésticos e industriais e o deflúvio superficial urbano e agrícola 

que, por sua vez, está associado ao tipo de uso e ocupação do solo (WATERNET, 2002). 

De acordo com Uieda e Paleari (2004) as fontes de poluição da água 

podem ser classificadas pela forma com que a poluição é lançada no ambiente. Quando a fonte 

de poluição pode ser localizada pontualmente, como lançamento de esgotos, de efluentes 

industriais etc., fala-se em poluição pontual. Pode ser medida e tratada localmente. No entanto, 

outras fontes dispersas são responsáveis pela chamada poluição não-pontual ou difusa. 



 

Associada a atividades de uso da terra, tais como urbanização, agricultura, pastagem, 

reflorestamento, essa poluição atinge os cursos de água (rios, lagos, estuários), principalmente 

pelo escoamento das águas pluviais. Na área urbana, resíduos de derivados do petróleo são os 

maiores poluentes, enquanto, em áreas rurais, controlar as cargas de sedimentos constitui uma 

complexa tarefa. 

Segundo Prado et al. (2003), parte dos poluentes que atingem os cursos 

d’água, o fazem por meio do escoamento superficial, sendo provenientes de fontes difusas de 

poluição. Este é um processo natural, porém na atualidade as fontes difusas de poluição estão 

essencialmente relacionadas à ações antrópicas. Loague et al. (1998) apud Prado et al. (2003) 

afirmam que prognosticar poluição por fontes difusas, tem sido um desafio para os cientistas 

de diversas áreas relacionadas a tal problema, porque é preciso dispor de muito tempo e 

trabalho para se modelar o escoamento superficial. 

A poluição difusa acarreta problemas para o manejo de bacias 

hidrográficas, por causa da natureza dos processos envolvidos e da dificuldade de identificar, 

quantificar e encontrar soluções em razão de sua característica intermitente e das extensas 

áreas que atingem (UIEDA e PALEARI, 2004).  

Parry (1998) apud Toledo e Nicolella (2002), afirma que as fontes 

difusas de poluição, especialmente a agricultura, tem sido objeto de atenção em muitos países 

devido à dificuldade de se estabelecer procedimentos de avaliação de impactos ambientais e de 

adotar padrões aceitáveis, como outrora ocorreu com as fontes pontuais.  

Antes do êxodo rural, as poluições geralmente eram feitas de maneira 

difusa e, atualmente, com o aumento das populações urbanas, as poluições passaram a ter 

também caráter pontual e de alta concentração, dificultando a resposta dos corpos d’água em 

se autodepurar. Com os despejos destes efluentes urbanos e os assoreamentos nas zonas rurais, 

as alterações nos cursos d’água tornaram-se profundas, de modo a incapacitar o ecossistema a 

dar resposta rápida de recuperação, gerando grandes desequilíbrios ambientais. 

Verifica-se que como consequência do desenvolvimento desordenado 

das populações, os mananciais tornaram-se vias de escoamento de resíduos, destacando-se 

dentre estes o esgoto doméstico, que para ABEL (1989) é a mais velha, mais comum e maior 

fonte de poluição de água. Entretanto, mesmo sendo a mais velha forma de poluição, a 



 

destinação final do esgoto produzido nas cidades até hoje é um sério problema para os 

governantes. 

De acordo com Mota (1995), as principais fontes poluidoras de 

recursos hídricos são de origem natural – como a decomposição de vegetais, erosão das 

margens, salinização, entre outros; de origem agropastoril – o excremento de animais, 

pesticidas, fertilizantes e; de origem urbana – o lançamento de esgotos domésticos e lixo, além 

do escoamento superficial das águas de origem pluviométrica ou ainda a água de drenagem de 

minas, produtora de grande impacto ambiental. 

Filippo (2000) cita de outra forma as origens de poluição dos recursos 

hídricos: domésticas – que incluem as águas servidas, resíduos sólidos e o escoamento 

superficial de áreas urbanas; industriais – que são os resíduos de mineração e processos 

industriais de transformação e; agrícolas – resíduos de granjas, matadouros, fertilizantes e 

pesticidas. 

O mesmo autor afirma que cada uma dessas fontes possui 

características próprias quanto aos poluentes que carreiam: os efluentes domésticos 

apresentam contaminantes orgânicos biodegradáveis, nutrientes e bactérias; os efluentes 

industriais, dada à diversidade de atividades, contém contaminantes lançados nos corpos 

d’água, os quais são os mais variados possíveis; o deflúvio superficial urbano (carga difusa) 

contém todos os poluentes depositados na superfície do solo e o deflúvio superficial agrícola é 

dependente das atividades regionais, apresentando características específicas. 

A poluição da água por variados tipos de detritos (ex.: embalagens 

vazias, lixo, sedimentos), compostos orgânicos (ex.: moléculas de defensivos), elementos 

químicos tóxicos (ex.: metais potencialmente tóxicos) ou nutrientes (ex.: nitrato, fósforo) e 

microorganismos indesejáveis (ex.: bactérias e vírus nocivos à saúde) tem sido frequentemente 

detectada em diferentes regiões do mundo (ONGLEY, 2002). 

A qualidade das águas superficiais (nos rios, lagos naturais e represas), 

vem sendo degradada de uma maneira alarmante e esse processo pode ser irreversível, 

principalmente, nas áreas mais densamente povoadas dos países emergentes como o Brasil 

(REBOUÇAS et al., 1999 apud SOUZA, 2005). 

 

 



 

         4.5.2 Erosão 

Além das poluições pontuais de lançamentos de esgoto, também figura 

como poluente dos mananciais aquáticos o solo transportado até o leito dos rios, devido a 

processos erosivos do escoamento superficial da água das chuvas. 

As causas e condicionantes da erosão não diferem muito entre os 

municípios, de um lado as características naturais de susceptibilidade, de outro, a ocupação 

inadequada e a falta de obras de infra-estrutura urbana (FREITAS e MARANGON, 1998). 

Numa bacia hidrográfica desprovida de qualquer tipo de proteção do 

solo, as partículas da camada superficial do solo deslizam até os leitos dos rios e córregos, por 

ação das chuvas, onde se depositam causando assoreamento ou são transportados para fora da 

bacia pela vazão do exutório (SCHULZ et al., 2003) 

De acordo com os autores, a erosão é um problema que acompanha a 

humanidade desde seus primórdios. Os aglomerados urbanos também geraram grandes 

demandas de matérias primas a serem supridas pelos produtores rurais e por isto as florestas 

deram lugar aos pastos e plantações, gerando um desequilíbrio no processo de erosão natural 

que, segundo o autor, anualmente uma pastagem perde 400 kg de solo por hectare, enquanto 

um algodão perde 24.800 kg de solo por hectare e uma área crítica (estrada) chega a perder 

175.000 kg de solo por hectare. Através destes números tem-se uma ideia da influência 

antrópica nos processos erosivos e consequentemente na aceleração dos processos de 

assoreamento dos rios. 

Diretamente, a erosão resulta em perda de fertilidade do solo 

(produtividade), aumento dos custos do tratamento da água pelos municípios, além de seus 

custos indiretos como danos a hidrovias, sistemas de irrigação e diminuição da capacidade de 

armazenamento dos reservatórios, enchentes, redução da qualidade da água, entre outros 

(UIEDA e PALEARI, 2004). 

Para os autores, do ponto de vista dos ecossistemas aquáticos, 

inúmeros são os impactos decorrentes do processo de erosão acelerada. A alta concentração de 

sedimentos na água restringe a entrada da luz solar, prejudicando a fotossíntese por parte das 

plantas. As comunidades de peixes também são afetadas, já que os sedimentos cobrem o 

cascalho de fundo que constitui hábitat importante para desova. Além disso, os sedimentos 

carregam nutrientes, metais pesados, pesticidas e fósforo que afetam a qualidade da água. 



 

Quando a carga de fósforo aumenta nos rios e lagos, a eutrofização (processo de 

enriquecimento de nutriente levando a um denso crescimento de algas) pode ser acelerada. 

Cassol e Lima (2003) preocupados com as erosões causadas pelo 

manejo e preparo do solo inadequados na agricultura, ao analisarem diferentes sistemas de 

cultivo perceberam que as taxas de perda de solo por erosão são reduzidas em torno de 90% 

pelo sistema sem preparo do solo em relação ao solo descoberto e ao preparo convencional 

com a incorporação de resíduos. 

 

         4.5.3 Agropecuária 

Além dos impactos de natureza física como erosões e voçorocas, uma 

agricultura não planejada ou sem as técnicas adequadas de manejo e uso do solo, são 

freqüentes causadores de degradação dos corpos d’água. 

De acordo com Filippo (2000), os rios e lagos podem sofrer também 

impactos de natureza química decorrentes da implantação de atividades agropecuárias na bacia 

de drenagem, na utilização de insumos e defensivos agrícolas, e dos efluentes das 

agroindústrias, cada qual com impactos específicos sobre o ecossistema aquático. Sabe-se que 

os insumos agrícolas, quando utilizados em quantidades excessivas ou sem as devidas 

prevenções, são carreados pelas chuvas para os rios e lagos adjacentes às culturas. Além do N 

e do P que também são arrastados pelo deflúvio e são os principais responsáveis pelo processo 

de eutrofização – processo de enriquecimento dos corpos d’água com nutrientes como o 

nitrogênio (N) e o fósforo (P), que causam um crescimento excessivo de algas e outras plantas 

aquáticas, sendo assim relacionados com a produtividade biológica. 

A aplicação de agroquímicos aos solos e cultura se tornou um a prática 

comum na agricultura. Os principais objetivos do uso desses agroquímicos são o aumento do 

suprimento de nutrientes, correção do pH do solo (fertilizantes e corretivos) e a proteção das 

lavouras pelo controle de doenças e pragas (defensivos). Essas práticas podem causar 

degradação química do solo, como resultado do acúmulo de elementos e/ou compostos tóxicos 

em níveis indesejáveis (RAMALHO et al., 2000). 

Para Lins et al. (2001) apud Bortoluzzi et al. (2006), a transferência de 

moléculas de agrotóxicos dos ecossistemas terrestres aos aquáticos é uma constante, sobretudo 



 

em áreas agrícolas devido ao uso de quantidades elevadas e de tipos diferentes de princípios 

ativos por área e às altas taxas de erosão do solo. 

Os metais pesados também fazem parte dos componentes ativos de 

vários agrotóxicos, sendo que o uso de sais de Zn, arsenatos de Cu e de Pb e compostos 

metalo-orgânicos tem elevado os níveis de contaminação do solo com esses elementos 

(TILLER, 1989 apud RAMALHO, 2000). 

Para Mattias (2006) a presença de elementos químicos em altas 

concentrações, com características que permitam seu acúmulo a partir de aplicações 

sucessivas, tornam os dejetos um componente com alto potencial de contaminação ambiental.  

O autor ainda ressalta que o solo, devido as suas características, 

controla a transferência destes elementos para a atmosfera, hidrosfera e a biota. A presença 

destes contaminantes no ambiente possibilita a bioacumulação e biomagnificação na cadeia 

alimentar, proporcionando distúrbios metabólicos nos seres vivos e no próprio homem. Deste 

modo, a contaminação de solo com metais pesados tem sido reconhecida como um importante 

problema ambiental, podendo ocasionar riscos ainda desconhecidos para o homem e gerações 

futuras. No solo, a fase sólida, composta pelas frações orgânica e mineral, é responsável pela 

retenção destes elementos, devido principalmente à suas características químicas. 

Portanto, o acúmulo de metais pesados nos solos agrícolas é 

frequentemente causado pelo uso repetido e excessivo de fertilizantes, pesticidas e resíduos 

orgânicos (GIMENO-GARCÍA et al., 1996 apud RAMALHO, 2000). Neste sentido, a 

avaliação de parâmetros como carga de sedimentos e de organismos, metais pesados, fósforo e 

moléculas de agrotóxicos em águas de microbacia hidrográfica auxilia na determinação do 

nível de poluição, subsidiando a sua identificação e origem, permitindo a elaboração de 

estratégias adequadas de manejo (RHEINHEIMER et al., 2003 apud BORTOLUZZI, 2006). 

 

    4.6 Qualidade da água e transmissão de doenças 

Além das impurezas existentes na água, há também a existência de 

seres patogênicos, que podem utilizar-se da água como meio de transmissão de doenças ao 

homem. São as chamadas doenças de veiculação hídrica. A água também pode veicular 

doenças por meio de dejetos, poluentes químicos e radioativos presentes nos esgotos 

industriais ou em outros resíduos (MOTA, 1995). 



 

Branco (1974) afirma que a água destinada para o consumo humano e 

animal deve ser isenta de contaminantes químicos e biológicos, além de apresentar certos 

requisitos de ordem estética. Entre os contaminantes biológicos, são citados organismos 

patogênicos compreendendo bactérias, vírus, protozoários e helmintos, que, veiculados pela 

água, podem, através de sua ingestão, parasitar o organismo humano ou animal. 

Santos (2005) apud Paganini et al. (2006) comenta que as águas de 

abastecimento apresentam forte risco de serem poluídas por águas residuárias e excretas de 

origem humana ou animal, podendo, desta forma, conter organismos patogênicos, tornando-se 

assim um veículo de transmissão de doenças. 

As doenças de veiculação hídrica são causadas principalmente por 

microrganismos patogênicos de origem entérica, animal ou humana, transmitidos basicamente 

pela rota fecal-oral, ou seja, são excretados nas fezes de indivíduos infectados e ingeridos na 

forma de água ou alimento contaminado por água poluída com fezes (GRABOW, 1996 apud 

AMARAL et al., 2003). Na Tabela 1 pode-se observar as principais doenças, seus agentes e 

seus sintomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Tabela 1. Principais doenças associadas com a água. 

DOENÇA AGENTE CAUSAL SINTOMAS 

Ingestão de Água Contaminada 

Disenteria Bacilar Bactéria Forte diarréia 

Cólera Bactéria Diarréia extremamente forte, 
desidratação, alta taxa de 
mortalidade 

Leptospirose Bactéria Icterícia, febre 

Salmonelose Bactéria Febre, náusea, diarréia 

Febre Tifóide Bactéria Febre elevada, diarréia, 
ulceração do intestino delgado 

Disenteria amebiana Protozoário Diarréia prolongada com 
sangramento abscessos no fígado 
e intestino fino 

Giardíase Protozoário Diarréia leve a forte, náusea, 
indigestão, flatulência 

Hepatite infecciosa Vírus Icterícia, febre 

Gastroenterite Vírus Diarréia leve a forte 

Paralisia Infantil Vírus Paralisia 

Contato com Água Contaminada 

Escabiose Sarna Úlceras na pele 

Tracoma Clamídea Inflamação dos olhos, cegueira 
completa ou parcial 

Verminoses, tendo a água como ciclo 

Esquistossomose Helminto Aumento do baço e do fígado, 
hemorragias 

Transmissão através de insetos, tendo a água como meio de procriação 

Malária Protozoário Febre, suor e calafrios 

Febre Amarela Vírus Febre, dor de cabeça, prostração, 
náusea, vômitos 

Dengue Vírus Febre, forte dor de cabeça, dores 
nas juntas e músculos, erupções 

Filariose Helminto Obstrução de vasos, deformação 
de tecidos 

                                                                                             Fonte: VON SPERLING (1996b) 
 



 

Ribeiro et al. (2007) ressaltam que a água em seu estado natural, em 

determinados ambientes, já pode conter substâncias, elementos químicos e microorganismos 

que devem ser eliminados ou reduzidos suas concentrações, antes de destinada ao consumo 

humano. 

As doenças relacionadas com a água vem sendo classificadas em dois 

grupos: 

• Doenças de transmissão hídrica: são aquelas em que a água atua 

como veículo do agente infeccioso. Os microorganismos patogênicos atingem a água através 

de excretas de pessoas ou animais infectados, causando problemas principalmente no aparelho 

gastrintestinal do homem. Essas doenças podem ser causadas por bactérias, vírus, protozoários 

e helmintos (VERTONI & GALLO apud BATISTA, 1996). 

• Doenças de origem hídrica: são aquelas causadas por determinadas 

substâncias químicas, orgânicas ou inorgânicas, presentes na água em concentrações 

inadequadas, em geral superiores às especificadas nos padrões para água de consumo humano. 

Essas substâncias podem existir naturalmente no manancial ou resultarem da poluição. São 

exemplos de doenças de origem hídrica: o saturnismo – provocado por excesso de chumbo na 

água e a metahemoglobinemia em crianças – decorrente da ingestão de concentrações 

excessivas de nitrato (VERTONI & GALLO apud BATISTA, 1996). 

A água de escoamento superficial, durante o período de chuva, é o 

fator que mais contribui para a mudança da qualidade microbiológica dos recursos hídricos 

(GELDREICH, 1998 apud AMARAL, 2003). Considera-se que a água está contaminada 

quando não é apta para beber ou para o consumo doméstico e quando os animais não podem 

bebê-la nem viver nela, e ainda quando as impurezas que contém fazem desagradável seu uso 

recreativo, ou não está apta para usos industriais ou agrícolas (PRADA et al., 1993). 

De acordo com dados da Cetesb (2005) apud Ribeiro et al. (2007), 

analisando o consumo de água em escala mundial, um bilhão e 200 milhões de pessoas, (35% 

da população mundial) não tem acesso a água tratada. Um bilhão e 800 milhões de pessoas 

(43% da população mundial) não constam com serviços adequados de saneamento básico. 

Diante desses dados, tem-se a triste constatação de que 10 milhões de pessoas, em todo o 

mundo, morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais de veiculação hídrica. 



 

A falta de saneamento adequado, de Norte a Sul do Brasil, é 

responsável por diversas internações de crianças brasileiras em hospitais da rede pública. 

Estima-se que entre 60% e 70% das internações hospitalares, no Brasil, estejam vinculadas à 

contaminação do ar, do solo e, principalmente, da água, através de doenças como diarréia, 

cólera e hepatite A, dentre outras. A população sofre de doenças que poderiam ter sido 

evitadas com tratamento de esgoto, controle de vetores, drenagem urbana, abastecimento de 

água tratada e coleta de lixo. O abastecimento adequado de água reduziria também a 

mortalidade infantil por doenças entéricas (FUNASA, 2002). 

A preservação da qualidade das águas é uma necessidade universal, 

que exige atenção por parte dos governos, através de órgãos de saneamento, particularmente 

em relação aos mananciais e águas de consumo humano, visto que sua contaminação por 

excretas de origem humana ou animal pode torná-las um veículo na transmissão de agentes de 

doenças infecciosas e parasitárias. Por isso impõe-se a necessidade de exames rotineiros das 

mesmas, para a avaliação de sua qualidade do ponto de vista bacteriológico (CETESB, 1998). 

Souza e Nunes (2008) avaliaram os aspectos físico-químicos e 

bacteriológicos da água do córrego Figueira, pertencente à microbacia do Queima-pé, 

município de Tangará da Serra - MT e encontraram elevadas concentrações de coliformes 

totais e termotolerantes, principalmente em períodos com alta precipitação pluviométrica, 

excedendo o permitido como padrão para qualidade da água segundo a legislação. 

 

    4.7 Planejamento e gestão dos recursos hídricos 

Característica marcante dos países em desenvolvimento, o crescimento 

desordenado e irresponsável reflete indiferença com o planejamento e certo descaso para com 

o futuro. O ato de planejar (e cumprir os planos) implica evitar desperdícios, prever e 

minimizar o impacto da ação humana no meio ambiente, economizar os escassos recursos 

financeiros. Mas, talvez, o planejamento possa ser mais bem definido como o desejo de 

preservar ou de melhorar a qualidade da vida humana (UIEDA e PALEARI, 2004). 

A proteção dos recursos hídricos depende fundamentalmente de 

medidas disciplinadoras do uso do solo na bacia. Há necessidade de uma concepção do 

planejamento dos recursos hídricos, definindo os objetivos, as medidas de eficiência, 



 

identificação de planos alternativos, hierarquização das alternativas e a seleção da melhor 

alternativa (HERMAN, 1983 apud SOUZA, 2005). 

O manejo das bacias hidrográficas, segundo Calheiros et al. (2004), 

deve contemplar a preservação de seus recursos, além de seus interferentes em uma unidade 

geomorfológica da paisagem como forma mais adequada de manipulação sistêmica dos 

recursos de uma região. 

Botelho (1999) apud Carrega et al. (2009) afirma que o planejamento 

ambiental em bacias hidrográficas exige um levantamento intenso de dados sobre a 

distribuição e comportamento das variáveis de análise selecionadas. 

Portanto, segundo Greenberg et al. (2005), é importante que se 

estabeleçam formas de utilização dos dados coletados, permitindo que essas informações 

sejam úteis ao gestor dos recursos hídricos e à sociedade e que delas resulte um passo a mais 

no conhecimento dos processos da natureza. 

Além de realizar o levantamento de dados dos recursos hídricos, a 

conservação da água depende de ações educativas junto à comunidade, que deve ser 

esclarecida com relação aos prejuízos que a poluição provoca. E depende, também, de uma 

série de leis e regulamentos que as autoridades devem implantar e fiscalizar. 

Para Mota (1995) a manutenção da qualidade da água necessária a um 

ou mais usos de determinado recurso hídrico é a meta a ser alcançada em qualquer projeto que 

vise o seu aproveitamento. 

Mesmo num país com abundantes recursos de água doce como o 

Brasil, sentem-se as consequências da ausência ou do mau planejamento de nossas bacias 

hidrográficas. 

 

    4.8 Legislação da água 

A Constituição Federal Brasileira, de 5 de outubro de 1988, no artigo 

225, assegura que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. O artigo 

22 especifica que compete privativamente à União legislar sobre as águas, e o artigo 23 relata 

que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 



 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, além de 

preservar as florestas, a fauna e a flora (BRASIL, 1988). 

O primeiro documento legal especificamente voltado às águas foi o 

Código de Águas, cujo Decreto é o nº 24.643, de 10 de julho de 1934, segundo o qual as águas 

poderiam ser de domínio público ou privado. Com o advento da Constituição Federal, as águas 

foram alçadas à categoria de bens de uso comum do povo (artigo 225), não mais se admitindo 

a propriedade privada das águas (BELLUTA, 2008). 

A Lei nº 9.433, de 7 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou  o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa 

lei regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal, impondo uma nova 

abordagem à questão água (BRASIL, 1997). Dessa forma, esse líquido passa a ser focalizado 

como um recurso natural limitado e dotado de valor econômico (POMPERMAYER, 2003 

apud SOUZA, 2005). A Lei nº 9.433 ainda estabelece que em situações de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; ressalta 

que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

assegura que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; e que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Silva e Ribeiro (2006) citam 

que esta lei também dispõe sobre cinco instrumentos: os planos de recursos hídricos, a outorga 

dos direitos de uso da água, o sistema de informações sobre recursos hídricos, o 

enquadramento dos corpos d’água e a cobrança pelo uso da água bruta. 

Ainda no âmbito federal, a Resolução nº 20, de 18 de junho de 1986, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), estabelecia a classificação para as 

águas doces, salobras e salinas do território nacional, limites e/ou condições para essas águas, 

bem como para o lançamento de efluentes de qualquer fonte poluidora. Essa Resolução 

vigorou por quase 20 anos quando foi revogada pela Resolução n.o 357 do CONAMA/2005 

(BRASIL, 1986). 

A Resolução n.o 357 de 2005 do CONAMA apresenta os padrões de 

diversos parâmetros para o enquadramento das águas brasileiras (BRASIL, 2005), tornando-se 

uma referência importante para o monitoramento da qualidade hídrica (SOUZA et al., 2008). 



 

O enquadramento de acordo com o tipo de uso que se faz das águas encontra-se disposto, 

também, em resolução específica (Resolução n.o12/2000) do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (SILVA e RIBEIRO, 2006). Esta resolução também determina algumas condições de 

lançamento de efluentes. 

Visando disciplinar e proteger os recursos hídricos, os Governos 

Federal e Estaduais tem aprovado leis bem elaboradas, em prol da preservação ambiental, 

destacando-se o Estado de São Paulo, que mesmo sendo o maior poluidor potencial do Brasil 

(Estado de maior população e industrialização), estabelece leis bastante específicas para os 

recursos hídricos. 

O destaque fica em função de ter sido o estado pioneiro na legislação 

específica com a aprovação da Lei 7.663/1991 estabelecendo normas de orientação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos que foi precursor da chamada Lei das Águas que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) criando o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos (SÃO PAULO, 1994). 

Os sistemas estaduais de recursos hídricos são compostos pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI); Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FUNDRHI); Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs); e as Agências de Água. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) no Estado de São Paulo 

vem ganhando, nos últimos anos, ampliadas dimensões com a implantação progressiva da Lei 

7.663/91, que prevê a criação descentralizada de CBHs em todo o Estado. De composição 

tripartite (Estado, Município e Sociedade Civil), os CBHs tem por função a elaboração dos 

Planos de Bacia e Relatórios de Situação e, em regiões onde os conflitos da água são mais 

presentes, poderá ocorrer à implantação das chamadas Agências de Bacias, que terão o 

encargo de gerenciar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos (SOUZA, 2005). Os dados 

fornecidos pela elaboração dos planos de bacia e os relatórios de situação servem de subsídio 

para a realização do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

Os CBHs são colegiados deliberativos, integrados por representantes 

do governo estadual, municipal e membros de entidades e organizações da sociedade civil. 

Esses fóruns definem as ações e obras de manutenção e recuperação dos recursos hídricos 

necessárias em cada bacia, e utilizam uma abordagem integrada envolvendo a bacia de 



 

drenagem e o conceito de ecossistema para o planejamento e gerenciamento dessas unidades 

de trabalho (UIEDA e PALEARI, 2004). 

A Lei Estadual n.o 7.663/1991 estabeleceu as Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo (UGRHIS). O Estado de São 

Paulo foi dividido em 22 UGRHIS e desta forma, a avaliação da qualidade das águas está 

estruturada em função desta divisão e apresenta, para cada UGRHI suas características e 

resultados dos parâmetros monitorados, bem como uma análise dos corpos de água 

correspondentes (PAGANINI et al., 2006). 

O município de Botucatu está inserido no Comitê de Bacia dos Rios 

Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), correspondente à Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos n.o10 (UGRHI-10). O CBH-SMT foi criado em agosto de 1995 e engloba 

34 municípios. O CBH-SMT subdividiu a UGRHI-10 em seis sub-bacias que podem ser 

observados na Figura 1. 

 

 



 

 

Fonte: www.cbhsmt.com.br/comite 

 

Figura 1. Subdivisão da UGRHI-10 – Comitê da Bacia Hidrográfica Sorocaba/Médio Tietê 

Paralelamente à criação dos Comitês, o governo Federal tem 

incentivado iniciativas locais, tais como a formação de Consórcios Intermunicipais de Bacias 

Hidrográficas. Estas são iniciativas, onde os governos locais e os usuários estabelecem 

prioridades para o desenvolvimento da bacia, com base nos princípios do desenvolvimento 

sustentável. A Lei 7.663/1991 do Estado de São Paulo já previa a formação de consórcios 

entre municípios que compartilham a mesma Bacia Hidrográfica (SÃO PAULO, 1994).  

Como pode ser observado na Figura 1, o município de Botucatu está 

inserido na sub-bacia Médio Tietê Inferior. 

Os CBHs também podem determinar a cobrança do uso das águas, 

porém as quantias arrecadadas devem ser revertidas para a bacia hidrográfica que as gerou 

(BUSS et al., 2003). Essa cobrança possibilita uma maior autonomia dos comitês de bacia no 

gerenciamento do uso da água e será calculada conforme o uso e derivação das águas, 



 

diluição, transporte e assimilação de efluentes de sistemas de esgotos e de outros líquidos 

(FREITAS e MARANGON, 1998). A cobrança pelo uso da água no CBH-SMT está prevista 

para começar em agosto de 2010. Silva e Ribeiro (2006) ressaltam que este sistema de 

cobrança tem por objetivo principal induzir a mudança de comportamento do usuário 

tornando-o menos perdulário. Uieda e Paleari (2004) citam que este tipo de conduta é 

indispensável como um instrumento de incentivo à racionalização do uso, ao planejamento do 

uso sustentável dos recursos hídricos, visando criar um mecanismo para induzir o uso racional 

e, ao mesmo tempo, que se constitua de fonte segura de financiamento do setor.  

 

    4.9 Qualidade da água 

A qualidade da água é reflexo do efeito combinado de muitos 

processos que ocorrem ao longo do curso d’água (PETERS & MEYBECK, 2000 apud 

BUENO, 2005). 

Conforme Hem (1973) apud Lima et al. (1996) a qualidade da água 

refere-se a uma série de parâmetros físicos, químicos, biológicos e radiológicos. Um riacho em 

condições naturais deve apresentar tais componentes num nível “natural” de variação.  

Margalef (1994) apud Bueno et al. (2005) ressalta que os vários 

processos que controlam a qualidade de água de um rio, fazem parte de um complexo 

equilíbrio, motivo pelo qual qualquer alteração na bacia hidrográfica pode acarretar alterações 

significativas, sendo as características físicas e químicas da água de um rio indicadores da 

“saúde” do ecossistema terrestre, que podem ser utilizadas para o controle e o monitoramento 

das atividades desenvolvidas em uma bacia hidrográfica. 

Estudos limnológicos, segundo Esteves (1998), possibilitam o 

conhecimento dos ecossistemas aquáticos, viabilizando o seu manejo e a melhoria de sua 

produção, prevendo, dentre outros problemas, a mortandade de peixes e a perda da boa 

qualidade da água. Além disso, tornam possível identificar fontes poluidoras, possibilitando 

ações de recuperação de rios e represas. 

O diagnóstico da qualidade das águas doces utilizadas para o 

abastecimento público e a obtenção de subsídios técnicos para a implementação de ações 

preventivas e de controle da poluição dos corpos hídricos depende inequivocadamente de 



 

informações fundamentadas por um acurado programa de monitoramento da qualidade das 

águas de rios e reservatórios (PAGANINI et al., 2006). 

A utilização de diversos parâmetros para determinar quantitativamente 

o impacto da poluição sobre as comunidades aquáticas e o homem tem sido bastante comum. 

Instrumentos capazes de fazer medidas de qualidade de água são úteis na detecção de cargas 

na composição d’água. Temperatura da água, condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido 

são os mais comumente monitorados (RANALLI, 1998). Segundo Lima et al. (1996), a 

qualidade da água é, sem dúvida, um ótimo termômetro de verificação da eficácia ecológica 

do manejo florestal adotado. 

De acordo com Brasil (2005), devido a atual situação em que se 

encontra a qualidade ambiental das bacias hidrográficas, diversas pesquisas vem sendo 

realizadas no Brasil a fim de demonstrar a crescente necessidade de conservação da qualidade 

da água. 

 

         4.9.1 Variáveis de avaliação da qualidade da água 

Serão caracterizados os principais parâmetros analisados neste estudo, 

seus conceitos e definições, com ênfase em seus respectivos aspectos naturais. 

 
⇒ Cor aparente 

A cor da água resulta da existência de substâncias em solução 

provenientes principalmente dos processos de decomposição que ocorrem no meio ambiente, 

podendo também estar associada à presença de alguns íons metálicos como ferro e manganês, 

plâncton, macrófitas ou de despejos coloridos contidos em esgotos industriais. 

De acordo com Lima (2001), substâncias orgânicas como os taninos 

produzem a cor marrom transparente; as algas, cor verde e a suspensão de argilas, cor amarela 

– avermelhada. 

 

⇒ Turbidez 

É a interferência à passagem da luz através da água, causada por 

partículas insolúveis do solo, matéria orgânica, microorganismos e outros materiais, que 

desviam e/ou absorvem os raios luminosos que penetram na água. As partículas de turbidez, 



 

além de diminuírem a claridade e reduzirem a transmissão da luz na água, podem provocar o 

sabor e o odor da mesma, uma vez que “transportam matéria orgânica absorvida”. 

É agravada pela presença de sólidos em suspensão na água, como 

argila, silte, substâncias orgânicas finamente divididas, organismos microscópicos e outras 

partículas provenientes de despejos domésticos e industriais. Por ser de origem natural, não 

traz inconvenientes sanitários diretos, mas é esteticamente desagradável na água potável, e os 

sólidos em suspensão podem servir de abrigo para microrganismos patogênicos. É utilizado 

como parâmetro na caracterização de águas de abastecimento brutas e tratadas e no controle da 

operação das estações de tratamento de água. 

 

⇒ Temperatura da água 

Influi em algumas propriedades da água, com reflexos sobre a vida 

aquática. A transferência de calor pode ser por radiação, condução e convecção (atmosfera e 

solo), ou ainda pode ter origem em despejos industriais. As elevações de temperatura 

aumentam a taxa das reações químicas e biológicas, aumentam também a taxa de transferência 

dos gases, o que pode causar mau cheiro e diminuem a solubilidade dos gases (ex: oxigênio 

dissolvido). É utilizada na caracterização de corpos d’água e águas residuárias brutas (VON 

SPERLING, 1996b). 

Segundo Sewell (1978), o aumento de temperatura pode provocar 

alterações físicas, como na densidade, na viscosidade, na pressão do vapor e no oxigênio 

dissolvido. 

 

⇒ potencial Hidrogeniônico (pH) 

O potencial hidrogeniônico representa a concentração de íons 

hidrogênio H+ (em escala antilogarítmica), dando uma indicação sobre a condição de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade da água. A faixa de pH é de 0 a 14. O pH < 7,0 representa 

condições ácidas, pH = 7,0 representa situação de neutralidade e pH > 7,0 representa 

condições básicas. Pode ser de origem natural através da dissolução de rochas, absorção de 

gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese. Pode ter origem antrópica, 



 

através de despejos domésticos (oxidação da matéria orgânica) e despejos industriais (ex.: 

lavagem ácida de tanques). 

 

⇒ Oxigênio dissolvido (OD) 

Os dois principais gases atmosféricos, nitrogênio e oxigênio, quando 

não reagem quimicamente com a água, se dissolvem até um determinado nível. A solubilidade 

do oxigênio varia enormemente com a temperatura. Alguns gases podem ser formados em 

solução, devido à decomposição de substâncias orgânicas na água (por exemplo, o gás 

sulfídrico – H2S). O CO2 reage rapidamente com a água, e pode ser absorvido do ar ou pode 

ser produzido pela decomposição bacteriana da matéria orgânica da água; uma vez em 

solução, ele reage para formar o ácido carbônico (H2CO3). O CO2 e o H2SO4 são agressivos e 

provocam corrosão nas tubulações. A decomposição biológica da matéria orgânica usa 

oxigênio dissolvido (OD).  

 

⇒ Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

A demanda bioquímica de oxigênio é utilizada para exprimir o valor 

da poluição produzida por matéria orgânica oxidável biologicamente, e corresponde à 

quantidade de oxigênio que é consumida pelos microorganismos do esgoto ou águas poluídas. 

Retrata, de uma forma indireta, o teor de matéria orgânica nos esgotos ou no corpo d’água. A 

DBO é determinada em laboratório, observando-se o oxigênio consumido em amostras do 

líquido, durante 5 dias, à temperatura de 20º C. É um parâmetro de fundamental importância 

na caracterização do grau de poluição de um corpo d’água (VON SPERLING, 1996b). 

 

⇒ Nitrogênio 

O nitrogênio é um elemento indispensável para o crescimento de algas 

e, quando em elevadas concentrações em lagos e represas, pode conduzir a um crescimento 

exagerado desses organismos vegetais (processo denominado eutrofização).  

O nitrogênio pode ter origem natural, pois é constituinte de proteínas, 

clorofila e vários outros compostos biológicos. Mas também pode ter origem antropogênica, 

sendo originário de despejos domésticos, despejos industriais, excrementos de animais e 



 

fertilizantes. As diferentes formas dos compostos de nitrogênio encontradas no meio aquático 

podem ser utilizadas como indicadores da qualidade sanitária das águas. 

Segundo ressalta Von Sperling (1996b), em um corpo d’água, a 

determinação da parcela predominante de nitrogênio pode fornecer informações sobre o 

estágio da poluição. Os compostos de nitrogênio, na forma orgânica ou de amônia, referem-se 

à poluição recente, enquanto que nitrito e nitrato à poluição mais remota.  

 

⇒ Fósforo 

O fósforo na água apresenta-se principalmente nas formas de 

ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico. Os ortofosfatos são diretamente disponíveis para o 

metabolismo biológico sem necessidade de conversões a formas mais simples. Os polifosfatos 

são moléculas mais complexas com dois ou mais átomos de fósforo. O fósforo orgânico é 

normalmente de menor importância. Conforme Von Sperling (1996a), o fósforo não apresenta 

problemas de ordem sanitária nas águas de abastecimento. 

O fósforo também é um elemento indispensável para o crescimento de 

algas e, quando em elevadas concentrações em lagos e represas, pode conduzir a um 

crescimento exagerado desses organismos (eutrofização). Pode ter origem natural, sendo 

proveniente da dissolução de compostos do solo e da decomposição da matéria orgânica, e 

origem antropogênica quando for proveniente de despejos domésticos, despejo industrial, 

detergentes, excrementos de animais, inseticidas e pesticidas. Feitosa et al. apud Lima (2001) 

enfatizam que, devido à ação dos microorganismos, a concentração de fósforo pode ser baixa 

(<0,5 mg/l) em águas naturais e valores acima de 1,0 mg/l são geralmente indicativos de águas 

poluídas. 

 

⇒ Metais potencialmente tóxicos 

Os metais particulados de um rio encontram-se na fração não 

dissolvida, adsorvida à superfície de partículas em suspensão. Assim, os metais são 

transportados ao longo do curso da água podendo sedimentar. Esta sedimentação pode ser 

considerada como uma forma de purificação da água, porém, o processo de dessorção ocorre 

devido às variações no pH e a concentração do íon metálico na água (SILVA et al., 2006b). 



 

O cádmio é um metal de elevado potencial tóxico, que se acumula em 

organismos aquáticos, possibilitando sua entrada na cadeia alimentar, o que torna um fator de 

risco para vários processos patológicos no homem, incluindo disfunção renal, hipertensão, 

arteriosclerose, inibição no crescimento, doenças crônicas em idosos e câncer (BELLUTA et 

al., 2008). 

De acordo com Cetesb (2007b), o cobre, em concentração elevada, é 

prejudicial à saúde e confere sabor às águas. Segundo pesquisas efetuadas, uma concentração 

acima de 20 mg/L de Cu na água pode produzir intoxicações humanas com lesões no fígado. 

Para os peixes, muito mais que para o homem, as doses elevadas desse metal são 

extremamente nocivas. 

O manganês é um constituinte essencial ao desenvolvimento dos 

animais, é encontrado em pequenas quantidades na maioria dos tecidos e em diferentes 

concentrações. Apresenta várias funções, é ativador de várias enzimas, entre as quais se 

incluem a arginase, enolase, tiaminase e de enzimas essenciais no metabolismo de 

carboidratos, lipídeos e proteínas (MATTIAS, 2006). 

Estudos demonstram que o níquel é carcinogênico ao homem. Nos 

peixes, este metal impede a realização de trocas gasosas entre a água e os tecidos branquiais 

levando à morte por asfixia, por outro lado, este metal complexado (niquelcianeto) é tóxico 

quando em baixos valores de pH e em concentrações de 1,0 mg/L, desse complexo, são 

tóxicas aos organismos de água doce. Doses elevadas de níquel podem causar dermatites nos 

indivíduos mais sensíveis e afetar nervos cardíacos e respiratórios (CETESB, 2007b). 

A presença de chumbo está veiculada à contaminação oriunda de 

indústrias, como as de galvanoplastia e de baterias. Este metal tende a ser cumulativo no 

organismo, levando à intoxicação crônica denominada de saturnismo. As principais fontes de 

contaminação, segundo Bechara (2004), são devidas às tintas de paredes, baterias de 

automóveis, soldas, gasolinas aditivadas com tetra-etil-chumbo (até1982) e emissões 

industriais. O excesso de Pb em águas podem causar doenças em valores superiores a 10 

mg/L. 

O zinco é essencial para o crescimento, porém, em concentrações 

acima de 5,0 mg/L, confere sabor à água e uma certa opalescência a águas alcalinas. A ação 



 

desse íon metálico sobre o sistema respiratório dos peixes é semelhante à do níquel (CETESB, 

2007b).  

⇒ Coliformes totais e termotolerantes 

Os coliformes termotolerantes caracterizam-se como sendo bactérias 

Gram-negativas, em forma de bacilos, caracterizadas pela presença da enzima b-galactosidade, 

com capacidade de fermentar o açúcar lactose em meios contendo sais biliares ou agentes 

tensoativos com propriedades inibidoras semelhantes, nas temperaturas de 44º a 45ºC, com 

produção de ácido, gás e aldeído. Esse grupo compreende principalmente bactérias do gênero 

Escherichia, mas também espécies de Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Essas últimas, 

além de presentes em fezes humanas e de animais, também podem ser encontradas em solos, 

plantas ou quaisquer efluentes contendo matéria orgânica (WHO, 2004 apud PAGANINI et 

al., 2006). 

Ainda de acordo com WHO (2004) apud Paganini et al. (2006), o 

grupo de coliformes totais são diferenciados dos coliformes termotolerantes pois não tem a 

capacidade de fermentar a lactose em temperatura elevada (44 a 45ºC). 

A determinação da concentração dos coliformes assume importância 

como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre 

paratifóide, disenteria bacilar e cólera (CETESB, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

    5.1 Área de estudo 

         5.1.1 Aspectos gerais 

 O município de Botucatu está localizado na região centro-sul do 

Estado de São Paulo, a 230 km da capital. Ocupa uma área territorial de 1522 km2 e se 

enquadra entre as coordenadas 22º52’20” S  e 48º26’37” W Greenwich. (CONTE et al. 2001). 



 

 O clima predominante da cidade, classificado segundo o sistema 

Köppen é do tipo Cfa – clima temperado chuvoso e a direção do vento predominante é a 

sudeste (SE). 

 A temperatura média anual na região é de 20,2 ºC, sendo as 

temperaturas médias dos meses mais quentes de 23,2 ºC e de 16,9 ºC nos meses mais frios. A 

precipitação média anual está ao redor de 1.447 mm, ocorrendo uma precipitação média no 

mês mais chuvoso e mais seco, respectivamente de 223,4 mm e 37,8 mm (ARAÚJO JÚNIOR 

et al., 2002). 

 O município situa-se numa área bastante particular, denominada 

regionalmente de Cuesta de Botucatu, a qual compreende 3 regiões fisiográficas. A primeira 

denominada “Topo da Cuesta”, compreende as terras com altitudes entre 700 e 950 metros, na 

qual se localiza a área urbana. A segunda, denominada “Depressão Periférica”, corresponde a 

terrenos baixos, situados no vale dos rios Tietê (ao norte) e Paranapanema (ao sul), com 

altitudes entre 400 e 600 metros. A terceira região, “Frente da Cuesta”, representa uma zona 

de transição entre a região do Topo e da Depressão, formada por escarpas voltadas para o 

Leste (UIEDA e PALEARI, 2004). 

A Cuesta de Botucatu atua como um divisor de águas das bacias 

hidrográficas. As águas superficiais no município de Botucatu são drenadas por duas bacias 

hidrográficas, a do rio Paranapanema e a do rio Tietê, ambos afluentes do rio Paraná, 

integrantes, em âmbito continental, da bacia Platina.  

O Tietê é o único grande curso d’água paulista que atravessa a linha da 

Cuesta e atinge os limites ocidentais do Estado. O rio Tietê nasce na Serra do Mar, no 

município de Salesópolis, com 1030 metros de altitude a 22 km das praias do Atlântico. Ao 

contrário de outros rios, ele se volta para o interior do Estado de São Paulo num percurso de 

1140 Km da nascente até chegar no rio Paraná, na divisa do Mato Grosso do Sul (SOUZA et 

al., 2003). Considerado importante rio, apesar de receber grandes cargas de esgoto na região 

metropolitana de São Paulo, o Tietê é dotado de uso múltiplo e facilidade de articulação com a 

região oeste, tal como ocorre com os eixos rodoviários.  

 A maior parte dos rios integrantes da Bacia do Tietê é responsável pelo 

mais intenso trabalho erosivo e vitimada por fontes poluidoras, residenciais e industriais, 



 

registrados nas terras dos municípios (SOUZA et al., 2003). No município de Botucatu 

existem importantes afluentes do rio Tietê como o rio Lavapés, o rio Araquá e o rio Capivara.  

 O antigo Porto Martins foi  encoberto  pelo  represamento  do  rio 

Tietê e em seu lugar surgiu a represa do Rio Bonito, distante 35 km de Botucatu, que faz parte 

da hidrovia Tietê - Paraná. As águas do rio Tietê, na comunidade do Rio Bonito são um 

exemplo de aproveitamento múltiplo, seja energético, turístico (passeio de barcos), lazer 

(muitas casas de veraneio em suas margens e uso de lanchas), pesca (amadora e profissional) 

e, constitui parte da hidrovia. 

 O rio Capivara é um rio que nasce em Botucatu-SP, segue em direção 

norte e deságua no rio Tietê, em Porto Martins, próximo ao município de São Manuel. É um 

importante afluente da margem esquerda da bacia do rio Tietê na região e possui cerca de 30 

km de extensão. Sua localização está entre as coordenadas planas 758000; 7486000 e 779645; 

7456286, com uma área total de 22.218 ha (CARREGA et al., 2009). 

 O uso do solo e vegetação natural na bacia do rio Capivara vem 

passando, nos últimos anos, por um processo acelerado de transformação devido às 

interferências antrópicas na região da bacia. As atividades do uso do solo e a vegetação natural 

presente no rio Capivara são bem (Figura 2). 



 

 
Fonte: CARREGA et al. (2009) 

Figura 2. Mapa do uso do solo e vegetação natural da bacia do rio Capivara no ano de 2006 – 
Município de Botucatu (SP). 

 



 

Verificou-se em 2006, que a área de maior porcentagem em relação à 

área total é a pastagem, com 42,32% da região; as culturas perenes, como a plantação florestal, 

por exemplo, ocupa 17,32% da área total; os citros representa 7,91% da área da bacia 

(CARREGA et al., 2009). A Tabela 2 apresenta os diferentes usos do solo e vegetação natural 

em 2006. 

Tabela 2. Classes do solo e vegetação natural em 2006 da bacia do rio Capivara – Município 
de Botucatu-SP. 

Área Uso do solo e vegetação 
natural em 2006 

Hectares Porcentagem 

Cerrado 24,84 0,11 

Cerradão 2.570,40 11,57 

Chácaras 117,63 0,53 

Cultura anual 225,72 1,02 

Cultura perene – café  18,27 0,08 

Citros 1.758,15 7,91 

Floresta estacional 
semidecidual 

1.772,10 7,97 

Granja 11,43 0,05 

Mata ciliar 1.137,24 5,12 

Pastagem 9.404,73 42,32 

Plantação florestal 3.848,85 17,32 

Projeto de arroz irrigado 
em várzea 

64,17 0,29 

Transição floresta 
estacional – cerradão 

246,33 1,11 

Unidade de CESP 2,88 0,01 

Várzea 694,08 3,12 

Área de expansão urbana 324,81 1,46 

                                                                         Fonte: CARREGA et al. (2009) 

 



 

 O uso inadequado das terras do rio Capivara tem causado permanentes 

prejuízos para o solo e para a vegetação, podendo estar contribuindo com o baixo nível sócio-

econômico dos proprietários rurais da região. De maneira geral, a pecuária na região é 

desenvolvida de forma extensiva com pastagens de baixa qualidade e os produtores não 

costumam efetuar correções de pH (calagem) e adubação de manutenção nas pastagens para 

melhorar a qualidade desse alimento. Como a conservação do solo é uma prática pouco 

utilizada pelos pecuaristas, consequentemente os solos que por natureza são pobres, acabam 

sofrendo intempéries, acarretando em assoreamentos do rio Capivara, bem como a diminuição 

da capacidade de suporte da vegetação para o gado (ARAÚJO JÚNIOR et al., 2002). 

 Portanto, o rio Capivara foi selecionado por ser considerado um 

importante afluente da margem esquerda do rio Tietê na região de Botucatu, tendo suas 

nascentes no topo da Cuesta e desembocando na represa de Barra Bonita e, por apresentar 

tributos naturais que merecem atenção, tais como, seu relevo peculiar, pela fragilidade de seus 

solos, pela paisagem natural estar sofrendo uma nítida transformação e, pela importância de 

seu manancial como possibilidade de abastecimento de água para a região. 

 

    5.2 Pontos de amostragem 

Foi analisada estrategicamente a água e sedimento de 3 pontos 

diferentes (P1, P2 e P3) preestabelecidos como mostra a Figura 3.  

 



 

 

Figura 3. Bacia hidrográfica do Tietê – área estudada com os 3 pontos de coleta de água e 
sedimento – ancoradouro (P1), ranchos (P2) e rio Capivara (P3). 

 

Dos pontos de coleta, 2 são pertencentes ao rio Tietê na comunidade 

do Rio Bonito (Figuras 4 e 5), e 1 ponto localiza-se no rio Capivara (Figura 6). 

 

Os pontos de coleta do presente estudo foram marcados com receptor 

GPS e possuem as seguintes características: 

⇒ Ponto 1 (P1):  

• Localização: rio Tietê, localizado a montante do local onde 

desemboca o rio Capivara, entre as coordenadas 0773961, 7490057 

UTM (NE); 

• Altitude: 451 metros; 

• Acesso: ancoradouro da represa do rio Tietê - Rio Bonito; 

• Características: a vazão tem velocidade lenta devido ao 

represamento das águas, consequentemente há rápida proliferação 

de macrófitas. Local usado para lazer. Este ponto recebe grande 

carga de resíduos da região metropolitana de São Paulo. 



 

 

         (a)        (b) 

  Figura 4 (a e b). Ponto de coleta 1 (P1) situado no rio Tietê- comunidade do Rio Bonito 

 

⇒ Ponto 2 (P2): 

• Localização: rio Tietê, localizado a montante da desembocadura do 

rio Capivara, entre as coordenadas 0772766, 7490021 UTM (NE); 

• Altitude: 449 metros; 

• Acesso: chácaras e ranchos; 

• Características: a vazão não é natural devido à alteração do leito do 

rio pelo represamento, a proliferação de macrófitas é menor. Local 

muito usado para lazer com diversos ranchos e casas de veraneio, 

que contribuem com lançamentos pontuais de esgoto doméstico, 

também é intensa a atividade de pesca. 

 

          (a)    (b) 

 Figura 5 (a e b). Ponto de coleta 2 (P2) situado no rio Tietê- comunidade do Rio Bonito, 
junto a ranchos e áreas de lazer. 



 

⇒ Ponto 3 (P3): 

• Localização: rio Capivara (afluente do rio Tietê), entre as 

coordenadas 0769680, 7484134 UTM (NE); 

• Altitude: 450 metros; 

• Acesso: ponte da rodovia Geraldo de Barros (SP-191), sentido 

município de São Manuel; 

• Características: o leito do rio está preservado com mata ciliar, muito 

aproveitado para pesca e o solo é usado para agricultura e 

pastagem. 

 

   (a)       (b)    

Figura 6 (a e b). Ponto de coleta 3 (P3) situado no rio Capivara- rodovia Geraldo de Barros 
(SP-191) em direção ao município de São Manuel. 
 

Os critérios para a escolha de todos os pontos foram as contribuições 

no rio Tietê, em relação às ações antrópicas urbana e/ou rural, além de suas condições físicas e 

facilidade de acesso. 

 

    5.3 Periodicidade 

As coletas das amostras de água e sedimento de fundo voltadas ao 

monitoramento e qualidade ambiental foram efetuadas por um período de 2 anos (2008 e 

2009), sendo coletas trimestrais e seguindo um cronograma de acordo com a sazonalidade. As 



 

amostragens foram realizadas com pelo menos 5 dias de estiagem para não comprometer  a 

condição natural do ambiente pela diluição das águas das chuvas. 

Preliminarmente foram realizadas algumas amostragens a fim de se 

conhecer visualmente os locais para posterior adequação de metodologia. As amostragens 

prévias tiveram início em 16 de maio de 2007, com coletas realizadas em 3 pontos 

preestabelecidos, em uma parte do rio Tietê (comunidade Rio Bonito e rio Capivara). 

 

    5.4 Amostras de água e de sedimento de fundo 

As amostras de água foram coletadas na metade do corte transversal do 

rio, a aproximadamente 10 cm da superfície da água, de acordo com SOUZA e DERÍSIO 

(1977).  

As amostras destinadas às determinações físico-químicas e espécies 

químicas foram coletadas em frascos de polietileno (a primeira água coletada serviu à lavagem 

dos frascos de coleta e a segunda à amostragem).  Para oxigênio dissolvido, foi utilizado 

coletor adequado à retirada de ar do meio e as amostras de água coletadas em frascos de tampa 

esmerilhada (frascos para Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO), onde o oxigênio 

dissolvido é fixado imediatamente. 

Posteriormente as amostras foram transportadas até o Departamento de 

Química e Bioquímica do Instituto de Biociências, UNESP- Botucatu, onde foram realizadas 

as análises.  

Para a determinação microbiológica, as coletas foram realizadas em 

sacos plásticos adequados e esterilizados, que após conservação em gelo, foram 

imediatamente levadas ao Departamento de Microbiologia e Imunologia /IB para análise.  

Para determinação de metais potencialmente tóxicos dissolvidos em 

água, próximos aos pontos onde foram coletados os sedimentos, retiraram-se amostras de água 

utilizando frascos de polietileno, onde os metais foram preservados adicionando-se 5,0 mL de 

HNO3 65%, conforme FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO 

AMBIENTE (1979). 

Para avaliação dos teores de metais potencialmente tóxicos, nos 

sedimentos do fundo, dos rios Capivara e Tietê, foram coletadas amostras nos 3 pontos de 



 

coleta, com 3 repetições. Estas amostras de sedimento foram coletadas manualmente em sacos 

plásticos adequados e esterilizados, na metade do corte transversal do rio, a aproximadamente 

10 cm da superfície da água e levadas para a unidade da SABESP- município de Botucatu, 

juntamente com as amostras de água para determinar a concentração de metais.  

 

    5.5 Variáveis estudadas 

As variáveis estudadas foram: organolépticas; físico-químicas; 

químicas; e, microbiológicas. 

         5.5.1 Variáveis organolépticas – aspecto visual da água e odor; 

Determinadas no momento da coleta, juntamente com a temperatura do 

ar e da água e pH.  

 

         5.5.2 Variáveis físico-químicas – cor, turbidez, temperatura da água, temperatura do ar, 

pH, condutividade elétrica (CE), oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO5);  

 

         5.5.3 Variáveis químicas – carbono orgânico total (COT), nitrato (N-NO3
-), nitrito (N-

NO2
-), fosfato total (PO4

3-), e, metais potencialmente tóxicos em água e em sedimento (Cd, 

Co, Cu, Mn, Pb, Zn);  

Estas análises foram determinadas no laboratório do Departamento de 

Química e Bioquímica do Instituto de Biociências (IB) da UNESP – Câmpus de Botucatu, 

exceto o COT e metais potencialmente tóxicos em água e em sedimentos – determinados no 

laboratório da SABESP- município de Botucatu. 

 

         5.5.4 Variáveis microbiológicas – coliformes totais e termotolerantes.  

Foram determinadas no laboratório do Departamento de Microbiologia 

e Imunologia do Instituto de Biociências (IB) da UNESP – Câmpus de Botucatu. 

     

    



 

 5.6 Metodologia 

         5.6.1 Variáveis físico-químicas 

5.6.1.1 Cor 

 A cor foi determinada no colorímetro visual modelo DLNH-100, Del 

Lab, por comparação da amostra com a escala de comparação do aparelho, tomando como 

referência a água destilada (transparente) que pode variar de 0 a 100 mg/Pt.10-1L. 

 

5.6.1.2 Temperatura da água e do ar  

 As temperaturas da superfície da água e do ar foram medidas no 

momento da coleta através de um termômetro de digital de campo acoplado ao pHmetro da 

marca Quimis. 

 

5.6.1.3 potencial Hidrogeniônico (pH) 

 As leituras de pH nas amostras foram realizadas no momento da 

coleta, utilizando-se pHmetro  Quimis, modelo Q 400 MT com eletrodo de vidro combinado. 

 

5.6.1.4 Turbidez 

 A turbidez foi determinada através de Turbidímetro Turbiquant, Merck 

modelo 1500T , cuja unidade é UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez). 

 

5.6.1.5 Condutividade elétrica (CE) 

  A CE, cuja unidade é µS.cm-1 (micro Siemens por centímetro), foi 

determinada utilizando um condutivímetro (digital), da Digimed, e corrigida para a 

temperatura de 25°C. 

 

 5.6.1.6 Oxigênio dissolvido (OD0) 

 O teor de oxigênio dissolvido na água foi determinado pelo método de 

Winkler modificado, conforme descrito por CETESB (1989), GOLTERMAN et al. (1991) e 

GREENBERG et al. (2005). O método fundamenta-se em fornecer a amostra de água, um 

composto oxidável pelo oxigênio da mesma, o hidróxido manganoso, medindo-se a 



 

quantidade de composto oxidado. Quanto maior a quantidade de oxigênio na amostra, maior 

será a quantidade de composto oxidado. A análise é feita no dia e logo após a coleta. 

 

Procedimento para determinação de OD0 

 As amostras de água foram no campo fixadas com 2 mL de sulfato 

manganoso 1,82 mol. L–1 e 2 mL de iodeto de azida sódica, 12,5 mol. L-1 em hidróxido de 

sódio. No laboratório, foi adicionado 2 mL de ácido sulfúrico concentrado p.a, e após 

dissolução do precipitado, o iodo, formado proporcionalmente ao oxigênio dissolvido na água, 

foi quantificado por titulação de 100 mL da amostra após este tratamento, com tiossulfato de 

sódio 0,025 neqg. L-1 padronizado, e com adição do indicador amido. O final da reação foi 

detectado com a obtenção do incolor.  

O teor de oxigênio dissolvido foi obtido de acordo com a relação: 

1mL Na2S2 O3 0,025 neqg. L –1 x f = 1 mg O2  L –1 

Onde: f = fator de correção . 

 

5.6.1.7 Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) 

 O método utilizado foi o mesmo utilizado para o OD0. Diferencia-se 

somente o dia de sua determinação, ou seja, no 5º dia após a determinação do OD0. 

 

         5.6.2 Variáveis químicas 

5.6.2.1 Carbono orgânico total (COT) 

 Para as análises em águas, foram utilizados analisador TOC-VCPH, da 

marca Shimadzu, de alta sensibilidade que usa técnica de combustão a 680ºC e detector 

infravermelho não dispersivo (NDIR). Catalisador de alta sensibilidade usando esfera de lã de 

quartzo revestida de platina. Controlado por computador compatível e software em ambiente 

Window. Faixa de detecção 4 ppb a 25.000 ppm (SINC, 2006). 

 As amostras coletadas são posteriormente conservadas em frascos 

rotulados. A solução presente nos frascos é analisada quanto ao Carbono Orgânico Total 

(COT), de tal modo que o registro obtido no aparelho é diretamente proporcional à quantidade 

de COT da amostra (GREENBERG et al., 2005).  



 

 

5.6.2.2 Nitrato (N-NO3
-) e nitrito (N-NO2

-) 

 A determinação de nitrito e nitrato é fundamentada na diazotação 

(formando um corante azo avermelhado), pela reação de Griess-Ilosvay que ocorre entre o 

nitrito e a α- naftilamina, N-(1-naftilo) etilenodiamina, conjugada à sulfanilamida. A medida é 

realizada por espectrofotometria, de acordo com TARAS (1958) e GOLTERMAN et al. 

(1991). 

 Numa primeira alíquota da amostra, determinou-se somente o nitrito e, 

numa segunda alíquota da amostra, o cádmio metálico “cobreado” foi utilizado para redução 

de seu conteúdo de nitrato a nitrito, para novamente ser determinado como nitrito. 

 O teor de nitrato foi calculado, fazendo a diferença do teor total 

(nitrato + nitrito) com o teor de nitrito determinado previamente, com a seqüência a seguir: 

C = 164,87 (A – 0,005)  50 x C   =  mg.L-1 
                             V1 x V2 

Onde:  C = teor de nitrato,  

           V1 = volume de amostra de água utilizado, 

       V2 = alíquota de amostra após o tratamento com cádmio. 

 

5.6.2.3 Fosfato total (PO4
3-) 

 O método para determinação de fosfato total é o de azul de molibdênio 

com bismuto como catalisador, denominado método do ácido molibdicobismutofosfórico que 

consiste na digestão e posterior determinação espectrofotométrica. Em meio ácido, os íons 

ortofosfato, molibdato e bismuto reagem para formar um heteropoliácido complexo (ácido 

molibdicofosfórico) de cor azul, de natureza ainda não conclusivamente estabelecida e/ou 

aceita, cuja intensidade de cor é proporcional à quantidade de ortofosfato ácido (H2PO4
-) 

inicialmente incorporado ao heteropoliácido (GOLDMAN e HARGIS, 1969; WATANABE e 

ONSEN, 1965). Tal complexo em solução, medido espectrofotometricamente a 880 nm 

constitui-se na base do método do ácido molibdicobismutofosfórico de determinação de 

fósforo em muitos materiais. 

 Vem sendo calculados os parâmetros da equação da reta inerente,  



 

A = K0  + K 1  x C  ⇒  C = A  + 0,000986 
                                       0,1052 

      Onde: A = absorbância, 

              C = concentração fosfato, 

              r = 0,9997. 

 

5.6.2.4 Metais potencialmente tóxicos 

Para verificar a biodisponibilidade dos metais potencialmente tóxicos 

nas amostras de água e sedimento, procedeu-se à extração sequencial, determinando-se Cd, 

Co, Cu, Ni, Mn, Pb e Zn nas frações hidrossolúvel, trocável, ligada a óxidos de Mn, ligada a 

óxidos de Fe, orgânica e residual, seguindo a metodologia desenvolvida por KELLER e 

VÉDY (1994). 

Os teores de Cd, Co, Cu, Ni, Mn, Pb e Zn nos sedimentos e nas 

amostras de água, foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica, 

empregando-se chama ar-acetileno, com os seguintes limites de detecção (mg L-1): Cd: 

0,0022; Ni: 0,0700; Pb: 0,0150; Zn: 0,0012; Cu: 0,0045; Mn: 0,0030 e Co: 0,0075. 

 

         5.6.3 Variáveis microbiológicas 

5.6.3.1 Coliformes totais e termotolerantes  

 O método microbiológico adotado foi a técnica de diluição de tubo 

múltiplo, recomendado por GREENBERG et al. (2005). 

 Amostras coletadas em sacos plásticos esterilizados foram analisadas 

no máximo 3 horas após a coleta ou no máximo 24 horas sobre refrigeração. Para a verificação 

da presença de coliformes fecais, três alçadas do tubo positivo de maior diluição foram 

semeadas em três tubos contendo meio E. coli broth e posteriormente incubado em banho-

maria a 44,5°C por 24 horas. A positividade foi verificada pela turvação do meio e pela 

produção de gás. 

 

    5.7 Tratamento estatístico 



 

 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso num esquema 

fatorial 4 x 3, constituído de dois fatores, sendo um fator o período de coleta das amostras com 

4 níveis (fevereiro, maio, agosto e novembro), e o outro fator o ponto de amostragem com 3 

níveis: ponto 1 (P1), ponto 2 (P2) e ponto 3 (P3), totalizando 12 tratamentos e com duas 

repetições, compreendendo aos blocos (ano 2008 e 2009), num total de 24 parcelas 

experimentais. Foi feito análise de variância para as variáveis em estudo e observado a 

significância para os fatores período, ponto e a interação período x ponto, pelo teste F ao nível 

de 5%.  

Nas variáveis que apresentaram diferenças significativas para a 

interação foi feito o desdobramento de cada nível do fator período dentro do fator ponto e 

vice-versa e aplicado o teste de média ao nível de 5 % de significância pelo teste Tukey. Para 

as variáveis que não apresentaram significância na interação, o comportamento foi avaliado 

nos fatores isoladamente pelo teste de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

    6.1 Variáveis Organolépticas 

        6.1.1 Aspecto visual da água 

De acordo com Gonçalves (2003), o aspecto visual da água é resultado 

de uma interação de cores da matéria orgânica solúvel presente e de altos teores de ferro. A 

análise do aspecto da água foi realizada através da percepção visual do leito do manancial no 

momento da coleta. 

Na Tabela 3 observa-se que os pontos 2 e 3 foram os que mais 

persistiram no aspecto “turva” e “pouco turva”, nas 6 coletas. O P2 sofre influência das 

atividades antrópicas desenvolvidas nos ranchos e casas de veraneio, onde provavelmente 

ocorreu o lançamento de esgoto doméstico. Já o P3 está localizado em áreas agrícolas e de 

irrigação, onde pode ter ocorrido o escoamento dessas águas no rio Capivara nos períodos que 

antecediam as coletas. O P1 apresentou-se límpido na maioria das coletas por ser uma 

ambiente lêntico, onde o carreamento de partículas do solo é bastante reduzido e, também 

devido ao distanciamento do ponto das áreas agrícolas. 

Tabela 3. Aspecto visual da água nos três pontos de coleta em diferentes períodos. 



 

Coleta PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 

Fev/08 límpida turva pouco turva 

Mai/08 límpida pouco turva pouco turva 

Ago/08 límpida pouco turva límpida 

Nov/08 límpida turva pouco turva 

Fev/09 pouco turva turva turva 

Mai/09 límpida pouco turva límpida 

Ago/09 límpida pouco turva pouco turva 

Nov/09 límpida turva turva 

 

         6.1.2 Odor 

Segundo Von Sperling (1995), o odor é a sensação olfativa, sendo que 

o odor de origem antropogênica (esgoto doméstico, industrial) ocorre como produto 

indesejável da decomposição da matéria orgânica, o gás sulfídrico (H2S). 

A detecção olfativa foi realizada no momento das 8 coletas (Tabela 4). 

A presença de odor característico de esgoto ocorreu em todos os pontos, porém de forma 

eventual, em poucas amostras coletadas, o que evidencia que ocorreu despejos pontuais de 

efluentes no período de coleta. No P1 existe a ocorrência de odor forte na água nos dois meses 

de verão (fevereiro/2008 e fevereiro/2009) em que há uma grande concentração de pessoas 

que procuram a represa para o lazer, mostrando que há um impacto na qualidade da água 

devido à despejos de substâncias orgânicas. No P3 a detecção de odor desagradável ocorreu 

uma vez (agosto/2009), o que sugere ter havido algum lançamento pontual de resíduo na área 

agrícola.  

 

 

Tabela 4. Odor da água nos três pontos de coleta em diferentes períodos. 

Coleta PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 

Fev/08 com odor sem odor sem odor 

Mai/08 sem odor sem odor sem odor 



 

Ago/08 sem odor com odor sem odor 

Nov/08 sem odor sem odor sem odor 

Fev/09 com odor com odor sem odor 

Mai/09 sem odor sem odor sem odor 

Ago/09 sem odor sem odor com odor 

Nov/09 sem odor sem odor sem odor 

 

 Para a variável odor, como previsto na legislação vigente (BRASIL, 

2005), para as Classes 1 e 2, esta deveria estar ausente. Na Tabela 4 verifica-se que todos os 

pontos apresentaram esta característica na maioria das coletas. 

 

    6.2 Variáveis Físico-químicas 

                 6.2.1 Cor 

As variações da coloração provavelmente são originadas por poluição 

difusa (águas da chuva que arrastam materiais para os corpos d’água) ou por erosões, o que 

caracterizam poluição antropogênica como é o caso dos resíduos industriais (tinturarias, 

tecelagem, produção de papel) e do esgoto doméstico (VON SPELING, 1995). 

Pela Resolução n° 357/05 (BRASIL, 2005), a cor deve ser verdadeira, 

a um nível de cor natural de um corpo de água em mg L-1 para classe I, já para classe II e III 

estabelece um limite até 75 mg Pt.L-1. A variação da cor nos três pontos oscilou em função do 

período sazonal. Nos períodos mais úmidos, a cor manteve-se com valores elevados, porém 

todos ficaram dentro dos limites definidos pelo padrão ambiental para um rio Classe 2. 

A variável cor teve, no P1, valores que oscilaram entre 5 e 50. Quanto 

ao P2, a cor mínima registrada foi de 5, elevando-se até 70. No P3 também verificou-se uma 

variação entre 5 e 70. A variabilidade de cada ponto é melhor visualisada na Figura 7. 



 

 

Figura 7. Variação da cor nos pontos de amostragem em função das épocas de coletas. 

 

Observa-se que nas épocas mais quentes e úmidas (fevereiro e 

novembro) os valores obtidos para cor foram bem mais acentuados do que nas épocas frias e 

secas (maio e agosto), devido a um volume maior de chuvas e aumento do volume das águas. 

As mudanças sazonais podem ser observadas na variação da cor da água conforme Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 5. Médias mensais de temperatura e precipitação nos anos de 2008 e 2009  

MÊS/ANO TEMP. MÉDIA (°C) PRECIPITAÇÃO 
(mm) 

JANEIRO/08 22,5 279,3 

FEVEREIRO/08 23,5 94,6 

MARÇO/08 23,0 60,9 

ABRIL/08 21,6 102,8 

MAIO/08 18,5 98,7 

JUNHO/08 17,4 47,8 

JULHO/08 19,1 0,0 

AGOSTO/08 20,3 104,1 

SETEMBRO/08 20,3 29,9 

OUTUBRO/08 22,5 153,8 

NOVEMBRO/08 22,0 69,3 

DEZEMBRO/08 22,7 137,0 

JANEIRO/09 22,4 330,1 

FEVEREIRO/09 23,9 143,1 

MARÇO/09 24,0 111,5 

ABRIL/09 21,6 86,8 

MAIO/09 19,9 62,7 

JUNHO/09 16,1 102,7 

JULHO/09 17,7 143,8 

AGOSTO/09 24,0 89,1 

SETEMBRO/09 20,6 150,5 

OUTUBRO/09 20,9 141,8 

NOVEMBRO/09 24,6 289,0 

DEZEMBRO/09 23,0 331,7 

  Os dados expressos nesta tabela foram obtidos no Depto. de Recursos Naturais - Ciências    
Ambientais – FCA/Lageado – UNESP – Botucatu. 

 



 

Ressalta-se, ainda, o acréscimo dos resultados da cor decorre do 

processo de erosão, decomposição da serrapilheira da vegetação e matéria orgânica presente 

na superfície do solo. 

Gonçalves (2003) afirma que o baixo valor de cor observado em um 

córrego qualquer não garante que a água seja de boa qualidade. 

A Tabela 6 apresenta o resultado do teste de média para as variáveis 

que apresentaram diferença significativa para o fator PERÍODO pelo teste F na análise de 

variância.   

 

Tabela 6. Resultado do teste de média ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
para as variáveis nos diferentes períodos de coleta 

PERÍODO 
VARIÁVEL 

FEVEREIRO MAIO AGOSTO NOVEMBRO 
COR (mg Pt.L-1) 

 
49,17a 15,84bc 11,67c 31,67b 

TURBIDEZ (UNT) 
 

32,33a 14,52b 13,18bc 20,46bd 

TEMP. DO AR (oC) 
 

27,77a 17,27b 22,72c 27,94a 

TEMP. DA ÁGUA 
(oC) 

 

27,35a 19,89b 24,69c 27,25a 

pH 
 

6,46a 7,30b 7,60b 7,23ab 

COND. ELÉTRICA 
(µS cm-1) 

 

111,62a 188,42ab 212,49b 148,11ab 

NITRATO (mg.L) 
 

1,17a 10,57bc 15,65c 4,01ab 

FOSFATO (mg.L) 
 

0,09a 0,31b 0,83c 0,14ab 

COLIF. TERMOT. 
(NMP) 

1611a 36,50b 188,67bc 1393,34ac 
 

Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de 
significância pelo teste Tukey. 

Em relação à cor pode-se observar pela tabela 6 que esta variável 
difere estatisticamente no mês de fevereiro.  

 



 

         6.2.2 Turbidez 

A variável turbidez teve, no P1, valores que oscilaram entre 5,98 e 

28,73 UNT. Quanto ao P2, o mínimo registrado foi de 7,68, elevando-se até 38,36 UNT. No P3 

verificou-se uma variação entre 15,14 e 35,47 UNT.  

Na Figura 8, podem ser observadas as variações sazonais ao longo do 

período de coletas durante 2008 e 2009. 

 

 Figura 8. Variação da turbidez (UNT) nos pontos de amostragem em função das épocas de 

coletas. 

O menor valor obtido foi no P1 (5,98 UNT), em agosto de 2008 e o 

maior foi no P2 (38,36 UNT), em fevereiro de 2009. Nota-se a variação sazonal, com valores 

mínimos registrados no período de estiagens (entre os meses de maio e agosto), e máximos, no 

período das chuvas.  

Os resultados mostram que existe uma tendência de que o 

comportamento da maioria dos pontos de amostragem seja de aumentar a concentração 

acompanhando o aumento das chuvas. Ou seja, nos períodos chuvosos possivelmente ocorre o 

carreamento de partículas de sólidos em suspensão para o leito dos mananciais que incidem no 

aumento da turbidez das águas. 

Provavelmente, o P1 apresentou menor média (16,36 UNT) por ser um 

ambiente lêntico, que reduz o processo de erosão do solo pela menor velocidade das águas. Já 

o P2, com média de 19,71 UNT, apresentou uma média maior devido à presença fontes 

pontuais de esgotos domésticos, com o intenso movimento de pessoas principalmente nos 



 

meses mais quentes. E o P3 apresentou a maior média (24,26 UNT) demonstrando que isso 

decorre do processo de erosão que o rio vem sofrendo. 

A Resolução n° 357 (BRASIL, 2005), estabelece limite de 40 UNT 

para águas de classe I e de 100 UNT para águas de classe II e III. Portanto, apesar dos valores 

significativos encontrados nos pontos P2 e P3, os resultados encontrados estão todos dentro da 

faixa de limite da legislação, não sendo comprometedores. 

A Tabela 7 apresenta o resultado do teste de média para as variáveis 

que apresentaram diferença significativa para o fator PONTO pelo teste F na análise de 

variância.   

 

Tabela 7. Resultado do teste de média ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
para as variáveis nos diferentes pontos de coleta  

PONTO 
VARIÁVEL 

P1 P2 P3 

TURBIDEZ (UNT) 16,37a 19,71ab 24,29b 

pH 6,95a 6,94a 7,56b 

DBO (mg.L-1) 4,90a 4,05ab 2,81b 

FOFATO (mg.L P) 0,48a 0,31b 0,25b 

Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de 
significância pelo teste Tukey. 

A turbidez variou estatisticamente tanto no período (Tabela 6) como 

no ponto (Tabela 7). Em relação ao período, no mês de fevereiro ocorreu altas temperaturas e 

grande volume de precipitação o que pode ter ocasionado variação na turbidez mostrando que 

houve diferença significativa comparado com os demais meses, enquanto que para o ponto, o 

P1 difere do P3. 

Souza e Nunes (2008) avaliaram os parâmetros físico-químicos e 

bacteriológicos do córrego do Figueira e também encontraram resultados semelhantes para 

turbidez, obtendo todos os valores de acordo com a legislação. Cavenaghi et al. (2003), 



 

estudando a água e o sedimento dos reservatórios do rio Tietê, observaram que os maiores 

valores ocorreram na estação chuvosa.  

Pode-se fazer uma correlação dos resultados da cor e da turbidez da 

água (Figuras 7 e 8) cujos valores foram representativos, pois os resultados demonstraram que 

os fatores antrópicos, as alterações físicas do leito do córrego, o efeito de diluição das águas e 

as corredeiras também interferem diretamente na turbidez. 

 

         6.2.3 Temperatura do ar e da água  

Variações de temperatura são parte do regime climático normal, e 

corpos de água naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação 

vertical. A temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, 

estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação da temperatura em 

um corpo d'água geralmente é provocada por despejos industriais (indústrias canavieiras, por 

exemplo) e usinas termoelétricas (CETESB, 2004). 

Elevações de temperatura aumentam as taxas de reações químicas e 

biológicas e diminuem a solubilidade dos gases (ex: oxigênio dissolvido), daí a importância de 

se saber a temperatura (VON SPERLING, 1996c). 

De um modo geral tanto a temperatura do ar, quanto da água variaram 

de forma semelhante, atipicamente houve uma elevação nas temperaturas para 24º C no mês 

de agosto de 2009. Na Figura 9 e 10 são mostradas as variações sazonais com os valores 

mínimos registrados no período de estiagem e inverno, e temperaturas máximas na época de 

chuvas (estação mais quente). 

 



 

Figura 9. Variação da temperatura do ar (oC) nos pontos de amostragem em função das 

épocas de coletas. 

A maior temperatura do ar registrada foi de 29,3 oC, em novembro de 

2009, no P1 e a menor foi 16,1 oC, em maio de 2008, no P3. 

 

Figura 10. Variação da temperatura da água (oC) nos pontos de amostragem em função das 

épocas de coletas. 

A maior temperatura da água registrada foi de 28,8 oC, em fevereiro e 

novembro de 2009, no P1 e a menor foi 18,8 oC, em maio de 2008, no P3. 

Como era esperado, observa-se que a temperatura do ar e da água não 

apresentam diferenças significativas entre os pontos de coleta na bacia do Tietê, apenas 

apresenta diferença entre os períodos em que foram realizadas as coletas (Tabela 6), já que a 

temperatura encontra-se mais elevada nos meses de fevereiro e novembro. 

Um fator importante a ressaltar é as condições ambientais de cada 

local de coleta, como por exemplo, a presença ou ausência da vegetação que desempenham 

um papel de extrema importância no conforto térmico. Todas as coletas foram realizadas no 

período da manhã (8:30 às 10:30h) e sempre foram iniciadas pelo P1 ao P3. Desta forma, nota-

se que o P1 e P2 apresentam temperaturas, do ar e da água, mais elevadas quando comparadas 

ao P3, isto porque ambos os pontos são áreas desprovidas de mata ciliar e no P1 as águas 

encontram-se represadas ficando expostas diretamente aos raios solares, sem presença de mata 

natural, além de apresentarem carga orgânica em decomposição, sob intensa atividade 

metabólica dos microorganismos. 



 

Segundo Carvalho et al. (2000), nas margens dos rios circundadas por 

floresta, existe a tendência à menor temperatura do ar e da água que é constatada devido ao 

sombreamento da mata ciliar, que reduz a radiação incidente. 

Sabara (1999), estudando córregos no médio Rio Doce-MG, encontrou 

valores de temperatura da água variando de 17,1 a 26,6 ºC (plantios florestais- eucalipto) e de 

14,2 a 25,8 ºC (pastagens e agricultura), com tendência de apresentar menores valores nas 

áreas florestais (eucalipto), provavelmente pela condição de cobertura dos córregos, 

enfatizando o papel significativo da vegetação ciliar. 

 

         6.2.4 potencial Hidrogeniônico (pH) 

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se 

diretamente devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Também o efeito 

indireto é muito importante podendo, determinadas condições de pH contribuírem para a 

precipitação de elementos químicos tóxicos como metais potencialmente tóxicos; outras 

condições podem exercer efeitos sobre as solubilidades de nutrientes (CETESB, 2004). 

Em geral, em águas superficiais, o pH é alterado pelas concentrações 

de íons H+ originados da dissociação do ácido carbônico, que geram baixos valores de pH 

(ESTEVES, 1988). Esse ácido carbônico, nos corpos d’água, é resultante, segundo Branco 

(1986), da introdução de gás carbônico pelas águas da chuva, ar atmosférico, matéria orgânica 

do solo e, principalmente, matéria orgânica que é consumida e oxidada nas águas. 

No presente estudo obteve-se média de pH próximo da neutralidade 

(6,95; 6,93 e 7,56) nos  P1,  P2 e P3, respectivamente. 

A estatística mostra que houve diferença significativa do pH entre os 

pontos de coleta, onde o P3 se difere dos pontos 1 e 2 conforme Tabela 7. Também existe 

diferença entre os períodos, apresentados na Tabela 6, que revela que o mês de fevereiro se 

diferencia dos demais meses de coleta devido à elevada precipitação da época de coleta.  

Pela Resolução n°357 (BRASIL, 2005), os limites de pH, tanto para 

águas de classe I, quanto para águas de classe II são de 6,0 a 9,0. A Figura 11 refere-se à 

variação de pH dos pontos nas épocas de coleta. 



 

 

Figura 11. Variação do pH nos pontos de amostragem em função das épocas de coleta. 

Ao se observar a Figura 11, nota-se que no P1 (esgoto bruto) e no P2 

(lançamentos pontuais de esgotos) ocorre um decréscimo do pH (5,86 e 5,97, 

respectivamente), em fevereiro de 2009. Von Sperling (1996c) afirma que a oxidação de 

matéria orgânica reduz o pH. Para Lima (2001), o pH da maioria dos corpos d’água varia entre 

6 e 8. Ecossistemas que apresentam valores baixos de pH tem elevadas concentrações de 

ácidos orgânicos dissolvidos de origem alóctone e autóctone. Nesses ecossistemas, são 

encontradas altas concentrações de ácido sulfúrico, nítrico, oxálico, acético, além de ácido 

carbônico, formado, principalmente, pela atividade metabólica dos microorganismos 

aquáticos. Já no P3, observa-se uma elevação desta variável no mês de agosto de 2008 (8,14) e 

2009 (8,42), o mesmo ocorrendo com a quantidade de nitrato observado na Figura 16, devido 

à utilização de adubos nitrogenados. 

Segundo Oliveira et al. (2008), as mudanças na faixa de pH podem 

indicar impactos com substâncias ácidas ou básicas capazes de alterar o ambiente químico. 

De um modo geral, os valores de pH dos três pontos estão dentro dos 

padrões estabelecidos pela Resolução n°357/05 (BRASIL, 2005), exceto na coleta de fevereiro 

de 2009, nos P1 (5,86) e P2 (5,86). 

Cavenaghi et al. (2003) caracterizando a qualidade da água e 

sedimento em cinco reservatórios do rio Tietê encontraram valores de pH próximos da 

neutralidade, tendendo a valores levemente ácidos no início da cascata de reservatórios, 

alcançando valores próximos a oito no final desta. Vieira et al. (2002) obtiveram pH acima da 

neutralidade nas três estações de coletas estudadas.  



 

Ao longo do período estudado, em todos os pontos de coleta não houve 

alteração significativa dos valores de pH, o que contribui para a manutenção de seres vivos 

presentes nos locais. 

 

         6.2.5 Condutividade elétrica (CE) 

Palma-Silva (1999) afirma que a importância em se determinar a 

condutividade elétrica está no fato desta fornecer uma boa indicação das variações na 

composição da água, especialmente na sua concentração mineral. 

Apesar de legislação não determinar um valor específico para 

condutividade elétrica, recomenda-se que, para valores superiores a 100 µS cm-1 (CETESB, 

2007a), outros fatores sejam considerados como, por exemplo, esgoto, uso de defensivos 

agrícolas ao redor da área, pois podem afetar os resultados. 

Na Figura 12 pode-se observar a variação dos valores de CE nos 

pontos 1 a 3, ao longo das épocas de coletas. 

 

Figura 12. Variação da condutividade elétrica (µS cm-1) nos pontos em função das épocas de 

coletas. 

Entre todas as coletas, o menor valor encontrado foi de 46,0 µS.cm-1 

(P3) e o maior de 279,5 µS.cm-1 (P1) (Tabelas A, B e C – Apêndice), o que representa sério 

comprometimento na qualidade de água. Cavenaghi et al. (2003), estudando os reservatórios 

do rio Tietê, encontraram altos resultados de CE na represa da Barra Bonita em relação ao 

caminhamento a jusante deste reservatório. O P1 foi o que apresentou maior média (192,2 µS 

cm-1) por ser o ponto que apresenta maior quantidade de carga orgânica. 



 

Deve-se dar especial atenção ao P3 que variou desde 46,0 a 268,6 µS 

cm-1, portanto outros fatores como presença de culturas de cana-de-açúcar e laranja na região 

podem ter contribuído acentuadamente para o aumento da condutividade elétrica, 

principalmente no mês de agosto onde o pico foi de 268,6 (µS cm-1), devido o grande uso de 

fertilizantes e insumos agrícolas. 

Nota-se que os valores mais elevados de CE encontram-se nos meses 

mais secos, principalmente em agosto de 2008, em todos os pontos, devido ao fato de no mês 

anterior (julho/08) ter sido registrado 0 mm de chuva (Tabela 5). De um modo geral, o inverso 

ocorreu nos meses mais úmidos (fevereiro e novembro), registrando menores valores de CE, 

devido ao efeito de diluição dos sais. A análise estatística confirma essa variação dos 

resultados em relação ao período de coleta, já que o mês de novembro se diferencia dos 

demais meses de coleta e o mês de agosto também apresenta diferença significativa (Tabela 6). 

De acordo com Cetesb (2007b) a CE pode ser relacionada com o 

índice pluviométrico. Em períodos de baixo índice de pluviosidade ocorre o aumento das 

concentrações de sais e nos períodos de maior ocorrência de chuvas ocorre o efeito da diluição 

destes no corpo de água. Psilovikos et al. (2006) verificaram este mesmo comportamento, os 

baixos valores da CE coincidem com os elevados níveis de água do rio Nestos (Bulgária), 

devido ao efeito de diluição. Carvalho et al. (2000) concluíram que houve correlação 

significativa da pluviosidade com a condutividade elétrica no ribeirão do Feijão, em São 

Carlos-SP.  

 

         6.2.6 Oxigênio dissolvido (OD0) 

O oxigênio dissolvido é uma das variáveis que melhor demonstra a 

recuperação do ecossistema aquático e a degradação da matéria orgânica, mas não deve ser o 

único fator a ser considerado, pois a sua concentração será afetada por diversos outros fatores 

e não somente pela ação antrópica. 

A legislação estabelece que o valor para OD não deve ser inferior a 6 

mg L-1O2 para classe I, não inferior a 5 mg L-1 O2 para classe II, e não inferior a 4 mg L-1 O2 

para classe III (BRASIL, 2005). 

Com relação aos valores mínimo e máximo de OD no P1, os dados 

mostraram oscilações entre 0,58 mg.L-1 e 5,93 mg.L-1. No P2, os valores mantiveram-se entre 



 

3,27 mg.L-1 e 6,62 mg.L-1. No P3, os valores ficaram entre 4,17 mg.L-1 e 7,97 mg.L-1. Na 

Figura 13, observa-se que ocorreram variações nos três pontos durante o período das análises. 

 

Figura 13. Variação do oxigênio dissolvido (mg.L-1) nos pontos em função das épocas de 

coletas. 

O P1 foi o ponto que apresentou os menores valores de OD exibindo 

condições críticas próximas de serem anóxicas. Isto se deve ao fato de este ponto caracterizar-

se por ainda apresentar volumes de descargas domésticas e industriais da região metropolitana 

de São Paulo. Segundo Von Sperling (1996c), o OD é essencial para os organismos aeróbios. 

Durante a estabilização da matéria orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus 

processos respiratórios, podendo vir a causar uma redução da sua concentração no meio. 

Dependendo da magnitude deste fenômeno, podem vir a morrer diversos seres aquáticos, 

inclusive os peixes. 

Carvalho et al. (2000) também encontraram resultados semelhantes e 

concluíram que o excesso de matéria orgânica (MO) na água ocasiona a diminuição do teor de 

OD e que, no processo de decomposição, dentro do ambiente aquático, há consumo de 

oxigênio. 

Outra explicação, para os baixos resultados encontrados no P1 é que 

este ponto tem as suas águas represadas, o que diminui muito a velocidade e 

consequentemente a quantidade de OD. De acordo com Cetesb (2004), o oxigênio dissolvido 

nas águas pode ser proveniente da atmosfera através da superfície, dependendo de 

características hidráulicas e da velocidade, sendo que a taxa de reaeração superficial em uma 

cascata é maior do que a de um rio de velocidade normal.  



 

De uma forma geral, os valores obtidos foram superiores ao limite da 

legislação para classe II, em quase todas as coletas, nos pontos P1 e P2 (Tabelas A, B e C – 

Apêndice), o que indica sério comprometimento da qualidade da água do rio Tietê. Apenas o 

P3 está em conformidade com o limite para corpos d’água de classe II. 

Segundo Chapman e Kimstach (1992), as concentrações de OD 

inferiores a 5 mg.L-1 podem afetar o ecossistema aquático; teores inferiores a 2 mg.L-1
 podem 

levar à morte a maioria dos seres aquáticos. 

A Tabela 8 mostra o resultado do teste de média para OD que 

apresentou diferença significativa para o fator ponto e período pelo teste F na análise de 

variância. 

 

 

Tabela 8. Resultado do teste de média ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
para OD com diferenças significativas para interação entre os fatores PONTO e PERÍODO 

OD (mg L-1 O2) 

PERÍODO 
PONTO 

FEVEREIRO MAIO AGOSTO NOVEMBRO 
P1 5,20Aa 2,79Aab 1,29Ab 4,20Aab 

P2 4,62Aa 6,23Ba 3,69ABa 4,53Aa 

P3 4,88Aa 7,67Ba 6,00Ba 5,42Ba 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais, na linha, e maiúsculas iguais, nas colunas, não 
diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey. 

 

Pela Tabela 8 pode-se observar que o OD variou estatisticamente tanto 

no período como entre os pontos de coleta. Como era esperado, em relação aos pontos, apenas 

o P1 apresentou diferença significativa comparado com os demais pontos. Já para o período 

houve diferença significativa no mês de maio para o P1 e no mês de novembro para o P3.  

 

         6.2.7 Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) 



 

Segundo Greenberg et al. (2005), a  DBO5 mostra a quantidade de 

oxigênio consumido em 5 dias de incubação a 20ºC para a decomposição biológica da matéria 

orgânica presente na água e em efluentes, a qual é composta de uma variedade de compostos 

em vários estados de oxidação. 

Na figura 14 tem-se a variação da DBO nos pontos em função das 

épocas de coleta. 

 

Figura 14. Variação da demanda bioquímica de oxigênio (mg.L-1) nos pontos em função das 

épocas de coletas. 

Os resultados, mínimo e máximo, da DBO registrados no P1 foram de 

3,78 mg L-1 e 7,72 mg L-1 de O2. No P2, os valores mínimo e máximo oscilaram entre 3,06 mg 

L-1 e 6,65 mg L-1 de O2. No P3, o mínimo atingiu 0,98 mg L-1 e o valor máximo 6,16 mg L-1 de 

O2. Ressalta-se que para o P3 apenas a coleta de agosto de 2008 (6,16 mg L-1 de O2) 

ultrapassou o limite estabelecido pela lei, isso pode ser explicado pelo despejo de origem 

orgânica das adubações devido às culturas existentes na área. 

Pela Resolução n°357 (BRASIL, 2005), o padrão para DBO é de até 3 

mg L-1 de O2 para classe I, de até 5 mg L-1 de O2 para classe II e até 10 mg L-1 de O2 para 

classe III.  

A DBO5 não variou estatisticamente em relação aos períodos de coleta, 

porém, houve variação em relação aos pontos (Tabela 7), onde o P2 apresenta valores 

intermediários se assemelhando tanto ao P1 como ao P3. Já o P3 se difere do P1, pois os teores 

de DBO diminuem gradativamente à medida que se distanciam das fontes geradoras de 

poluição. 



 

O aumento da média de DBO nos pontos P1 e P2 (4,89 e 4,05 mg L-1 de 

O2, respectivamente) era o esperado, haja vista que o P1 é influenciado pelo aporte de material 

orgânico vindo do Alto Tietê e, o P2 há uma pressão da ocupação urbana. Outro fator que 

eleva a DBO é a menor vazão das águas encontrada em ambos os pontos e a decomposição da 

vegetação que invade o leito do rio. Já para o P3, observou-se uma menor demanda de O2 (2,81 

mg L-1 de O2), devido ao elevado teor de OD (Figura 13) e a melhora da qualidade da água. 

Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d'água, são 

provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor 

de matéria orgânica pode induzir à completa extinção do oxigênio na água. 

A Figura 14 mostra a tendência da DBO5 diminuir em cada ponto à 

medida que os níveis de COT também diminuem (Figura 15), sendo que o inverso ocorre com 

o OD (Figura 13), pois há a redução gradativa da demanda de oxigênio em função da redução 

da matéria orgânica.  

          

    6.3 Espécies Químicas 

        6.3.1 Carbono orgânico total (COT) 

A legislação vigente não determina um limite para carbono orgânico 

total. Com relação às médias, o P1 apresentou 37,55 mg L-1 de O2, enquanto que o P2 atingiu 

15,61 mg L-1 de O2, e o P3 9,30 mg L-1 de O2. 

A variável COT teve, no P1, valores que oscilaram entre 14,94 a 58,37 

mg.L-1 O2. Quanto ao P2, o mínimo registrado foi de 6,12, elevando-se até 37,84 mg.L-1 O2. 

No P3, a variação foi de 4,13 a 23,01 mg.L-1 O2. A Figura 15 ilustra o comportamento desta 

variável em todos os pontos. 



 

 

Figura 15. Variação do carbono orgânico total (mg.L-1) nos pontos em função das épocas de 

coletas. 

Dos pontos analisados para COT, somente o P1, em fevereiro de 2009, 

apresentou valor elevado (113,98 mg.L-1 O2) devido, provavelmente, ao lançamento de 

poluentes no período da coleta.  

Observa-se que o mesmo comportamento vem ocorrendo com as 

outras variáveis neste estudo, com exceção da cor e turbidez, ou seja, as águas do rio Tietê 

encontram-se com uma qualidade inferir as do rio Capivara, devido a fatores como vazão do 

rio menor, ausência de mata ciliar, e presença de grande quantidade de matéria orgânica ao 

longo do rio.  

A Tabela 9 mostra que o COT variou estatisticamente tanto no período 

como entre os pontos de coleta. Em relação aos pontos, apenas o P3 apresentou diferença 

significativa em relação aos demais. Já para o período houve diferença significativa no mês de 

maio para o P1.  

 

Tabela 9. Resultado do teste de média ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
para COT com diferenças significativas para interação entre os fatores PONTO e PERIODO 

COT (mg L-1 de O2) 

PERÍODO 
PONTO 

FEVEREIRO MAIO AGOSTO NOVEMBRO 
P1 86,18Aa 30,61Aa 16,39Aa 17,03Aa 



 

P2 13,86Aa 10,24Ba 27,44Aa 10,92ABa 

P3 8,85Aab 4,20Ba 19,34Ab 4,84Ba 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais, na linha, e maiúsculas iguais, nas colunas,  não 
diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey. 

 

         6.3.2 Nitrato (N-NO3
-) e nitrito (N-NO2

-) 

Os compostos de nitrogênio são nutrientes para processos biológicos. 

Quando descarregados nas águas naturais conjuntamente com o fósforo e outros nutrientes 

presentes nos despejos, provocam o enriquecimento do meio tornando-o mais fértil e 

possibilitam o crescimento em maior extensão dos seres vivos que os utilizam, especialmente 

as algas, o que é chamado de eutrofização (CETESB, 2004). 

Quanto a estes compostos presentes em corpos d’água, o nitrito (N-

NO2
-) é a forma intermediária, de curta duração, após a oxidação da amônia (NH3) pelas 

bactérias nitrossomonas, enquanto que o nitrato (N-NO3
-) é a forma oxidada a partir dos 

nitritos pelas bactérias nitrobacter, sendo característico de poluição mais antiga (NUVOLARI 

et al., 2003). 

Pela Resolução n° 357/05 (BRASIL, 2005), o valor máximo de nitrato 

é de 10 mg L-1, para classes I, II e III. 

Na figura 16 tem-se a variação de N-NO3
- nos pontos em função das 

épocas de coleta. 

 

Figura 16. Variação do nitrato (mg/L) nos pontos em função das épocas de coletas. 



 

Os resultados, mínimo e máximo, de nitrato registrados no P1 foram de 

0,588 e 29,249 mg/L de N. No P2, os valores mínimo e máximo oscilaram entre 0,234 e 

13,326 mg/L de N. No P3, o mínimo atingiu 0,301 mg/L e o valor máximo 17,334 mg/L de N. 

Como era esperado o P1 foi o local que apresentou maior média (10,96 

mg.L N), isso pode ser explicado pelo fato que este ponto tem uma grande carga de resíduos 

orgânicos vinda da região metropolitana de São Paulo, caracterizando uma poluição mais 

antiga. O mesmo não ocorre no P2, que apresenta uma média inferior (5,918 mg.L-1), pois o 

efluente ali lançado é bruto e recente, não sendo significativa a produção de N-NO3
-. No P3, 

localizado próximo às áreas agrícolas, a média obtida não foi significativa (6,661 mg.L N), 

apenas nas coletas de agosto foram observados valores mais elevados, provavelmente em 

conseqüencia do uso de defensivos agrícolas na área. 

Marques et al. (2007) detectaram resíduos de agrotóxicos, contendo 

compostos nitrogenados (N-NO3
-), somente quando a pluviosidade ultrapassava 300 mm de 

chuva. No presente estudo, também pode se observar que os pontos analisados sofreram 

interferências da pluviosidade (Tabela 5) e da atividade de lixiviação do solo, já que os 

maiores valores encontrados foram nas épocas mais secas (maio e agosto) e os menores 

resultados ocorreram nas épocas mais chuvosas (fevereiro e novembro), notando o efeito de 

diluição. Assim, existe uma diferença estatística para o período de coleta (Tabela 6) revelando 

que há diferença significativa no mês de fevereiro (alta pluviosidade) e no mês de agosto 

(baixa pluviosidade). 

Analisando os dados observa-se uma correlação entre oxigênio 

dissolvido e nitrato, quanto maior o valor de OD, menor o de N-NO3
-. A redução do teor de N-

NO3
-, no P3, deve-se à elevada oxigenação da água e ao sistema lótico do rio. 

De um modo geral, os valores obtidos foram inferiores ao limite da 

legislação, em quase todas as coletas, nos pontos P2 e P3, Apenas o P1 superou o limite para os 

corpos d’água, em algumas coletas, o que indica o comprometimento da qualidade da água 

(Tabelas A, B e C – Apêndice).  

Pela Resolução do CONAMA (BRASIL, 2005), o valor máximo de 

nitrito é de 1,0 mg L-1, para classes I, II e III. 

Na Figura 17 tem-se a variação de N-NO2
- nos pontos em função das 

épocas de coleta. 



 

 

Figura 17. Variação do nitrito (mg/L) nos pontos em função das épocas de coletas. 

Com relação aos valores mínimo e máximo de nitrito, no P1, os dados 

mostraram oscilações entre 0,014 mg/L e 0,904 mg/L N. No P2, os valores mantiveram-se 

entre 0,023 mg/L e 1,312 mg/L N. No P3, os valores ficaram entre 0,009 mg/L e 0,810 mg/L 

N. 

A Figura 17 mostra que há uma divergência do N-NO2
- no P2 em 

relação aos demais pontos. O P2 foi o local que apresentou maior média (0,548 mg/L N), 

devido ao fato de que o efluente lançado neste ponto é bruto e recente e o processo de 

oxidação da matéria orgânica está sendo iniciado. O mesmo não ocorre no P1, que apresenta 

uma média inferior, (0,252 mg/L N), já que se caracteriza por apresentar uma poluição antiga, 

sendo que o processo de oxidação foi finalizado. No P3, a média obtida também não foi 

significativa (0,204 mg/L N), o que se justifica, pois este ponto apresenta uma maior 

corredeira e está mais distante das frequentes emissões de esgotos pontuais. 

Pode-se observar que os P1 e P3 sofreram interferências da 

pluviosidade (Tabela 5) e da atividade de lixiviação do solo, já que os maiores valores 

encontrados foram nas épocas mais secas (maio e agosto), evidenciando a poluição difusa pelo 

carreamento de materiais sólidos, e os menores resultados ocorreram nas épocas mais 

chuvosas (fevereiro e novembro), notando o efeito de diluição. 

Analisando os dados não houve diferença significativa para a variável 

nitrito entre os pontos e períodos de coleta. 

Observa-se que os valores estão no limite da legislação, exceto em 

fevereiro de 2009, no P2 (Tabelas A, B e C – Apêndice).  

 



 

         6.3.3 Fosfato total (PO4
3-) 

Assim como o nitrogênio, o fósforo constitui-se em um dos principais 

nutrientes para os processos biológicos, ou seja, é um dos chamados macronutrientes, por ser 

exigido também em grandes quantidades pelas células (CETESB, 2004). De acordo com 

Tundisi (2005), a forma dissolvida ou particulada deste composto em ambientes aquáticos é 

transformada em partículas orgânicas, matéria viva vegetal, pelo metabolismo das plantas. 

O fósforo aparece em águas naturais, devido principalmente às 

descargas de esgotos sanitários. Nestes, os detergentes superfosfatados empregados em larga 

escala domesticamente constituem a principal fonte, além da própria matéria fecal, que é rica 

em proteínas. Alguns efluentes industriais, como o de laticínios, apresentam fósforo em 

quantidades excessivas. Ainda por ser nutriente para processos biológicos, o 

excesso de fósforo em esgotos sanitários e efluentes industriais, conduz a processos de 

eutrofização das águas (CETESB, 2004). 

Na figura 18 tem-se a variação de PO4
3- nos pontos em função das 

épocas de coleta. 

 

Figura 18. Variação do fosfato (mg/L) nos pontos em função das épocas de coletas. 

Os resultados, mínimo e máximo, de fosfato registrados no P1 foram 

de 0,098 e 0,918 mg/L de P. No P2, os valores mínimo e máximo oscilaram entre 0,009 e 

0,935 mg/L P. No P3, o mínimo atingiu 0,006 mg/L P e o valor máximo 0,962 mg/L de P. 

O comportamento do PO4
3- foi semelhante ao do N-NO3

-, apresentando 

forte relação com a localização das coletas. O P1 foi o que apresentou a maior média, 0,483 

mg.L P, devido à poluição das águas por efluentes vindos da capital paulista. O P2, atingiu a 



 

média de 0,307 mg.L P, valor significativo, que pode ser explicado pela ocorrência de 

lançamentos sanitários originados pela densa ocupação antrópica da área. O P3 obteve a menor 

média (0,246 mg.L P), porém, nas coletas realizadas no mês de agosto houve uma elevação 

significativa para o teor de PO4
3-, provavelmente, pelo uso de defensivos agrícolas fosfatados. 

Segundo Cetesb (2004), as águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem 

provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais. A análise estatística revela que 

houve diferença significativa para os períodos de coleta (Tabela 6) e, em relação às diferenças 

entre os pontos (Tabela 7), o P1 se diferenciou dos demais, mostrando a influência da poluição 

nas águas. 

Notou-se também para o PO4
3-, que nos períodos de baixo índice 

pluviométrico (Tabela 5) houve o aumento das concentrações deste elemento, e que nos 

períodos de maior ocorrência de chuvas existe o efeito da diluição nos mananciais estudados. 

Cavenaghi et al. (2003) observaram maiores valores de fosfato no 

reservatório de Barra Bonita (rio Tietê), sendo que a jusante deste reservatório os valores 

diminuíram. Tundisi et al. (1988) concluíram que as causas da eutrofização do reservatório de 

Barra Bonita são os lançamentos de grandes volumes de descargas domésticas e industriais 

nos rios Tietê e Piracicaba, tornando este reservatório muito importante para aqueles a jusante, 

uma vez que regula o fluxo de água e, consequentemente, a entrada de nutrientes nos 

reservatórios do baixo rio Tietê. 

 
         6.3.4 Metais potencialmente tóxicos 

Os resultados das concentrações dos metais dissolvidos estudados 

foram comparados com os Padrões de Potabilidade (P.P.) da Portaria 518 (BRASIL, 2004) e, 

dos Padrões de Qualidade Ambiental (P.Q.A.) da resolução 357 (BRASIL, 2005) para corpos 

d'água classe III, como mostrado na Tabela 10. 

 
Tabela 10. Valores dos Padrões de Potabilidade (P.P.) e Padrões de Qualidade Ambiental 
(P.Q.A.), para os metais Cd, Co, Cu, Ni, Mn, Pb e Zn, e em mg.L-1. 

 Cd Co Cu Ni Mn Pb Zn 

P.P 0,005  – 2,0  –  0,1 0,010 5,0 

P.Q.A 0,010 0,2 0,013 0,025 0,5 0,033 5,0 



 

 

Para os lançamentos de efluentes, o limite máximo permitido pelo 

CONAMA para o Cd é até 0,2 mg/L, Cu 1,0 mg/L, Ni 2,0 mg/L, Mn 1,0 mg/L, Pb 0,5 mg/L e 

Zn  5,0 mg/L.  

Nas tabelas 11 e 12, as concentrações dos metais (Cd, Co,Cu, Ni, Mn, 

Pb e Zn) dissolvidos em água e em sedimentos, respectivamente, estão representados pelas 

médias. 

 

Tabela 11. Média dos metais dissolvidos em água (mg/L) 

Variáveis 

 Ponto  Cd  Co  Cu  Ni  Mn  Pb  Zn 

Ponto 1  0,097  0,103  0,390  0,143  0,451  0,060  0,469 

Ponto 2  0,026  0,058  0,091  0,081  0,360  0,039  0,139 

Ponto 3  0,022  0,031  0,080  0,128  0,395  0,044  0,076 

 

Tabela 12. Média dos metais em sedimentos (mg/L) 

Variáveis 

 Ponto   Cd  Co  Cu  Ni  Mn  Pb  Zn 

Ponto 1  1,395  1,951  4,341  13,359  295,947  19,302  15,173 

Ponto 2  0,711 1,486  3,761  10,027  243,512  16,290  7,825 

Ponto 3  0,580  1,107  3,074   5,185  127,033  15,763  1,363 

 

Para o cádmio dissolvido em água, o menor valor detectado foi de 

0,002 mg/L Cd, no P2, em agosto/2009 e, o máximo apresentou o resultado de 0,218 mg/L Cd, 

no P1, em fevereiro de/2009. As médias do Cd estiveram dentro dos limites dos P.Q.A, com 

exceção do P1, enquanto que para P.P. todas as médias foram superiores. Para o Cd em 



 

sedimento, observamos o valor mínimo de 0,226 mg/L, no P3, em maio/2009 e, máximo de 

2,586 mg/L Cd, no P1, em fevereiro/2009.  

Dados da Cetesb (2007a) mostram que esse metal está presente na 

água doce em níveis traços, geralmente inferiores a 0,001 mg/L e pode ser liberado através da 

queima de combustíveis fósseis e também pela sua utilização na produção de pigmentos, 

baterias, soldas, equipamentos eletrônicos, lubrificantes, acessórios fotográficos,defensivos 

agrícolas, etc. 

As concentrações de cobalto dissolvidos em água variaram de 0,009 no 

P3, em maio/2008 a 0,190 mg/L Co, no P1, em fevereiro de 2009. Todas as médias do Co 

estiveram dentro dos limites dos P.Q.A, enquanto que o P.P. não estipula um valor para este 

metal. Para a análise de sedimentos, o Co variou de 0,928 no P3, em maio/2008 a 3,410 mg/L 

Co, no P1, em fevereiro de 2009. 

As determinações de Cobre dissolvido em água apresentaram valores 

que variaram de 0,022, no P3, em maio/2008 a 0,967 mg/L Cu, no P1, em novembro de 2008. 

As médias do Cu estiveram todas dentro dos limites do P.P., enquanto que para os P.Q.A. 

todas as médias foram superiores. As análises dos sedimentos mostraram variação entre 1,739 

em maio/2008, no P3 a 6,104 mg/L Cu, em fevereiro/2009, no P1.  

O Cu ocorre nas águas, naturalmente, em concentrações inferiores a 20 

mg/L (CETESB, 2007b).  

O Mn dissolvido em água oscilou na faixa de 0,231 em maio/2009, no 

P3 e 0,812 mg/L, em agosto/2008, no P3. Todas as médias do Mn estiveram dentro dos limites 

dos P.Q.A, enquanto que para P.P. todas as médias foram superiores. O sedimento apresentou 

valor mínimo de 65,984 no P3, em maio/2008 e máximo de 426,044 mg/L Mn no P1, em 

fevereiro/2009. 

O menor valor para níquel dissolvido em água ocorreu no P3, em maio 

de 2008, apresentando 0,020 mg/L, e o maior valor atingiu 0,466 mg/L de Ni no P3, em 

agosto/2008. As médias de Ni foram superiores aos P.Q.A e ao P.P. em todas as coletas. As 

concentrações de Ni em sedimento variaram de 1,524, no P3, em maio/2009 a 20,730 mg/L Ni 

no P1, em fevereiro/2009. 

Concentrações de níquel em águas superficiais naturais podem chegar 

a aproximadamente 0,1 mg/L, embora concentrações de mais de 11,0 mg/L possam ser 



 

encontradas, principalmente em áreas de mineração. A maior contribuição para o meio 

ambiente, pela atividade humana, é a queima de combustíveis fósseis (CETESB, 2007b). 

No presente estudo, o Pb dissolvido em água oscilou na faixa de 0,015 

em maio/2008, no P3 e 0,090 mg/L, em fevereiro/2009, no P1. As médias de Pb foram 

superiores aos P.Q.A e ao P.P. em todas as coletas. O sedimento apresentou valor mínimo de 

10,997 no P2, em agosto/2008 e máximo de 29,420 mg/L Pb no P1, em fevereiro/2009. 

As concentrações de Zn dissolvidos em água variaram de 0,030 no P3, 

em maio/2009 a 1,457 mg/L Zn, no P1, em fevereiro de 2008. Todas as médias estiveram 

dentro dos padrões estipulados, tanto pelos P.Q.A. como para o P.P. Para a análise de 

sedimentos, o Zn variou de 0,029 no P3, em maio/2008 a 46,193 mg/L Zn, no P1, em fevereiro 

de 2009. 

A presença do Zn é comum nas águas naturais, tendo excedido, em um 

levantamento efetuado nos EUA, a 20 mg/L em 95 dos 135 mananciais  pesquisados. Lá, a 

população consumindo águas com 11 a 27 mg/L, não tiveram constatada qualquer 

anormalidade prejudicial à saúde (CETESB, 2007b).  

De um modo geral, pode-se observar (Tabelas A, B e C – Apêndice) 

que os metais dissolvidos em água tiveram suas concentrações mais elevadas no P1 e P2, e nos 

meses mais úmidos (fevereiro e novembro). Isto se justifica pela presença de lançamentos de 

esgotos domésticos e industriais, pelo escoamento de resíduos urbanos junto com as águas das 

chuvas e pela ausência de mata ciliar. Verificou-se que no P3, houve elevação abrupta das 

concentrações dos metais, nos meses de agosto, em virtude de ser região agrícola com uso 

indiscriminado de defensivos agrícolas. 

Os resultados mostram que os metais potencialmente tóxicos em 

sedimentos encontram-se acumulados. Todos eles apresentaram o mesmo comportamento e as 

mesmas influências das fontes de contaminação que os metais dissolvidos em água e, com 

exceção do P3, os demais pontos foram influenciados pelo esgoto bruto lançado “in natura” 

diretamente no rio Tietê. 

Esses valores demonstram a ocorrência de contaminação difusa ao 

longo do rio em épocas diferentes, proveniente das atividades antropogênicas. 

 

    6.4 Variáveis microbiológicas 



 

         6.4.1 Coliformes totais 

Para avaliação da qualidade sanitária das águas do ponto de vista 

microbiológico, são usualmente empregadas às bactérias do grupo coliforme. 

O grupo de coliformes totais constitui-se em um grande grupo de 

bactérias que tem sido isoladas de amostras de águas e solos poluídos e não poluídos, bem 

como de fezes de animais de sangue quente. As quantidades destes microorganismos são 

relevantes, já que na natureza estão presentes em grandes números e variedades. 

A Figura 19 indica a variação de coliformes totais em cada ponto em 

função dos períodos de coleta. 

 

Figura 19. Variação dos coliformes totais (NMP) nos pontos em função das épocas de coletas. 

No P1, os valores de coliformes totais mínimo e máximo variaram 

entre 64 e 2400 NMP/100 mL. A faixa de variação no P2 foi de 23 a 2400 NMP/100 mL. No 

P3, os valores ficaram entre 23 e 1100 NMP/100 mL. A Figura 19 revela as variações que 

ocorreram nos três pontos, sendo as maiores concentrações verificadas no P1. 

Quanto à qualidade da água, a Resolução CONAMA (BRASIL, 2005) 

não contempla a variável de coliformes totais.  

Com relação às médias, o P1 apresentou 825 NMP/ 100 mL, enquanto 

que o P2 atingiu 538 NMP/ 100 mL, e o P3 253 NMP/ 100 mL de O2. Pela análise estatística, 

não ocorreu diferença significativa para a variável coliformes totais. 

Observa-se um acréscimo na contagem de coliformes totais nos meses 

de fevereiro e novembro, principalmente nos P1 e P2, locais em que a população faz uso das 

águas do rio. O mesmo comportamento é notado para coliformes termotolerantes. 



 

 

         6.4.2 Coliformes termotolerantes 

A avaliação da qualidade sanitária das águas do ponto de vista 

microbiológico, empregando as bactérias do grupo coliforme, não é suficiente para detectar 

um pequeno grupo de bactérias, comprovadamente de origem fecal e, com sobrevivência 

similar às bactérias patogênicas intestinais – Escherichia coli. 

De acordo com Cetesb (2004), a contaminação dos recursos hídricos 

por estes microorganismos, devido aos lançamentos de esgoto ou pela presença de animais, 

representa importante fator econômico e à saúde pública, pois muitos patógenos podem ser 

transmitidos ao homem. 

A Resolução n°357/05 do CONAMA (BRASIL, 2005) estabelece que 

para águas de classe I, o valor de coliformes termotolerantes não pode ultrapassar 200 

NMP/100 mL e, para classe II, considera satisfatórias para uso de recreação de contato 

primário (mergulho, natação), as águas com coliformes termotolerantes até 1000 NMP/100 

mL. 

A Figura 20 ilustra a variação de coliformes termotolerantes nos 

pontos em função das épocas de coleta. 

 

Figura 20. Variação dos coliformes termotolerantes (NMP) nos pontos em função das épocas 

de coletas. 

Os resultados, mínimo e máximo, de coliformes termotolerantes 

registrados no P1 foram de 43 e 2400 NMP. No P2, os valores, mínimo e máximo oscilaram 



 

entre 23 e 2400 NMP. No P3, o mínimo também atingiu 23 NMP e o valor máximo 2400 

NMP/100 mL. 

Em relação às médias registradas para coliformes termotolerantes, o P1 

apresentou o maior valor (1009 NMP/100 mL), já o P2 obteve 1004 NMP/100 mL e o P3 

atingiu a média de 410 NMP/100 mL. P1 e P2 apresentam médias, praticamente iguais ao 

limite permitido pela legislação, enquanto que o P3 mostra uma média inferior aos padrões. 

Os coliformes termotolerantes apresentaram maiores concentrações 

nos P1 e P2, principalmente nas coletas de fevereiro e novembro, isso se justifica pelo 

lançamento de esgotos clandestinos e devido à alta presença de pessoas, que procuram as 

águas do rio Tietê para recreação. A população periférica faz uso das águas provenientes do 

rio e de poços artesianos da comunidade do Rio Bonito, apresentando maior freqüência de 

contaminação por coliformes termotolerantes decorrentes da ausência de saneamento básico e 

de hábitos de higiene pessoal, com eliminação direta de matéria fecal no rio Tietê. Almeida et 

al. (2004) observaram que os maiores índices de contaminação foram em pontos amostrais 

localizados onde há populações, devido ao despejo de efluentes domésticos, encontrando 

valores de 2,4 x 105 NMP/100 mL de coliformes termotolerantes, fato que indica um processo 

de contaminação da água por atividades antrópicas, como pode estar ocorrendo na área da 

presente pesquisa. 

O P3 apresentou os valores mais inferiores, por estar mais distante dos 

focos de lançamentos de esgoto e devido à maior vazão das águas, já que é um ambiente 

lótico. Porém, apenas em novembro de 2009, este ponto atingiu elevado valor (2400 NMP/100 

mL), que deve ser atribuído a um fato isolado no dia da coleta. 

Não houve diferença estatística entre os pontos de coleta, porém 

ocorreu variação entre os períodos em que foram realizadas as coletas (Tabela 6), sendo que o 

mês de fevereiro se diferiu dos demais, assim como o mês de agosto.  

Muitos trabalhos mostram que existe uma tendência à depleção dos 

valores de coliformes termotolerantes nas épocas de alta pluviosidade. Porém, no presente 

estudo, observa-se que nas épocas de chuvas (fevereiro e novembro) ocorre o aumento da 

concentração destes microorganismos, que pode ser explicado pelo fato de que nos meses com 

maior índice de chuvas são os meses com temperaturas mais elevadas, sendo que há um 



 

aumento significativo na quantidade de pessoas que buscam o lazer e consequentemente 

ocorre uma maior contaminação das águas. 

Sousa e Nunes (2008), estudando o córrego Figueira em Tangará da 

Serra/MT, também encontraram altos valores de coliformes termotolerantes nos meses de 

janeiro e fevereiro, e valores inferiores em março de 2007. Carvalho et. al (2004) não 

observaram o efeito da diluição das águas pelas chuvas no ribeirão Ubá-MG, para a variável 

coliformes termotolerantes. 

Diversos estudos mostram a contaminação por coliformes 

termotolerantes, que refletem a situação dos rios próximos a grandes cidades brasileiras. A 

bacia do rio Tietê é mais um exemplo, e ao associarmos os dados de contaminação por 

coliformes aos parâmetros físicos-químicos analisados até agora, podemos prever futuros 

riscos à saúde pública das populações ribeirinhas, aos animais e daqueles que utilizam suas 

águas para o lazer e outras atividades. 

 

    6.5 Recomendações e sugestões visando qualidade de vida e qualidade ambiental 

Como sugestão para melhorar as condições da qualidade da água dos 

mananciais, rio Tietê e rio Capivara, sugere-se que se elimine toda e qualquer contribuição de 

esgotos clandestinos, assim como investir na coleta e tratamento das águas de drenagem 

urbana, de maneira eficiente, na comunidade do Rio Bonito, já que muitas vezes as águas são 

lançadas sem qualquer tratamento prévio, ou, que estas águas sejam utilizadas para outros fins 

que não o do despejo. Deve-se também evitar as descargas de águas residuárias agrícolas 

adotando práticas de conservação do solo, como, recomposição da mata ciliar, 

reflorestamento, terraços em nível para conter possíveis erosões, já que a diminuição do 

escoamento de águas superficiais com defensivos agrícolas pode ser alcançada com medidas 

apropriadas às condições do solo e demanda da agricultura. Outras iniciativas, como esclarecer 

e buscar o envolvimento da população no que se refere às questões ambientais da bacia do 

Tietê, são ações necessárias para conter e reverter o avanço dos processos de degradação 

ambiental existente nos rios.  

É de grande importância salientar que a qualidade dos mananciais da 

bacia do Tietê não é demonstrada apenas por suas características físico-químicas e 



 

bacteriológicas, mas pela qualidade de todo o sistema que envolve esse recurso hídrico, como 

a saúde e o funcionamento equilibrado dos seus ecossistemas. 

Portanto, a melhoria e preservação da qualidade da água do rio Tietê e 

do rio Capivara dependem não somente de um trabalho de monitoramento contínuo desses 

corpos d’água, mas também de estudos que contemplem os vários aspectos da bacia 

hidrográfica do Tietê, dentre eles, crescimento populacional e industrial, uso e ocupação do 

solo e desenvolvimento econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

A água da bacia do Tietê, neste período de 2008 e 2009, apresentou 

características físico-químicas e bacteriológicas que revelam alterações de origem antrópica, 

resultado dos despejos de águas de drenagem urbana, esgotos clandestinos e, da erosão que 

tem afetado a qualidade e disponibilidade da água. 

No P1, represa da comunidade Rio Bonito, o rio Tietê sofre impactos 

da qualidade de suas águas como reflexo de grandes volumes de descargas domésticas e 

industriais ao longo do rio, provenientes da Região Metropolitana de São Paulo. No P2, onde 

predominam chácaras e ranchos e existe a presença de animais, existem lançamentos 

esporádicos de esgoto “in natura” diretamente neste corpo d’água, o que altera sensivelmente 

as variáveis analisadas em algumas coletas.  

O P3, localizado no rio Capivara, a bacia do Tietê se encontra melhor 

preservada, porém alguns resultados demonstram a falta de práticas de conservação do solo, 

que acarretam em erosões. Sendo assim, a bacia hidrográfica do Tietê, na região de Botucatu, 

apresenta comprometimento da qualidade das suas águas, decorrentes principalmente de 



 

fontes pontuais e difusas de poluição, que deve ser considerado para a realização de programas 

de gestão ambiental visando à melhoria da água. 

� Em relação ao oxigênio dissolvido na água foram obtidos valores baixos no P1, porém 

houve a sua elevação gradativa até o P3, demonstrando um processo de autodepuração 

do rio, fazendo com que a bacia passe da condição instável em que se encontra no 

ponto 1 para uma condição de estabilidade no ponto 3; 

� A condutividade elétrica da água atingiu médias superiores a 100 µS/cm em todos os 

pontos, principalmente no P1 revelando um ambiente impactado; 

� A demanda bioquímica de oxigênio e o carbono orgânico total reduziram 

gradativamente ao longo dos pontos de coleta do rio, principalmente no P3, o que 

indica a melhoria da qualidade da água; 

� O potencial hidrogeniônico nos pontos 1 e 2 estava próximo da neutralidade e no P3 

houve um aumento denotando a presença de espécies alcalinas provenientes de áreas 

agrícolas; 

� A turbidez apresentou média maior no P3, demonstrando a ocorrência do processo de 

erosão do leito do rio Capivara. 

� A variável coliformes termotolerantes obteve médias superiores ao máximo permitido 

para recreação primária nos pontos 1 e 2. Para os demais usos, os valores são 

considerados satisfatórios; 

� As concentrações dos metais dissolvidos em água mostram a poluição dos mananciais 

em relação à Pb e Zn. 

� Os metais em sedimentos apresentaram valores elevados que comprometem a biota 

aquática. 

As variáveis analisadas para a água dos rios, quais sejam: aspecto 

visual da água, odor, cor, turbidez, temperatura do ar e da água, potencial hidrogeniônico, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, carbono 

orgânico total, nitrato e nitrito, fosfato total, metais potencialmente tóxicos (Cd, Co, Cu, Ni, 

Mn, Pb, Zn) em água e em sedimento, coliformes totais e termotolerantes, foram influenciadas 

pela estação do ano e localização da estação de coleta. 
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Tabela A. Variáveis da qualidade da água no P1. 

PONTO 1 - Rio Tietê
fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09

Cor 30 15 5 15 50 10 20 30
Temp. Ar 27,7 17,0 20,8 27,1 28,4 18,6 26,0 29,3
Temp. Água 27,0 20,1 22,9 26,7 28,8 21,7 28,0 28,8
pH 6,78 6,92 7,74 7,16 5,86 7,01 7,11 6,98
Turbidez 28,73 16,00 5,98 8,68 29,19 7,47 16,75 18,11
CE 157,1 192,2 279,5 237,0 103,9 246,4 179,6 142,2
OD 4,47 3,39 0,58 4,52 5,93 2,18 1,99 3,87
DBO 5,56 4,66 3,80 3,78 7,72 5,48 3,97 4,15
COT 58,37 29,15 14,94 15,81 113,98 32,06 17,84 18,25
Nitrito 0,122 0,172 0,302 0,092 0,014 0,358 0,904 0,055
Nitrato 2,850 10,008 29,249 8,491 0,588 21,712 13,406 1,379
Fosfato 0,290 0,404 0,918 0,296 0,098 0,652 0,877 0,330
Colif. Totais 2400 240 64 240 1100 64 93 2400
Colif. Term. 2400 43 64 460 2400 64 240 2400
Cd Água 0,072 0,029 0,099 0,120 0,218 0,051 0,038 0,147
Co Água 0,092 0,037 0,058 0,140 0,190 0,053 0,057 0,199
Cu Água 0,250 0,161 0,109 0,967 0,351 0,174 0,081 1,023
Ni Água 0,151 0,097 0,112 0,200 0,231 0,100 0,105 0,147
Mn Água 0,507 0,338 0,336 0,725 0,448 0,403 0,371 0,482
Pb Água 0,059 0,046 0,048 0,061 0,090 0,050 0,052 0,072
Zn Água 1,457 0,138 0,099 0,446 0,920 0,140 0,105 0,450
Cd Sed. 2,103 0,828 1,060 1,280 2,586 0,910 1,260 1,130
Co Sed. 2,411 0,996 1,420 2,432 3,410 1,237 1,424 2,281
Cu Sed. 4,930 2,681 3,805 5,342 6,104 2,970 3,830 5,066
Ni Sed. 16,546 7,299 10,510 15,983 20,730 8,101 11,206 16,500
Mn Sed. 294,770 195,946 251,590 367,531 426,044 201,802 269,098 360,792
Pb Sed. 23,683 17,441 14,136 19,866 29,420 14,405 14,551 20,911
Zn Sed. 27,424 7,361 3,090 10,855 46,193 7,424 7,971 11,062

 

 

 



 

Tabela B. Variáveis da qualidade da água no P2. 

PONTO 2 - Rio Tietê
fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09

Cor 45 20 5 30 70 15 15 50
Temp. Ar 27,5 16,5 20,5 26,8 28,1 18,0 25,2 29,2
Temp. Água 26,7 19,2 22,0 26,1 28,3 19,9 27,2 28,4
pH 6,12 7,10 7,95 7,57 5,97 7,60 6,22 6,91
Turbidez 29,30 15,92 7,68 15,87 38,36 12,70 15,23 22,58
CE 94,3 174,4 247,8 178,1 182,0 183,5 137,1 96,9
OD 4,92 6,62 3,27 5,16 4,31 5,83 4,10 3,90
DBO 3,11 2,48 6,65 3,06 3,66 5,43 3,89 4,08
COT 10,45 6,12 37,84 7,86 17,27 14,36 17,03 13,98
Nitrito 0,801 0,023 0,188 0,466 1,312 0,212 0,639 0,742
Nitrato 1,565 7,090 13,326 6,454 0,234 9,899 7,952 0,821
Fosfato 0,022 0,125 0,709 0,076 0,009 0,187 0,435 0,093
Colif. Totais 210 23 23 240 2400 240 64 1100
Colif. Term. 2,400 23 240 460 2400 43 64 2400
Cd Água 0,038 0,010 0,007 0,009 0,062 0,026 0,002 0,057
Co Água 0,065 0,013 0,010 0,096 0,108 0,033 0,039 0,096
Cu Água 0,096 0,074 0,039 0,166 0,090 0,094 0,072 0,098
Ni Água 0,092 0,050 0,086 0,105 0,120 0,071 0,029 0,094
Mn Água 0,490 0,273 0,235 0,497 0,400 0,317 0,338 0,333
Pb Água 0,040 0,020 0,021 0,037 0,065 0,034 0,039 0,056
Zn Água 0,192 0,079 0,061 0,180 0,248 0,077 0,085 0,190
Cd Sed. 0,891 0,429 0,358 0,930 1,206 0,433 0,548 0,894
Co Sed. 2,015 0,962 1,186 1,597 2,288 1,104 1,106 1,630
Cu Sed. 3,840 2,213 3,491 4,474 5,638 2,242 3,505 4,686
Ni Sed. 14,308 5,660 7,315 11,913 15,376 6,020 7,587 12,033
Mn Sed. 200,460 168,892 228,603 314,390 287,981 193,077 241,030 313,663
Pb Sed. 20,174 14,786 10,997 17,422 21,363 13,971 13,739 17,870
Zn Sed. 8,732 3,911 2,349 7,028 25,490 3,561 3,787 7,745 

 

 

 

 

 



 

Tabela C. Variáveis da qualidade da água no P3. 

PONTO 3 - Rio Capivara
fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09

Cor 30 20 5 15 70 15 20 50
Temp. Ar 27,1 16,1 19,5 26,3 27,8 17,4 24,3 28,9
Temp. Água 26,0 18,8 21,8 25,4 27,3 19,6 26,2 28,1
pH 6,97 7,43 8,14 7,45 7,04 7,72 8,42 7,28
Turbidez 32,93 18,00 15,14 28,37 35,47 16,98 18,26 29,12
CE 86,4 165,2 268,6 157,3 46,0 168,8 162,3 77,1
OD 5,21 7,97 6,96 6,67 4,54 7,36 5,03 4,17
DBO 1,39 0,98 6,16 1,50 3,38 1,72 3,74 3,61
COT 8,98 4,26 23,01 4,78 8,72 4,13 15,66 4,89
Nitrito 0,091 0,054 0,810 0,058 0,009 0,082 0,502 0,025
Nitrato 1,427 6,707 17,334 5,950 0,301 8,002 12,618 0,952
Fosfato 0,009 0,085 0,962 0,063 0,005 0,228 0,606 0,006
Colif. Totais 240 23 240 93 23 240 64 1100
Colif. Term. 43 23 460 240 23 23 64 2400
Cd Água 0,009 0,003 0,080 0,003 0,009 0,017 0,051 0,003
Co Água 0,060 0,009 0,059 0,020 0,047 0,015 0,017 0,020
Cu Água 0,064 0,022 0,193 0,097 0,060 0,031 0,110 0,060
Ni Água 0,026 0,020 0,466 0,050 0,029 0,021 0,348 0,061
Mn Água 0,481 0,233 0,812 0,376 0,364 0,231 0,329 0,336
Pb Água 0,026 0,015 0,087 0,044 0,036 0,030 0,062 0,048
Zn Água 0,045 0,033 0,123 0,086 0,119 0,030 0,099 0,071
Cd Sed. 0,354 0,261 1,060 0,518 0,812 0,226 0,890 0,520
Co Sed. 1,000 0,928 1,230 1,123 1,216 0,947 1,226 1,185
Cu Sed. 2,535 1,739 4,180     2,926 3,771 2,183 4,091 3,165
Ni Sed. 4,708 3,913 6,961 5,479 7,330 1,524 5,348 6,215
Mn Sed. 129,180 65,984 160,022 130,001 158,867 66,203 157,640 148,366
Pb Sed. 15,972 13,124 17,687 16,362 15,770 13,924 16,953 16,308
Zn Sed. 0,899 0,029 3,941 1,156 1,330 0,197 2,115 1,239 
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