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RESUMO 

TAKENAKA, R.A. (2002). Qualidade da água no sistema de captação e na estação de 
tratamento de água Fonte Luminosa, Araraquara (.S'r'). São Carlos, 2002. l74p. 
Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo. 

O presente trabaUw teve como objetivo analisar a qualidade da água das represas de 

captação do Ribeirão das Anhumas e do Ribeirão das Cruzes, bem como da água tratada da 

estação de tratamento Fonte Luminosa, no município de Araraquma (SP). Para tanto, foram 

realizadas aná lises das características físicas, químicas e biológicas da água, estudo de 

comunidade fítoplanctônica, e testes de toxicidade aguda e crônica com o microcrustáceo 

Ceriodap/mia silvestrii (C iadocera , Crustacea). O período de estudo foi de dezembro de 

2000 a novembro de 200 I . Na água da represa do Ribeirão das An humas, a concentração de 

oxigênio dissolvido foi , em geral, inferior ao limite estabelecido pela legislação para águas 

naturais. Tanto na água da represa do Ribeirão das Cruzes como em Anhumas, alguns metais 

apresentaram concentrações superiores ao limite estabelecido pela legis lação para águas 

naturais. Na água tratada, algtms metais também apresentaram concentrações superiores ao 

limite estabelecido pela leg islação para água potável. As águas das represas de captação não 

causaram toxicidade aguda nem crônica ao organismo-teste. A água da entrada (após 

aplicação de cal) da estação de tratamento causou efeitos crônicos principalmente sobre a 

fecundidade do organismo-teste. A água tratada causou toxicidade aguda e crônica ao 

organismo-teste. As diatomáceas (Bacillarioph yceae) foram dominantes na represa do 

Ribeirão das Cruzes e, principalmente, em Anhumas. As a lgas ChJorophyceae foram as ma is 

abundantes na água tratada em a mbos os períodos estudados. 

Palavras-chave: águas de abastecimento; testes de toxicidade; Ceriodaplmia silvestrii; 

fítop lâncton. 
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ABSTRACT 

T AKENAKA, R. A. I~Vater qua/ity at the Fonte Luminosa water treatment plant, Araraquara 
(SP). São Carlos, 2002. 174p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo. 

11te present work analysed the water quality of the reservoirs Ribeirão das Cruzes 

and Ribeirão das Anhumas, used to store and supply water for the Fonte Luminosa water 

treatment plant, in Araraquara, SP. For that, physical, chemical and biological ana lyses of 

water were performed, as well as a study of phytoplankton community. 11te work also 

iHcluded acute and chronic toxicity testing of the water beofre and after treatment with the 

microcrustacean Ceriodaphnia si/vesrrii (Ciadocera, Crustacea) as a test organism. The 

periocl o f stucly was between December/2000 to November/200 I. Dissol ved oxygen was 

below the establisbed limit by legislation for natural waters at the Ribeirão das Anbumas 

reservoir. Some metais in the Ribeirão das A.nhumas and Ribeirão das Cn1zes reservoirs 

were over the established limit by legislation for natural waters. Some metais in treated water 

were also over legislation for potable water. Reservoir waters did not cause neither acute nor 

chronic toxicity on test organism. Water with lime, from water treatment plant, caused 

chronic effects on the reproduction of the test organ ism. Treated water cause acute anel 

chronic toxicity on test organism, with harmful effects on survival and reproduction. 

Diatoms (Bacillariophyceae) dominated in th e phytoplankton of Ribeirão das Cruzes anel 

Ribeirão das Anhumas reservoirs. Chlorophyceae were the most abundant algae in treated 

water. 

Keywords: water supply; toxicity tests; Ceridoplmia silvestrii; phytoplankton. 



L INTRODUÇÃO 

O ser humano não se satisfaz apenas com a água que bebe. Ele tem que 

banhar-se, que lavar suas roupas e utensílios, o chão da casa e do quintal, regar o seu 

jardim. Há necessidade, ainda, ele água para uso público: lavagem de ruas, extinção 

de incêndios, irrigação de jardins públicos, funcionamento ele chafarizes e fontes 

ornamentais, piscinas, etc. Finalmente, há ainda o uso industrial, empregando água 

quer como matéria-prima, quer na remoção de impurezas, na geração de vapor, ou na 

refrigeração ele sistemas térmicos. Isso sem tàlar nos enormes volumes empregados 

na produção ele energia (hidrelétrica ou termelétrica), ou na irrigação de áreas de 

cultivo (BRANCO, 1999). 

A água tem sido tratada como um recurso ilimitado, que é fornecido o mais 

barato possível e em qualquer quantidade desejada. Se continuar, tal atitude levará a 

deficiências críticas na quantidade e qualidade da água disponível (CORSON, 1993). 

Nas últimas décadas, a humanidade vem se defi·ontando com toda uma série 

de problemas globais - ambientais, financeiros, econômicos, sociais e de mercado. 

Neste quadro, as preocupações com o ambiente, em geral, e com a água, em 

pa11icular, adquirem especial importância, pois as demandas estão se tornando cada 

vez maiores, sob o impacto do crescimento acelerado da população e do maior uso ela 

água, imposto pelos padrões de conforto e bem-estar da vida moderna. Entretanto, a 

qualidade das águas da Terra - rios, lagos naturais e represas - vem sendo 

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

sobretudo, nas áreas mais densamente povoadas dos países emergentes, como o 

Brasil (REBOUÇAS et ai., 1999). 

As águas utilizadas para abastecimento do consumo humano e de atividades 

sócio-econômicas são captadas nos rios, lagos, represas e aqüíferos subterrâneos. 
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Essas águas apresentam características de qualidade muito variadas, que dependem 

das características da bacia hidrográfica, incluindo clima, hidrologia, geologia, 

peclologia, m01fologia, usos e ocupações ela terra. Considerando a importância 

crescente da influência dos fatores antrópicos na qualidade das águas - formas de 

uso e ocupação do meio fí sico e elas atividades sócio-econô micas -, torna-se 

necessário distinguir as características naturais daquelas engendradas pela ação do 

homem (REBOUÇAS, 1 999). 

Muitas das atividades humanas, como a agrícola, a industrial e a doméstica, 

geram impactos nos ecossistemas aquáticos por serem estes os recipientes ou 

coletores da maioria das substâncias tóxicas geradas. As atividades agrícolas causam 

danos à biota aquática através da introdução de agrotóxicos e nutrientes em excesso, 

enquanto que as indústrias geralmente são prejudiciais pelo lançamento de 

quantidades consideráveis de produtos tóx icos persistentes, tais como metais 

pesados. Todas essas atividades, além de alterarem as comunidades biológicas, 

afetam a qualidade ela água para o consumo humano, irrigação ou recreação 

(FONSECA, 1997). 

U ma das maneiras ele se ava li ar e detectar possíveis mudanças no corpo 

receptor, em conseqüência de um lançamento de substâncias po luidoras, é o estudo 

ele sua biota. A comunidade alga!, por exemplo, pode afetar a qualidade sanitária da 

água: as algas podem excretar substâncias que produzem toxiciclade, ou odor ou 

sabor desagradável, em ecossistemas aquáticos. Além di sso, os fl orescimentos ele 

algas são muitas vezes perigosos para o ambiente, de um ponto de vista ecológ ico ou 

sanitário (ROCHA, 1992). 

Segundo BRANCO ( 1999), o verdadeiro potencial de toxicidade el e uma água 

só pode ser estimado, com relat ivo grau de segurança, através ele ensaios rea lizados 

com seres vivos. Desse modo, os testes de toxicidade podem ser considerados como 

uma ferramenta indispensável no controle da poluição hídrica, uma vez que 

fundamentam-se na utilização de organi smos vivos que são di retamente afetados 

pelos desequilíbrios que eventualmente ocorrem nos ecossistemas aquáticos onde 

vivem. Além di sso, podem complementar as info rmações fo rnecidas pelas análises 

químicas e medidas fí sicas, que, por si só, não são sufi cientes para avaliar os efeitos 
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potenciais na biota aquática. Pot1anto, os estudos ecotoxicológicos desempenham um 

importante papel nos programas de monitoramento de qualidade da água, gerando 

informações sobre o efeito das substâncias tóxicas lançadas nos sistemas aquáticos 

(ZAGATTO et ai., 1985). 

Diante disso, além de análises das características físicas e químicas, foram 

realizados, neste trabalho, testes de toxicidade com um organismo zooplanctônico, 

bem como o estudo da comunidade fítoplanctônica de águas superficiais para 

abastecimento público. 



2. OBJETIVOS 

Os principais objetivos deste trabalho foram: 

a) Analisar a qualidade da água das represas de captação, Ribeirão das Cruzes e 

Ribeirão das Anhumas, e da estação de tratamento de água Fonte Luminosa, no 

município de Araraquara (SP), por meio de: 

• análises das características fí sicas e químicas da água; 

• análise da composição e da densidade do fitop lâncton nos períodos seco e chuvoso; 

• realização de testes de toxicidade aguda e crônica com Cerioúaplmia silveslrii 

(Ciadocera, Crustacea). 

b) Verificar se as característ icas fís icas e químicas da água das represas de captação e 

da água tratada da ET A-Fonte Luminosa atendem aos padrões estabelecidos pelas 

legislações vigentes. 

c) Contribuir para o conhecimento das características físicas, qu ímicas e biológicas 

da água das represas do Ribeirão das Cmzes e Ri beirão das Anhumas. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. A Ecotoxicologia 

O monitoramento e o controle da poluição envolvem informações e 

metodologias desenvolvidas por diversas áreas da ciência, entre elas a 

Ecotoxicologia. 

Desde que o termo Ecotoxicolog ia foi usado pela pnmerra vez por 

TRUH AUT em I 969, esta ciência tem crescido e se desenvolvido para contribuir na 

avaliação de riscos ambientais (SOLOMON, 2000). A Ecotoxicologia evoluiu como 

uma ciência independente e multidisciplinar, integrando conhecimentos ele muitas 

outras ciências, como a Química e a Física, a Toxicologia, a Fisiologia, a Ecologia e 

a Matemática (RAND & PETROCELLI, 1985). 

SOARES ( 1990) define a Ecotoxicologia como a ciência que estuda os 

efeitos ou influências ele agentes químicos tóx icos ou potencialmente tóxicos ao 

indivíduo e suas conseqüências na estrutura e funcionamento elas populações, 

comunidades e ecossistemas. 

Os testes ele toxiciclacle, principal instrumento da Ecotoxicologia, são 

importantes ferramentas para o monitoramento ambiental (VlSWANATHAN et ai. , 

1988). 

3.1.1. Tes tes de toxicidadc 

Segundo BRANCO ( 1999), é imporiante considerarmos o significado real e 

relativo de "substância tóxica" . Já no fim ela Idade Média, o alquimista e médico 

Paracelso chamava a atenção para o fato de que veneno e alimento podem ser a 
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mesma coisa e que o efeito mórbido depende da quantidade ingerida ou acumulada. 

Quando ele fala na quantidade de veneno capaz de causar um estado mórbido, está se 

referindo à "dose". No caso da água, entretanto, é impotiante considerarmos a 

"concentração". 

A toxicidade é, portanto, uma fimção da concentração da substância química 

e da duração da exposição (RAND & PETROCELLI, 1985). A "toxicidade" de uma 

água, ou seja, a sua capacidade de provocar estados mórbidos, nem sempre depende 

da presença de uma única espécie química, mas sim da interação de diferentes 

espécies e condições fí sicas e químicas, da qual podem resultar atenuações ou, ao 

contrário, sinergismos, reduzindo ou acentuando os efeitos tóxicos individuais 

(BRANCO, 1999). 

Um teste de toxicidade aquática é um procedimento no qual as respostas dos 

organismos são usadas para detectar ou medir a presença ou efeito de uma ou mais 

substâncias, resíduos ou fatores ambientais, isoladamente ou em combinação. São 

necessários para avaliar a poluição de um corpo d'água, já que análises das 

características fí sicas e químicas sozinhas, não são suficientes para avaliar os efeitos 

potenciais à biota aquática e, conseqüentemente, estabelecer procedimentos para 

protegê-la (GOLDSTEfN et ai. , 1983). 

Os primeiros testes de toxicidade realizados consist iam na exposição de um 

número limitado de espécies a substâncias químicas ou efluentes, em períodos de 

tempo que variavam de poucos minutos a várias horas e, ocasionalmente, de 2 a 4 

dias, sendo que os procedimentos não eram padronizados. O primeiro procedimento 

padronizado foi publicado por DOUDOROFF em 195 11
, e foi posteriormente 

incluído no Standard Methods for the Examinat ion of Water anel Wastewater. 

Atualmente, existem vários métodos padronizados de testes de toxicidade para 

inúmeras espécies marinhas e de água doce, planctônicas ou bentônicas, incluindo 

algas, inveiiebrados, peixes (ADAMS, 1995). 

Os testes de toxicidade podem ser realizados in situ ou em laboratório. Os 

ensaios em laboratório são favorecidos porque as condições experimentais podem ser 

1 DOUDOROFF, P. el ai. (1951). Bio-assay rnethods for lhe evaluation of acule loxicity of industrial . . 
wastes to fish. Sewage mui Jndusrrialll'asles, v.23. n. ll , p.1380-97. 
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controladas e as respostas dos organismos-teste podem ser melhor observadas. Por 

outro lado, os ensaios in silu representam a real condição do ambiente a qual os 

organismos estão expostos (CONNELL & MlLLER, 1984). 

Para o monitoramento de um corpo receptor, os testes de toxicidade mats 

utili zados em laboratório são os agudos e os crônicos. 

O objetivo principal dos testes de toxicidade aguda é medir os efeitos dos 

agentes tóxicos nos organismos aquáticos durante um curto período de exposição, 

sob condições controladas. Os organismos geralmente são expostos aos agentes 

tóxicos por um período de 24 a 96 horas, e os efeitos mais freqüentemente 

observados são a letalidade ou a imobilidade. Os testes de toxicidade aguda são 

utilizados em monitoramento de rotina quanto ao padrão ou qualidade de efluentes, 

ou como testes exploratórios (American Public Health Association - APHA; 

American Water Works Association - A WWA; Water Environmental Federation -

WEF, 1995). 

Nos testes de toxicidade crônica, os orgamsmos são expostos aos agentes 

tóxicos por um período significativo do ciclo ele viela. Avalia-se os efeitos da 

substância tóxica em doses sub-letais na reprodução e no crescimento, e podem ser 

inclu ídos também efeitos compot1amentais, bioquímicas e fi siológicos (ADAMS, 

1995). As exposições podem variar de sete dias a vários meses, dependendo do ciclo 

de vida do organismo estudado (APHA/ A WW A/WEF, 1 995). 

Os testes ele toxicidade têm sido cada vez mais usados nos programas de 

monitoramento ambiental, visto que esses ensaios têm por finalidade avaliar os 

efeitos das interações elos componentes físicos e químicos presentes nas águas 

superficiais ou efluentes, à biota aquática (ZAGATTO, 2000). 

A decisão por um programa de testes de tox icidade aquática vem corrigir as 

limitações encontradas nas análises químicas de compostos, cujas concentrações, às 

vezes, são menores que os limites de detecção elos métodos analí ticos. Além disso, 

fornecem informações adicionais sobre o perigo potencial dos efeitos de uma 

substância tóxica aos organismos aquáticos, tais como carcinogênese, mutagênese, 

teratogênese, desordens comportamentais, efeitos fisiológicos cumulativos, 

antagônicos ou sinérgicos (BAUDO, 1987). 



Apenas no final da década de 1970, com a implantação do Laboratório de 

Bioensaios da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), São 

Paulo, é que os testes de toxicidade com organismos aquáticos foram mais 

difundidos no Brasil. Nessa época, houve a implementação de normas tendo por base 

os trabalhos desenvolvidos em instituições internacionais de controle ambiental 

como: Environment Canada, United States Environmental Protection Agency, 

Association Française de la Qualité d'eau, American Public Health Organization 

(DAMAT02 apud FONSECA, 1997). No entanto, o uso de testes de toxicidade ainda 

não foi oficializado no Brasil (BRANCO, 1999). 

No Estado de São Paulo, testes de toxicidade têm sido realizados pela 

CETESB para avaliar a qualidade das águas de diferentes regiões, bem como 

fornecer parâmetros em relação aos padrões de emissão de substâncias tóxicas 

geradas pelas indústrias e lançadas nos corpos receptores (FONSECA, 1997). 

Assim, desde 1992, a companhia introduziu os testes de toxicidade em alguns 

pontos considerados prioritários da rede de monitoramento para o abastecimento 

público, bem como para a preservação da biota, visando uma melhor ava liação ela 

qualidade da água (CETESB, 1998). 

MELETTT (1997) realizou um trabalho de avaliação da qualidade da água e 

do sedimento na bacia do Rio Piracicaba por meio de testes de toxicidade aguda com 

peixes. A bacia abastece 42 municípios e seus rios recebem efluentes industriais e 

domésticos. Segundo o autor, os testes de toxiciclade aguda e as aná lises químicas 

indicaram condições críticas da qualidade da água em alguns pontos. 

FONSECA (1997) também avaliou a qualidade da água na bacia do Rio 

Piracicaba por meio de testes de toxicidade aguda e crônica com amostras de água e 

sedimento de sete locais de captação de água para abastecimento público das 

principais cidades da bacia. Os testes foram realizados com os microcrustáceos 

Dap/mia similis e Ceriodaplmia silvestrii e com o quironomídeo Chirollomus 

.ralltlms, e também indicaram toxicidacle em alguns pontos. 

2 DAMA TO, M. ( 1997). Estudo da influência do nível de tratamento de ejluellles de refinaria de 

petróleo na sua toxicidade, empregando diferentes e:,pécies indicadoras. São Paulo. G14p. 

Tese (Doutorado) -Escola Politécnica, Universidade de S;lo Paulo. 
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BOHRER et ai. (2000) avaliaram a qualidade da água das bacias dos rios 

Mogi-Guaçu e Pardo nos pontos de captação de água para abastecimento de 13 

municípios. Para a realização do biomonitoramento, foram feitos testes de toxicidade 

aguda e crônica com os cladóceros Daplmia similis e Ceriodaplmia dubia, além da 

alga clorofícea Selenastrum capricomutum. A água do ponto de captação da Mina da 

Encosta, pe1tencente à bacia hidrográfica do rio Pardo, ocasionou efeitos tóxicos 

agudos. Os pontos de captação localizados na bacia hidrográfica do rio Mogi-Guaçu 

não apresentaram toxicidade para os organismos testados. Segundo os autores, esses 

resultados evidenciam que a maioria dos corpos d'água estudados não apresenta 

contaminação. 

3.1.2. Organismos-teste 

De acordo com ELDER3 (apud FONSECA, 1997), a característ ica ma1s 

importante no que se refere à escolha de um procedimento de um teste de toxicidade 

é justamente a seleção da espécie que deverá ser utilizada como indicadora elos 

efeitos dos contaminantes, pois a resposta desse teste com um pequeno grupo de 

organismos, geralmente é usada para representar uma comunidade inteira. 

Portanto, para a escolha de organismos visando a reali zação de testes de 

toxicidade em condições ele laboratório, vários critérios poderão ser adotados, tais 

como: 

• sensibilidade: o organ1smo deverá responder a uma ampla variedade de 

contaminantes, em concentrações que podem ser encontradas no ambiente natural; 

• fá c i I manutenção em laboratório: o organismo deverá ser adaptável às condições 

ele cultivo em laboratório; 

• reprodutibilidade dos resultados: a repetição dos experimentos deverá fornecer 

resu ltados uniformes, com limites de erros aceitáveis; 

3 ELDER, J.F. (1990). Applicahili~l' o f mnhient toxiciZI' testing tu national or regional water-qualizv 

assessment. U.S. Geologicnl Survey Circular: 1049, Denvcr. 
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• relevância: o organismo deverá ter significado ecológico ou econômico, devido à 

sua abundância, impmtância econômica ou impmtância na cadeia alimentar; 

• ciclo de vida de cu1ia duração: esta característica facilita o tempo de duração do 

teste; além de facilitar a obtenção de informações sobre o ciclo de vida. 

Alguns dos organismos-teste mais utilizados, de acordo com ADAMS ( 1995), 

são peixes (Pimpepha/es prometas), microcustáceos (Daplmia similis e 

Ceriodap/mia dubia), anfípodas (Hyalel/a azteca), larvas de insetos (Chironomus 

sp), algas verdes (Selenastrum capricomutum) e algas marinhas (Skeletonema 

costa/um). 

Segundo PERSOONE & JANSSEN (1993), os cladóceros, e mms 

particularmente os dafinídeos, têm emergido (por razões de praticidade bem como de 

sensibilidade) como o grupo chave para testes ecotoxicológicos padronizados. Esses 

organismos, os mais utilizados em testes de toxicidade, são amplamente distribuídos 

em corpos de água doce e estão presentes em grande variedade de habitats. 

Apresentam um ciclo de vida curto (sendo facilmente cultiváveis em laboratório), 

requerem volumes pequenos de água para teste e pouco espaço por seu pequeno 

tamanho, constituem um importante elo em muitas cadeias alimentares e uma 

significante fonte de alimento para peixes, além de serem sensíveis a uma larga 

extensão de contaminantes. 

Os cladóceros são filtradores de patiículas em suspensão (algas, bactérias, 

protozoários e detritos orgânicos) (HEBERT, 1978). A reprodução ocorre 

predominantemente por partenogênese, enquanto as condições são favoráveis. A 

reprodução sexuada ocoiTe geralmente quando são submetidos a condições 

ambientais desfavoráveis, como no caso de redução da temperatura, temperaturas 

muito elevadas, seca, superpopulação e carência de alimento disponível (FREY & 

HANN4 apud BOHRER, 1995). Nestas situações, ocon·e a produção de ovos de 

resistência, os efipios. 

·I FREY, D.G.; HANN, B.J. ( 1985). Growlh in cladoccrnn. In: \VENNER. A.M., ed. Factors in adult 

growth (Crustacean /ssues 3). Rollerdam. A. A. Bnlkema. p.3 16-333. 
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Os cladóceros Daplmia similis e Ceriodaplmia dubia são amplamente 

utilizados pela CETESB na ava liação da toxicidade aguda e crônica de efluentes 

industriais e amostras de águas superficiais (FONSECA, 1997). 

FONSECA ( 1991) destaca que poucas espécies de organismos nativos têm 

sido utilizadas em testes de toxicidade no Brasil. Este fato deve-se, em pat1e, à maior 

faci lidade na interpretação dos resultados, quando se utilizam espécies com respostas 

já padronizadas e, em pat1e, à possibilidade de estabelecer comparações com estudos 

já feitos em diferentes países utilizando-se as mesmas espécies, e também às 

dificuldades decorrentes da ausência de estudos minuciosos sobre a biologia e a 

ecologia de espécies nativas que possam ser utilizadas como organismos-teste. 

Diante disso, a autora estudou o ciclo de vida de Cerioc/ap/mia silvestrii, uma 

espécie autóctone ele ampla distribuição no país, visando obter informações 

necessárias para adequar o cultivo desta espécie em laboratório com intuito de 

utilizá-la em testes de toxicidade. 

Ceriodaplmia silvestrii (Cntstacea, Daplmidae) foi originalmente descrita por 

DADA Y ( 1902) a partir do material coletado pelo Dr. Fillipo Silvestri na Patagônia 

durante 1899- 1900. Segundo a descrição de OLIVTER ( 1962), a espécie apresenta 

corpo globoso, quase esféri co terminando em um cut1o espinho agudo, cabeça 

relativamente pequena e separada elo corpo por um acentuado si nus cervical 

(FONSECA, 1991 ). 

FONSECA (199 1) cultivou Ceriodaphnia si/vestrii a temperatura de 25±2°C, 

e utili zou como alimento a alga cloroficea Jvfonoraphidium dibowski numa 

concentração de 105 céls/m.L. Para as condições experimentais, a espécie at ingiu I ,O 

mm ele comprimento elo corpo, taxa de fecundidade ele 9,46±4, 17 ovos/femea e 

longevidade média de 29,8±5,89 dia s. Este foi o primeiro estudo experimental 

realizado com essa espécie. Segundo a autora, a espécie mostrou-se de fá c i I 

manutenção em laboratório. Desde então, Ceriodaplmia silvestrii tem sido utili zada 

como organismo-teste em estudos ecotoxicológicos. 

FONSECA utilizou Ceriodaphnia silveslrii na avaliação da toxiciclacle ele 

efluentes de indústria têxtil e de destilaria de açúcar e álcool em 199 1, e na avaliação 

da qualidade ela água na bacia do Rio Piracicaba em 1997, conforme citado 
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anteriormente. A autora considerou a espécie um bom organismo-teste para 

ambientes de água doce no Brasil. 

OLIVEIRA-NETO (2000) avaliou a toxicidade aguda e crônica dos metais 

pesados chumbo, cromo e cádmio para Ceriodaplmia silveslrii. Os dados obtidos 

pelo autor demonstraram a adequabilidade desta espécie como organismo-teste, com 

valores de sensibilidade próximos aos descritos para organismos similares 

padronizados em outras regiões, boa repetibiliclade de resultados nos testes, além da 

facilidade ele cultivo em laboratório. 

COSTA & ESPÍNDOLA (2000) fi zeram um estudo ele avaliação da qualidade 

da água e do sedimento dos principais tributários do reservatório de Barra Bonita 

(Médio Tietê Superior, SP) por meio de análises limnológicas e ensaios de toxicidade 

crônica, utilizando os cladóceros Ceriodaplmia dubia e Ceriodaplmia silvestrii como 

organismos-teste. 

RlETZLER & LOPES (2000), visando complementar informações para o 

monitoramento da bacia da Pampulha, com uma abordagem ecotoxicológica, 

rea li zaram ensaios de toxicidade aguda com Dap/mia similis, Ceriodaplmia dubia e 

Ceriodaphnia silvestrii e de toxicidacle crônica com C. dubia e C. si/vestrii, com 

amostras de água e sedimento. 

No presente trabalho, também se utilizou o microcrustáceo Ceriadap/mia 

silvestrii para a reali zação dos testes ele toxiciclacl e. 

3.2. Algas como indicadoras da qualidade da água 

Antigamente, o uso de organismos aquáticos (algas e invertebrados) para 

monitorar rios tinha menor importância se comparado às características fí sicas e 

químicas, especialmente no que diz respeito às algas. Contudo, há, agora, uma 

tendência para um crescente uso ele algas nos estudos de monitoramento 

(HÜRLlMANN, 1991 ). 
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FRIEDRICH ( 1991) afirma que o uso do fitoplâncton é comum e amplamente 

difundido em monitoramento de lagos e reservatórios, especialmente em relação à 

produção de água potável. 

De acordo com TRAJNOR ( 1984), há anos tem havido uma série de 

propostas apontando que uma ou mais algas poderiam ser usadas como organismos 

indicadores da qualidade da água. 

PALMER5 (apud ROCHA, 1992) demonstrou que grupos de algas poderiam 

ser usados como indicadores de água limpa ou de água poluída. O autor sugeriu essa 

classificação simplificada das algas para ser usada por aqueles que trabalham em 

estações de tratamento ele água e em programas de rotina para controle ela poluição. 

Um grande número de professores, estudantes e pesquisadores se familiarizaram com 

essa série muito útil de pranchas coloridas publicadas por P ALMER, que se tornou 

hoje parte integrante do Standard Methods (TRAINOR, 1984). 

Segundo ROCHA ( 1992), no Brasil, o uso de algas como indicadoras de 

poluição começou no fim do século XIX. Apesar de serem baseados em dados 

empíricos e qualitativos, esses trabalhos são extremamente importantes; eles são o 

único registro dos estudos efetuados em numerosas bacias, reservatórios e fontes de 

água para abastecimento. Deve-se notar que, naquela época, havia falta de infl-a

estrutura apropriada, de pessoal especializado e de estratégias políticas para causas 

ambientais. Mesmo assim, havia algum desenvolvimento de pesquisa acadêmica em 

sistemática e taxonomia, embora não correlacionasse organismos com o fenômeno de 

poluição ela água. 

As primeiras observações sobre a composição da biota aquática, 

especialmente o fítoplâncton, e sobre as características físicas e químicas da água, 

foram feitas no Brasil por um pesquisador francês, Henri Charles Potel, que 

trabalhou na antiga Repartição de Águas e Esgotos de São Paulo - RAE, entre 1907 e 

191 O. Ele escreveu uma série de relatórios sobre a qualidade sanitária das águas nas 

áreas de captação da Cantareira e Cabuçu. Esses relatórios permaneceram não 

~ PALMER, C.M. ( 1959). Algne in 1rnter supplies. U.S. Department of Hcalth. Education anel 

\Vclfare, Public Health Science. Cincinnali . 
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publicados por um longo período, até serem traduzidos e publicados por BRANCO 

em 19646 (ROCHA, 1992). 

Muitos outros levantamentos foram efetuados em pequenos lagos mtificiais. 

Os mais impOitantes foram aqueles conduzidos por BRANCO (1957)7 e PALMER 

( 1960/, e o monitoramento feito pela CETESB (a companhia para controle da 

poluição no Estado de São Paulo) e SABESP (a companhia responsável pela água e 

tratamento e disposição de águas residuárias em São Paulo) (ROCHA, 1992). 

3.2.1. A impol'tância das algas nas águas de abastecimento 

A crescente eutrofização attificial que vem sendo observada em vários 

ecossistemas aquáticos brasileiros tem produzido mudanças na qualidade da água, 

incluindo: a redução de oxigênio di ssolvido, perda elas qualidades cênicas, aumento 

elo custo ele tratamento, morte extensiva ele peixes e aumento ele incidências ele 

florações el e microalgas e cianobactérias. Essas florações se caracterizam pelo 

intenso crescimento desses tmcrorgamsmos na supert1ci e da água, com 

conseqüências relacionadas à saúde pública (AZEVEDO, 2000). 

Segundo AZEVEDO (200 l), até recentemente, a relação feita entre a 

degradação dos mananciais e a saúde pública se restri ng ia à verificação de maior 

incidê ncia de doenças de veicu lação hídrica (diferentes tipos de parasitoses, cólera e 

outras doenças dianéicas de origem bacteriana, principa lmente). 

BRANCO ( 1986) destaca que não apenas os microrganismos patogênicos 

necessitam de controle em águas destinadas ao abastecimento público; igualmente, 

muitas espécies de microrganismos aquáti cos, de vida livre, devem ser combatidas a 

fi m de não prejudicarem as caracterí sticas de potabilidade. Essa interferência pode 

6 BRANCO, S.M. (1964). Henri Clwrles Pote! e a biologia das águas de Silo Paulo. Rei'. DAE. 24. 

p.26-2~. 

7 
BRANCO, S.M. (1957). Resultados dos testes biológicos preliminares referentes à proliferação de 

algas nos tanques da Cantareira, São Paulo. DAE/Divisào de tratamento. /Datilografado/ 
8 PALMER, C.M. (1960). Algas e o suprimento das úguas na área de Stio Paulo. Rei'. DAE, 37, p. ll -

15. 
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ser: direta, graças a substâncias com propriedades organolépticas ou mesmo tóxicas 

que podem ser liberadas na água, ou ainda ao aumento de turbídez produzido pela 

sua presença em grande número; ou indireta, através de dificuldades que causam ao 

sistema de tratamento, prejudicando mecanicamente a filtração ou quimicamente a 

coagulação e a decantação de material sedimentável. 

O florescimento de algas, decorrente do aumento da concentração de 

nutrientes no manancial, pode ter os seguintes efeitos diretos na qualidade da água: 

(a) aumento da matéria orgânica pa11iculada (fitoplâncton, zooplâncton, bactérias, 

protozoários, fungos, detritos); (b) aumento de substâncias orgânicas dissolvidas que 

podem conferir sabor e odor à água, ser precursores da formação de compostos 

organoclorados, incrementar a cor da água, servir de substrato para o crescimento de 

bactérias na estação de tratamento e no sistema de distribuição e contribuir para 

aumentar a corrosão; (c) aumento do pH e de suas flutuações diárias; (d) diminuição 

do teor de oxigênio próximo ao sedimento, podendo ocorrer liberação de sulfeto de 

hidrogênio, amônia, ferro, manganês, fósforo, etc. (DI BERNARDO, 1995). 

Essas alterações de qualidade da água podem apresentar efeitos diretos ou 

indiretos na operação da estação de tratamento, dos sistemas de reservação e 

distribuição, e nos custos com produtos químicos, tais como: (a) os efeitos na 

coagulação incluem aumento de coagulante e de alcalinizante para ajuste do pH de 

coagulação; (b) os flocos formados resu ltam leves, tendo-se que empregar polímero 

como auxiliar de floculação para ev itar a flotação dos mesmos; (c) diminuição da 

eficiência da remoção dos flocos na decantação, com aumento da turbi clez e do 

número de partículas na água decantada; (d) obstrução do meio fi ltrante, redução da 

duração ela carreira de filtração e aumento do consumo de água para lavagem; (e) 

aumento do consumo de cloro devido à presença de matéria orgânica e amônia, 

diminuição ela eficiência da desinfecção e potencialidade de formação de compostos 

organoclorados prejudiciais ao ser humano; (f) possibilidade de crescimento de 

bactérias no sistema de distribuição devido ao aumento de matéria orgân ica que 

serve de substrato, ocorrência de problemas com sabor e odor, e aumento da 

deposição de ferro e manganês nas tubulações (DI BERNARDO, 1995). 
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Finalmente, os efeitos aos consumidores estão associados à presença de 

compostos potencialmente tóxicos e carcinogênicos, de sabor e odor, danos a roupas 

e aparelhos sanitários, problemas de corrosão de tubulações, além de custos 

adicionais em tratamentos específicos (DI BERNARDO, 1995). 

De acordo com BRANCO ( 1986), a mais completa e didática publicação 

sobre a imp01tância das algas em águas destinadas ao abastecimento público ainda é 

o pequeno livro ele autoria ele PALMER, publicado em 1959, conforme citado 

anteriormente. Nesse livro, são estudadas as principais ocorrências ele importância 

sanitária relacionadas com algas, tais como: sabor e odor; entupimento de filtros de 

areia; algas indicadoras de poluição; algas indicadoras ele águas limpas; algas que 

cobrem a superficie de reservatórios, dificultando a penetração ele luz e causando 

demanda de oxigênio quando entram em decomposição; algas que se fixam às 

paredes ele reservatórios; formação ele lodo; produção ele cor na água; corrosão ele 

estruturas ele ferro e concreto; algas tóxicas, etc. 

As Tabelas I , 2 e 3, mostradas a seguir, apresentam exemplos de algas que 

podem conferir odor e sabor à água, obstruir filtros, bem como causar outros 

problemas em águas de abastecimento. 
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TABELA l - Odores, gostos e sensações associadas com algas presentes na água 

Gmpo Gênero Odor quando as algas sélo: Gosto Sensação 

Moderadas Abundantes 

CYANOPHYTA A nabaena capim, nastúrcio, séptico 
bolor 

Anabaenopsis capim 

Anacy sfis capim séptico doce 

AphmlizomeJIOJI capim, naslúrcio, séptico doce seco 
bolor 

Cylindrospermum capim séptico 

Gloeocapsa capim séptico doce 

Gloeotrichia capim 

Gompho.~plweria capim capim doce 

,\ licrocystis capim séptico doce 

Nostoc bolor séptico 

Osci 1/atoria capim bolor, picante 

Nivularia capim bolor 

CHLOROPHYTA A c ti nastmm capim, bolor 

Cham gambn, alho deteriorado, alho 

C 111 a 111.1 dom o 11 as bolor, capim peixe, séptico doce viscoso 

C h/ore/la bolor 

C!adoplwra séptico 

Closterium capim 

Cosmari 11111 capim 

Oic~vmphaeri 11111 capim, nastúrcio peixe 

Gloeocystis séptico 

f z\'(/rudic~von séptico 

Nitel/a capim capim, séptico amargo 

Pedias/rum cnpim 

Scenedesmus cnpim 

SjJirogym capim 

S't a u m st rum capim 

'/ i'i lw 11 e 111 a peixe 

Ulothrix capim 

1 olvox peixe peixe 
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TABELA 1 - Odores, gostos e sensações associadas com algas presentes na água 

(Continuação) 

Gmpo Gênero 

CHRYSOPHYTA Asterionella 

c:vclotella 

Dia toma 

Di 1/0hiJ'OII 

Fragilaria 

Jllal/omonas 

1\le/osira 

Meridion 

P/eurosigma 

Step!Jmwdiscus 

s:vuedra 

.~)11111/'a 

Tabellaria 

EUGLENOPHYTA Eugleua 

PYRROPI-IYTA 

CR YPTOPHYT A 

Cera ti um 

Gleuodiuiu/11 

Peridiuium 

CJyplomouas 

Fonte: PAUv1ER (11J62) 

Odor quando as algas são: 

Moderadas 

gerânio, 

picante 

gerânio 

violeta 

gerânio 

violeta 

gerânio 

gerânio 

capim 

pepino, picante 

gerânio 

peixe 

pepino 

violeta 

Abundantes 

peixe 

peixe 

aromático 

peixe 

bolor 

peixe 

bolor 

picante 

peixe 

peixe 

bolor 

peixe 

peixe 

peixe 

séptico 

peixe 

peixe 

violeta 

Gosto 

amargo 

doce 

nmargo 

doce 

Sensação 

viscoso 

viscoso 

viscoso 

viscoso 

seco, metálico 

e viscoso 

viscoso 



TABELA 2 - Algas que obstruem filtros em estações de tratamento de água 

GRUPOS E ALGAS 

ALGAS AZUIS (CYANOPHYTA) 

A 1wbaena .fios -aquae 

Anacystis dimidiala (Chroococcus turgidus) 

G/oeolrichia echinulata 

Oscil/atoria amphibia 

Oscillatoria chalybea 

Os c i 1/atoria orna/a 

Oscil/atoria princeps 

O sei 1/atoria pseudogeminala 

Oscilatoria mbescens 

Os c i /lataria sp/endida 

Rivularia dura 

ALGAS VERDES E VERDE-AMARELAS 

(n;lo móveis. CHLOROPHYT A) 

Chlorella pyrenoidosa 

C:/adophora aegagrophi la 

(' losteri u 111 moni /~(em 111 

Oichotomosiphon tuberosus 

Dictyosphaerium pulchellum 

Hydrodic:lyon retic:ulatum 

!vlougeol ia .\phaerocarpa 

Palmello 111/tcosa 

.S/Ji rogyra por f i cal is 

'l'ribonema bombyc:imm1 

Ulothrix variabilis 

Zygnema insigne 

Fonte: PALMER (1962) 

CHRYSOPHYTA 

AsteriOJiella .formosa 

Cyc/otella meneghiniana 

Cymbella ventricosa 

Diatoma vulgare 

Dinob!J'Oil sertularia 

N·agi faria crotonensis 

Melosira granula/a 

!vfelosira varians 

Navic:ula graciloides 

Navicu/a lanceolata 

Nitzchia palea 

Stephanodiscus bindermms 

Stephmwdiscus hanlzschii 

S),nedra acus 

5)1nedra acus var. radians (S. delicatissima) 

S),nedm pulchel/a 

Tabellaria feJiestrata 

T abellaria .floccu/osa 

DINOFLAGELADOS (PYRROPHYTA) 

Peridi11ium wiscoi/Sillense 

EUGLENOPHYTA 

Trae-·helomonas aebea 

19 



TABELA 3 -Problemas adicionais causados por algas em águas de abastecimento 

PROBLEMAS E ALGAS 

ALGAS QUE PRODUZEM SECREÇAO ALGAS QUE CONFEREM COLORAÇAO A 

VISCOSA 

Anacystis (Aphanocapsa, G/oeocapsa) 

/Jatrac/w~permum 

Chaetophora 

c:)'/nbella 

Euglena sanguinea var.furcata 

Gloeotric/lia 

Go111plwnema 

Osci /lataria 

Palmella 

Plwrmidi 11111 

S/Jirogyra 

'/'etra:..pvra 

ALGAS QUE INTERFEREM NA 

COAGULAÇÃO 

. I nahaena 

Asterionella 

Euglena 

Cio1111 J/10.\phaeri a 

.~vnedra 

ALGA QUE CAUSA CORROSÃO DO AÇO 

Osci llatoria 

ALGAS PARASITAS 

O o e/i ni 11111 li 11111eticum 

Oodini11111 ocellatum 

ÁGUA 

Anacystis 

Cera li 11111 

Ch/amydo111011as 

Ch/orella 

Cosmarium 

Euglena orientalis 

Euglena rubra 

Euglena sanguinea 

O sei /lataria prol(fica 

O sei /latoria ruhescens 

ALGAS QUE DIMTNUEM A DUREZA DA 

ÁGUA 

ri nnhaena 

Aphm1i zo111e110J1 

Cos111ari11111 

,<;,'c e 11ec lesmus 

.'))1//ec/ra 

ALGAS QUE CAUSAM CORROSÃO NO 

CONCRETO 

Anacystis (Chroococcus) 

Chaetoplwra 

/Jiato111a 

Eug/ena 

Plwr111i e/i um 

Phytoconis (Protococcus) 

20 
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TABELA 3 - Problemas adicionais causados por algas em águas de abastecimento 

(Continuação) 

PROBLElvlAS E ALGAS 

ALGAS TOXICAS DE AGUA DOCE ALGAS PERSISTENTES NO SISTEMA DE 

Anabaena DISTRIBUIÇÃO 

Anabaena circina/is Anacystis 

Anabaena jlos-aquae Asterionella 

Anabaena /emmermanni Chlorella 

Anacystis (J'vficrocystis) Ch/orococcum 

Anacystis cyanea (i'vlicrocystis aemginosa) Closteriw11 

Anacystis cyanea (Microcystis .flos-aquae) Coe/astrum 

Anacyslis cyanea (1'vficrocystis toxica) Cosmari11111 

Aphanizomenon jlos-aquae Cyc/ote/la 

G/oeotrichia echinulata Dinob/)1011 

G/oeolrichia pisum Elakatothrix gelatinosa 

Gomphosphaeria /acustris (Coelosphaerium 1~/Jithemia 

k uetzinlamo11) l!.'uglena 

Lyngbya contOJ·ta Gomphosphaeria aponina 

Nodularia spumigena Scenedesmus 

Rivulariafluitans .S)>nedra 

Fonte: PALMER (1962) 
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Os principais problemas causados por algas em águas de abastecimento são a 

produção de sabor e odor desagradáveis e, especialmente, de toxinas, visto que são 

problemas relacionados à saúde pública. 

PERSSON ( 1996) faz uma revisão da literatura sobre cianobactérias e odores. 

Segundo o autor, os odores em águas de abastecimento têm sido objeto de estudo 

científico desde meados dos anos 1850, e aqueles de peixe desde o começo do século 

20. Estudos anteriores já chamavam a atenção para cianobactérias como fontes de 

vários sabores e odores. A identificação química dos compostos causadores tem sido 

possível desde os anos 1960. Cerca de 50 linhagens de cianobactéria, notadamente 

Osci/latoria spp., Lyngbya spp. e algumas Anabaena spp., têm-se mostrado capazes 

de produzir compostos com odor de terra ou mofo, geosmina e/ou 2-metilisoborneol 

(MlB). Estes compostos têm sido identificados em águas naturais no mundo todo, 

como, por exemplo, nos Estados Unidos (BURLINGAN1E et ai. , 1986; IZAGUlRRE 

& TAYLOR, 1998) e no Japão (MATSUMOTO & DEGUCm, 1987). 

No Brasil, segundo BEYRUTH et ai. ( 1992), o reservatório da cidade ele 

Americana (SP) tem, por muitos anos, apresentado florações de várias espécies ele 

Anabaena, que causam forte cheiro do pesticida BHC (1 ,2,3,4,5,6-hexacloro

ciclo hexano ). 

Os mesmos autores citam, ainda, que, de setembro de 1990 a janeiro de 199 1, 

ocorreu uma floração ele Anabaena solitm·ia na represa de Guarapiranga, causando 

um f01ie cheiro de BHC na água fornecida à população. Durante esse período, 

médicos associaram numerosos casos de gastroenterites e dermatites com a qualidade 

da água fornecida. 

AZEVEDO (2000) alerta que está se tornando cada vez mais fi·eqüente a 

ocorrência ele florações tóxicas, sendo que cerca de 50% de todas as florações 

testadas em diferentes países mostram-se tóxicas. Vários gêneros e espécies ele 

cianobactérias que formam florações podem produzir toxinas. As espécies tóxicas 

mais comuns, de acordo com VTETRA et ai. (2000), pertencem aos gêneros 

Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Nostoc, Planktothrix e Cylindmspermopsis . 
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As toxinas de cianobactérias geralmente são classificadas em quatro 

categorias: neurotoxinas, hepatotoxinas, citotoxinas e endotoxinas (AZEVEDO, 

2000). 

Além das cianobactérias, apenas os dinoflagelados Peridinium po/onicum 

(CARMICHAEL9 apud BEYRUTH et ai. , 1992) e P. vulzii (MARGALEF, 1983) são 

mencionados como tóxicos em ambientes de água doce. 

De acordo com MOORE10 (apud BEYRUTH et ai. , 1992), a primeira 

referência à toxicidade alga! foi feita por FRANCIS em 1878; este autor menciona a 

ocoiTência de floração da cianobactéria Nodularia spumigera em lagos no sul da 

Austrália . 

Florações tóxicas têm sido documentadas na Europa (HEYNIG, 1986; BERG 

et ai. , 1987; VASCONCELOS, 1994), EUA, Canadá, Austrália (F ALCONER, 1991 ; 

BOWLTNG, 1994), Índia, Japão, Israel, África do Sul, Argentina (SCARAFIA, 

1995) e outros países. 

Segundo AZEVEDO (2000), no Brasil, os estudos têm confirmado a 

ocorrência de linhagens tóxicas de cianobactérias em reservatórios de abastecimento 

público, lagos artificiais, lagoas salobras e rios dos Estados de SP, RJ , MG, PR, BA, 

PE e do DF. Os efeitos ecológicos e para a saúde humana decorrentes da presença 

dessas toxinas, em ambientes aquáticos já estudados, estão principalmente 

relacionados com a diminuição e/ou modificação da diversidade de espécies 

aquáticas, bioacumulação dessas toxinas por alguns organi smos aquáticos, com 

possível transferência dentro da cadeia trófica, intoxicação dos animais aquáticos e 

intoxicação humana. 

CARVALHO (2002) relata que, no Estado de São Paulo, o tloresci mente de 

algas vem aumentando drasti camente, causando danos ao ecossistema aquático, bem 

como problemas para as estações de tratamento de água e usuários dos reservatórios. 

A CETESB tem atendido di versas emergências decorrentes deste processo, sendo as 

extensas moiiandades de peixes as mais críticas, onde mais de 50% estão 

9 CARMlCHAEL, \V. \V. ( 1988). Toxins o f freshwatcr algae. In: TU, A.T. , cd. f /ml(/book o f nntum l 

toxins. New York, Mareei Dekker lnc., v.3, p.J21-147. 
10 MOORE, R.E. (J 977). Toxins from blue-green algac. /JioScience, 27, p. 797-802. 
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relacionadas às algas, seja por depleção de oxigênio, entupimentos de brânquias ou 

presença de toxinas na água. São comuns os casos de reclamações de odores 

desagradáveis na água relacionados à presença das algas, tanto por freqüentadores 

dos reservatórios como por consumidores, que reclamam do gosto e odor da água 

distribuída. Outro problema bastante grave é dos hospitais ou centros de hemodiálise, 

que têm associado alteração dos sintomas dos pacientes com a qualidade da água 

utilizada. Os registros de florações no Estado de São Paulo, nos últimos anos, 

mostram a presença de diferentes espécies, pertencentes a diferentes grupos de algas. 

No entanto, florações de cianobactérias são as mais comuns. Os reservatórios 

Billings e Guarapiranga, localizados na região metropolitana de São Paulo, são 

exemplos dessa problemática. 

Florações tóxicas também foram registradas em outros Estados do Brasil, 

como, por exemplo, Rio Grande do Sul (WERNER et ai. , 2000), Pará (VIEIRA et ai. , 

2000), Minas Gerais (JARDIM, 2002). 

Com a confirmação de que a intoxicação por microcistinas causou a morte de 

60 pacientes renais crônicos, após terem sido submet idos a sessões de hemodiálise 

em uma clínica na cidade de Caruaru (PE), em 1996, as autoridades de saúde pública 

brasileiras passaram a considerar a presença de florações de cianobactérias, em 

reservatórios de abastecimento público, como um novo fator de risco que merecia 

uma atenção especial (AZEVEDO, 200 1). 

Diante disso, foi realizada uma revisão da Portaria n f) 36/MS/90, que definia 

as normas e os padrões de potabilidade da água para consumo no Brasil, resultando 

numa nova por1aria: a Portaria n'.! 1.469, de 29/12/2000, que contempla o 

monitoramento da ocorrência de cianobactérias e de cianotoxinas, tanto na água 

bruta do manancial utilizado para captação de água, como na água tratada para 

consumo (AZEVEDO, 200 J ). 
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4. lVIA TERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Descrição da área de estudo 

O município de Araraquara (SP) está localizado entre os paralelos 48°00'-

480 15' longitude Oeste e 2 1 °40'-21 °55' latitude Sul (Figura I). Tem uma população 

de mais de 180.000 habitantes e cerca de 260 indústrias, sendo as maiores as 

produtoras de derivados de cana-de-açúcar e de lara nja. Estas demandam a aplicação 

de grandes quantidades de fertili zantes e defensivos agrícolas, podendo 

comprometer, dessa maneira, a qualidade dos mananciais pelo aporte de elementos 

tóxicos e/ou nutrientes, via escoamento superficial (TAUK, 1989). 

A área urbana do município de Araraquara (SP) está distribuída em duas 

bacias hidrográfi cas principais: a do Ribeirão das Cmzes e a do Ribeirão do Ouro. 

Estes dois ribeirões são afluentes elo Rio Jacaré-Guaçu, que por sua vez deságua no 

Rio Tietê, tàzendo parte ela bacia hidrográfica do Rio Paraná (HANAI, 1997). 

A captação, o tratamento e o abastecimento de água e o esgotamento em 

Araraquara (SP) são de responsabilidade do Departamento Autônomo de Água e 

Esgoto - DAAE. O sistema atua l de abastecimento de água utili za aproximadamente 

50% de águas superficiais e 50% de águas subterrâneas. Possui duas estações de 

tratamento (Fonte Luminosa e Águas do Paiol), três unidades de captação de água 

superficial, onze poços profundos espalhados pela cidade, que captam águas 

subterrâneas, e trinta reservatórios que abastecem toda a população. A ETA-Águas 

do Paiol é abastecida pelo Có1Tego do Paiol e a ET A-Fonte Luminosa (Figura 2), 

pelo Ribeirão das Cruzes e pelo Ribeirão das Anhumas. 
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O Ribeirão das Anhumas tem a nascente no município de Araraquara e a foz 

no município de Rincão, com uma extensão total de 35 km, e está inserido na bacia 

do rio Mogi-Guaçu. 

As represas de captação, Cruzes (21 °45'26,5"S e 48°1 0'40,7"0; a 647 m de 

altitude) e Anhumas (21 °45'59"S e 48°02'55"0; a 863 m de altitude), localizam-se a 

1,6 km e a 13,0 km da ETA-Fonte Luminosa (2L 0 46'11,6"S e 48°10'08,2"0; a 709 m 

de altitude), respectivamente (Figura 1 ). A área onde está localizada a represa de 

captação do Ribeirão das Anhumas apresenta-se rodeada por extensa plantação de 

cana-de-açúcar, como mostra a Figura 4B. 

O processo de tratamento de água nas duas estações envolve as seguintes 

etapas: coagulação e floculação, decantação, filtração, cloração e fluoração. Aplica

se ca l na água bruta, no canal de entrada da ET A. O coagulante utili zado é o cloreto 

férrico. Na filtração, a ETA utiliza filtros rápidos descendentes de antracito e areia. 

Na desinfecção da água filtrada da ET A, utiliza-se o cloro gasoso. 

4.2. Pontos de coleta e período de amostragem 

Foram determinados 4 pontos de coleta: 

• ET A-E: na entrada (após a aplicação de ca l) da ET A-Fonte Luminosa (não foi 

possível coletar a água bruta); 

• ETA-S: na saída (após o processo de tratamento) da ETA-Fonte Luminosa; 

• Cruzes: próximo à barragem e à casa de bombas, na represa do Ribeirão das Cruzes 

(Figura 3); 

• Anhumas: no tanque de passagem de água da represa do Ribeirão das Anhumas 

para a casa de bombas (Figura 4). 

As coletas das amostras de água foram rea lizadas mensalmente, durante um 

ano, de dezembro de 2000 a novembro de 2001 (com exceção do mês de fevereiro, 

quando não foi possível a realização da coleta). 
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represa do Ribeirão das Anhumas, (C) represa do Ribeirão das Cruzes e (E) estação de tratamento de água Fonte Luminosa. 
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FIGURA 2- Estação de tratamento de água Fonte Luminosa, Araraquara (SP). 
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FIGURA 3 -(A) Represa do Ribeirão das Cruzes, Araraquara, SP; (B) uma das margens da 

represa; (C) local de coleta das amostras de água, próximo à barragem e à casa de bombas; 

(D) representação esquemática da represa, destacando-se o ponto de amostragem ( • ). 
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FIGURA 4- (A) Represa do Ribeirão das Anhumas, Araraquara, SP; (B) cultivo de cana-de

açúcar no entorno da represa; (C) tanque de passagem de água da represa para a casa de 

bombas, onde foram realizadas as coletas; (D) representação esquemática da represa, 

destacando-se o ponto de amostragem ( • ). 
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4.3. Características físicas e químicas 

As características e os métodos utilizados para a análise das amostras ele água 

estão relacionadas na Tabela 4 . 

TABELA 4 - Características e métodos utilizados na análise das amostras de água 

Características Unidade Materiai!Método Autor 

pH Horiba U-10 

temperatura o c Horiba U-10 

condutividade ~tS/cm Horiba U-10 

ox igênio dissolvido mg/L Horiba U-10 

transparência da água* IH disco de Secchi 

sólidos suspensos mg/L técnica gravimétrica TEIXEIRA et ai., 1965 

nitrito ~tg!L espectrofotometricamente GOLTERMAN et ai., 

1978 

nitrato ~tg/L espectrofototnetricamente MACKER.ETH et a 1., 

1978 

amônia pg!L espect rofotometrica mente KOROLEFF, I 976 

nitrogênio total pg!L espectrofotometricamente VALDERRAMA, 1981 

fosfato total dissolvido ~tg/L espect rofotomet rica mente STRICKLAND & 

PARSONS, 1960 

fosfato inorgânico pg/L espectrofototnetricamente STRICKLAND & 

di ssolvido PARSONS, 1960 

fósforo tota I pg!L espectrofotometricame11te VALDERRAMA, 198 1 

silicato mg/L espect rofotomet ri c a mente GOL TERIVIAN et ai. , 

1978 

metais mg/L espectrofotometria de APHA/ A WVt/ A/WEF, 

absorção atômica 1995 

* medida apenas na represa do Ribeirão das Cmzes 
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A determinação das concentrações de metais seguiu a metodolog ia da 

digestão com ácido nítrico concentrado, descrita no Standard Methods 

(APHA/ A WW A/WEF, 1995). Após a coleta, as amostras de água foram preservadas 

com ácido nítrico concentrado (1 ,5 mL de HN03 por 1000 mL de amostra) e 

conservadas em geladeira . Para a digestão, um volume de 500 mL das amostras de 

água foi colocado em béqueres, adicionando-se 5 mL de HN03 concentrado, e 

evaporado em placa aquecedora, em capela, até sua redução a 20 mL, tomando-se o 

cuidado de não deixar que as amostras secassem. Depois de frio , este líquido foi 

transferido para um balão volumétrico de volume igual ao utilizado na digestão, 

completando-se o volume com água destilada, e colocou-se em fi·ascos plásticos, 

onde ficaram armazenados para posterior leitura em espectrofotometria de absorção 

atômica, no Laboratório de Limnologia do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia 

Ap licada (CRHEA/EESCIUSP). 

4.4. Testes de toxicidade 

4.4.1. Manutenção c cultivo do organismo-teste Ceriodap/mia sill,estrii 

(Crustacea, Cladocern) 

Os espécimes de Ceriodaplmia silvestrii foram coletados nos tanques de 

cu ltivo de plâncton do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva (DEBE) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e vêm sendo mantidos no Laboratório 

de Cultivo e Ecotoxicologia do DEBE/UFSCar de acordo com os procedimentos 

básicos descritos em lBAivlA (1990), com algumas modificações. 

Os organismos foram mantidos em béquer ele 2 litros, em incubadora com 

temperatura controlada na faixa ele 25± I ,0°C e fotoperíodo de 12/ 12 horas 

(claro/escuro). A água de manutenção foi preparada misturando-se 1 parte da água 

dos tanques de cultivo de plâncton do DEBEIUFSCar (filtrada em rede de plâncton 

com malha de 53 11m), com 6 partes de água destilada. A água deveria apresentar 

dureza de 40 a 48 mg/L de CaC03, pH de 7,2 a 7,6 e condutividade próxima a 160 

!J.S/cm. O acerto da dureza foi feito com as soluções l e 2 (descritas abaixo), sendo 



que para cada miligrama de dureza a ser aumentado foi acrescentado 0,5 mL da 

solução l e 0,25 mL da solução 2 por litro de água. A medida da dureza da água foi 

feita por titulação com solução de EDT A, de acordo com o procedimento descrito em 

GOL TERM AN et ai. (1 978). O pH foi ajustado, quando necessário, com HCI I ,O N 

ou NaOH 1,0 N. 

As soluções l e 2 foram preparadas da seguinte maneira: 

Solução I: sulfato de cálcio (CaS04 . 21-hO) ....... ...... ..... ...... 1,5 g 

água destilada ...... ...................... ..................... I 000 mL 

Solução 2: cloreto de potássio (KCI) .................................... 0,2 g 

bicarbonato de sódio (NaHCOJ) ..... ............. .. ..... . 4,8 g 

sulfato de magnésio (MgS04 . 7f-h0) ... .. ...... .. ..... 6,1 g 

água destilada ... ... .. ... ... ................. ... .... .. ... .... ... I 000 mL 

As trocas da água de manutenção das culturas foram reali zadas três vezes por 

semana, com auxílio de pipetas de ponta larga para não danificar os organismos, 

mantendo-se cerca de 70 indivíduos por béquer, a fim de se evitar qualquer 

interferência causada por superpopulação. 

Os organismos foram alimentados diariamente com uma suspensão de alga e 

de leveduras. A alga utilizada foi a clorofícea Selenastmm capricomutum, em fase 

exponencial de crescimento, cultivada em meio CHU- 12, sob iluminação direta e 

aeração constante. A fim de eliminar possíveis nutrientes do meio não aproveitados 

pela alga ou seus metabólitos, o sobrenaclante foi descartado, após decantação em 

geladeira, e ressuspendeu-se o precipitado com água ele manutenção elas culturas. O 

número de células ela suspensão algácea foi determinado por meio ele contagem em 

Câmara de Neubauer, sob microscópio óptico. A partir desse dado, calculou-se o 

volume a ser adicionado às culturas de C. silveslrii, para que a concentração ele alga 

fornecida fosse ele 1 x I 05 céls/mL. Quanto às leveduras, foi utilizado fermento 

biológico seco tipo Fleishmann® (0,25 g) dissolvido em água destilada (50 mL), 

sendo fornecido, diariamente, I mLIL aos organismos. 
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4.4.2. Testes de sensibilidade com substância de referência 

Para o controle das condições fi siológicas dos organismos utilizados nos 

testes ele toxiciclade, foram realizados preliminarmente testes de sensibilidade com 

uma substância de referência, observando-se a imobilidade ou a mortalidade dos 

organismos quando expostos a diferentes concentrações da mesma. 

Assim, foram realizados testes ele sensibilidade para Ceriodaplmia silvestrii 

ao dicromato de potássio (K2Cr207). Neonatas foram expostas a diferentes 

concentrações (0,0 12; 0,025; 0,05; O, I; 0,2; 0,4 mg/L) de clicromato de potássio, em 

réplicas, além do controle. As concentrações foram preparadas a pat1ir de uma 

solução estoque (I mg/L de K2Cr20 7), utili zando-se a água de manutenção como 

água de diluição. 

A duração elos testes foi de 48 horas, nas mesmas condições do cultivo, porém 

sem alimentação. Após esse período, efetuou-se a contagem dos organismos móveis. 

Quando a porcentagem de organismos imóveis excedeu I 0% no cont role, o teste foi 

descat1ado (rBAMA, 1990). 

A CE(I)50;48h - concentração efetiva inicial média que causa efeito agudo 

(imobi lidade ou mortalidade) a 50% dos organismos em 48 horas ele exposição, nas 

condições elo teste - foi calculada ut ili zando-se o programa computacional 

Trimmed Spearman-Karber (I-IAMIL TON et ai. , 1977). 

4.4.3. Testes d e toxicidade aguda 

Nos testes de toxicidade aguda e crônica com as amostras de água coletaclas, 

os organismos fo ram expostos à água sem diluição, ou seja, 100%. As amost ras ele 

água foram mantidas sob refrigeração até o início elos testes. 

Foram realizados testes ele toxiciclacle aguda com Ceriodaplmia si/vestrii nos 

meses ele janeiro a novembro de 200 I (com exceção de fevereiro, quando não houve 

coleta). 
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Para a obtenção de neonatas com menos ele 24 horas, femeas ovígeras de 

Ceriodap/mia silvestrii foram separadas no dia anterior aos testes, mantidas e 

alimentadas conforme descrito anteriormente. 

Nos testes, lO neonatas foram colocadas em copos plásticos a tóxicos 

(previamente testados) contendo 20 mL de água, em 2 ou 3 réplicas, para cada ponto 

de coleta, além do controle. 

A duração do teste foi de 48 horas, nas mesmas condições de manutenção, 

porém sem alimentação. Após esse período, efetuou-se a contagem dos organismos 

móveis. Medidas de pH, condutividade e dureza foram realizadas no início e ao final 

dos testes. Quando a porcentagem de organismos imóveis excedeu 10% no controle, 

o teste foi descartado (lBANfA, 1990). 

4.4.4. Testes de toxicidade crônica 

Os testes ele toxiciclade crônica com Ceriodapl111ia silvestrii foram rea li zados 

nos meses de março a novembro ele 2001 . 

Nos testes, uma neonata com menos de 24 horas foi colocada em copo 

plástico a tóxico contendo 1 5 mL ele amostra ele água, em I O réplicas, para cada ponto 

ele coleta, além do controle. Durante o período de exposição ele 7 dias, os organismos 

foram mantidos em incubadora com temperatura em torno de 24±1,0°C, fotoperíodo 

de 12/1 2 horas (claro/escuro) e alimentados diariamente com a alga clorot1cea 

Selenastmm capricomutum e leveduras, mantendo-se as mesmas proporções de 

alimento utilizadas na manutenção. A água foi trocada a cada dois dias. Foram 

reali zadas medidas de pH, dureza e condutividade no início, em cada troca de água e 

ao final dos testes. 

Os parâmetros avaliados foram a sobrevivência ao longo dos 7 dias e a 

fecundidade (número el e neonatas produzidas por femea durante o experimento). Os 

testes foram considerados válidos quando a sobrevivência no controle foi igual ou 

maior que 80% e a fecundidade média do controle maior ou igual a 15 neonatas por 
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femea e pelo menos 60% do controle tivessem produzido a terceira ninhada 

(CETESB, 1991). 

Para comparar o desempenho dos organismos nos diferentes tratamentos em 

relação ao controle, o número de neonatas produzidas por cada femea foi submetido, 

inicialmente, à análise de normalidade e homogeneidade. Para tanto, foram utili zados 

os testes x-quadrado, que verifica a normalidade da distribuição dos dados, e o teste 

de Hattley, que analisa a homogeneidade da variância. Em seguida, os dados foram 

submetidos aos testes de Dunnett e de Tukey (testes paramétricas) quando 

apresentaram uma distribuição normal, e quando não, foi aplicado o teste não

paramétrica de Kruskai-Wallis. Para a aplicação destes testes foi utilizado o 

programa computacional TOXSTAT 3.3 (GULLEY et al. , 199 1). 

4.5. Características biológicas 

4.5.1. Biomassa fitoplan ctônica 

A biomassa fitoplanctônica foi estimada pela concentração de clorofila-a. A 

ext ração de clorofi la-a , bem como os cálculos para determinação ele sua 

concentração, foram realizados segundo a técnica descrita em GOLTERt'vlAN & 

CLYMO (1969). Os filtros, pelos quais passou-se um volume ele 500 a 1000 mL das 

amostras de água coletadas, tàram macerados com acetona 90% a lho e 

centrifugados. A leitura foi fe ita em espectrofotômetro a 663 nm e a 750 nm. Depois, 

as amostras foram acidi ficadas com HCI O, l N e lidas novamente. Os resultados 

foram expressos em pg clorofila-a/L. 

4.5.2. Comunidade fitoplanctônica 

A comunidade fitopla nctônica foi analisada nos períodos seco ( 13/07/200 l) e 

chuvoso (22/ll /200 I) . 
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As amostras do fitoplâncton total foram coletadas passando-se os fi·ascos 

próximo à superficie da água nos pontos de amostragem, e fixadas com formo! 4%. 

Para a identificação do fitoplâncton, tbi utilizada a seguinte literatura: 

BICUDO & BICUDO ( 1970), PRESCOTT ( 1970), BOURRELL Y ( 1966, 1968, 

1970). 

A quantificação do fitoplâncton segu1u o método de sedimentação em 

câmaras, descrito por UTERMÚHL (1958) . O procedimento de contagem fo i o de 

campos aleatórios, utilizando-se um microscópio invertido da marca Carl Zeiss, com 

aumento máximo de 400 vezes. Cada célula, cenóbio, colônia ou filamento, foi 

considerado como um indivíduo. O tempo de sedimentação foi de 3 horas (no 

mínimo) para cada centímetro de altura da câmara (MARGALEF, 1983). Foram 

utilizadas câmaras com volumes de 20 e 50 mL, conforme a densidade de 

organismos e a quantidade de material em suspensão nas amostras. O limite de 

contagem foi estabelecido pelo método da área mínima, no qual um número 

suficiente de campos é contado até que se estabilize o número de espécies 

ad icionadas por campo, conforme as recomendações de BICUDO ( 1990). 

onde: 

A densidade do fitoplâncton tbi calculada segundo a fórmula (ROS, 1979): 

N = n X I 000 X l 06 

Ac x h x Nc 

N = densidade tltoplanctônica (ind/mL) 

n = número ele indivíduos contados 

Ac = área elo campo ele contagem (70,6858 pm2
) 

h = altura da câmara de sedimentação (mm) 

Nc = número el e campos contados 

I 000 e I 06 = fatores de correção para as unidades 
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5. RESULTADOS 

5.1. Características físicas e químicas 

5.1. L Resultados de campo 

As coletas foram realizadas no período da manhã. As coletas dos dias 19/01, 

18/05 e 23/10/2001 foram feitas após a ocoJTência de chuvas. 

Os menores e maiores valores de temperatura da água reg istrados durante as 

coletas foram: 17,0 (13/07/01) e 25, 1°C (19/01/01) em Anhumas; 17,9 (1 8/05/01) e 

26,3°C (22/11/01) na represa do Ribeirão das Cruzes; 18,6 (18/05/0 1) e 26, 1°C 

(22/11/01) na entrada da ETA-Fonte; e 18,5 (18/05/01) e 26, 1°C (22111/01) na água 

tratada. A Figura 5 apresenta os valores de temperatura da água registrados durante o 

período de coleta (de dezembro de 2000 a novembro de 200 I, com exceção de 

fevereiro) . 

O menor e o maior valor de transparência da água observados na represa do 

Ribeirão das Cruzes foram 0,25 m (19/01/01) e 0,70 m (1 3/07/0 1). Na Figura 6, 

encontram-se os valores de visibilidade do di sco de Secchi registrados durante as 

coletas. 

Os menores e maJores valores de turbidez registrados durante as coletas 

foram: 3 (19/01/01) e 6 UNT (20/08/0 1) em Anhumas; 18 (20/08/01) e 80 UNT 

(19/01/01) na represa do Ribeirão das Cruzes; J3 (20/08/0 1) e 68 UNT (19/06/0 1) na 

entrada (após aplicação de cal) da ETA; e O e 3 UNT (21/12/00) na água tratada. A 

Figura 7 mostra os valores de turbidez registrados durante o período de coleta. 



39 

(a) 13 Anhun1.1s m Cmzes (b) o ErA-E D ErA-S 

30 30 

25 25 ,.... 
u 
~ 20 ........ 20 u fl :z CC, e 15 - ~ 

- z 

~ 15 fl 
-z 

v - z :' ~ 
ª' lO -' -' 10 : ' ~ v - z 

5 :% ..... 
5 

o o 
N l a ~ ·a l "3 ~ ~ :; ;> 
o s s ..... o o N l a ~ ·a l ~ g, ü :; ;> 

-o <= 
., o -o s s <'$ "' o <= 
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Os menores e maiores valores de condutividade reg istrados durante as coletas 

foram : 29,0 (19/06/01) e 38,0 ~tS/cm (23/10/01) em Anhumas; 38,3 (20/08/01) e 54,0 

~tS/cm (18/05/01) na represa do Ribeirão das Cruzes; 40,0 (20/08/01) e 235,0 ~tS/cm 

(19/06/01) na entrada (após aplicação de cal) da ETA-Fonte; e 83,0 (22/11/01) e 

134,0 ~tS/cm (23/1 0/01) na água tratada . Na Figura 8, encontram-se os valores de 

condutiviclade regi strados durante o período de coleta. 

Os menores e maiores valores de pH registrados durante as coletas foram: 5,0 

(2 1/1 2/00) e 7,0 (19/01/01) em Anhumas; 5,9 (2 1/1 2/00) e 7,8 (19/01/01) na represa 

do Ribeirão elas Cruzes; 6,9 (2 1/12/00) e 10,5 (25/09/01) na entrada (após aplicação 

de cal) na ETA; e 6,3 (16/04/01) e 9, 1 (25/09/01) na água tratada. Na Figura 9, são 

apresentados os valores de pH registrados durante o período de coleta. 

As menores e maiores concentrações de oxigênio dissolvido (O.D.) 

registrados durante as coletas foram: 3, 13 (22/ 11 /01) e 5,39 mg/L (13/07/01) em 

Anhumas; 4,70 (1 8/05/01) e 8,49 mg/L (22/11/01) na represa elo Ribeirão das 

Cruzes; 5,65 ( 19/06/0 1) e 7,37 mg/L ( 16/04/0 1) na entrada da ETA; e 6,06 

(25/09/0 1) e 9,02 mg/L (1 9/06/0 1) na água tratada. A Figura 10 apresenta os valores 

das concentrações de oxigênio di sso lvido registrados durante o período ele coleta. 

Nas Tabelas A- 1, A-2, A-3 e A-4 elo Anexo A, são apresentados os valores 

das característi cas fís icas e quí micas registrados durante o período ele coleta (ele 

dezembro ele 2000 a novembro de 200 l , com exceção de fevereiro) . 

5.1.2. Silicato 

Os menores e maiores valores de sili cato determinados para as amostras de 

água coletadas fora m: 2,88 (I 9/06/0 1) e 8,86 mg/L (2211 1 /0 I) para Anhumas; 3,36 

(25/09/0 1) e 7,02 mg/L (22/11 /01) para a represa do Ribeirão das Cruzes; 5,8 1 

(1 8/05/01) e 8,1 8 mg/L (22/11 /01) para a entrada da ETA-Fonte; e 5,02 (1 8/05/0 1) e 

7, I O mg/L (22/ I I /0 I) para a água tratada. Na Figura 11 , encontram-se os valores de 

silicato obtidos para as amostras de água coletadas no período de dezembro de 2000 

a novembro de 2001 (com exceção de fevereiro). 
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FIGURA 8 - Valores de condutividade (11S/cm) registrados (a) nas represas de captação 

Ribeirão das Cmzes e Anhumas, e (b) na entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte 

Luminosa, Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 l (exceto 

fevereiro). 
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FIGURA 9 - Valores de pH registrados (a) nas represas de captação Ribeirão das Cmzes e 

Anhumas, e (b) na entrada (ETA-E) e na sa ída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, 

Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 l (exceto fevereiro). 
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FlGURA lO - Concentrações de oxigênio dissolvido (mg/L) registrados (a) nas represas de 

captação Ribeirão das Cmzes e Anhumas, e (b) na entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da 

ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 I 

(exceto fevereiro); limite mínimo estabelecido pela Resolução CONAMA n° 20/86 para 

águas de Classe 2. 
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(ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a 

novembro/2001 (exceto fevere iro). 



.· 

44 

5.1.3. Formas nitrogenadas 

Os menores e maiores valores de nitrito (N02) determinados para as amostras 

de água coletadas foram: 1, 1 O (23/ 1 O/O 1) e 2,62 pg/L (20/08/0 1) para Anhumas; 1,83 

(22/1 1/0 I) e 6,66 pg/L (25/09/0 I) para a represa do Ribeirão das Cruzes; I ,32 

(22/11 /01) e 5,52 ~tg/L (25/09/01) para a entrada da ETA-Fonte; e 0,22 (14/03/01) e 

2,34 pg/L (22/11/0 1) para a água tratada . 

Os menores e maiores valores de nitrato (N03) obtidos para as amostras de 

água coletadas foram: 45,27 (22/1 1/0 I) a 242,42 pg/L ( 19/06/0 I) para Anhumas; 

28,74 (22/11 /01) e 193,54 pg/L (13/07/01) para a represa do Ribeirão das Cruzes; 

42,43 (22/11 /01) e 225, 18 Jlg/L (13/07/01) para a entrada da ETA; e 45,27 

(22/11/01) e 194,49 pg/L (13/07/01) para a água tratada. 

Os menores e maiores valores de amônia (NHt) determinados para as 

amostras ele água coletadas foram: 20,54 (23/10/01) e 66,79 ~lg/L (2 1/ 12/00) para 

Anhumas; 7,32 (22/11/0 I) e I 06,82 pg/L ( 18/05/0 I) para a represa do Ribeirão das 

Cruzes; 19,76 (22/1 1/01) e 87,39 pg/L (25/09/01) para a entrada ela ETA; e 3,43 

( 16/04/0 I) a 82,72 ~lg/L (20/08/0 1) para a água tratada. 

Os menores e maiores valores de nitrogênio total obt idos para as amostras ele 

água coletaclas foram: 158,19 (23/1 0/0 I) e 445,85 Jlg/L ( 19/06/0 I) para Anhumas; 

170,58 (2311 0/0 I) e 45 1 ,07 pg/L (2 1/1 2/00) para a represa elo Ribeirão das Cruzes; 

159,49 (23/10/01) e4 13,89 ~tg/L (2 1112/00) para a entrada ETA; e 159,49 (22/11 /01 ) 

e 340,83 pg/L (2 111 2/00) para a água tratada. 

A Figura 12 apresenta os valores de nitrito, nitrato, amônio e nitrogênio total 

obtidos para as amostras de água coletadas no período ele dezembro de 2000 a 

novembro de 2001 (com exceção de fevereiro). 
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FIGURA 12- Valores de nitrito, nitrato, amônia e nitrogênio total (N total), em ~tg/L, para as 

amost ras de água coletadas nas represas de captação (a) Ribeirão das Cruzes e (b) Anhumas, 

e (c) na entrada (após aplicação de ca l) e (d) ua saída (após o tratamento) da ETA-Fonte 

Luminosa, Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 1 (exceto 

fevereiro). 
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5.1.4. Formas fosfatadas 

Os menores e maiores valores de fosfato total dissolvido obtidos para as 

amostras de água coletadas foram: 4,84 ( 16/04/01) e 17,68 ~tg/L ( 14/03/0 I) para 

Anhumas; 6,68 (16/04/01) e 19,36 pg/L (14/03/01) para a represa do Ribeirão das 

Cruzes; 10,65 (25/09/01) e 22,56 pg/L (18/05/01) para a entrada da ETA; e 7,28 

(20/08/0 I) e 19,51 pg/L (2 1/1 2/00) para a água tratada. 

Os menores e maiores valores de fosfato inorgânico di ssolvido obtidos para 

as amostras de água coletaclas foram : 1,67 (21112/00) e 14,86 pg!L ( 14/03/01) para 

Anhumas; 0,06 (2 111 2/00) e 13,69 pg/L (14/03/01) para a represa do Ribeirão das 

Cruzes; 0,20 ( 19/01/0 I) e 14,86 ~tg/L ( 14/03/0 I) para a entrada de ET A; e 0,94 

( 19/06/0 I) e 12,81 pg/L (14/03/0 I) para a água tratada. 

Os menores e maiores valores de fósforo total determinados para as amostras 

de água coletadas foram : 15,75 (16/04/01) e 40,87 pg/L ( 14/03/01) para Anhumas; 

22,27 ( 19/06/0 I) e 43,80 ~tg/L (22/ I I /0 I) para a represa do Ribeirão elas Cruzes; 

19,33 (21/12/00) e 55,22 pg/L (25/09/01) para a entrada da ETA; e 11,83 ( 19/06/01) 

e 45, I I pg/L (22/l l/0 I) para a água tratada. 

A Figura 13 apresenta os va lores de fosfato total dissolvido (PTD), fosfato 

inorgânico dissolvido (PID), fosfato orgânico dissolvido (POD) e fósforo total (P 

total) obtidos para as amostras de água coletadas no período de dezembro/2000 a 

novembro/200 l (com exceção de fevereiro) . 

Nas Tabelas A-5, A-6, A-7 e A-8 do Anexo A, são apresentados os va lores de 

nitrito, nitrato, amônia, nitrogênio total, fosfato total di ssolvido, fosfato inorgânico 

di ssolvido, fósforo total e silicato obtidos para as amostras de água coletaclas no 

período ele dezembro de 2000 a novembro de 200 l (com exceção ele fevereiro). 
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FIGURA 13 - Valores de fosfato total dissolvido (PTD), fosfato inorgânico dissolvido (PID), 

fosfato orgânico dissolvido (POD) e fósforo total (P total), em f.!g/L, para as amostras de 

água coletadas nas represas de captação (a) Ribeirão das Cruzes e (b) Anhumas, e (c) na 

entrada (após aplicação de cal) e (d) na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte Luminosa, 

Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 1 (exceto fevereiro). 
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5.1.5. Sólidos suspensos 

As menores e maiores concentrações de sólidos suspensos totai s obtidas para 

as amostras de água coletadas foram: 2,0 (19/01/0l) e 8, 1 mg/L (2 1/12/00) para 

Anhumas; 7,5 (1 3/07/0 1) e 30,0 mg/L (1 9/0 1/0l) para a represa do Ribeirão das 

Cmzes; 6,6 (20/08/0 I) e 56,0 mg/L (25/09/0 l) para a entrada (após aplicação de cal) 

da ETA; e O e 4,2 mg/L (21112/00) para a água tratada. Na Figura 14 e na Tabela A-9 

do Anexo A, são apresentados os valores das concentrações de sólidos suspensos 

totais (SST), sólidos suspensos fixos (SSF) e sólidos suspensos voláteis (SSV) para 

as amostras de água coleta das no período de dezembro de 2000 a novembro de 200 1. 

5.1.6. Metais 

As menores e maiores concentrações de cálcio determinadas para as amostras 

de água coletaclas foram: 4,9 (18/05/0l) e 9,8 mg/L (22/ 11 /01) para Anhumas; 13,0 

( 18/05/0 I) e 24,3 mg/L (22/1 I /0 1) para a represa do Ribeirão elas Cruzes; 18,6 

(2 1/ 12/00) e 14 1, 1 mg/L (25/09/0 l) parar a entrada (após a aplicação ele ca l) da 

ET A-Fonte; e 42,4 (20/08/0 1) e 89,4 mg/L (23/1 0/01) para a água tratada . Na Figura 

15, encontram-se os valores elas concentrações ele cálcio obt idos para as amost ras de 

água coletadas no período de dezembro de 2000 a novembro ele 200 I. 

J\s menores e maiores concent rações de magnésio obtidas para as amostras de 

água coletadas foram: 4,8 ( 18/05/0 1) e 6,7 mg/L (22/ 11 /0 1) para Anhumas; 5,2 

(20/08/0l) e 7,5 mg/L (2 1/1 2/00) para a represa do Ribeirão das Cruzes; 3,2 

( 19/06/0 I) e 6,9 mg/L (21/ 12/00) para a entrada ela ETA; e 4,0 (20/08/0 1) e 6,9 mg/L 

(2 1112/00) para a água tratada. A f igura 16 mostra os va lores das concentrações de 

magnésio obtidos para as amostras de água coletadas no período de dezembro de 

2000 a novembro de 200 I . 
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FIGURA 14 - Concentrações de sólidos suspensos totais (SSD, sólidos suspensos fixos 

(SSF) e sólidos suspensos voláteis (SSV), em mg/L, para as amostras de água coletadas nas 

represas de captação (a) Ribeirão das Cmzes e (b) Anhumas, e (c) na entrada (após aplicação 

de cal) e (d) na sa ída (após o tratamento) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no 

período de dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereiro) . 
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FIGURA 15 - Concentrações do metal cá lcio (Ca), em mg/L, para as amostras de água 

coletadas (a) nas represas de captação Ribeirão das Cmzes e Anhumas, e (b) na entrada 

(ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de 

dezembro/2000 a novembro/200 l (exceto fevereiro). 
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FIGURA 16 - Concentrações do metal magnésio (Mg), em mgfL, para as amostras de água 

coletadas (a) nas represas de captação Ribeirão das Cmzes e Anhumas, e (b) na entrada 

(ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de 

dezembro/2000 a novembro/200 1 (exceto fevereiro). 
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As menores e maiores concentrações de ferro obtidas para as amostras de 

água coletadas foram: 4,8 (1 3/07/01) e 11,7 mg/L (22/11/01) para Anhumas; 6,8 

(20/08/0 I) e 16, I mg/L ( 19/0 1/0 I) para a represa do Ribeirão das Cruzes; 4,5 

( 19/06/0 J) e 12,9 mg/L ( 14/03/0 I) para a entrada da ET A-Fonte; e 0,2 ( 19/06/01) e 

1,4 mg/L (23/1 0/01) para a água tratada. A Figura 17 apresenta os valores das 

concentrações de ferro determinados para as amostras de água coletadas no período 

ele dezembro de 2000 a novembro ele 2001 (com exceção ele fevereiro) . 

As menores e maiores concentrações ele manganês detectadas nas amostras de 

água coletadas foram: O, 78 (2311 0/0 J) e 1 ,60 mg/L ( 19/0 1/01) para Anhumas; 0,26 

(20/08/0 1) e O, 48 mg/L ( 14/03/0 1) para a represa do Ribeirão elas Cruzes; O, 16 

Uunho/01) e 0,46 mg/L (16/04/01) para a entrada da ETA; e 0,01 (14/03/01) e 1,64 

mg/L ( 18/05/01) para a água tratada . Na Figura 18, encontram-se os va lores das 

concentrações ele manganês obtidos para as amostras de água coletadas. 

As menores e maiores concentrações de níquel detectadas nas amostras de 

água coletadas foram : 0,091 (19/06/0 I) e 0,3 85 mg/L (25/09/0 I) para Anhumas; 

0,006 (2 1/12/00) e 0,489 mg/L (22/J 1/0 1) para a represa do Ribeirão das Cruzes; 

0,005 (2 1 I 12/00) e 0,308 mg/L (23/ l 0/0 I) para a entrada da ETA; e 0,017 (20/08/0 I) 

e 0,459 mg/L (25/09/01) para a água tratada. A Figura 19 mostra os valores das 

concentrações de níquel obtidos para as amostras de água coletaclas. 

As menores e maiores concentrações de zinco determinadas para as amostras 

de água coletadas foram : O, 12 ( 19/06/0 I) e I ,05 mg/L (2 1/ 12/00) para Anhumas; 

0, 10 (1 3/07/01) e 0,69 mg/L (25/09/0 1) para a represa do Ribeirão das Cn1zes; 0, 13 

( 16/04/01) e 0,73 mg/L (22/ 11 /01) para a entrada ela ETA; e 0,04 ( 13/07/0 1) e 0,67 

mg/L (23/ LO/O I) para a água tratada. Na Figura 20, encontram-se os valores elas 

concent rações ele zinco obtidos para as amostras ele água coletadas. 

As menores e maiores concentrações de cobre detectadas nas amostras de 

água coletadas foram: 0,032 (2 1/1 2/00) e 0,079 mg/L (1 3/07/01) para Anhumas; 

0,01 2 (18/05/01) e 0,080 mg/L (1 3/07/01) para a represa elo Ribeirão das Cruzes; 

0,002 (23/ 10/0 I) e 0,217 mg/L (14/03/0 1) para a entrada da ET A; e 0,019 ( 16/04/0 I) 

e 0,072 mg/L ( 13/07/0 I) para a água tratada. A Figura 2 1 apresenta os valores das 

concentrações de cobre obtidos para as amostras de água coletadas. 
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FIGURA 17 - Concentrações do metal ferro (Fe), em mg!L, para as amostras de água 

coletadas nas represas de captação (a) Ribeirão das Cmzes e (b) Anhumas, e (c) na entrada 

(após aplicação de cal) e (d) na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte Luminosa, 

Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 I (exceto fevereiro); valor 

máximo permitido (VMP) pela Portaria n2 1.469/00 para água potável. 



53 

(a) (b) 

0,5 1,6 

1,4 

0,4 ~ 1,2 

~ 0,3 ã) 
"-"' 

~ 0,2 

~ ~ 
~ ~ 

z ~ i ~ z ~ 

~ ~ " ~ " 
" 

z " ?i ~ 

" ~ ~ ~ 
~ 

i 1,0 

0 ,8 .._, 
d 

:::E 0,6 

0, 1 ~ ~ 0,4 
0 ,1 

o I 
~ 

~ ~ " " ~ " ~ 

" " 
~ 

~ 

" 
0,2 0,1 

0,0 I 
., N .[ li! .E 'õj § ~ g, ~ :1 

] <> 
"O e "' e ...... "' o 

(c) (d) 1,64 

~ 
8 .._, 
d 

:::E 

0,5 0, 1 

0,09 

0,4 0,08 
r.: 
:i] 

0,07 

0,3 i 0,06 

:1: 

0,05 

.~ 0,2 d 0,04 
'< :::E :: 0,03 
·~ 

0, 1 :;; 

:i 

0,02 

.~ 0,01 .n .n o o 
~ ·ª- a .E ·a .[ :ê, o ~ :1 > t>.. N .[ ~ .E ·c;; § ~ o ~ s co o <> co 

"O E "' E "' o s:: ~ "O E "' E ...... "' o 

FIGURA 18 - Concentrações do metal manganês (Mn), em mg/L, para as amostras de água 

coletadas nas represas de captação (a) Ribeirão das Cmzes e (b) Anbumas, e (c) na entrada 

(após ap licação de cal) e (d) na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte Luminosa, 

Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 1 (exceto fevereiro); limite 

máximo estabelecido pela Resolução CONAMA n2 20/86 para as águas de Classe 2, e valor 

máximo permitido (VMP) pela Portaria n° 1.469/00 para água potável. 
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FIGURA 19 - Concentrações do metal níquel (Ni), em mg/L, para as amostras de água 

coletadas nas represas de captação (a) Ribeirão das Cruzes e (b) Anhumas, e (c) na entrada 

(após aplicação de cal) e (d) na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte Luminosa, 

Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 I (exceto fevereiro); limite 

máximo estabelecido pela Resolução CONAMA n° 20/86 para as águas de Classe 2. 
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FIGURA 20 - Concentrações do metal zinco (Zn), em mg!L, para as amostras de água 

coletadas (a) nas represas de captação Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e (b) na entrada 

(ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de 

dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereiro); limite máximo estabelecido pela 

Resolução CONAMA n° 20/86 para as águas de Classe 2, e valor máximo permitido (VMP) 

pela Portaria n° 1.469/00 para água potável. 
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FIGURA 21 - Concentrações do metal cobre (Cu), em mg/L, para as amostras de água 

coletadas (a) nas represas de captação Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e (b) na entrada 

(ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Lunlinosa, Araraquara (SP), no período de 

dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereiro); limite máximo estabelecido pela 

Resolução CONAMA n° 20/86 para as águas de Classe 2, e valor máximo permitido (VMP) 

pela Portaria n° 1.469/00 para água potável. 
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As menores e maiores concentrações de cromo detectadas para as amostras de 

água coletadas foram: 0,0 li (2 1/12/00) e 0,592 mg/L ( 18/05/0 I) para Anhumas~ 

0,012 (21/ 12/00) e 0,609 mg/L ( 18/05/0 I) para a represa do Ribeirão das Cmzes~ 

0,0 17 (2 1/12/00) e 0,628 mg/L (18/05/0 1) para a entrada da ETA; e 0,00 1 (19/0 1/0 1) 

e 0,427 mg/L (16/04/0 I) para a água tratada . Na Figura 22, são apresentados os 

valores das concentrações de cromo obtidos para as amostras de água coletadas. 

As menores e maiores concentrações de chumbo determinadas para as 

amost ras de água coletaclas foram: 0, 12 (2 1/12/00) e 1,50 mg/L (23/ 10/0 1) para 

Anhumas; 0,08 (2 1/12/00) e 2,52 mg/L (22/1 1/0 1) para a represa elo Ribeirão elas 

Cruzes; 0,04 (2 1/ 12/00) e 2,46 mg/L (22/1 l/0 1) para a entrada ela ETA; e 0,09 

(2 1/12/00) e 1,52 mg/L (23/ 10/01) para a água tratada. A Figura 23 mostra os va lores 

das concentrações de chumbo obtidos para as amostras ele água coletadas. 

As menores e maiores concentrações de cobalto detectadas nas amostras de 

água coletadas fora m: 0,5 1 (20/08/0 I) e O, 98 mg/L (2211 J/0 1) para Anhumas; 0,61 

(20/08/0 1) e 0,96 mg/L (22/ 11/0 1) para a represa elo Ribeirão elas Cruzes; 0,50 

(20/08/0 I) e 0,95 mg/L (22/1 1/0 I) para a entrada ela ET A-Fonte; e 0,56 (25/09/0 I) e 

I, 12 mg/L (22/ 11/0 I) para a água tratada. Na Figura 24, são apresentados os valores 

elas concentrações ele cobalto obtidos para as amostras ele água coletaclas. 

As menores e maiores concentrações de cádmio detectadas nas amostras de 

água coletadas foram: 0,007 (21/ 12/00) e O, 188 mg/L (22/1 1/0 I) para Anhumas; 

0,007 (2 1/ 12/00) e 0, 185 mg/L (23/10/0 1) para a represa do Ribeirão das Cruzes; 

0,005 (2 1/12/00) e O, 173 mg/L (22/l l/0 I) para a entrada da ETA~ e 0,0 I O (21/ 12/00) 

e 0,2 16 mg/L (22/ 11 /0 I) para a água tratada. A Figura 25 apresenta os va lores elas 

concentrações de cádmio obtidos para as amostras de água coletaclas. 

Nas Tabelas A- 1 O, A- I I, A- 12 e A- 13 do Anexo A, são apresentados os 

valores das concentrações dos metais Ca, Mg, Fe, Mn, Ni, Zn, Cu, Co, Cr, Pb e Cd, 

obtidos para as amostras ele água coletadas no período ele dezembro ele 2000 a 

novembro ele 200 I (com exceção de fevereiro). 
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FIGURA 22 - Coucentrações do metal cromo (Cr), em mg/L, para as amostras de água 

coletadas nas represas de captação (a) Ribeirão das Cruzes e (b) Anhumas, e (c) na entrada 

(após aplicação de cal) e (d) na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte Luminosa, 

Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 I (exceto fevereiro) ; valor 

máximo permitido (VMP) pela Portaria n° 1.469/00 para água potável. 
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FIGURA 23 - Concentrações do meta l chumbo (Pb), em mg/L, para as amostras de água 

coletadas nas represas de captação (a) Ribeirão das Cruzes e (b) Anhumas, e (c) na entrada 

(após aplicação de cal) e (d) na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte Luminosa, 

Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 I (exceto fevereiro); li mite 

máximo estabelecido pela Resolução CONAMA n° 20/86 para as águas de Classe 2, e valor 

máximo permitido (VMP) pela Portaria n° 1.469/00 para água potável. 
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FIGURA 24 - Concentrações do metal cobalto (Co), em mg/L, para as amostras de água 

coletadas (a) nas represas de captação Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e (b) na entrada 

(ETA-E) e na saída (ET A-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de 

dezembro/2000 a novembro/200 I (exceto fevereiro); limite máximo estabelecido pela 

Resolução CONAMA n° 20/86 para as águas de Classe 2 . 
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FIGURA 25 - Concentrações do metal cádmio (Cd), em mg/L, para as amostras de água 

coletadas (a) nas represas de captação Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e (b) na entrada 

(ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de 

dezembro/2000 a novembro/200 I (exceto fevereiro); limite máximo estabelecido pela 

Resolução CONAMA n° 20/86 para as águas de Classe 2, e valor máximo permitido (VMP) 

pela Portaria n° 1.469/00 para água potáve l. 
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5.2. Testes de toxicidade 

5.2.1. Testes de sensibilidade 

A tàixa de sensibilidade de Ceriodaplmia silves/ri i ao cromo, determinada 

por OLIVEIRA NETO (2000), situa-se entre 0,020 e 0,072 mg/L Cr. No entanto, 

como no presente trabalho os testes foram realizados com dicromato ele potássio e I 

g de Cr equivale a 2,8288 g de K2Cr20 7, considerou-se a faixa ele sensibilidade como 

sendo de 0,057 a 0,204 mg/L K2Cr207. 

As culturas de C silvesfrii apresentaram valores de CE(I)50;48h dentro ela 

faixa de sensibilidade considerada, podendo, po1tanto, ser utilizadas nos testes de 

toxicidade aguda e crônica. 

Na Tabela 5, encontram-se os valores de CE(I)50;48h referentes aos testes ele 

sensibilidade realizados com dicromato ele potássio (K2Cr201) para Ceriodaplmia 

silvestrii (Crustacea, Cladocera). 

TABELA 5 - Valores de CE(1)50;48h em mg/L de dicromato de potássio (K2Cr201) e 

intervalos de confiança, obtidos nos testes de sensibilidade com Ceriodaphnia silvestrii 

(Ciadocera, C111stacea). 

data 

Janeiro/O L 

Março/O l 

Abril/O I 

Maio/01 

Junho/O I 

Julho/Oi 

Agosto/O 1 

Setembro/O I 

Outubro/O I 

Novembro/O 1 

0,128 

0,059 

0,124 

0,158 

O, 156 

0,096 

0,080 

0,098 

0,089 

O, 104 

IJ1terva lo de confiança 

O, I 06 - O, 164 

0,048 - 0,073 

0,103- 0, 148 

0,132-0,192 

0,137- 0,178 

0,070- 0,135 

0,068 - 0,094 

0,085-0, 11 3 

0,077 - O, 102 

0,050 - 0,404 
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5.2.2. Testes de toxicidade aguda 

A F igura 26 apresenta a percentagem de mortalidade do organismo-teste 

Ceriodaplmia silves/ri i (Crustacea, Cladocera) nos testes de toxicidade aguda ( 48 h) 

com amostras de água coletadas nas represas de captação, Ribeirão das Cruzes e 

Anhumas, e na entrada (após a aplicação de ca l) e na saída da ETA-Fonte, de janeiro 

a novembro de 2001 (com exceção de fevereiro). 

Nas Tabelas A-14, A-15, A-16, A- 17 e A-18 do Anexo A, são apresentados 

os valores de mortalidade obtidos para os testes de toxjcidade aguda ( 48 h), bem 

como os valores iniciais e finais de pH, condutividade e dureza ela água medidos nos 

frascos experimentais. 

A Tabela 6 e o Anexo B-1 mostram os resultados elos testes estatísticos 

aplicados aos resultados obtidos nos testes ele tox.icidacle aguda ( 48 h). 

O teste realizado com as amostras de água co letadas em abril/200 I foi 

invalidado, visto que a mortalidade dos organismos-teste no controle foi superior a 

lO% . 

As amostras ele água tratada da ETA-Fonte causaram efeito tóxico agudo aos 

organismos-teste em quase todos os testes reali zados. Como a toxicidade pode ter 

sido causada pelo cloro, as amostras ele água foram aeradas (por cerca de 24 horas), 

antes da rea lização dos testes, para eliminação ele tal substância, mas, mesmo assim, 

causaram efeito tóxico agudo em julho/200 I e apresentaram indício de toxicidacle em 

outubro/200 I . 
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FIGURA 26 - Percentagem de mortalidade de Ceriodaphnia si/vestrii (Cladocera, Cmstacea) 

nos testes de toxicidade aguda (48 h) com as amostras de água coletadas nas represas de 

captação do Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada (ET A-E) e na saída (ETA-S) da 

ETA-Fonte, Araraquara (SP), no período de janeiro a novembro/200 1. (a .a. = após aeração) 

TABELA 6 - Resultados dos testes estatísticos para os resultados obtidos nos testes de 

toxicidade aguda (48 horas) para Ceriodaphnia silvestrii com as amostras de água coletadas 

nas represas de captação Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada (ET A-E) e na saída 

(ETA-S) da ET A-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de janeiro a novembro/200 1. 

data 

Jan/01 

Mar/OI 

Mai/01 

Jtm/01 

JuVOl 

Ago/01 

Set/01 

Out/0 I 

Nov/01 

Controle Anhumas 

a.a. - após aeração para elinünação do cloro 

Cruzes ETA-E ETA-S 

** 

** 
* 
* 

++ 

++ 

** 

* = diferença estatisticamente significante segundo o teste de Dmmett 

** = diferença estatisticamente significante segundo o teste de Kntskai-Wallis 

+ = indício de toxicidade (não sigtúficante estatisticamente) 

++ = loxkidade (não sigttificante estatisticamente) 

ETA-S (a.a.) 

* 

+ 
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5.2.3. Testes de toxicidade crônica 

A Figura 27 mostra a percentagem de sobrevivência do organismo-teste 

Ceriodaplmia silveslrii (Cladocera, Cntstacea) nos testes de toxicidade crônica (7 

dias) com as amostras de água coletadas nas represas de captação, Ribeirão das 

Cruzes e Anhumas, e na entrada (após a aplicação de cal) e na saída da ET A-Fonte 

Luminosa, de março a novembro de 200 l . 

A Figura 28 apresenta o número total de neonatas produzidas pelos 

organismos-teste durante os testes de toxicidade crônica (7 dias) com as amostras de 

água coletadas. 

Os resultados de sobrevivência e fecundidade dos testes de toxicidade crônica 

(7 dias), bem como os va lores de pH, condutividade e dureza, monitorados durante 

os testes, encontram-se nas Tabelas A- 19, A-20, A-2 1, A-22 e A-23 elo Anexo A. 

Na Tabela 7 e no Anexo B-2, são apresentados os resultados dos testes 

estatísticos para os resultados obtidos nos testes ele toxicidade crônica. 

O teste reali zado com as amostras de água coletadas em abril/200 I foi 

inva lidado, visto que a sobrevivência dos organismos-teste no controle foi inferior a 

80%. 

No teste realizado em março/200 I, foi observado indício de toxicidacle para a 

água da represa do Ribeirão das Anhumas e efeito crônico sobre a sobrevivência do 

organismo-teste para as águas da represa do Ribeirão das Cruzes. 

Para as amostras de água coletadas na entrada (após aplicação de cal) da 

ET A-Fonte, .observou-se efeitos crônicos sobre a sobrevivência (março/200 l) e, 

principalmente, sobre a fecundidade (março, maio, junho e setembro/200 I) do 

organismo-teste. 

Para as amostras de água tratada, foram observados efeitos tóxicos crônicos 

sobre a sobrevivência ( outubro/200 l) e a fecundidade Uulho, outubro e 

novembro/200 l ). 
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FIGURA 27 - Percentagem de sobrevivência de Ceriodaphnia silvestrii (Ciadocera, 

Cmstacea) nos testes de toxicidade crônica (7 dias) com as amostras de água coletadas nas 

represas de captação do Ribeirão da s Cruzes e Anhumas, e na entrada (ET A-E) e na saída 

(ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de março a novembro/200 I. 
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FIGURA 28 - Número total de neonatas produzidas por Ceriodaphnia silvestrii (Ciadocera, 

Cmstacea) durante os testes de toxicidade crônica (7 dias) com as amostras de água 

coletadas nas represas de captação do Ribeirão das Cmzes e Anhumas, e na entrada (ETA-E) 

e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de março a 

novembro/200 I. 
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TABELA 7 - Resultados dos testes estatísticos para os resultados de sobrevivência e 

fecundidade obtidos nos testes de toxicidade crônica (7 dias) para Ceriodaplmia silvestrii 

(Cladocera, Crustacea) com as amostras de água coletadas nas represas de captação do 

Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte, 

Araraquara (SP), no período de março a novembro/2001. 

Controle Anhumas Cruzes ETA-E ETA-S 

parâmetros s f s f s f s f s 

Mar/01 + * * *** 
Mai/01 + *** 
Jun/0 1 *** 
JuVO l 

Ago/01 

Set/01 *** 

Out/01 

Nov/01 

s = sobrevivência; f = fecundidade 

* = diferença ele sobrevivência estatistica mente significante segtmelo o teste ele Dmlllctt 

**= diferença de sobrevivência estatisticamente significante seg1melo o teste de Kruska l-\Vallis 

*** = diferença de fecundicL1de estatisticamente significnnte seg1mdo o teste de Dunnett 

+= indicio de toxicidadc (niio signi ficante estatisticamente) 

5.3. Cantcterísticns biológicns 

5.3.1. Biomassa fitoplanctônica 

f 

*** 

As menores e maiores concentrações de clorofi la-a obtidas para as amostras 

de água coletadas foram: O e 7,9 pg/L (22/11/01) para Anhumas; 1,3 (2 111 2/00) e 

11 ,9 ~tg/L (22/1110 1) para a represa do Ribeirão das Cruzes; 1, 1 (25/09/0 I) e 5,6 

pg/L (1 4/03/0 1) para a entrada (após aplicação de cal) da ETA-Fonte; e O e 0,5 pg/L 

(21112/00) para a água tratada. 
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Os menores e maiores valores de feofitina obtidos para as amostras de água 

coletadas foram : O e 10,4 ~tg/L (19/01 /01) para Anhumas; 1,7 (21/12/00) e 11,0 ~tg/L 

(16/04/01) para a represa do Ribeirão das Cm zes; 0,5 (2 1/12/00) e 5,8 pg/L 

(19/0L/01) para a entrada da ETA-Fonte; e 0,4 (21/12/00) e 8,3 pg/L (19/06/0 1) para 

a água tratada. 

A Figura 29 e a Tabela A-24 do Anexo A apresentam os valores das 

concentrações de clorofila-a e de feofitina obtidos para as amostras de água coletadas 

no período de dezembro de 2000 a novembro de 2001 (com exceção de fevereiro) . 

5.3.2. Comunidade fitoplanctônica 

Para a represa do Ribeirão das Cru zes, as Chlorophyceae foram as algas 

dominantes na amostra de 13/07/0 L e as diatomáceas, na de 22/1 I /0 I. Os grupos 

Oinophyceae, Zygnemaphyceae e Euglenophyceae também esti veram representados. 

A densidade total da comunidade fitop lanctônica fo i maior na amostra coletada em 

novembro/200 I. 

Para Anhu mas, as diatomáceas (Bacillariophyceae) foram as algas 

dominantes, tanto na amostra de 13/07/0 I como na de 22/ll/0 I. Os grupos 

Chlorophyceae, Zygnemaphyceae, Cyanophyceae, Eug lenophyceae e Dinophyceae 

também est iveram representados. A densidade total ela comunidade fitop lanctônica 

fo i maior na amostra de julho/200 l . 

Para a ent rada da ET A-Fonte, os resultados fo ram semelhantes aos da represa 

do R ibeirão das Cruzes, isso pode ser atribuído ao fato de a proporção de vazão na 

entrada da ET A ser de aproximadamente I /3 da represa do Ribeirão das An humas e 

de 2/3 da represa do Ribeirão das Cruzes. 

Para a água tratada, as Chlorophyceae foram as algas dominantes, tanto na 

amostra de 13/07/0 I como na de 22/ ll /0 I. Os gmpos Zygnemaphyceae, 

Baci llariophyceae e Euglenophyceae também estiveram representados. Não foi 

possível realizar a contagem para calcu lar a densidade da comunidade 

fttoplanctônica. 
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FIGURA 29 - Valores de clorofila-a e feofítina (Jlg/L) para as amostras de água coletadas 

nas represas de captação (a) Ribeirão das Cruzes e (b) Anhumas, e (c) na entrada (após 

aplicação de cal) e (d) na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte Luminosa , Araraquara 

(SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 I (exceto fevereiro). 
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A Tabela 8 apresenta os valores de densidade total da comunidade 

fitoplanctônica obtidos para as amostras coletadas nas represas de captação e na 

entrada da ETA-Fonte, em julho e em novembro de 2001 . 

A Figura 30 mostra a abundância relativa da comunidade fitoplanctônica para 

as amostras coletadas em julho e em novembro de 200 1. 

Nas Tabelas A-25, A-26, A-27 e A-28 do Anexo A, são apresentados os 

valores de abundância relativa e de densidade da comunidade fítoplanctônica para as 

amostras de água coletadas nas represas de captação do Ribeirão das Cmzes e 

Anhumas e na entrada e na saída ela ETA-Fonte, em julho e em novembro ele 200 I. 

TABELA 8 -Valores de densidade total (ind/mL) da comunidade fítoplanctônica para as 

amostras coletaclas nas represas de captação Ribeirão das Cruzes e Anhumas e na entrada da 

ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em 13/07/2001 e 22/11/2001. 

Local 

Anhumas 

Cruzes 

entrada da ET A-Fonte 

13/07/2001 

4,03 X 105 

2,87 X 10~ 

2,45x l 05 

22/11/2001 

1,80 x 10~ 

2,26 X 106 

1,56 X 106 
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FIGURA 30 - Abundância relativa (%) da comunidade fitoplanctônica para as amostras 

coletadas nas represas de captação (a, b) Ribeirão das Cmzes e (c, d) Anhumas, e (e, f) na 

entrada (após aplicação de cal) e (g, h) na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte 

Luminosa, Araraquara (SP), em 13/07/200 I e 22/ ll/200 1. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Caractedsticas físicas e químicas 

Em se tratando de água bruta (sem tratamento) e de água tratada utili zadas 

para o abastecimento público, além dos ensaios de potabil idade reali zados pelas 

estações de tratamento de água (ET A), é impotiante que se façam acompanhamentos 

periódicos de alguns parâmetros nas represas/mananciais de captação (ROCHA & 

HTRCHE, 1994). 

No Brasil, vigora atualmente a Resolução CONAMA nº 20, de 18/6/1986, a 

qual estabelece a classificação, em nove classes, das águas doces (Classe Especial , 

Classes 1, 2, 3 e 4), salobras (Classes 7 e 8) e sal inas (Classes 5 e 6) do Território 

Nacional , segundo seus usos preponderantes. AJém disso, estabelece o controle sobre 

li parâmetros indicadores el e qualidade e mais 66 substâncias potencialmente 

prejudiciais. 

Águas doces de Classe 2, nas quais se encaixam os mananciais estudados 

neste trabalho, são destinadas: (a) ao abastecimento domést ico, após tratamento 

convencional; (b) à proteção das comunidades aquát icas; (c) à recreação de contato 

primário (esqui aquáti co, natação e mergulho); (d) à irrigação de hortaliças e plantas 

frutíferas; (e) à criação natural e/ou intensiva (agricultura) de espécies destinadas à 

al imentação humana. 

Não basta que uma população disponha de água em quantidade; é necessário 

que essa água se caracterize por um determinado padrão mínimo ele qualidade. Os 

padrões ele qualidade ela água referem-se, pois, a um certo número ele parâmetros 

capazes de refletir, direta ou indiretamente, a presença efetiva ou potencial de 
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algumas substâncias ou microrganismos que possam comprometer a qualidade ele 

água do ponto ele vista de sua estética e de sua salubridade (BRANCO, 1999). 

O padrão de potabilidade é utilizado para se definir o padrão de qualidade da 

água para consumo humano. É estabelecido pelo Ministério da Saúde e o que está em 

vigor atualmente é aquele apresentado pela P01taria nQ 1.469, de 29/12/2000. 

O padrão de potabiliclade apresenta requisitos nas categorias básicas de 

características físicas e organolépticas (cor, turbidez, odor, sabor), características 

químicas (33 substâncias potencialmente tóxicas), características bacteriológicas para 

controle ela presença de organismos patogênicos, bem como limites ele 

radioatividade. Além di sso, essa p01taria contempla o monitora mento da ocorrência 

de cianobactérias e algumas cianotoxinas, tanto na água bntta do ma nancial utilizado 

para captação de água, como na água já tratada para abastecimento. 

Variações ele temperatura são parte elo regime climático normal, e corpos 

d'água naturai s apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação 

ve1t ical (CETESB, 1998). A temperatura influencia processos biológ icos, reações 

químicas e bioquímicas que ocorrem na água e também outros processos como a 

solubil idade dos gases di ssolvidos (PORTO et ai. , 199 1). 

Segundo DI BERNARDO (1993), a temperatura influi nas reações ele 

hidróli se elo coagulante, na eficiência ela desinfecção, na solubilidade de gases e, em 

especia l, no desempenho das unidades de mistura rápida, floculação, decantação e 

fi ltração. Por isso, é importante que se conheça a faixa de variação de temperatu ra na 

água a ser tratada. 

BRONDI (2000) anal isou as concentrações de multiresíduos de agrotóxicos 

empregados na lavoura de cana-de-açúcar e de organoclorados, potencialmente 

presentes nas águas dos mananciais que abastecem o município de Araraquara: 

Ribeirão das Cruzes, Ribeirão elas An humas e Córrego elo Paiol, e realizou também 

medidas, nos períodos seco (setembro) e chuvoso (fevereiro), de características 

físicas e químicas, as quai s serão apresentadas no decorrer ela discussão. A autora 

registrou temperaturas de 20,8°C (seca) e 25,0°C (chuva) para a represa do Ribeirão 

das Cruzes e de 2 1,4°C (seca) e 24, I°C (chuva) para a do Ribeirão das Anhumas. No 
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presente trabalho, as variações de temperatura foram sazona1s, com temperaturas 

mais baixas no inverno e mais altas no verão. 

A turbidez da água é a medida de sua capacidade em dispersar a radiação. Os 

principais responsáveis pela turbidez da água (também pela dispersão da radiação) 

são principalmente as partículas suspensas (bactérias, fitoplâncton, detritos orgânicos 

e inorgânicos) e em menor proporção os compostos dissolvidos (ESTEVES, 1988). 

As águas naturais com turbidez até 100 UNT podem ser utilizadas para 

abastecimento doméstico, de acordo com a Resolução CONAMA nº 20/86. A 

Portaria nº 1.469/00 estabelece limite máximo de 5 UNT para a água tratada, porque 

o material em suspensão permite que ocorram áreas em que eventuais 

microrganismos patogênicos presentes não entrem em contato com a substância 

desinfetante (PORTO et ai., 1991 ). 

Os valores de turbidez registrados neste estudo foram inferiores ao padrão 

estabelecido pelas respectivas legislações, para águas naturais e para água potável. 

BRONDI (2000) registrou turbidez de 52 UNT (seca) e 26 UNT (chuva) para 

a represa do Ribeirão elas Cmzes e de I O UNT (seca) e 3 UNT (chuva) para a elo 

Ribeirão das Anhumas. Nota-se, como no presente trabalho, que a represa do 

Ribeirão das Cruzes apresenta valores de turbidez mais altos do que a do Ribeirão 

das Anhumas, provavelmente devido às característ icas da bacia de drenagem. 

Na represa do Ribeirão das Cruzes, os maiores valores de turbidez foram 

registrados após a ocorrência de chuvas, em 19/0 I /0 J e 18/05/0 I. 

Os sólidos em suspensão, principais responsáveis pela turbidez, podem ser 

introduzidos na água por escoamento superficial ou por ressuspensão do sedimento 

(CONNELL & MlLLER, 1984). Quantidades consideráveis de material em 

suspensão são produzidas pela atividade humana como elestlorestamento, agricultura, 

erosão, operações ele construção envolvendo grandes volumes de terra, remoção ele 

cascalho e areia elas margens e leito dos rios, práticas ele mineração, etc. (MATHEUS 

et ai., 1995). 

Segundo CONNELL & MILLER ( 1984), os efeitos deletérios de sólidos 

suspensos variam dependendo da natureza química da matéria suspensa, 
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particularmente da presença de substâncias tóxicas. Mesmo para substâncias sem 

compostos tóxicos significantes, tais como a argila, o assentamento da matéria 

suspensa e o conseqüente recobrimento de plantas e invertebrados bentônicos 

resultam em altas mortalidades. As plantas sofrem abrasão e danos mecânicos, 

invertebrados menores são suprimidos e invertebrados maiores têm brânquias, ocelos 

e outras supertlcies obstruídas. Os efeitos prejudiciais em peixes, zooplâncton e 

outros organismos são particularmente devido ao entupimento de brânquias e do 

aparelho filtrador, com pmtículas, resultando em asfixia. Além disso, sólidos em 

suspensão aumentan1 a turbidez prejudicando aspectos estéticos ela água e a 

produtividade do ecossistema pela diminuição da penetração de luz (PORTO et ai. , 

199 1). 

Na legislação, os limites para os sólidos suspensos são estabelecidos através 

dos valores de turbidez. 

Os va lores de sólidos em suspensão, assim como os de turbidez, foram 

maiores na represa do Ribeirão das Cruzes do que em Anhumas. Na água tratada, 

quando presentes, os sólidos suspensos foram constituídos principalmente por 

sólidos voláteis, provavelmente representando a biomassa ele microrganismos que 

passaram pelos filtros. 

Para a represa elo Ribeirão elas Cruzes, os maiores va lores de sólidos 

suspensos foram obtidos nas amostras coletadas após a ocorTência de chuvas 

( 19/0 1/0l , 18/05/0 1 e23/ 10/0 1). 

A transparencia da água depende da quantidade ele partículas dissolvidas e em 

suspensão presentes que podem ser inorgânicas ou orgânicas, estando diretamente 

relacionada, p01tanto, à turbidez. 

A transparência da água nos corpos de água naturais pode variar desde alguns 

centímetros, até dezenas de metros, e a porção iluminada da coluna d'água é 

denominada zona eufótica (WETZEL, 1993). 

Neste estudo, a transparência da água foi medida apenas na represa do 

Ribeirão elas Cruzes, e os menores va lores foram observados após a ocorrência ele 

chuvas ( 19/0 I, 18/05 e 23/10/0 I), mostrando sua relação inversa com a turbidez, a 
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qual era aumentada pelo carreamento de paiiículas do solo para o reservatório via 

escoamento superficial, acoplado ao transpoiie pelo rio que a abastece no pulso de 

inundação. 

A grande maioria dos corpos d'água tem pH variando entre 6 e 8; no entanto, 

pode-se encontrar ambientes mais ácidos ou mais alcalinos. Em ambos os casos, 

estes ecossistemas apresentam comunidades vegetais e animais também 

características. Ecossistemas aquáticos que apresentam mais freqüentemente valores 

baixos de pH têm elevadas concentrações de ácidos orgânicos dissolvidos de origem 

alóctone e autóctone (ESTEVES, 1988). 

Muitos fatores químicos e biológicos podem alterar o pH nos lagos, incluindo 

reações redox, pm1icularmente oxidação e redução do ferro, produção de ácidos 

húmicos e fúlvicos via decomposição, troca de cátions com o sedimento, e atividade 

fotossintética (FONSECA, 199 1). O pH ela água pode ainda ser alterado por chuva 

ácida ou por despejos que conferirão condições ácidas ou alcalinas ao corpo de água, 

além do limite de variação normal (CONNELL & MILLER, 1984). 

A Resolução CONAMA n° 20/86 estabelece a fa ixa de pH entre 6 e 9 para as 

águas de Classe 2. Apenas em 2 1/1 2/00, o pH elas represas de captação estiveram 

abaixo ele 6. 

Os valores de pH registrados na represa do Ribeirão elas Cruzes estiveram 

entre levemente ácido e levemente alcalino. Para Anhumas, os valores ele pH 

registrados estiveram em torno de 6, sendo caracterizado como ácido. 

BRONDI (2000) observou va lores de pH 6,5 (seca) e 6, 1 (chuva) para a 

represa elo Ribeirão das Cruzes, e 6,3 (seca) e 6,0 (chuva) para a elo Ribeirão das 

Anhumas. Segundo a autora, va lores de pH ácido seriam característicos dos corpos 

de água da região, tendo em vista que estão em solos ácidos, nos domínios elo 

cerrado. 

A P01iaria nº 1.469/00 recomenda que o pH da água seja mantido na fai xa de 

6,0 a 9,5 no sistema el e di stribuição. No presente estudo, os va lores de pH da água 

tratada registrados esti veram dentro da faixa estabelecida. Nas análises realizadas 
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pelo DAAE, o pH da água tratada variou entre 7,9 e 8,5 no ano de 200 1 (Tabela C-1 

do Anexo C). 

Neste trabalho, foram registrados valores altos de pH na entrada da ET A

Fonte (pH > 8), devido à aplicação de cal (para ajuste do pH de coagulação). 

A condutividade elétrica de uma solução é a capacidade desta em conduzir a 

corrente elétrica. Considerando-se que a capacidade de uma solução em conduzir a 

conente elétrica é uma função da concentração ele íons presentes, é de se esperar que 

em soluções de maior concentração iônica, maior seja a condutiviclade elétrica 

(ESTEVES, 1988). 

Vários fatores podem influenciar a composição iônica dos corpos d'água, 

como: a geologia da área ele drenagem dos efluentes, a geologia da bacia de 

acumulação do lago e o regime de chuvas. Para muitos corpos d'água, deve-se levar 

em conta também o tipo ele intluência antrópica à qual estes corpos d'água estão 

submetidos (ESTEVES, 1988). 

A condutividade elétrica da água pode fornecer importantes informações 

tanto sobre o metabolismo do ecossistema aquático, como sobre fenômenos 

importantes que ocorram na sua bacia de drenagem. Dentre as informações que 

podem ser fornecidas pelos valores de condutividade elétrica destacam-se: (I) 

in fo rmações sobre a magnitude da concentração iônica. Os íons mais diretamente 

responsáveis pelos valores de condutiviclade elétrica em águas interiores são os 

chamados macronutrientes (cálcio, magnésio, potássio, sódio, carbonato, sul fato, 

cloreto, etc.)~ (2) a variação diária da condutividacle elétrica da água fornece 

informações a respeito ele processos importantes nos ecossistemas aquát icos, como a 

produção primária (redução de valores) e ele decomposição (aumento dos valores); 

(3) a condutividade elétrica pode ajudar a detectar fontes poluidoras nos ecossistemas 

aquáticos (ESTEVES, 1988). A condutividade elétrica não determina 

especificamente quais os íons que estão presentes em determinada amostra de água, 

mas pode contribuir para possíveis reconhecimentos de impactos ambientais que 

ocorrem na bacia ele drenagem ocasionados por lançamentos de resíduos industriais, 

mineração, esgotos, etc. (MATHEUS et ai. , 1995). 
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Neste estudo, os va lores de condutividade foram matares na represa do 

Ribeirão das Cruzes do que em Anhumas. Isto é confirmado por BRONDI (2000), 

que registrou condutividade de 43 pS/cm (seca) e 49 pS/cm (chuva) para a represa 

do Ribeirão das Cruzes e de 36 ~tS/cm (seca) e 34 ~tS/cm (chuva) para a do Ribeirão 

das Anhumas. 

Alguns dos matares valores de condutividade, tanto para a represa do 

Ribeirão das Cruzes como para Anhumas, foram registrados após a ocorrência de 

chuvas. De acordo com ESTEVES ( 1988), em regiões tropicais os va lores de 

conduti vidade nos ambientes aquáticos estão mais relacionados com as 

características geoquímicas da região onde se localizam e com as condições 

climáticas (estação de seca e de chuva). 

Na ET A-Fonte, os va lores de condutividade registrados foram maiores do que 

nas represas, devido à adição de diversos produtos no processo de tratamento. Na 

entrada (após aplicação de ca l) da ETA, os maiores valores de condutividade 

registrados coincidiram com os maiores valores ele pH ( 19/06/0 I e 25/09/01 ). 

Segundo ESTEVES ( J 988), além da temperatura, o pH pode ter grande intluência 

sobre os valores de conduti vidade elétrica. Em águas pobres em sais solúveis e de 

baixos valores de pH ( < 5), o íon H + torna-se o principal responsável pelos valores de 

condutividade elétri ca . O mesmo ocorre e m águas alca linas (pH > 9). 

Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio (02) é um elos mats 

importantes na dinâmica e na ca racteri zação de ecossistemas aquáticos. As principais 

fo ntes ele oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese realizada por algas e 

macró fitas aquáticas. Por outro lado, as perdas são devidas, principa lmente, ao 

consumo pela decomposição de matéria orgânica (oxidação), perdas para a 

atmosfera , respiração dos organismos aquáticos e oxidação ele íons metáli cos, como, 

por exemplo, ferro e manganês. 

A solubilidade do oxigênio na água, como de todos os gases, depende de dois 

fatores principais: temperatura e pressão. Quando a temperatura da água aumenta, a 

taxa metabólica aumenta e, desse modo, a demanda de oxigênio dos organismos 

também aumenta, porém a solubilidade do oxigênio na água diminui (CONNELL & 

ivllLLER, 1984). 
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Geralmente, a concentração de oxigênio dissolvido é reduzida ou desaparece, 

quando a água recebe grandes quantidades de substâncias orgânicas bioclegradáveis 

encontradas, por exemplo, no esgoto doméstico, em certos resíduos industriais, 

vinhaça, e em outros efluentes (MATHEUS et ai., 1995). 

Segundo a Resolução CONAMA nº 20/86, a concentração de oxigênio 

dissolvido (O.D.) não deve ser inferior a 5 mg/L 02 em águas de Classe 2. 

Na represa elo Ribeirão das Cruzes, em 18/05/0 I foi registrada uma 

concentração de O.D. inferior ao limite estabelecido. Isso pode ser explicado pela 

ocorrência de chuva no dia anterior, que introduziu materiais alóctones à água, 

consumindo oxigênio para a degradação dos mesmos, além de aumentar a turbidez e 

reduzir a transparência da água e, conseqüentemente, a fotossíntese. 

Entretanto, para Anhumas, observou-se concentração de O.D. supenor a 5 

mg/L apenas em 13/07/0 l, quando a temperatura ( 17°C) e a concentração de ferro 

(4,78 mg/L Fe) foram as mais baixas registradas, e a concentração de clorofila-a foi 

uma das mais altas obtidas ( 4,24 pg/L). Segundo ESTEVES ( 1988), no período de 

estiagem, são encontrados em lagos rasos, via de regra, maiores valores de oxigênio. 

A elevação da concentração de oxigênio resulta do aumento da taxa de fotossintéti ca 

do fitopl âncton e da redução da concentração de matéria orgânica (grande parte já foi 

sedimentada e/ou precipitada ou decomposta). 

Próximo à represa do Ribeirão das Anhumas, está localizada uma usina de 

açúcar e álcool e em uma das margens há plantação ele cana-de-açúcar. A produção 

de álcool gera como resíduo um grande volume de vinhaça. Por suas característi cas 

[alto teor de matéria orgânica e minerais, baixo valor ele pH, com alto poder de 

corrosão, temperatura elevada na saída elo processo de destilação e valores 

elevadíssimos de DBO e DQO (CENTURIÓN et ai. , 1983)], a vinhaça representa um 

agente altamente poluidor, bem como uma fonte potencial ele nutrientes (OLIVEIRA, 

1988), sendo, por isso, utilizada na ferti-irrigação- aplicação ela vinhaça in na/um 

no solo. É preciso, em um futuro estudo, investigar se a utilização da vinhaça como 

fertilizante estaria causando algum impacto na represa. 

De acordo com BRANCO (1991), a redução de oxigênio dissolvido, dentro 

de certos limites, não impede nem limita necessariamente o uso ela água para fins de 
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abastecimento, embora possa provocar ou indicar sérios distúrbios no ecossistema 

aquático. 

BRONDI (2000) obsetvou concentrações de O.D. de 10,4 mg/L (seca) e 7,6 

mg/L (chuva) para a represa do Ribeirão das Cruzes, e de 8,2 mg/L (seca) e 6,7 mg/L 

(chuva) para a do Ribeirão das Anhumas. Nota-se que esses valores foram superiores 

àqueles registrados no presente trabalho para este mesmo corpo de água, embora as 

medidas tenham sido realizadas em pontos distintos. É necessária, p011anto, uma 

investigação mais aprofundada. 

O nitrogênio é um dos elementos ma1s imp011antes no metabolismo de 

ecossistemas aquáticos. Esta imp011ância deve-se principalmente à sua participação 

na formação ele proteínas, um dos componentes básicos ela biomassa. Quando 

presente em baixas concentrações, pode atuar como fator limitante na produção 

primária de ecossistemas aquáticos (ESTEVES, 1988). 

As principais fontes naturais de nitrogênio podem ser: a chuva, material 

orgânico e inorgânico de origem alóctone e fi xação de nitrogênio molecular dentro 

do próprio lago. O nitrogênio está presente nos ambientes aquáticos sob várias 

formas: nitrato (N03-), nitrito (N02 - ) , amônia (NH3) , íon amônia (NH/ ), óxido 

nitroso (N20), nitrogênio molecular (N2), nitrogênio orgânico dissolvido (peptídeos, 

purinas, aminas, aminoácidos, etc. ), nitrogênio orgânico particulado (bactérias, 

fítoplâncton, zooplâncton e detritos), etc. (HUTCHINSON, 1957). 

Dentre as diferentes formas, o nitrato, juntamente com o íon amônia, 

assumem grande imp011ância nos ecossistemas aquáticos, uma vez que representam 

as principais fontes de nitrogênio para os produtores primários (MARGALEF, 1983). 

A amônia geralmente é encontrada em concentrações que podem variar ele O a 

5 mg/L nas águas de superficie não poluídas. O nitrito é oxidado muito rapidamente 

e, por isso, raramente se acumula. Os níveis de nitrito nas águas naturais dos lagos 

são geralmente muito baixos, na gama de O a 0,0 I mg/L. As concentrações de nitrito 

são superiores em rios e lagos que recebem poluição intensa por matéria orgânica. As 

concentrações elo nitrato vão desde níveis não detectáveis até pet1o de 10 mg/L nas 

águas doces não poluídas. Normalmente mais da metade do nitrogênio dissolvido 

total corresponde a nitrogên_io orgânico (WETZEL, 1993). 
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O aumento da sobrecarga do nitrogênio inorgânico para os rios e lagos 

provém freqüentemente da atividade agrícola, dos esgotos e da poluição atmosférica 

ele origem antropogênica (WETZEL, I 993). 

A amônia dissolvida não ionizacla é representada por conveniência 

simplesmente como NH3. A forma ionizada é representada como NH4 +. O termo 

amônia total refere-se à soma das duas formas (NH3 + NH4 +). A toxiciclade da 

amônia a organismos aquáticos tem sido atribuída à forma NHJ; a forma NH<t + é 

considerada não tóxica, ou significativamente menos tóxica. Métodos analíticos não 

permitem medir NH3 e NH4 + separadamente. A percentagem de amônia total 

presente como amônia não ionizada depende principalmente do pH e da temperatura. 

A concentração de NH3 aumenta com o aumento do pH e da temperatura 

(EMERSON et ai., 1975). 

Embora a forma de nitrogênio amoniacal medida no presente trabalho tenha 

sido a amônia total, é possível determinar a concentração de NH3, consultando a 

tabela de percentagem de amônia em soluções aquosas para temperatura de O a 30°C 

e pH de 6 a 1 O, elaborada por Etv!ERSON et ai. ( 1975). Assim, tomando-se a maior 

concentração de amônia total obtida nas represas de captação: I 06,8 pg/L, em pH 6,8 

a l8°C (em 18/05/0 I), a percentagem de NH3 seria de 0,342%, o que equivaleria a 

0,4 ~tg/L ou 0,0004 mg/L, valor bem inferior ao limite de 0,02 mg/L NH3 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 20/86 para águas de Classe 2. Na água da 

entrada da ETA-Fonte, onde é aplicada cal, com média de pH 9,5 e temperatura 

média de 23°C, a percentagem de NH3 seria de 60,9%. Na água tratada, a maior 

concentração de amônia total obtida foi ele 82,7 pg/L, em pH 8,9 a 20°C (em 

20/08/0 I) . Neste caso, a percentagem de NH3 seria de 28,4%. Nota-se que a 

concentração de amônia total obrtida é bem inferior ao limite de I ,5 mg/L NH3 

estabelecido pela Portaria n" 1.469/00 para água potável. 

Tanto a Resolução CONAMA nº 20/86 como a Portaria nº 1.469/00 

estabelecem limites máx imos de I mg/L e I O mg/L para nitrito e nitrato, 

respectivamente. As concentrações de nitrito e nitrato obtidas neste estudo foram 

inferiores aos limites estabelecidos por tais legislações. Altos teores de nitrato na 
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água podem causar a metahemoglobinemia, principalmente em cnanças (Dl 

BERi"JARDO, 1993). 

Nas represas de captação, as concentrações de nitrato e amônia obtidas foram 

menores em 2311 O/O I e 22/ll /0 l, quando houve um aumento nas concentrações ele 

clorofila-a. De acordo com WETZEL ( 1993), a assimilação pela fotossíntese pode 

reduzir marcantemente as concentrações de nitrato e amônia na zona trofogênica ou 

até mesmo esgotá-las. 

O fósforo tem muita importância nos sistemas biológicos, pois participa de 

processos fhndamentais elo metabolismo elos seres vivos, tais como: armazenamento 

de energia (forma uma fração essencial da molécula de ATP) e estruturação da 

membrana celular. Em comparação com outros macronutrientes necessários à biota 

(carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre), o fósforo é o menos abundante 

ele todos, sendo, p011anto, o que mais vezes limita a produtividade biológica 

(WETZEL, 1993). Assim, tem sido apontado como o principal responsável pela 

eutrofização a11ifícial destes ecossistemas (ESTEVES, 1988). 

Uma grande proporção, maior do que 90%, do fósforo na água doce existe 

sob a forma de fosfatos orgânicos e constituintes celulares da biota ou adsorvidos às 

partículas inorgânicas e de matéri a orgânica pa11iculada m011a (WETZEL, 1993). O 

ortofosfato (Pül-) é a única forma diretamente uti lizável de fósforo inorgânico 

solúvel, sendo, assim, a principal fonte ele fosfato assimilada pelos vegetais aquáticos 

(ESTEVES, 1988). O fosfato é extremamente reativo com muitos cátions (Fe, Ca) 

para formar, especialmente em condições de oxidação, compostos relativamente 

insolúveis que precipitam para fora da coluna d'água. A disponibilidade do fostàto 

fica diminuída ainda pela adsorção a colóicles inorgânicos e compostos particulados 

(argilas, carbonato, hidróxidos). A gama de variação do fósforo total nas águas doces 

é grande, desde menos de 5 pg/L nas águas muito pouco produtivas até mais ele 100 

pg/L em águas muito eutróficas. As águas doces não contaminadas contêm, em 

geral, entre lO e 50 pg/L P total. O fósforo chega à água doce através da precipitação 

atmosférica e dos escoamentos subterrâneo e superficial. As taxas de sobrecarga de 

fósforo variam muito com os usos da terra na bacia de drenagem e a produtividade 
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do solo, dependendo da geologia e da morfologia da mesma, e com outras atividades 

humanas, que resultam em poluição e outros fatores importantes (WETZEL, 1993). 

Para as amostras de água coletadas nas represas de captação Cruzes e 

Anhumas, os valores de fosfato total obtidos foram inferiores ao limite de 0,025 

mg/L estabelecido pela Resolução CONAMA n° 20/86 para águas de Classe 2. 

A sílica (Si02) é, em geral, medianamente abundante na água doce, e é da 

maior importância para as algas diatomáceas. Estas assimi lam grandes quantidades 

de sílica, que usam para a síntese das suas frústulas. O conteúdo de sí lica (Si02) em 

águas naturais está na faixa de 1 a 30 mg/L (APHA/ A WW AIWEF, 1995). A média 

mundial é de cerca de 13 mg/L Si02, com relativamente pouca variação de 

continente para continente. A fonte mais importante de sílica é a degradação dos 

minerais de silicato de alumínio. A dissolução da sílica que se encontra em 

suspensão pode ser acelerada pelo consumo e fl"agmentação das frústulas por parte 

do zooplâncton, um processo que parece ser igualmente significativo tanto nas lagoas 

de baixa profundidade e muito produtivas como nos lagos profundos (WETZEL, 

1993). 

As concentrações de sílica na represa do Ribeirão das Cruzes e em Anhumas 

foram relativamente altas, sugerindo que não há limitação por sílica ao crescimento 

do fil oplânclon. 

Elemenlos-lraço são os elementos químicos que ocorrem na natureza, de um 

modo geral, em pequenas concentrações. Outras denominações para este gntpo de 

elementos são freqüentemente encontradas na literatura: "metais pesados", "metais 

traço", "micronutrientes" , etc. A denominação mais aceita atualmente é elemento

traço devido à não distinção entre metal e não-metal e à sua ocorrência em baixas 

concentrações (ESTEVES, 1988). 

Alguns elementos-traço como: Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Mo e B, são 

essenciais aos seres vivos, ainda que em pequenas concentrações, e têm importante 

papel no metabolismo dos organismos aquáticos, uma vez que pati icipam de um 

grande número de processos fi siológicos. Outros elementos-traço, como Hg, Pb, Cd, 

Ag, Cr, Ni e Sn, entretanto, não tem função biológica conhecida e são geralmente 
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tóxicos a uma grande variedade de orgamsmos. Mesmo aqueles elementos com 

função biológica definida, podem, quando em grandes concentrações, apresentar alta 

toxicidade aos organismos vegetais e animais. Nos ecossistemas aquáticos 

continentais, os elementos-traço podem estar sob a forma iônica, complexada 

(principalmente a moléculas orgânicas) e particulada (principalmente como 

componente dos detritos e da biomassa) (ESTEVES, 1988). 

As principais fontes de elementos-traço para o ambiente aquático continental 

são o intemperismo de rochas e a erosão de solos ricos nestes materiais. Mais 

recentemente outras fontes de elementos-traço têm assumido grande importância: 

atividades industriais, através de etluentes sólidos que são lançados diretamente na 

atmosfera e líquidos que são lançados em pequenos córregos ou diretamente em rios 

e lagos; at ividades de mineração; efluentes domésticos e águas superficiais 

provenientes de áreas cultivadas com adubos químicos e principalmente daquelas 

onde são utilizadas defensivos agrícolas (estes contêm os mais variados elementos

traço como: Cd, Hg, Pb, Cu, etc.) (ESTEVES, 1988). 

Uma vez nos corpos d'água, os elementos-traço podem causar sérios danos, 

seja diretamente aos organismos que habitam estes locais, ou indiretamente por meio 

da ingestão ele alimentos (OLIVEIRA NETO, 2000). Assim, através das cadeias 

alimentares, esses elementos são distribuídos pela biota do ambiente aquát ico, 

podendo atingir populações humanas. No passado, o Japão foi palco de uma 

catástrofe causada por contaminação por elementos-traço. Grande número de 

pacientes foi diagnosticado com uma doença reumática que se tornou conhecida 

como Itai-ltai. Pesquisas posteriores mostraram que essa doença se originou a partir 

da ingestão de arroz contaminado com cádmio (ESTEVES, 1988). 

O magnésio (Mg) é essencial para os vegetais, pois fa z parte da formação da 

clorofila, além de ser componente de enzimas. O cálcio (Ca) é um dos principais 

influenciadores da dureza total da água. Surge, assim como o magnésio, devido à 

solubilização de carbonatos. É o componente principal dos ossos e dentes, compondo 

também membranas celulares e o plasma sangüíneo (ROCHA & HTRCHE, 1994). 

Neste estudo, as concentrações de cálcio e magnésio obtidas foram relativamente 
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altas. Na entrada da ETA-Fonte, as altas concentrações de cálcio se devem à 

aplicação de cal. 

Ferro (Fe) e manganês (Mn) são dois elementos muito freqüentes na 

superfície da terra, p011anto, seus compostos são encontrados em todos os corpos 

d'água, mesmo em concentrações muito reduzidas. Em pH abaixo de 7,5, baixas 

concentrações ele oxigênio e baixo potencial redox, ocorre inteira redução de Fe3
+ a 

Fe2
+. A forma reduzida ele ferro torna-se solúvel. Pode também estar suspensa, 

adsorvida a pa11ículas e complexada a substâncias orgânicas. O manganês reage de 

maneira semelhante ao ferro (ESTEVES, 1988). O ferro e o manganês são 

micronutrientes essenciais à flora e à fauna de água doce (WETZEL, 1993). 

A quantidade de ferro total encontrada na maior pa11e dos lagos tipicamente 

neutros ou alcalinos varia de 50 a 200 pg/L. A distribuição média varia a nível 

mundial de um continente para outro. A gama de concentração de manganês 

(aproximadamente de 10 a 850 pg/L) varia também muito em confonniclade com a 

litologia e a drenagem das bacias dos lagos (HUTCHTNSON, 1957). A quantidade 

média de manganês é ele cerca ele 35 ~tg/L, consideravelmente menor que a do ferro 

(WETZEL, 1993). 

Segundo DI BERNARDO ( 1993), muitas regiões do Brasil apresentam 

problemas nas águas de abastecimento relacionados à presença de ferro ou 

manganês, decorrentes elo tipo de solo em contato com a água superficial ou 

subterrânea. O ferro também pode surgir por oxidação de tubulações (ROCHA & 

1--URCHE, 1994). O manganês é muito usado na indústria do aço, na tà bricação de 

ligas metálicas e baterias e na indústria química em tintas, vernizes, fogos de artifício 

e fertili zantes, entre outros (CETESB, 1998). 

A presença de ferro não causa problema ao ser humano, porém, quando 

oxidado, traz sérios inconvenientes, com formação de precipitado, provocando 

manchas em sanitários e roupas e tàvorecendo o crescimento de bactérias (DI 

BERNARDO, 1993). Empresas como fábricas ele papel, cervejarias, lava nderias, 

estamparias (tecidos), laticínios, etc., são prejudicadas por águas com elevado teor de 

ferro (ROCHA & HIRCHE, 1994). O manganês apresenta problemas semelhantes 

aos elo ferro, porém, é ele remoção mais difícil (Dl BERNARDO, 1993). Excesso ele 
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manganês é prejudicial, interferindo na formação ele ossos e car1ilagens (ROCHA & 

HlRCHE, 1994). 

A Resolução CONAMA nº 20/86 estabelece o limite máximo de 0,3 mg/L 

para ferro solúvel em águas de Classe 2. A Portaria nº 1.469/00 estabelece valor 

máximo de 0,3 mg/L para ferro , pois concentrações acima desta dão f011e sabor 

metálico (ferrugem) à água. 

Para as represas, as concentrações de ferro total obtidas foram bem altas, 

sendo que na do Ribeirão das Cruzes os maiores valores foram observados nas 

amostras coletaclas após a ocorrência de chuvas (19/01 , 18/05 e 23110/01), 

provavelmente devido à constituição geológica. 

Para a água tratada, as concentrações de ferro total obtidas foram, em geral , 

superiores ao limite estabelecido, chegando a ser mais ele 4 vezes maiores. 

Para o manganês, tanto a Resolução CONAMA no 20/86 (para águas de 

Classe 2) como a P011aria nº 1.469/00 (para água potável) estabelecem o limite 

máx imo de O, 1 mg/L Mn. 

As concentrações de manganês obtidas foram supenores ao limite 

estabelecido, chegando a ser 5 e 16 vezes maiores, na represa do Ribeirão das Cruzes 

e em Anhumas, respectivamente. Para a água tratada, as concentrações de manganês 

detectadas foram, em geral , inferiores ao limite estabelecido. 

O cobalto (Co) é um elemento-traço essencial. É componente da vitamina B12 

(ROCHA & HIRCHE, 1994). Em águas naturais, normalmente ocorre em níveis < I O 

pg/L (APHA/ A WW A/ WEF, 1995). 

A Resolução CONAMA nº 20/86 estabelece limite máximo ele 0,2 mg/L ele 

cobalto para águas ele Classe 2. A Portaria nº 1.469/00 não estabelece va lor máx imo 

para a concentração de cobalto em água potável. 

Nas represas, as concentrações ele cobalto detectadas foram supenores ao 

limite estabelecido, chegando a ser cerca de 5 vezes maiores. 

o íon Zn2
+ tem importante papel para mais ele 80 enzimas. Quase todos os 

processos celulares sofrem alguma influência elo zinco. Insufici ência de zinco 



85 

ocasiona perturbações no crescimento, no comportamento sexual, queda de cabelos, 

ferimentos na pele, perda de apetite, etc. (ROCHA & HlRCHE, 1994). Em águas 

superficiais, normalmente as concentrações estão na faixa de < 0,00 I a O, 1 O mg/L. É 

largamente utilizado na indústria (produção de zinco primário, combustão de 

madeira, incineração de resíduos, produção de ferro e aço), e pode entrar no meio 

ambiente através de processos naturais ou antrópicos (CETESB, 1998). 

A Resolução CONAMA nº 20/86 estabelece o limite máximo ele O, 18 mg/L 

para zinco em águas de Classe 2. A Portaria n2 1.469/00 estabelece valor máximo ele 

5 mg/L para zinco em água potável. Nota-se que o limite máximo de zinco para água 

potável é maior do que para águas naturais. 

As concentrações de zinco obtidas foram, em geral , supenores ao limite 

estabelecido, chegando a ser cerca ele 4 e 6 vezes maiores, na represa elo Ribeirão elas 

Cruzes e em Anhumas, respectivamente. Na água tratada, as concentrações de zinco 

obtidas foram inferiores ao limite estabelecido. 

O cobre (Cu) não é de ocorrência natura l em águas. Chega por li xiviação de 

solos com fert ilizantes/agrotóxicos, por esgotos industriais (mineração, fundição e 

refinação), por corrosão de encanarnentos, ou por uso ele compostos de cobre como 

algicidas (CETESB, 1998). O íon Cu2
f , em pequenas quantidades, é essencial no 

processo ele respiração celular, na formação ele algumas enzimas e indispensável nos 

glóbulos vermelhos. Na concentração de 2 mg/L, confere gosto metálico à água 

(ROCHA & lllRCHE, 1994). No homem, a ingestão de doses excessivamente altas 

pode acarretar irritação e corrosão de mucosas, danos capilares generalizados, 

problemas hepáticos e renais e irritação elo sistema nervoso central seguido de 

depressão (CETESB, 1998). 

A Resolução CONAMA nu 20/86 estabelece o limi te máx imo de 0,02 mg/L 

para o cobre em águas ele Classe 2. A Portaria nº 1.469/00 estabelece va lor máximo 

ele 2 mg/L para cobre em água potável. Nota-se que o limite máximo de cobre para 

água potável é maior do que para águas naturais. 

Para as represas, as concentrações ele cobre detectadas foram, às vezes, 

superiores ao limite estabelecido, chegando a ser 4 vezes maiores. Para a água 
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tratada, as concentrações de cobre obtidas foram inferiores ao limite estabelecido 

pela Portaria nº 1.469/00. 

O níquel (Ni) raramente é de ocorrência natural. As concentrações em águas 

superficiais naturais podem chegar a 0,1 mg/L (CETESB, 1998). Altos teores ele 

níquel em águas superficiais indicam contaminação por esgotos industriais 

(galvanoplastias, siderúrgicas, fundições). Doses elevadas podem causar dermatites 

nos indivíduos mais sensíveis e afetar nervos cardíacos e respiratórios (ROCHA & 

HIRCHE, 1994). 

A Resolução CONAMA nº 20/86 estabelece o limite máximo de 0,025 mg/L 

para níquel em águas de Classe 2. A Por1aria n 1.469/00 não estabelece valor 

máximo para a concentração de níquel em água potável. Segundo a OMS 

(Organização Mundial da Saúde), o limite máximo é de 0,05 mg/L em água potável. 

As concentrações de níquel detectadas foram, em gera l, superiores ao limite 

estabelecido, chegando a ser cerca de 20 e 15 vezes maiores, na represa do Ribeirão 

das Cruzes e em Anhumas, respectivamente. 

Na água tratada, as concentrações de níquel detectadas foram, em geral, 

superiores ao limite estabelecido pela OMS, chegando a ser 9 vezes maiores. 

O cromo (Cr) na forma hexavelente é cem vezes mais tóxico do que na forma 

trivalente, e é cumulati vo nos rins e no figado. Os esgotos industriais 

(ga lvanoplastias, Cllliumes) são responsáveis pelas maiores contaminações de corpos 

d'água com cromo (ROCHA & HlRCHE, 1994). As concentrações de cromo em 

água doce são muito baixas, normalmente infer iores a 1 ~tg/L (CETESB, 1998). Os 

limites máximos são estabelecidos em função elo cromo hexavalente. 

A Resolução CONAMA nº 20/86 estabelece o limi te máximo de 0,05 mg/L 

para o cromo hexavalente e 0,5 mg/L para o cromo triva lente, em águas de Classe 2. 

A Portaria nº 1.469/00 estabelece um valor máximo de 0,05 mg/L para cromo em 

água potável. 

Para as represas, as concentrações de cromo total detectadas foram 

relativamente altas. A maior concentração ele cromo, tanto para a represa do Ribeirão 
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das Cruzes como para Anhumas, foi obtida na amostra coletada após a ocorrência de 

chuva ( 18/05/0 I) . 

Para a água tratada, as concentrações de cromo detectadas foram, às vezes, 

superiores ao limite estabelecido, chegando a ser 9 vezes maiores. 

O chumbo (Pb) não é elemento-traço essencial aos humanos. Sua presença na 

água dificilmente é de origem geológica, mas sim devido à COITOsão em tubulações 

velhas. Chega como componente de esgoto industrial de galvanoplastias (ROCHA & 

HIRCHE, 1994). É largamente utilizado nas atividades econômicas, sendo 

empregado em baterias, na indústria bélica, na indústria elétrica e na comunicação, 

além de ser empregado em pigmentos, vidros, produtos cerâmicos, aditivos de 

combustível, etc. (OLTVEIRA NETO, 2000). É prejudicial às enzimas sangüíneas, ao 

sistema nervoso, e é elemento cumulativo no organismo. Uma intoxicação crônica 

pode levar a uma doença denominada saturnismo (CETESB, I 998). As águas 

naturais raramente contêm mais do que 5 ~tg/L (APHA/ A WW A/WEF, 1995). 

A Resolução CONAMA no 20/86 estabelece limite máximo de 0,03 mg/L 

para o chumbo em águas de Classe 2. A Portaria no I .469/00 estabelece valor 

máximo de 0,0 I mg/L para chumbo em água potável. 

As concentrações de chumbo obtidas foram superiores ao limite estabelecido, 

chegando a ser 80 e 50 vezes maiores, na represa do Ribeirão das Cruzes e em 

Anhumas, respectivamente. Para a água tratada, as concentrações de chumbo obtidas 

foram superiores ao limite estabelecido, chegando a ser 150 vezes maiores. 

O cádmio (Cd) não é elemento-traço essencial e acumula-se no fígado e nos 

nns. É fot1emente tóxico para o esperma masculino e para peixes (ROCHA & 

HJRCHE, 1994). O cádmio pode ser fator ele vários processos patológicos no 

homem, incluindo disfunção renal, hipertensão, arteriosclerose, inibição no 

crescimento, doenças crônicas em idosos e câncer (W AALKES et ai. , 1999). Está 

presente em águas doces em concentrações traço, geralmente inferiores a l pg/L. 

Pode ser liberado para o ambiente através ela queima de combustíveis tõsseis. É 

utilizado na produção de pigmentos, baterias, soldas, equipamentos eletrônicos, 

lubrificantes, acessórios fotográficos, praguicidas, etc. (CETESB, 1998). 
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A Resolução CONAMA nº 20/86 estabelece limite máximo de 0,001 mg/L 

para o cádmio em águas de Classe 2. A Portaria n() 1.469/00 estabelece o valor 

máxi mo de 0,005 mg/L para o cádmio em água potável. Nota-se que o limite 

máximo de cádmio para água potável é maior do que para águas naturais. 

Para as represas, as concentrações de cádmio detectadas foram superiores ao 

limite estabelecido, chegando a ser cerca de 180 vezes maiores. Para a água tratada, 

as concentrações de cádmio detectadas foram superiores ao limite estabelecido, 

chegando a ser 40 vezes maiores. 

ROCHA & HIRCHE (1994) determinaram o teor de metais totais e de metais 

solú veis (ferro, manganês, cobre, chumbo, zinco, cádmio, cromo, níquel e cobalto) 

em amostras da estação de tratamento de água Fonte Luminosa e das represas de 

captação Cruzes e Anhumas, durante o ano de 1993 . 

Dentre os metais investigados, as concentrações de Pb, Cr e Co estiveram 

abaixo do limite de detecção da técnica empregada. Segundo os autores, as 

concentrações de Cu, Zn, Cd e Ni, tanto na forma solúvel como na total, foram 

inferiores aos limites aceitos tanto pela Comunidade Européia (para águas 

superficiais) como pela OMS (para água potável destinada ao consumo humano). 

Nota-se que os limites estabelecidos pela CE para Cd e Zn, 0,005 mg/L e 5 mg/L, 

respectivamente, são maiores do que aqueles estabelecidos pela Resolução 

CONAMA r{' 20/86, sendo esses valores iguais aos estabelecidos pela Portaria n!l 

1.469/00 para água potável. 

1\.s concentrações de F e total obt idas por ROCHA & HlRCHE ( 1994) ficaram 

entre: 0,05 e 0,64 mg/L para a represa do Ribeirão das Anhumas; O, 12 e I ,O 1 mg/L 

para a do Ribeirão das Cruzes; O, 15 e 0,85 mg/L para a entrada da ETA-Fonte; e 0,04 

e 0,48 mg/L para a água tratada . Estes valores são, portanto, bem inferiores àqueles 

obtidos neste estudo. As concentrações de Mn total determinadas por estes autores 

variaram entre: 0,01 5 e 3,07 mg/L para Anhumas; 0,005 e 0,96 mg/L para Cruzes; 

0,0 11 e 0,28 mg/L para a entrada da ET A-Fonte; e 0,005 a 0,025 mg/L para a água 

tratada. As concentrações mais elevadas de manganês foram registradas para a 

represa do Ribeirão das Anhumas, assim como no presente trabalho. Segundo os 
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autores, alguns dos maiores valores de ferro e manganês coincidiram com as coletas 

efetuadas em dias chu vosos. 

CANT ARELA ( 1997) estudou a distribuição de manganês na represa do 

Ribeirão das Anhumas, verificando concentrações relativamente elevadas deste metal 

(entre 0,5 e O, 7 mg/L) . De acordo com o autor, a lixiviação do solo tem grande 

influência no apotte de manganês para a represa . 

SANTOS ( 1999) estudou a distribuição dos metais Cr, Ni , Cu, Cd, Pb e Hg 

na represa do Ribeirão das Anhumas. Segundo o autor, há algum tempo, uma usina 

de açúcar e álcool vem depositando resíduos sólidos industriais nas proximidades de 

uma das margens da represa, o que pode contribuir para um aumento nas 

concentrações de metai s na mesma. Nas amostras de água do ponto próximo ao 

depósito de resíduos sólidos, o autor registrou os seguintes valores (média de três 

coletas): 0,04 mg/L de Cr; 0,02 mg/L de Ni ; 0,27 mg/L de Cu; 0,0 I mg!L de Cd; e 

0,053 mg!L de Pb. As concentrações el e mercúrio não foram detectadas. Estes 

valores, com exceção do de cobre, são inferiores àqueles obtidos neste trabalho. 

BARBOSA (2000) avaliou os impactos causados pelos lançamentos de lodos 

gerados em estações ele tratamento de água à biota aquáti ca. O lodo da ET A-Águas 

do Paiol , localizada no município de Araraquara (SP), é lançado no Ribeirão elas 

Cruzes, a jusante ela captação ele água ela ETA-Fonte Luminosa. A montante 

(aproximadamente 50 m) elo lançamento elo lodo, a autora determinou os seguintes 

valores de concentrações de metais na água do corpo receptor (o Ribeirão das 

Cntzes) : 3,03 a 6,40 mg/L de Fe; 0,05 a 0,07 mg/L de Mn; 0,06 a 0,08 mg/L ele Zn; 

0,05 a 0,06 mg/L ele Cu; e 0,0 I mg/L de Cr. As concentrações de Pb, Ccl e Ni não 

foram detectadas. Observa-se que as concentrações de ferro também foram 

relativamente elevadas. As concentrações de manganês, zinco e cromo fo ram 

inferiores àquelas obtidas para a represa do Ribeirão elas Cruzes neste estudo. 

De acordo com as análises realizadas pelo DAAE, no ano de 2001 , as 

concentrações de Cd e Pb na água bruta e na água tratada foram inferiores aos limites 

de detecção do método utilizado (sem digestão das amostras) . As concentrações ele 

Zn foram ele 0,001 a 0,05 mg/L na água bruta, não sendo detectadas na água tratada. 

Em relação a outros metais, as concentrações detectadas foram de: 0,000 a 0,01 O 
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mg/L de Cu~ 0,02 a 0,15 mg/L de Cr~ 0,13 a 0,70 mg/L de Mn e 0,1 a 2,0 mg/L de Fe 

na água bruta~ e 0,000 a 0,00 I mg/L de Cu; 0,00 a 0,02 mg/L de Cr; 0,00 I a 0,030 

mg/L de Mn e 0,002 a 0,080 mg/L de Fe na água tratada (Tabela C-2 do Anexo C). 

No entanto, estes resultados não são comparáveis àqueles obt idos neste trabalho, uma 

vez que as metodologias utilizadas para a determinação dos metais são distintas. 

6.2. Testes cte toxicictncte 

De acordo com ADAMS et ai. ( 1992), as abordagens integradas, envolvendo 

anál ises elas características físicas, químicas e biológicas, parecem ser as mais 

adequadas para avaliar a qualidade da água, considerando-se que os testes de 

toxicidade são essenciais quando se visa a proteção dos organismos no ecossistema e 

as características físicas e químicas, por sua vez, podem influenciar de forma 

determinante na toxicidade. 

Segundo ELDER3 (apud FONSECA, 1997), normalmente os testes 

complementam as informações fornecidas pelas análises químicas, visto que estas 

não incluem medidas de todos os possíveis agentes tóxicos que podem ocorrer no 

sistema, nem ava liam de forma integrada a ação de uma combinação de 

contaminantes sobre os organismos. 

MELANCON (1995) afi rma que a análise qu ímica apenas estabelece a 

presença de contaminantes, sem revelar quão disponíveis ou ativos eles estariam para 

os orga111smos. 

MERSCHHEMKE ( 1991) salienta que as aná lises químicas podem qual ificar 

e quantificar uma substância, mas não podem dizer nada sobre os efeitos biológicos 

dessa substância. Além disso, o que é valido para uma substância simples pode não 

ser verdadeiro para esta substância quando ela está em uma mistura. Há muitas 

substâncias que induzem reações biológicas em concentrações menores do que 

podem ser detectadas ana lit icamente. 
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Neste estudo, alguns metais apresentaram concentrações superiores ao limite 

estabelecido pela legislação para águas natu rais, podendo causar efeito tóxico à biota 

aquática. 

O zooplâncton, patiicularmente os microcrustáceos, são bastante sensíveis às 

variações de concentração de metais pesados. Para cmstáceos ele água doce, a CL50 

do chumbo varia de 0,28 a 5,5 mg/L (MURPHY 11 apucl CONNELL & MILLER, 

1984). Segundo SPEHAR & FIANDT12 (apud WREN et ai., 1995), a concentração 

mínima de Pb para provocar CL50 ( 48 h) em Ceriudap/mia dubia é de 248 pg/L. A 

CL50 de Pb para Daplmia magna exposta por 96 horas varia de 612 ~tg/L com 

dureza da água de 54 mg/L CaC03 a 191 O pg/L com dureza da água de 152 mg/L 

CaC03 (USEPA13 apud PAIN, 1995). OLIVEIRA NETO (2000) encontrou a faixa de 

0,02 a 0,08 mg/L para Ceriudapl111ia si/vestrii. No presente trabalho, as 

concentrações de Pb obt idas tlcaram entre O, 12 e 1,50 mg/L para Anhumas, 0,08 e 

2,52 mg/L para a represa do Ribeirão das Cruzes, 0,04 e 2,46 mg/L para a entrada da 

ET A-Fonte e 0,09 e I ,52 mg!L para a água tratada. 

A CL50 do cádmio para cm stáceos de água doce varia de 0,005 a 0,55 mg/L 

(MURPHY, 1979 apud CONNELL & MTLLER, 1984). Os cladóceros são 

particu larmente sensíveis ao cádmio. As CL50;48h para Dapl111ia magna estão na 

faixa de 34 a 60 ~tg/L em água moderadamente dura . A toxiciclacle aguda do Cd para 

D. magna foi mais baixa em água com dureza mais alta (WREN et ai. , 1995). Os 

resultados de toxicidade aguda obtidos com Ceriodaplmia dubia mostram vari ação 

entre 0,027 e 0,18 mg/L, em meio com dureza entre 100 e 124 mg!L CaC03 

11 M URPI-fY. P.M. ( 1979). A manual for tvxici~) ' tests 11'i Ih .fres/nmler macrvinl'ertebmtes mui a 

reviell' v.f lhe e.Uects 1~( spec!(ic toxicrmts. UniYersity of \Vales lnslitute of Science nnd 

Teclmology Publ icnt ion. 
12 SPEHAR, R.L. ; FIANDT, J.T. ( 1986). Acute anel cluonic efiects o f water quality criteria-bascd 

metalmixtures on tluee aquatic species. Hnvironm. Toxico/. Chem. , 5, p.917-931. 
13 UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1985). Ambientll'aler quali(l' 

crileriafor /ead - 1984. Washington, D.C. Rep. 440/5-84-027. 
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(SPEHAR & CARLSON14 apud OLIVEIRA NETO, 2000). A faixa obtida por 

OLIVEIRA NETO (2000) para Ceriodaplmia silvestrii foi de 0,016 a O, 11 O mg/L 

Cd, em meio com dureza de 40 mg/L CaC03. No presente estudo, as concentrações 

de Cd obtidas ficaram entre 0,007 e O, 188 mg!L para Anhumas, 0,007 e O, 185 mg/L 

para a represa do Ribeirão das Cmzes, 0,005 e O, 173 mg!L para a entrada da ETA e 

0,01 O e 0,216 mg/L para a água tratada . 

Em espécies de água doce, os efeitos tóxicos do cromo mostram que os 

peixes são os mais resistentes. Em invertebrados de água doce, a toxicidade do Cr é 

ampla, situando-se entre O, I e 20 mg/L para o cromo hexavalente (MOORE & 

RAMAMOORTHY, 1984). A CL50 do Cr para cmstáceos de água doce varia de 

0,008 a lO, I mg!L (MURPHY, 1979 apud CONNELL & MlLLER, 1984 ). Para 

Daplmia magna, as faixas estabelecidas pelas normas lS015
, AFNOR16 e DIN17 são 

de 0,9 a 2,0 mg/L, 0,9 a 1,5 mg/L e 0,9 a I ,9 mg/L de dicromato de potássio 

(K2Cr201), respectivamente, para águas duras (200 a 250 mg!L CaC03). ZAGATTO 

( 1988) estabeleceu para Daplmia similis uma faixa de CE(I)50;24h situada entre 0,04 

e O, 17 mg/L de KzCr20 7, para culturas em água reconstituída com dureza entre 40 e 

48 mg/L CaCOJ. BOHRER ( 1995) encontrou a faixa de sensibilidade de /vloina 

micrum no intervalo de 0,007 a 0,392 mg/L de K2Cr20 7. Segundo OLIVEIRA 

NETO (2000), a sensibilidade de Ceriodaphnia silvestrii ao Cr variou ele 0,020 a 

0,072 mg/L. No presente traba lho, as concentrações de Cr detectadas ficaram entre 

0,0 11 e 0,592 mg/L para Anhumas, 0,01 2 e 0,609 mg/L para a represa do Ribeirão 

14 SPEHAR. R. L.: CARLSON. R. ( 1 98~ ). Hazard asscssmcnt: derivation o f sitc-specific water quality 

cri tcria for cadmium nnd thc St. Louis River BasiJl . Duluth. Minnesotn. Environ. Toxicol. 

Chem .. 3. p.ó5 1-ó65. 
15 INTERNATIONAL ORGAN IZATION FOR STANDARDIZI\TION (1982). ISO 6341 -

Deler/1/ÍIIOIÍOII de l'inhihilion de la mobililé de Dnphnin mngna S!rai/S (Ciadocera, rrus/acea). 

Premicre édition, Qunlité des Em1x, Paris. !Jp. 
16 Association Françaisc de Nonnalisation ( 197-l ). Essais des eaux. Delerminalion de l'in!Jibilion de la 

mobililé de Daplutia magna .C...Iraus (Crus/acés, Cladocére) . Paris, Nonnc expcrimentale T. 90-

301. 12p. 
11 DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG ( 1981). DIN 38./12 - Testver fahrer mil 

ll'asservrganismen (gruppel): heslimung der ll'irkung von wasserinhaltsstoffen m~f klein krebse 

(/Japlmien-kurzzeiflest L. 1 1) . Berlin, Entwurf. Sp. 
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das Cmzes, 0,017 e 0,628 mg/L para a entrada da ET A e 0,00 l e 0,427 mg/L para a 

água tratada . 

As CL50 de Cu, Ni e Zn para crustáceos de água doce variam de 0,007 a 1,2 

mg/L, de O, 13 a 15,2 mg/L e de 0,04 a 5,5 mg/L, respectivamente (MURPHY, 1979 

apud CONNELL & MILLER, 1984). 

Observa-se que, neste estudo, Cr, Cd e Pb apresentaram concentrações 

maiores do que o limite superior da faixa de sensibilidade de Ceriodaplmia silveslrii 

aos mesmos, podendo causar efeitos tóxicos ao organismo-teste, o que, todavia, não 

foi observado. 

Vários fatores influenciam a toxicidade de metais aos organi smos aquáticos, 

destacando-se a forma do metal na água (orgânica ou inorgânica, solúvel ou 

particulada); a presença de outros metais ou substâncias tóxicas provocando efeitos 

antagônicos ou sinérgicos; as características fi sicas (temperatura, pH, oxigênio 

di ssolvido, luz e salinidade); as condições dos organi smos (estágio el e vida , sexo, 

idade, fase do ciclo de vida, etc.) e as respostas comportamentais dos organi smos 

(FORSTNER& WlTTMANN, 1983). 

Vários processos podem estar envolvidos na di sponibilidade de um composto 

em ambientes aquáticos e na alteração de taxas metabólicas que influenciam sua 

incorporação. Pode haver interação com outras substâncias e/ou características da 

água como, por exemplo, temperatura, pH (que afetam a di ssociação de ácidos e 

bases), ácidos húmicos (que formam complexos), ní vel de ox igenação, quantidade de 

matéria orgânica dissolvida, quantidade e qualidade do material em suspensão 

(CALHEIROS, 1993). 

O potencial de impacto de um contaminante no ambiente depende não 

somente da concentração e mobilidade das espécies, mas ta mbém da sua 

biodisponibilidade. A interação de contaminantes orgânicos e inorgânicos com 

substâncias húmicas pode leva r ao mascaramento das espécies nocivas, causando, 
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asstm, um decréscimo na sua toxicidade, embora contribua para a sua longa 

permanência no ambiente, na condição imobilizada (SENESI18 apud ZARA, 1997). 

A biodisponibilidade refere-se à fração do produto tóxico que está disponível 

aos organismos aquáticos. A fi·ação não ligada é que é responsável pela toxicidacle, a 

qual é totalmente dependente das propriedades fisicas e químicas da substância 

tóxica (ADAMS, 1995). 

Segundo BOUDOU & RTBEYRE (1989), o agente tóxico é normalmente 

apresentado ao organismo-teste na água. Então, ambos estão sujeitos à influência de 

várias características da água, entre elas a temperatura, o pH, a dureza e a 

concentração de oxigênio dissolvido. A toxicidade pode ser afetada pela ação de tais 

tàtores sobre a especiação química elo tóxico e, conseqüentemente, a disponibilidade 

deste, bem como pela ação sobre o organismo-teste e, assim, a resposta do mesmo ao 

tóxico. É essencial, pot1anto, que um registro abrangente de tais parâmetros de 

qualidade da água seja mantido durante todo o teste de toxicidade. A dureza da água, 

por exemplo, é a principal causa de reduzida toxicidade de metal pesado, e o pH 

determina o grau de dissociação e, por1anto, a toxicidade dos eletróli tos. 

O conhecimento de faixas ele pH que não causem prejuízos a cultivos 

desenvolvidos em laboratório é essencial, inclusive quando submetemos espécies a 

testes de toxicidade, onde valores de pH são diferentes daqueles tolerados pelas 

espécies (CETESB, 1986). 

O pH pode causar efeitos deletérios sobre os orgamsmos. De acordo com 

NflTCHELL (1992), valores abaixo de 5 ou acima ele 10 podem levar à mor1e ou 

reduzir o crescimento de muitas espécies de crustáceos e peixes. As espécies de 

zooplâncton diferem quanto à tolerância a condições de pH extremos (ALlBONE & 

F AIR, 1981). De acordo com VUVERBERG ( 1989), os gêneros Daplmia e 

Ceriodapl111ia seriam mais sensíveis, enquanto que Busmina /ong irostris, mais 

tolerante. 

IR SENESI. N. (1993). Nature of intcractions betwccn organic chcmicals and dissolved humic 

substances and thc innuence of cnvironmental f.1ctors. Jn: BECK, AJ. et ai. , cds. Orgrmic 

subslnnces in soil mui 1m1er: nnlura/ consliluenls mui 1/ieir influence 0 11 conlnminnnl 

helim,iour. Royal Societ)' o f Chemistry. p. 73- 1 O I. 
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FONSECA ( 1991) estudou a influência elo pH de cultivo sobre o ciclo ele viela 

das espécies Daplmia /aevis e Ceriodaplmia silvestrii, em dois tipos diferentes de 

água, observando as possíveis alterações em níveis ele crescimento individual, 

populacional, fecundidade e longevidade. Para pH 4, em água moderadamente dura, 

foram observados efeitos adversos no ciclo de vida de ambas as espécies. Um melhor 

desempenho para os parâmetros analisados para ambas as espécies ocorreu na faixa 

de pH entre 5 e 6, em água moderadamente dura. Em água mole, o crescimento 

populacional e individual de C. si/vestrii foram maiores na faixa de 7 e 8. Neste 

intervalo, porém, os valores de fecundidade e longevidade foram menores. 

Observou-se efeitos tóxicos crônicos na sobrevivência e/ou na fecundidade ao 

organismo-teste Ceriodap/mia silvestrii exposto à água da entrada da ET A-Fonte, 

onde ocorre aplicação de cal, elevando o pH, que chegou a 10,5 (em 25/09/0 I). A 

faixa de pH de cultivo de C. silvestrii está entre 7,2 e 7,6. 

O'BRTEN ( 1972), analisando o efeito de lagoas enriquecidas com altos 

valores de pH (1 0,5- 11,0), observou um marcante decréscimo e desaparecimento do 

zooplâncton, especificamente reriodaplmia reticu/ata, que era uma espécie 

abundante naquele ambiente. 

IV ANOVA (1969) investigando mudanças na taxa de filtração de vários 

cladóceros, encontrou que altos valores de pH tiveram um efeito depressivo, e 

observou que houve um decréscimo na taxa de filtração de Ceriodaphnia reticu/ata 

quando o pH aumentou de 7,0 para 9,0. WALTER19 (apud ROCHA, 1983) relatou 

que em culturas de laboratório de Dapl111ia magna, houve uma perda de 25% na taxa 

de filtração com mudanças de pH ele 7,0 a 10,5, e encontrou também um ní vel tóxico 

para Dapl111ia pu/ex em pH 11 ,0. 

A dureza da água, à semelhança do pH, pode promover efeitos ad versos sobre 

os organismos submetidos a testes de toxicidade, quando seus valores diferirem 

daqueles da água ele manutenção elos cultivos (CETESB, 1986). 

19 \VALTER, B.M. ( 1969). Jnterrelation ofC!adocera and algae. Ph.D. Thesis. Univers ily o f London. 
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O grau de dureza reflete principalmente o teor de íons de cálcio e magnésio 

que estão combinados a carbonato ou bicarbonato, podendo estar também combinado 

com sulfatos e cloretos (ESTEVES, 1988). 

Com relação ao teor de carbonato ele cálcio (em que é expressa a dureza 

total), as águas podem ser classi fícadas em: (a) brandas ou moles: dureza total ~ 50 

mg/L CaCO 3 ; (b) moderadas: dureza total entre 50 e 150 mg/L CaCOJ; (c) duras: 

dureza total entre 150 e 300 mg/L CaC03; ( d) muito duras: dureza total ;:::: 300 mg/L 

CaC03 (DI BERNARDO, 1993). 

Segundo ARAGÃO & BURATINI (2000), em estudos ecotoxicológicos, a 

dureza das águas pode constituir um fator modificador ela toxicidacle de alguns 

poluentes, principalmente metais, sendo que muitos destes tornam-se mais tóxicos 

em águas mais moles. Além disso, a dureza ela água de cultivo dos organismos a 

serem utilizados em testes de toxicidade deve ser similar à das amostras testadas, 

pois diferenças significativas entre estas podem influenciar os resultados obtidos. 

Portanto, o conhecimento ela dureza das águas é importante quando se pretende 

ava liar a toxicidade relativa de diferentes agentes químicos. 

RATTNER & HEATH ( 1995) afi rmam que a dureza da água afeta 

substancialmente a toxicidade de ce11os metais, sendo que a observação mais comum 

é que os metais são mais tóxicos em águas menos duras e que o efeito da dureza 

varia com o metal, tornando-se mais efetivo para o cádmio, enquanto que cobre e 

zinco são menos afetados. O aumento da dureza pode acarretar em um decréscimo de 

toxicidade, como foi observado por MÜLLER20 (apud BOHRER, 1995) ao reali zar 

estudos com dicromato de potássio com Dapllllia magna. 

Com o objetivo de caracterizar as águas do Estado de São Paulo quanto à 

dureza, ARAGÃO & BURATlNl (2000) efetuaram medidas em amostras de águas 

de rios e reservatórios. Dos li I pontos ava liados, I I O apresentaram va lores médios 

de dureza que permitem classificar estas águas como "moles". Os resultados obtidos 

possibilitaram, ainda, justificar a utilização ele água mole, com dureza entre 40 e 48 

20 MÜLLER H. ( 1980). Acutc tox.icity o f potassium dich.romate to Daplmia magna as a function of 

the watcr quality. Buli. Enviromn. Contam. Toxicol .. Ncw York, v.25, p.ll3-117. 
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mg/L CaC03, no cultivo de organismos para a realização de testes de toxicidade para 

agentes químicos dispostos em águas do Estado de São Paulo. 

Os valores de dureza da água obtidos ficaram entre 12 e 32 mg/L CaCOJ para 

a represa do Ribeirão elas Cruzes, e entre 10 e 20 mg/L CaCOJ para Anhumas, 

permitindo classificar a água destes mananciais como moles. 

A P011aria n9 1.469/00 estabelece valor máximo de dureza de 500 mg/L 

CaC03 para a água potável. Os valores de dureza obtidos para a água tratada ela 

ET A-Fonte ficaram entre 32 e 52 mg/L CaC03, bem inferiores, portanto, ao limite 

estabelecido. 

Segundo BARBOUR et al. 21 (apud FONSECA, 1991), a inibição na 

reprodução é normalmente medida examinando-se o número de jovens produzidos. O 

número de ovos produzidos por um dafinídeo adulto de qualquer tamanho depende, 

dentre outros fatores, ela ingestão ele alimento. Se o suprimento alimentar for 

suficiente apenas para manutenção, nenhum ovo é produzido. No entanto, se for mais 

energético, o organismo acumula além elo requerido para manutenção e o excesso é 

conver1iclo para a produção ele ovos (HEBERT, 1978). 

Além da concentração de alimento ser um importante fator controlador do 

crescimento e reprodução elas espécies zooplanctônicas, a qualidade do alimento 

também tem um importante papel, refletindo diretamente na fecundidade 

(FONSECA, 1991). 

Nos testes crônicos realizados com as amostras de água das represas e da 

entrada da ETA-Fonte coletadas em outubro e em novembro ele 2001 , observou-se os 

maiores números ele neonatas produzidas pelo organismo-teste Ceriodap/mia 

silvestrii, sendo superiores àqueles registrados para o controle. Nota-se nesses meses 

maiores concentrações ele clorofila-a , indicando, assim, uma maior quantidade ele 

alimento, além do já fornecido durante o experimento. É importante sali entar que os 

21 BARBOUR, M.T.; GRAVES, C.G. ; McCULLOCH, \V.L. ( 1989). Evalualion o f lhe inlrinsic rale of 

increase as an endpoinl for Cerioclaphnia chronic lcsls. In: SUTER, G. W.; LE\VI S, M.E., eds. 

Aqualic loxicology mui environmental fale. v.ll. Philadelphia, ASTM STP 1007, p.273-288. 
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organismos devem ser alimentados nos testes crônicos para garantir que os efeitos 

observados sejam somente devido ao agente tóxico. 

KlUSTIN DAY & KAUSl-TIK (1987) advertem que muitos estudos de 

exposição crônica são executados a 7, 14, 21 ou 28 dias de duração e que, diante 

disso, os dados de reprodução gerados são somente referentes a um período limitado 

de tempo, o qual pode não ser suficiente para indicar verdadeiras diferenças, entre os 

animais tratados e não tratados. Os autores mencionam a importância ele se avaliar os 

efeitos tóxicos sobre a longevidade dos organismos. 

Observou-se efeitos tóxicos agudos e crônicos ao organismo-teste 

Ceriodaplmia silvestrii exposto às amostras de água tratada. É provável que esses 

efeitos sejam devido ao cloro, pois testou-se a água tratada sem e após aeração (24 

horas) para eliminação ele tal substância. Para a água tratada sem aeração, observou

se efeito tóxico agudo (I 00% ele mo11alidade dos organismos-teste); e para a água 

tratada aerada, efeitos tóxicos crônicos. 

De acordo com a Po11aria n2 1.469/00, a água tratada deve conter teor mínimo 

de cloro residual livre de 0,2 mg/L e teor máximo de 2,0 mg/L, em qualquer ponto da 

rede de distribuição. Assim, Ceriodap/mia silvestrii pode ser sensível a essa tàixa de 

cloro residual livre. AJém disso, como a função do cloro é de desinfecção, evitando 

desenvolvimento de microrganismos, pode ser que ele tenha matado o al imento 

(algas e leveduras) fornecido ao organismo-teste durante o teste crônico, 

prejudicando seu crescimento e reprodução. Segundo o DAAE (2001), os valores de 

cloro residual li vre ficaram entre 0,71 e 0,9 1 mg/L na água tratada (Tabela A-5 elo 

Anexo A) . 

A suscetibilidade a um composto é específica da espécie testada, sendo que 

para uma mesma espécie a toxicidade pode ser influenciada pelo tamanho, idade do 

organismo e quantidade de substâncias tóxicas que recebe. Idade e tamanho 

aparentemente são os tàtores mais importantes que influenciam a suscetibilidade 

(MATSUNfURA 22 apud CALHEfROS, 1993). 

22 Iv1ATSUMURA, F. ( 1975). Toxicology c?{iuseticides. Ncw York, Plenum Press. 
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Os resultados dos testes de toxicidade crônica revelaram efeitos deletérios 

que não foram detectados nos testes de toxiciclade aguda , o que mostra a importância 

da realização desses testes no monitoramento da qualidade da água. 

6.3. Comunidade fitoplanctônica 

A biomassa é o peso total de todos os indivíduos de uma população ou 

comunidade por unidade de área ou de volume num dado tempo. A biomassa pode 

ser expressa em termos de número de indivíduos, pigmentos, peso fresco, carbono 

orgânico, nitrogênio orgânico, energia e adenosina trifosfato (ATP) (ESTEVES, 

1988). 

Uma característica fundamental das algas é a presença de pig mentos 

fotossintéticos - clorofilas, carotenóicles e biliproteínas. A clorofila-a é o principal 

pigmento fotossintético de todos os organismos que realizam a fotossíntese com 

liberação de oxigênio, e encontra-se em todas as algas e em outros organismos 

fotossintéticos (WETZEL, 1993). 

Sendo a clorofila um dos principais pigmentos responsáveis pela fotossíntese, 

o conhecimento de sua concentração pode dar indicações da biomassa do 

fttoplâncton. A concentração de clorofila tem sido extensivamente utilizada para 

estimar a biomassa fitoplanct ônica (ESTEVES, 1988; APlJN AWWAAVEF, 1995). 

De acordo com WETZEL ( 1993), ao usar pigmentos como estimat iva da 

biomassa fitoplanctônica, é importante enfati zar que uma porção significativa das 

células algai s na coluna d'água não é viável, ou seja, constitu i detrito pat1iculado em 

vários estágios de decomposição. Os pigmentos clorofilados ativos podem ser 

discriminados dos produtos de degradação. Após a senescência e morte das células, a 

clorofila-a se degrada rapidamente, originando feopigmentos, entre eles a feofitina, 

como principais produtos (ESTEVES, 1988; WETZEL, 1993; APHA/ AWWA/WEF, 

1995). As concentrações destes feopig mentos dão alguma idéia da magnitude de 

pigmentos não funcionais nas frações particuladas. Quando estimada por meio de 
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feopigmentos ma1s estáveis, a clorofila-a é uma boa estimativa da biomassa 

(WETZEL, 1993). 

Em geral, as concentrações de feofitina obtidas foram supenores às de 

clorofi la-a nas represas de captação. Segundo WETZEL ( 1993), muitas vezes ao ano, 

as concentrações de feopigmentos igualam ou excedem aquelas de clorofila-a. É 

impo1tante compreender que a integridade da célula e as concentrações de pigmentos 

podem persistir por vários dias após a morte da célula. Para a água tratada da ETA

Fonte, foi encontrada quase que somente feofitina, ou seja, apenas pigmentos não 

funcionais, indicando que as algas que passaram pelos filtros foram mortas. 

Para as represas de captação, as concentrações de clorofi la-a foram maiores 

nas amostras coletadas em setembro, outubro e novembro de 200 I. Quanto às 

va riações em abundância do fitoplâncton total presente em sistemas de água doce 

tropicais, REYNOLDS (1984) afirma que o caso mais simples é o de um aumento na 

biomassa fitoplanctônica na primavera e início do verão e um subseqüente 

decréscimo no inverno. 

Para a represa do Ribeirão das Cruzes, a densidade elo fitoplâncton total foi 

menor na amostra de 13/07/0 I e maior na de 22/11/0 I; o mesmo ocorreu com as 

concentrações de clorofila-a obtidas nestas datas. Para Anhumas, a densidade do 

titoplâncton total foi maior na amostra de julho/O I do na de novembro/OI; ao 

contrário, a concentração de clorofila-a foi menor em julho/O I e maior em 

novembro/O I. WETZEL ( 1993) alerta que o número de organismos é um indicador 

extremamente incerto, em comparação com a biomassa, por existirem grandes 

diferenças de dimensões entre as algas. Po11anto, apesar ele a densidade tota l ter sido 

menor em novembro/O 1, o fitoplâncton foi composto por espécies de maiores 

dimensões, resultando em uma maior concentração de clorofi la-a. 

Em águas interiores, podem ser encontrados representantes ele praticamente 

todos os grupos de algas. A predominância ele um ou outro grupo em determinado 

ecossistema é função principalmente das características predominantes do meio 

(ESTEVES, 1988). 
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A composição de comunidades fitoplanctônicas e as abundâncias relativas de 

espécies componentes sofi·em contínuas mudanças e em escalas variáveis 

(REYNOLDS, 1984). 

A variação da composição específica ou da densidade do fitoplâncton nos 

lagos tropicais estão associadas mais a fatores locais do que a fatores sazonais. Dessa 

maneira, segundo ESTEVES ( 1988), para o fitoplâncton de regiões tropicais seria 

mais aconselhado falar-se em variação temporal. 

Os fatores propostos para explicar a variação sazonal do titoplâncton como 

um todo e de suas espécies componentes, em particular, podem ser agrupadas a 

grosso modo como: ( 1) fatores fi sicos independentes em parte, que são temperatura, 

iluminação e turbulência; (2) fatores químicos interdependentes, por exemplo, 

nutrientes inorgânicos, componentes orgânicos suplementares (v itaminas) e 

antibióticos; e (3) fatores biológicos, como parasitismo, herbivoria e competição 

(HUTCHINSON, 1967). 

Segundo ESTEVES ( 1988), as cianoficeas (Cyanophyceae) são importantes 

componentes do titoplâncton de lagos eutróficos. Em geral, este grupo foi 

relativamente pouco abundante nas amostras analisadas neste trabalho. 

Embora as Euglenophyceae constituam um gru po relati vamente grande e 

diversificado, há poucas espécies verdadeiramente planctônicas. As principais fontes 

de nitrogênio para a maior parte dessas algas são a amônia e os compostos ele 

nitrogênio orgânico di ssolvido. O desenvolvimento de populações destas algas no 

plâncton dá-se fundamentalmente onde as concentrações de amônia e, em especial, 

de matéria orgânica dissolvida são elevadas. As Euglenophyceae podem ser 

encontradas com maior fi·eqüência nas águas pouco profundas e ricas em matéria 

orgânica (HUTCHfNSON, 1967; ESTEVES, 1988; WETZEL, 1993). Este grupo 

também foi relativamente pouco abundante nas amostras analisadas neste estudo. 

As desmídeas (Zygnemaphyceae) encontram seu melhor habitat em lagos 

distróficos (ricos em compostos húmicos), com pH < 7 (ESTEVES, 1988). As 

espécies planctônicas constituem um grupo pequeno comparado às bentônicas. A 

ocorrência geral de grande número de espécies de desmídeas está geralmente 

correlacionada com concentrações muito baixas de cálcio e magnésio no ambiente 
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aquático (HUTCHINSON, 1967). As concentrações de cálcio e magnésio foram 

relativamente altas nos locias estudados, o que pode explicar a baixa abundância 

deste grupo nas amostras analisadas, apesar de estar representado em todas. 

De acordo com ESTEVES ( 1988), a grande maioria das Chlorophyceae 

habita preferencialmente lagos mesotróficos ou eutróficos e são cosmopolitas. Este 

grupo esteve representado em todas as amostras analisadas, sendo relativamente o 

mais abundante em ambas as amostras de água tratada da ET A-Fonte. 

SABATER ( 1995) analisou a água de torneira de Barcelona e de várias outras 

localidades no nordeste da Espanha para determinar a ocorrência de algas e avaliar 

sua provável origem e destino. Em geral, um baixo número de taxa (2 a 9) OCOITeu 

por amostra, enquanto a densidade foi altamente variável (de 20 a mais de I 000 

células por mL). As algas verdes foram geralmente as mais abundantes, sendo a 

maioria elos taxa comuns em comunidades fitoplânctonicas naturais de águas 

mesotróficas e eutróficas. Assim, as análises de água tratada revelaram que as algas 

não foram totalmente removidas no fim do tratamento, significando que um baixo 

número poderia alcançar a rede de distribuição. Nenhum padrão sazonal de 

ocorrência foi aparente, visto que havia muitos taxa ocasionais, impl icando em uma 

tàlta ele conexão direta entre algas de populações naturais e de água de torneira. É, 

portanto, sugerido que as algas podem alcançar a rede de distribuição por várias 

origens possíveis. De acordo com o autor, algumas vezes estas algas foram viáveis 

em experimentos de cultivo. 

Segundo PALMER ( 1962), como a água tratada na maior parte dos sistemas 

de distribuição contém cloro livre residual, as algas com maior probabi lidade de 

subsist ir nas tubulações são as formas resistentes ao cloro, entre elas: 

GoJJ!phmphaeJ·ia a puni na (Cyanophyceae), Closterium e Cosmari 11111 

(Zygnemaphyceae), Elaktothrix gelatinosa e Chiarei/a (Chlorophyceae). 

STEYNBERG et ai. ( 1996) estudaram a eficiência de cloro e dióxido de cloro 

como pré-oxidantes e compararam a possível resistência de algas a estes ox idantes. 

Cosmariwn /eave var. distentum ( desmídea) e Scenedesmus quadricauda ( cloroficea) 

foram as mais resistentes contra a ação de cloro e dióxido de cloro, respectivamente. 
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Um dos gmpos mats impot1antes de algas fitop lanctônicas é o das 

diatomáceas (Baci llariophyceae), embora a maioria das espécies seja constituída por 

algas sésseis, associadas aos substratos da zona litoral. A característica principal 

destas algas é a parede celular de sílica (WlLLÉN, 1991 ; WETZEL, 1993). 

Neste trabalho, as diatomáceas estiveram representadas em todas as amostras 

analisadas. 

As diatomáceas desempenham papel relevante na cadeia alimentar ele 

organtsmos aquáticos, bem como na autoclepuração elos cursos d'água. São 

conhecidas também como impot1antes indicadores biológicos de condições 

ambientais (CALLEGARO, 198 1 ), devido à boa preservação de suas frústulas nos 

sedimentos e suas tolerâncias ecológicas bem definidas (WlLLÉN, 199 1 ). 

HUSTEDT23 (apud MAGRIN & SENNA, 1997) afirma que as diatomáceas 

são ótimas indicadoras de acidi ficação, sendo muito utilizadas como indicadoras da 

qualidade da água. Espécies de /~·uno/ia são as diatomáceas mais características em 

águas naturalmente ácidas (SCHlEFELE & SCHRETNER, 1991 ). 

Índices e sistemas usando diatomáceas planctônicas e bentônicas para a 

avaliação/monitoramento da qualidade ele água e acid ificação de rios têm sido 

desenvolvidos principalmente na Europa (WHlTTON et ai., 199 1; WHlTTON & 

ROTT, 1996). 

A disponibi lidade de sílica potencialmente regu la o crescimento de 

diatomáceas em lagos naturais e, como conseqüência, a composição das espécies do 

plâncton (REYNOLDS, 1984). 

Na represa do Ribeirão das Cruzes, as Chlorophyceae foram as algas 

dominantes na amostra de julho/O I e as Bacillariophyceae, na de novembro/O 1. 

23 HUSTEDT, F. (1938). Systematische und okologische Untersuchungcr iibcr ctic Diatomeennora 

von Jawa, Sumatra und Bali. Arch. Hydrobiul. , v.l5. p.638-798. 
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HAFFNER et al.24 (apud REYNOLDS, 1984) mostraram que o crescimento 

de diatomáceas (Stephanodiscus hantzschii, Fragilaria construens) alternou com o 

crescimento de Oocystis borgei e Ankistrodesmus spp (clorot1ceas), de acordo com 

fases de mistura e fases mais estáveis, respectivamente, em Hamilton Harbour, 

Canadá. 

O ponto de coleta na represa do Ribeirão das Cruzes fica próximo à barragem 

e à queda d'água da mesma. Na estação chuvosa (de outubro a março), quando a 

represa fica mais cheia, aumenta o fluxo na queda d'água e, portanto, a turbulência. 

Na estação seca (de abril a setembro), abaixa o nível da represa e a massa d'água fica 

mais estável. 

Segundo REYNOLDS ( 1988), uma das grandes barreiras para as diatomáceas 

é a permanência na coluna d'água, uma vez que suas células são muito pesadas e têm 

alta taxa de sedimentação. A flutuabilidade é um dos atributos mais importantes para 

os organismos planctônicos, pois é a permanência na coluna d'água que lhes assegura 

disponibilidade de luz e nutrientes para sua sobrevivência. 

POJianto, de acordo com HUTCHINSON (1967), é bem possível que muito 

da sucessão sazonal do fitoplâncton seja devido à interrelação entre turbulência e 

velocidade de sedimentação. Os movimentos da água exercem papel fimdamental em 

manter o tltoplâncton suspenso na zona iluminada. MARGALEF25 (apud WTLLÉN, 

1991) relata as diatomáceas como aquelas adaptadas à turbulência e a uma 

concentração relativamente alta de nutrientes. 

TALLJNG (1966) afirma que o grupo das diatomáceas é típico de ambientes 

com turbulência, pois suportam o constante transporte através das zonas eufótica e 

afótica. As condições necessárias para o predomínio das diatomáceas incluem uma 

alta razão Si: P e a presença ele turbulência em toda a coluna. A turbulência tem duas 

funções: contribuir para o aumento da concentração de sílica na coluna d'água 

1~ HAFFNER, G.D.; HARRIS, G.P.: JARAJ. M.K. ( 1980). Physical variabili ly and ph)1oplankton 

communities. 111. Vcrlicnl struclure in phyloplanklon population. Archil' .fi ir Hydmbiologie, 89. 

p.JGJ-381. 
2

' MARGALEF, R. (1978). Lifc-forms of phyloplankton as survival altcrnatives in an unslablc 

cnvironmenl. Oceano/. !lcta, 1, p.493-509. 
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retirando-a de camadas mais profundas; e manter as algas na coluna d'água pelo 

constante transp01ie, impedindo-as ele afundar. Em condições hidrodinâmicas 

estáveis, a taxa de afundamento dessas algas não permite que elas se mantenham na 

coluna d'água. Além disso, estas algas também tem menor necessidade de luz que os 

outros grupos, condição esta bastante intensificada com o aumento da turbulência e 

transpoiie (SOMMER, 1988). 

Segundo HUTCHTNSON ( 1967), as diatomáceas são geralmente conhecidas 

como sendo especialmente boas competidoras durante períodos de luz escassa e 

temperaturas comparativamente baixas. 

De acordo com HAPPEY-WOOD ( 1988), as Chlorococcales 

(Chlorophyceae) são algas típicas de ambientes com grande penetração de luz. 

Segundo REYNOLDS ( 1984) e REYNOLDS et ai. (2002), a presença de 

diatomáceas é indício de ambiente com grande ação do vento, pois estas algas são 

contempladas por períodos ele mistura, porém com menor penetração de luz. 

Na represa do Ribeirão das Cruzes, a maior transparência da água foi 

observada em julho/O 1, quando dominaram as cloroficeas. Comparada a julho/01 , a 

transparência da água foi menor em novembro/O I, quando as cliatomáceas foram as 

algas dominantes. 

Concentrações elevadas de manganês (superiores a I mg/L) inibem as 

cianobactérias e as algas verdes, podendo induzir alterações pronunciadas no seu 

desenvolvime nto e morfologia (GERLOFF & SKOOG, 1957; PATRICK et a i. , 

196926
; LORCH , 197827 apud WETZEL, 1993). As concentrações baixas de 

manganês favorecem o desenvolvimento das cianobactérias, enquanto que as 

comunidades de cliatomáceas dominam em concentrações superiores a 40 pg/L Mn 

(PATRTCK et ai. , 1969). 

2
r, PATRJCK, R. ; CRUM, B.: COLES, J. ( 1969). Tcmperature and manganese as dctcmining faclors in 

lhe prcscnce of ctiatom or blue-grccn algal .noras in streams. Proc. Nat. Acad. Sei., 64, p.472-

478. 

27 LORCH, D. \V. (1978). Desmids and heavy metais. IJ. Mangancsc: uptakc and influence on growth 

and morphogcnesis o f sclected species. Arch f~}'drihiol. , 84. p.l66-1 79. 
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Nas represas e na entrada da ET A-Fonte, as concentrações de manganês 

obtidas foram superiores a 40 11g/L e, às vezes, a I mg/L. Na água tratada, as 

concentrações de Mn foram inferiores a 40 11g/L. 

As algas, especialmente as cianobactérias, excretam polipeptídeos e outros 

compostos orgânicos capazes de se complexarem com metais como o ferro e o cobre, 

e com fosfatos, e, portanto, de alterarem a sua solubilidade e disponibilidade 

fisiológica (MURPHY et ai., 1976; TUSCHALL & BREZONTK, 1980). 

A Hidrosan Engenharia S/C Ltda (2000) desenvolveu ensaios de demanda de 

cloro e de dióxido de cloro na pré-oxidação das águas das represas do Ribeirão das 

Cruzes e do Ribeirão das Anhumas. Na observação microscópica das águas do 

Ribeirão das Anhumas, foram registrados os seguintes gêneros de algas: S)'nedra e 

Pimw/aria ( diatomáceas), com predominância do primeiro. Nas águas da represa do 

Ribeirão das Cruzes, foram observados os seguintes gêneros: Dialoma, NaFicula, 

S),nedra, Pimwlaria, Au/acoseim e Tabe//aria (diatomáceas), Eug/ena 

(Euglenophyceae ), Staurastnm1 ( desmídea), Ankistrodesmus e Scenedesmus 

(clorofíceas). Nota-se a relativa dominância das diatomáceas, ass1m como no 

presente trabalho. Talvez o principal problema que estas algas possam vir a causar na 

ETA-Fonte seja o entupimento dos filtros. 

Segundo P AL!v1ER ( 1962), as algas, muitas vezes, são a principal causa do 

entupimento de filtros nas estações de tratamento de água. Uma coagulação e uma 

decantação eficientes eliminam até 90-95% das algas. No entanto, as algas que 

permanecem na água podem ser suficientes para produzir uma perda de pressão que 

pode ser gradual ou até rápida no filtro de areia. Em casos extremos, o entupimento 

pode manifesta r-se ou repetir-se com tanta freqüência que a quantidade de água 

necessária para lavar o filtro a contracorrente pode ser maior elo que a quantidade de 

água filtrada que chega ao sistema ele distribuição. Desse modo, a presença de algas 

pode tornar o processo de tratamento de água lento e aumenta consideravelmente os 

custos. 

PALMER ( 1962) afirma que as diatomáceas são encontradas durante todas 

as estações do ano e constituem o grupo mais importante entre os organismos que 

obstruem os filtros. As mais importantes, neste sentido, são Asterionella, Fragi/aria, 
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Tabellaria e Synedra. As diatomáceas, por possuírem paredes rígidas ele sílica, 

aceleram o entupimento do filtro . Mesmo quando morrem na superfície elo filtro, sua 

parede de sílica subsiste e obstmi o filtro. 

LAUTER28 (apud PALJ\1ER, 1962) relata que, em Washington D.C. (EUA), a 

jornada de filtração foi reduzida ele uma média de 50 horas a menos de uma hora , em 

vitiude da repentina chegada da diatomácea Synedra. 

Em junho e julho de 1989, foi realizado rodízio no abastecimento devido à 

diminuição da capacidade de tratamento da ET A do Alto da Boa Vista, abastecida 

pela Represa do Guarapiranga, causada pelo excesso de algas do gênero !:>)111edra, 

provocando entupimento dos filtros (COBRAPE, 199229
; SABESP, 199230 apud 

PEREIRA, 1994). 

GESSNER31 (apud ESTEVES, 1988) alerta para o fato ele que os dados 

obtidos em um único ponto não podem ser extrapolaclos para todo o lago. Além 

disso, ESTEVES ( 1988) salienta que a utili zação de espécies fitoplanctônicas para 

caracterizar ecossistemas lacustres deve ser feita somente a partir el e estudos a longo 

prazo, pois avaliações feitas com base em amostragens esporádicas podem conduzir 

a graves erros. 

Porianto, as análi ses do fi toplâncton realizadas neste trabalho contribuem 

com informações sobre a ocorrência ele alguns grupos, ent reta nto, devido à dinâmica 

da comunidade alga! e às características das diferentes espécies, intervalos amostrais 

mais curtos permiti riam uma descri ção mais acurada desta comunidade. 

2~ LAUTER, C.J. (1937). The signifícance of microorgani sms in plant designs. Proc. 11111 Ann. Cull( 

,\fd-Del. ll'ater and Sewerage Assn., p.67-74. 
19 
- COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E El'v1PREENDIMENTOS (1 992). Programa de 

saneamento ambiental da bacia do Guarapiranga. Relatório de impacto sobre o meio amhiente. 

Si'io Paulo. 59p. 
3° COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (1 989). Qualidade 

da água da represa do Guarapirm1ga. DCS-2. 49p. 
31 GESSNER, F. ( 1955). I f}'drobotanik. I. Berlim, Deutscher Verlag der \Viss. 5 17p. 
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7. CONCLUSÕES 

• A água da represa do Ribeirão elas Anhumas é ligeiramente ácida, enquanto aquela 

el a represa do Ribeirão das Cruzes aproxima-se da neutralidade. 

• A água de ambas as represas pode ser classificada como mole, em relação à dureza 

total. 

• A água da represa do Ribeirão das Anhumas, em geral, apresenta concentrações de 

oxigênio dissolvido inferiores ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 

20/86, para águas de Classe 2. 

• Nas amostras de água das represas de captação, alguns metais (Mn, Ni, Zn, Co, Cu, 

Pb, Cd) apresentam concentrações superiores aos limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 11!1 20/86 para águas de Classe 2. 

• Nas amostras de água tratada ela ET A-Fonte Luminosa, alguns metais (F e, Cr, Cd, 

Pb) apresentam concentrações superiores aos pad rões estabelecidos pela Portaria nº 

1.469/00 para água potável. 

• A água das represas de captação não causou toxicidade aguda nem crônica ao 

microcrustáceo Ceriodaplmia silvestrii (Ciadocera, Crustacea). 

• A água da ent rada (após aplicação de cal) da ETA-Fonte Luminosa não causou 

toxicidade aguda, mas, em geral, causou toxicidade crônica ao microc111stáceo 

Ceriodaplmia silvestrii, tendo o alto pH contribuído para os efeitos crônicos. Estes 

efeitos fora m observados pri ncipalmente sobre a reprodução, resultando em menor 

fecundidade em relação ao cont role. 

• A água tratada da ET A-Fonte Luminosa causou toxicidade aguda e crônica ao 

microcrustáceo Ceriodapl111ia silveslrii, provavelmente devido ao cloro presente, 

prejudicando a sobrevivência e a reprodução do organismo-teste. 
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• Em geral, a biomassa fitoplanctônica é maior na represa do Ribeirão das Cruzes do 

que na do Ribeirão das Anhumas. 

• Na água da represa do Ribeirão das Anhumas, as diatomáceas (Bacillariophyceae) 

são dominantes em ambos os períodos estudados. 

• Na água da represa do Ribeirão das Cruzes, as algas Chlorophyceae dominam no 

período seco, de maior penetração de luz, e as diatomáceas, no período chuvoso, 

caracterizado por maior turbulência e menor penetração de luz. 

• As Chlorophyceae são as algas mais abundantes na água tratada da ETA-Fonte 

Luminosa em ambos os períodos estudados. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

• Estudar detalhadamente a distribuição de oxigênio dissolvido na represa do 

Ribeirão das Anhumas, e investigar as possíveis causas da baixa concentração 

deste gás na mesma. 

• Realizar estudos, com análises mats acuradas, de metais totais, solúveis e 

bioclisponíveis nas represas do Ribeirão das Cruzes e do Ribeirão das Anhumas e 

na água tratada da ETA-Fonte Luminosa, visto que para alguns metais foram 

registradas concentrações superiores aos limites estabelecidos pelas legislações 

vigentes, para águas naturais e para água potável, sendo estes resultados 

preocupantes. 

e Realizar testes de toxicidacle com amostras de sedimento das represas, uma vez que 

o sedimento é um componente importante elo ecossistema aquático, pois, além ele 

fornecer substrato para uma grande variedade de organismos, ele fimciona como 

um depósito elos inúmeros contaminantes de baixa solubilidade. 

• Realizar testes de toxiciclade para as represas utili zando várias espécies, ele 

diferentes níveis tróftcos, e avaliando diferentes parâmetros (sobrevivência, 

reprodução, crescimento), já que nenhuma espécie é a mais sensível para todos os 

tóxicos. Além disso, os agentes tóxicos não afetam os mesmos processos 

metabólicos, o que acaba resultando em efeitos diversos. 

• Estudar cletalhadamente o fítoplâncton das represas de captação, tendo em vista a 

imp01tância das algas em águas de abastecimento. 
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TABELA A-1 - Características físicas e químicas da água da represa do Ribeirão das 

Anhumas, Araraquara (SP), registradas durante as coletas, no período de dezembro/2000 a 

novembro/2001 (exceto fevereiro) ; limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 20/86 

para águas de Classe 2. 

Temperatura Condut i vidade Turbidez pH O.D. (mg/L) 

(O C) ütS/cm) (UNT) 

limite 100 6,0 a 9,0 5,0 

21/12/00 22,5 30,0 5 5,00 3,14 

19/01/0 I 25,1 34,0 3 7,00 3,24 

14/03/01 24,5 32,0 4 6,12 3,71 

16/04/01 21,8 31,0 6,60 4,30 

18/05/01 17,2 30,0 4 6,44 4,10 

19/06/01 18,9 29,0 4 6, 19 4,11 

13/07/01 17,0 3 1,3 4 6,25 5,39 

20/08/01 18,6 31,6 6 6,43 4,93 

25/09/01 21 ,4 34,0 4 6,27 3,46 

23/ 10/01 21,9 38,0 6,90 4,00 

22/1 1/0 I 24,7 33,3 6,27 3,13 

Obs.: os valores em negrito correspondem àqueles que mio atendem aos Limites estabelecidos pela 

Rcsoluç<'io CONAMA n? 20/86 para úgm1s ele Classe 2. 
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TABELA A-2 - Características físicas e químicas da água registradas durante as coletas na 

represa do Ribeirão das Cruzes, Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a 

novembro/200 I (exceto fevereiro) ; limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n2 20/86 

para águas de Classe 2. 

limite 

21/12/00 

19/01/0 I 

14/03/01 

16/04/0 l 

18/05/01 

19/06/0 l 

13/07/0 I 

20/08/01 

25/09/01 

23/10/01 

22/11/01 

Secchi (m) Temperatura Conduti vidade Turbidez 

0,50 

0,25 

0,40 

0,40 

0,30 

0,60 

0,70 

0,60 

0,40 

0,30 

0,60 

25 ,2 

26,0 

25,2 

23,5 

17,9 

19,6 

18,6 

20,3 

22,6 

22,8 

26,3 

(pS/cm) 

50,3 

52,0 

46,0 

46,0 

54,0 

40,0 

4 1,6 

38,3 

46,0 

49,0 

41 ,0 

(UNT) 

100 

21 

80 

23 

61 

29 

20 

18 

45 

pH 

6,0 a 9,0 

5,86 

7,76 

7,33 

7,55 

6,81 

6,52 

7,29 

6,85 

7, 18 

7, 10 

6,98 

O.D. 

(mg/L) 

5,0 

6,27 

6,45 

7,05 

7,64 

4,70 

5,54 

6,38 

6, 12 

7,09 

7,40 

8,49 

Obs.: os valores em negrito correspondem :lqueles que n<'io Mendem aos linútes estabelecidos pela 

Resolução CONAMA n~ 20/86 para :íguas de Classe 2. 



130 

TABELA A-3 - Características físicas e químicas da água registradas durante as coletas na 

entrada (após a aplicação de cal) da ET A-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de 

dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereiro). 

Data Temperatura Conduti vida de Turbidez pH O.D. (mg/L) 

(O C) ütS/cm) (UNT) 

21/12/00 24,6 44,0 35 6,90 6,92 

19/0 1/01 25,9 109,6 9,28 6,43 

14/03/0 1 25,2 92,3 9,2 1 6,98 

16/04/01 23,0 84,6 8,94 7,37 

18/05/0 1 18,6 128,0 40 9,84 6,55 

19/06/0 1 20,0 235,0 68 10,41 5,65 

13/07/0 I 18,7 11 2,3 19 10,00 6,80 

20/08/0 l 20,2 40,0 13 7, li 6,60 

25/09/0 I 22,6 174,0 58 10,53 5,97 

23/10/01 23,0 11 3,0 9,90 6,96 

22/ 11101 26, 1 97,0 9,84 5,79 
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TABELA A-4 - Características físicas e químicas da água tratada da ETA-Fonte Luminosa, 

Araraquara (SP), registradas durante as coletas, no período de dezembro/2000 a 

novembro/200 I (exceto fevereiro); limites estabelecidos pela Portaria n° 1.469/00 para água 

potável. 

Temperatura Condutividade Turbidez pH O.D. (mg/L) 

e C) ütS/cm) (UNT) 

limite 5 6,0 a 9,5 

2 1/1 2/00 24,6 103,0 3 8,35 6,89 

19/01/0 I 26,0 105,3 8,90 6,48 

14/03/0 I 25,2 100,0 6,88 7,05 

16/04/01 23,0 105,3 6,30 7,30 

18/05/01 18,5 133,3 6,75 6,77 

19/06/0 1 20, 1 95,0 8,41 9,02 

13/07/01 18,7 108,0 8,85 7,06 

20/08/0 1 20,4 93,3 8,86 6,86 

25/09/0 1 22,6 105,0 9, 13 6,06 

23/ I 0/01 23, I 134,0 7,60 6,20 

22/ 11 /0 I 26, 1 83,0 8,77 6,42 

Obs.: os vaI ores em negrito corrcspondem àqueles que ni'io atendem aos padrões estabelecidos pela 

Portaria n 1...169/00 p.mt ügua potúvel. 
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TA BELA A-5 - Valores das concentrações de nitrito (N02), nitrato (N03) , amônia (NH.t), 

nitrogênio total (N total), fosfato total dissolvido (PTD), fosfato inorgânico dissolvido (PID), 

fósforo total (P total), em pg/L, e silicato (mg/L) para as amostras de água da represa do 

Ribeirão das Anhumas, Araraquara (SP), coletadas no período de dezembro/2000 a 

novembro/200 1 (exceto fevereiro) . 

Data N02 N03 NH1 N total PTD PID P total Silicato 

Ütg/L) ütg/L) ütg/L) ütg/L) (~tg/L) ütg/L) ütg/L) (mg!L) 

21/12/00 2,06 100,52 66,79 411 ,28 14,77 1,67 22,92 4,52 

19/01/01 1,86 108,54 35,31 330,39 13,86 1,67 20,97 5,59 

14/03/01 1,49 84,70 43,08 192,11 17,68 14,86 40,87 6,86 

16/04/0 I I , 15 108,54 46,19 307,59 4,84 2, 11 15,75 7,19 

18/05/0 I I, 18 13 1,2 1 44,24 313,46 14,01 3,29 19,01 5,65 

19/06/01 1,44 242,42 50,85 445,85 9,27 2,84 18,03 2,88 

13/07/0 I 1,44 198,27 50,85 318,00 11 ,26 3,58 17,70 5,35 

20/08/01 2,62 120,8 1 38,42 254,72 12,48 6,2 1 19,33 4,26 

25/09/0 I I ,21 83,52 50,85 247,55 10,34 5,92 20,64 4,53 

23/ 10/0 1 1, 10 59,43 20,54 158, 19 11 ,57 7,09 18,68 4,52 

22/11 /0 1 1,95 45,27 22,87 180,36 10,34 7,68 23,25 8,86 
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TABELA A-6 - Valores das concentrações de nitrito (NOz), nitrato (NOJ), amônia (NlL), 

nitrogênio total (N total), fosfato total dissolvido (PTD), fosfato inorgânico dissolvido (PID), 

fósforo total (P total), em ~tg/L, e silicato (mg/L) para as amostras de água coletadas na 

represa do Ribeirão das Cruzes, Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a 

novembro/200 1 (exceto fevereiro) . 

Data NOz N03 NfL N total PTD PIO P total Silicato 

ütg/L) (J.!g/L) (J.!g/L) (pg/L) (pg/L) (pg/L) (pg/L) (mg/L) 

2 1/12/00 3,99 117,99 75,34 45 1,07 14,62 0,06 25,53 6,28 

19/01/01 3,85 125,78 34,14 438,68 16,46 2,40 26,84 5,70 

14/03/01 4,61 97,45 59,01 205,80 19,36 13,69 43,48 6,15 

16/04/0 I 4,44 71 ,71 32,20 297,13 6,68 2,98 22,60 6,93 

18/05/0 I 3,73 126,49 106,82 261 ,25 18,90 2,40 24,88 5,60 

19/06/0 I 2,40 174, 18 47,35 426,93 10,50 3,73 22,27 4,93 

13/07/0 1 4,84 193,54 90,50 346,70 12,79 2,99 24,23 5,26 

20/08/0 I 2,29 88,24 95,94 335,6 1 13,40 11,78 24,88 6, 18 

25/09/01 6,66 96,74 29,09 314,74 18,90 8,56 32,06 3,36 

23/ 10/0 I 3,08 60,85 28,3 1 170,58 15,84 7,09 36,62 6,53 

22/11/0 I 1,83 28,74 7,32 199,28 11,57 5,33 43,80 7,02 
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TABELA A-7 - Valores das concentrações de nitrito (N02), nitrato (NO.l), amônia (NH~) , 

nitrogênio total (N total), fosfato total dissolvido (PTD), fosfato inorgânico dissolvido (PIO), 

fósforo total (P total), em ~tg/L, e silicato (mg/L) para as amostras de água coletadas na 

entrada (após a aplicação de cal) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de 

dezembro/2000 a novembro/200 I (exceto fevereiro). 

Data N02 NOJ NH-1 N total PTD PIO P total Silicato 

(pg/L) ütg!L) ütg/L) ütg!L) (pg/L) Ütg/L) (pg/L) (mg/L) 

2 1/12/00 3,20 12 1,29 52,80 413,89 14,01 1,96 19,33 6,33 

19/01/01 2,68 120,59 43,08 392,36 17,68 0,20 32,71 7,04 

14/03/0 I 2,97 112,09 38,80 2 12,98 17,83 14,86 42, 17 6,27 

16/04/0 I 3,14 124, 13 26,75 325,83 10,95 5,92 22,92 7,09 

18/05/0 I 2,34 142,54 64,07 388,44 22,56 5,04 32,05 5,81 

19/06/0 I 3,28 2 10,07 59,79 408,67 11 ,72 3,28 32,38 6, 11 

13/07/0 I 3,59 225, 18 65,62 372, 14 13,40 5,04 28,14 6,35 

20/08/0 1 2,68 90,13 43,86 229,94 13,40 7,09 27,82 6,58 

25/09/0 I 5,52 105,24 87,39 227,33 10,65 6,2 1 55,22 6,97 

23/ 10/0 l 1,83 64,63 25,98 159,49 15,54 10,03 35,65 6,69 

22/11/01 1,32 42,43 19,76 183,63 17,07 12,08 47,39 8, 18 
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TABELA A-8 - Valores das concentrações de nitrito (N01), nitrato (NO.,), amônia (NIL), 

nitrogênio total (N total) , fosfato total dissolvido (PTD), fosfato inorgânico dissolvido (PIO), 

fósforo total (P total), em ~tg/L, e si licato (mg/L) para as amostras de água tratada da ETA-

Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/200 I (exceto 

fevereiro) . 

Data N0 2 N03 NlL N total PTD PID P total Silicato 

Ütg/L) Ütg/L) Ütg/L) Ütg/L) Ütg/L) ütg/L) Ütg/L) (mg!L) 

21/12/00 0,36 131,45 22,48 340,83 19,5 I 4,89 34,0 1 6,46 

19/01/01 1, 18 128,85 29,86 292,56 13,25 1,53 20,3 1 5,80 

14/03/01 0,22 110,67 20, 15 166,0 1 15,39 12,8 1 32,38 6, 12 

16/04/01 0,41 125,07 3,43 267, 12 9,43 5,63 14,77 6,99 

I 8/05/0 I 0,30 139,24 14,71 194,06 11 ,O I 3, 14 14,44 5,02 

19/06/0 l 0,22 162,38 13,93 325, 18 7,44 0,94 11,83 6,20 

I 3/07/0 I 0,30 194,49 15,09 3 11 ,48 9,73 4,45 15,09 5,26 

20/08/0 l 0,86 123, 18 82,72 192, 11 7,28 5,63 13,79 6,43 

25/09/0 I 1, 10 11 0,43 36,08 238,42 7,90 5,63 16,07 6,7 1 

23/10/0 I 0,30 7 1,7 1 6,54 197,32 12, 18 8,85 17,38 5,39 

22/ 11 /0 I 2,34 45,27 22,87 159,49 11 ,57 9, 15 45, li 7, 10 



TABELA A-9 - Valores das concentrações de sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos fixos (SSF) e sólidos suspensos voláteis (SSV), em 

mg!L, para as amostras de água coletadas nas represas do Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada e na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte 

Luminosa, Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereiro). 

Data Ribeirão das Anhumas Ribeirão das Cruzes Entrada da ET A Agua tratada 

SST SSF ssv SST SSF ssv SST SSF ssv SST SSF ssv 
(mg!L) (mg!L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg!L) (mg/L) (mg!L) 

21/12/00 8,1 5,9 2,2 12,3 10,3 2,0 12,4 10,1 2,3 4,2 3,2 1,0 

19/01/01 2,0 0,4 1,6 30,0 26,4 3,6 41,8 37,2 4,6 o o o 
14/03/01 6,1 2,7 3,4 11,2 8,0 3,2 12,5 8,9 3,6 o o o 
16/04/01 4,3 2,3 2,0 10,8 7,4 3,4 10,8 7,6 3,2 0,6 o 0,6 

18/05/01 4,4 2,2 2,2 28,2 23,3 4,9 22,3 16,8 5,5 2,0 0,6 1,4 

19/06/01 3,2 1,4 1,8 14,0 10,8 3,2 41,0 37,8 3,2 o o o 
13/07/0 1 2,2 1,0 1,2 7,5 4,9 2,6 10,8 7,6 3,2 o o o 
20/08/01 3,8 2,3 1,5 9,0 6,6 2,4 6,6 5,4 1,2 0,4 o 0,4 

25/09/01 4,7 2,5 2,2 21,0 17,1 3,9 56,0 51,7 4,3 0,2 o 0,2 

23/10/01 5,3 2,4 2,9 27,7 23,5 4,2 26,8 22,3 4,5 o o o 
22/ll/01 5,7 

~ ., ,,, 2,4 10,8 7,6 3,2 10,9 8,5 2,4 0,4 o 0,4 
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TABELA A-IO- Valores das concentrações dos metais cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), manganês (Mn), níquel (Ni), zinco (Zn), cobalto (Co), 

cobre (Cu), cromo (Cr), chumbo (Pb) e cádmio (Cd), em mg/L, para as amostras de água da represa do Ribeirão das Anhumas, Araraquara (SP), 

coletadas no período de dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereiro); limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 20/86 para águas de 

Classe 2. 

Ca (mg!L) Mg (mg/L) Fe (mg!L) Mn (mg!L) Ni (mg!L) Zn (mil) Co (mg!L) Cu (mgll) Cr (mg/L) Pb (mg/L) Cd (mg!L) 

limite 0,3 0,1 0,025 0,1 8 0,2 0,02 0,05 (Cr~ 0,03 0,001 

(solúvel) 0,5 (Cr3
) 

21112/00 8,201 6,140 11,491 1,490 ND 1,047 ND 0,032 0,011 0,116 0,007 

19/01/01 7,955 5,897 10,636 1,598 ND 0, 127 ND 0,046 0, 184 0,548 0,015 

14/03/01 6,965 5,124 8,398 1,350 ND 0,193 ND 0,052 0,125 0,751 0,015 

16/04/01 6,644 5,190 7,488 1,293 0,236 0,170 ND ND 0,382 1,212 0,044 

18/05/01 4,952 4,750 6,786 0,834 0,151 0,211 ND ND 0,592 1,255 0,059 

19/06/01 6,349 5,198 5,944 1,194 0,091 0,117 ND 0,045 0,363 0,648 0,028 

13/07/01 7,286 5,347 4,779 1,128 ND 0,249 ND 0,079 ND 0,302 ND 

20/08/01 7,901 5,565 5,330 0,923 0,218 0,550 0,510 ND 0,317 0,916 0,091 

25/09/01 8,576 5,987 8,886 0,979 0,385 0,618 0,705 ND ND 1,173 0,151 

23110/01 8,423 5,860 10,780 0,788 0,151 0,731 0,751 ND ND 1,504 0,160 

22/ll/01 9,840 6,658 11,647 1,572 0,313 0,708 0,981 ND ND 1,501 0,188 

Obs.: ND = inferior ao limite de detecção 

Os valores em negrito correspondem àqueles que não atendem aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nQ 20/86 para águas de Classe 2. 
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TABELA A-11 -Valores das concentrações dos metais cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (F e), manganês (Mn), níquel (Ni), zinco (Zn), cobalto (Co), 

cobre (Cu), cromo (Cr), chumbo (Pb) e cádmio (Cd), em mg/L, para as amostras de água coletadas na represa do Ribeirão das Cruzes, Araraquara (SP), 

no período de dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereiro) ; limites estabelecidos pela Resolução CONAMA na 20/86 para águas de Classe 2. 

Ca (mg!L) Mg (mg/L) Fe (mg!L) Mn (mg/L) Ni (mg!L) Zn (m/1) Co (mg!L) Cu (mg/1) Cr(mg/L) Pb (mg/L) Cd (mg/L) 

limite 0,3 0,1 0,025 0,18 0,2 0,02 0,05 (Cr~ 0,03 0,001 

(solúvel) 0,5 (Cr3
) 

21/12/00 23,840 7,470 9,023 0,448 0,006 0,648 ND 0,031 0,012 0,080 0,007 

19/01/01 19,408 6,173 16,048 0,360 ND 0,191 ND 0,052 0,102 0,408 0,010 

14/03/01 19,475 6,171 9,367 0,478 ND 0, 131 ND 0,062 0,129 0,519 ND 

16/04/01 19,998 6,343 8,026 0,374 0,315 0,163 ND 0,018 0,468 0,980 0,041 

18/05/01 13,029 5,930 15,130 0,315 0,249 0,210 ND 0,012 0,609 1,216 0,055 

19/06/01 17,104 5,836 10,227 0,329 ND 0,130 ND 0,054 0,258 0,592 0,035 

13/07/01 20,737 6,065 7,241 0,322 ND 0,102 ND 0,080 ND 0,171 ND 

20/08/01 18,939 5,227 6,809 0,255 0,474 0,544 0,606 0,018 0,268 1,105 0,102 

25/09/01 24,022 6,105 12,494 0,288 0,238 0,693 0,644 ND ND 2,197 0,151 

23/10/01 21,434 5,477 12,764 0,299 0,398 0,629 0,795 ND ND 2,024 0,185 

22/1 1/01 24,324 6,085 8,1 83 0,276 0,489 0,631 0,958 ND ND 2,517 0,172 

Obs.: ND = inferior ao limide de detecção 

Os valores em negrito corrcspondem àqueles que não atendem aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nQ 20/86 para águas de Classe 2. 
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TABELA A-12 - Valores das concentrações dos metais cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), manganês (Mn), níquel (Ni), zinco (Zn), cobalto (Co), 

cobre (Cu), cromo (Cr), chumbo (Pb) e cádmio (Cd), em mg/L, para as amostras de água coletadas na entrada (após a aplicação de cal) da ETA-Fontre 

Luminosa, Araraquara (SP), no período de dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereiro). 

Data Ca (mg/L) Mg (mg/L) Fe (mg/L) Mn (mg/L) Ni (mg/L) Zn (m/1) Co (mg/L) Cu (mg/1) Cr(mg/L) Pb (mg/L) Cd (mg/L) 

21/12/00 18,610 6,960 10,680 0,391 0,005 0,497 ND 0,093 0,017 0,038 0,005 

19/01/01 64,497 5,984 12,722 0,372 ND 0,275 ND 0,090 0,061 0,429 0,022 

14/03/01 51,703 5,994 12,982 0,433 ND 0,288 ND 0,217 0,115 0,646 0,023 

16/04/01 54,849 5,770 7,863 0,461 0,156 0,126 ND 0,141 0,382 0,870 0,025 

18/05/01 57,224 5,127 9,213 0,229 0,283 0,250 ND 0,020 0,628 0,835 0,050 

19/06/01 60,32 3,214 4,504 0,163 ND 0,225 ND 0,046 0,200 0,335 0,021 

13/07/01 77,046 6,246 7,047 0,273 ND 0,142 ND 0,079 0,220 0,221 ND 

20/08/01 20,024 5,533 6,196 0,200 0,074 0,545 0,497 ND 0,333 1,349 0,118 

25/09/01 141,06 6,818 11,015 0,180 0,021 0,617 0,586 ND 0,190 1,523 0,155 

23/10/01 92,911 6,346 11,717 0,303 0,308 0,686 0,758 0,002 ND 1,555 0,166 

22/11/01 74,456 6,257 8,937 0,320 0,090 0,727 0,953 0,020 ND 2,455 0,173 

Obs. : ND = inferior ao limite de detecção 
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TABELA A-13 - Valores das concentrações dos metais cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), manganês (Mn), níquel (Ni), zinco (Zn), cobalto (Co), 

cobre (Cu), cromo (Cr), chumbo (Pb) e cádmio (Cd), em mg/L, para as amostras de água tratada da ET A-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período 

de dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereiro); limites estabelecidos pela Portaria n° 1.469/00 para água potável. 

Ca (mg/L) Mg (mg/L) Fe (mg/L) Mn (mg!L) Ni (mg/L) Zn (mil) Co (mg/L) Cu (mg/1) Cr (mg/L) Pb (mg/L) Cd (mg/L) 

limite 0,3 0,1 5,0 2,0 0,05 0,01 0,005 

21112/00 68,920 6,920 0,721 0,022 ND 0,458 ND 0,036 ND 0,092 0,010 

19/01/01 54,019 4,970 0,574 0,012 ND 0,375 ND 0,056 0,001 0,418 0,033 

14/03/01 59,111 6,62 1 0,404 0,011 ND 0,127 ND 0,041 0,078 0,460 0,010 

16/04/01 53,469 5,633 1,242 0,042 0,272 0,214 ND 0,019 0,427 0,807 0,052 

18/05/01 72,277 6,160 1,205 1,643 0,280 0,180 ND 0,039 0,422 1,159 0,072 

19/06/01 54,123 5,913 0,217 0,039 0,347 0,051 ND 0,051 0,313 0,511 0,030 

13/07/01 68,815 5,669 0,265 ND ND 0,039 ND 0,072 0,034 0,302 ND 

20/08/01 42,421 4,026 0,730 ND 0,017 0,491 0,640 ND 0,167 1,268 0,096 

25/09/01 74,310 5,657 0,624 ND 0,459 0,618 0,557 ND 0,005 1,206 0,121 

23/10/01 89,360 6,024 1,351 0,024 0,223 0,671 0,568 ND ND 1,517 0,150 

22/11101 59,769 5,861 1,296 ND 0,362 0,639 1,118 ND ND 1,416 0,216 

Obs.: ND = inferior ao limite de detecção 

Os valores em negrito correspondem àqueles que não atendem aos padrões estabelecidos pela Portaria n~ 1.469/00 para água potável. 
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TABELA A-14- Percentual de mortalidade de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das características físicas e químicas da água 

monitoradas durante os testes de toxicidade aguda (48 horas) com amostras de água coletadas nas represas do Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na 

entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em janeiro e em março/2001. 

Data Local Número de Mortalidade pH Condutividade Dureza 

organismos (%) (fJ.S/cm) (mg/L CaC03) 

inicial final inicial final inicial final inicial final 

Janeiro/2001 Controle 30 30 o 7,4 7,5 

Anhumas 30 30 o 7,2 7,3 

Cruzes 30 30 o 7,8 7,5 

ETA-E 30 30 o 9,3 8,0 

ETA-S 30 o 100 9,4 7,7 

Março/2001 Controle 30 29 3,3 7,5 7,6 48 40 

Anhumas 30 30 o 7,0 7,2 20 20 

Cruzes 30 29 3,3 7,4 7,6 32 32 

ETA-E 30 29 .., .... 
.) , .) 9,3 8,1 44 44 

ETA-S 30 29 3,3 7,7 7,8 48 44 
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TABELA A-15 - Percentual de mortalidade de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das características físicas e químicas da água 

monitoradas durante os testes de toxicidade aguda (48 horas) com amostras de água coletadas nas represas do Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na 

entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em abril e em maio/2001. 

Data Local Número de Mortalidade pH Condutividade Dureza 

orgamsmos (%) (f.!S/cm) (mg/L CaC03) 

inicial final inicial final inicial final inicial final 

AbriV2001* Controle 30 23 23,3 7,2 7,6 40 40 

Anhumas 30 26 13,3 7,0 7,3 16 12 

Cruzes 30 17 43,3 7,4 7,8 16 16 

ETA-E 30 8 73,3 9,5 8,0 32 32 

ETA-S 30 o 100 7,7 7,9 32 32 

Maio/2001 Controle 20 20 o 7,4 7,6 155,0 153,0 48 44 

Anhumas 20 20 o 7,0 7,3 35,3 39,2 12 12 

Cruzes 20 20 o 7,3 7,5 49,7 51,7 16 16 

ETA-E 20 20 o 9,5 8,0 108,8 113,9 40 40 

ETA-S 20 19 5 7,6 7,7 130,1 133,8 40 40 

ETA-S (a.a.) 20 19 5 7,5 7,7 136,2 139,9 40 40 

*teste invalidado: mortalidade acima de 10% no controle 

a.a. = após aeração para a eliminação do cloro 
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TABELA A-16 - Percentual de mortalidade de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das características físicas e químicas da água 

monitoradas durante os testes de toxicidade aguda (48 horas) com amostras de água coletadas nas represas do Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na 

entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em junho e emjulho/2001. 

Data Local Número de Mortalidade pH Condutividade Dureza 

orgamsmos (%) (f.!S/cm) (mg/L CaC03) 

inicial final inicial final inicial final inicial final 

Junho/2001 Controle 30 30 o 7,2 7,3 135,5 143,0 40 40 

Anhumas 30 30 o 6,5 7,0 35,3 39,3 12 12 

Cruzes 30 30 o 6,9 7,2 44,8 48,2 12 16 

ETA-E 30 30 o 9,7 7,8 118,2 111,9 36 36 

ETA-S 30 o 100 7,0 7,3 106,2 115,1 32 32 

ET A-S (a.a.) 30 28 6,7 7,1 7,2 108,0 112,3 32 32 

Julho/2001 Controle 30 30 o 7,5 7,6 164,3 176,0 48 48 

Anhumas 30 30 o 6,9 7,0 38,9 43,4 12 14 

Cruzes 30 30 o 7,0 7,3 50,1 56,5 16 18 

ETA-E 30 28 6,7 9,7 7,7 110,2 117,8 44 52 

ETA-S 30 o 100 8,0 7,4 124,4 128,2 46 46 

ETA-S (a.a.) 30 10 66,7 7,1 7,2 125,3 131,7 44 50 

a.a. = após aeração para a eliminação do cloro 
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TABELA A-17 -Percentual de mortalidade de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das características físicas e químicas da água 

monitoradas durante os testes de toxicidade aguda (48 horas) com amostras de água coletadas nas represas do Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na 

entrada (ETA-E) e na saída (ET A-S) da ET A-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em agosto e em setembro/200 1. 

Data Local Número de Mortalidade pH Condutividade Dureza 

organismos (%) (1-!S/cm) (mg!L CaC03) 

inicial final inicial final inicial final inicial final 

Agosto/200 1 Controle 30 30 o 7,2 7,3 116,4 120,7 44 48 

Anhumas 30 29 
,., .... 

.J,.J 6,7 7,1 35,7 38,7 12 12 

Cruzes 30 30 o 6,8 7,2 43,9 47,1 12 14 

ETA-E 30 29 3,3 7,2 7,2 47,9 57,3 18 20 

ETA-S 30 o 100 8,2 7,3 104,5 111,7 38 42 

ETA-S (a.a.) 30 29 ...... 
.J , .J 7,3 7,3 110,1 114,7 40 44 

Setembro/200 1 Controle 30 30 o 7,2 7,4 163,1 162,4 48 46 

Anhumas 30 30 o 6,2 6,5 38,8 48,9 12 12 

Cruzes 30 30 o 6,6 7,0 56,2 59,1 16 18 

ETA-E 30 28 6,7 10,1 8,2 131,5 98,8 40 36 

ETA-S 30 o 100 8,6 7,5 115,4 123,1 44 40 

ETA-S (a.a.) 30 30 o 7,0 7,4 118,4 118,8 38 38 

a.a. = após aeração para a eliminação do cloro 
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TABELA A-18 - Percentual de mortalidade de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das características físicas e químicas da água 

monitoradas durante os testes de toxicidade aguda (48 horas) com amostras de água coletadas nas represas do Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na 

entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em outubro e em novembro/2001. 

Data Local Número de Mortalidade pH Condutividade Dureza 

orgamsmos (%) (1-1S/cm) (mg/L CaC03) 

inicial final inicial final inicial final inicial final 

Outubro/200 1 Controle 30 30 o 7,4 7,4 151,9 147,9 44 44 

Anhumas 30 30 o 6,9 7,2 37,8 43,0 10 10 

Cruzes 30 30 o 7,1 7,3 48,5 54,0 16 18 

ETA-E 30 30 o 9,9 8,0 110,3 116,1 50 50 

ETA-S 30 o 100 7,3 7,5 132,4 137,7 52 50 

ETA-S (a.a.) 30 22 26,7 7,4 7,3 136,9 153,2 50 52 

Novembro/2001 Controle 30 30 o 7,6 7,6 157,9 161,0 48 50 

Anhurnas 30 30 o 6,5 7,3 39,7 44,6 12 12 

Cruzes 30 30 o 7,2 7,5 50,8 56,2 18 16 

ETA-E 30 30 o 9,7 7,9 95,2 106,2 42 42 

ETA-S 30 o 100 7,9 7,6 96,7 103,2 36 40 

ETA-S (a.a.) 30 30 o 7,4 7,6 100,2 105,5 36 40 

a.a. = após aeração para a eliminação do cloro 
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TABELA A-19 - Número total de neonatas produzidas, percentual de sobrevivência de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das 

características físicas e químicas da água monitoradas durante os testes de toxicidade crônica (7 dias) com amostras de água coletadas nas represas do 

Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em março e em abril/2001. 

Data Local Número de Sobrevivência Número total pH Condutividade Dureza 

organismos (%) de neonatas (~S/cm) (mg/L CaC03) 

inicial final produzidas inicial final inicial final inicial final 

Março/2001 Controle 10 10 100 202 7,6 7,7 48 48 

Anhumas 10 6 60 156 7,0 7,5 20 20 

Cruzes 10 5 50 121 7,5 7,7 36 36 

ETA-E 10 2 20 37 9,2 8,0 44 44 

ETA-S 10 7 70 128 7,8 7,8 48 52 

Abril/200 1 * Controle 10 5 50 138 7,2 7,7 40 40 

Anhumas 10 9 90 246 7,1 7,7 12 12 

Cruzes 10 9 90 222 7,5 8,0 16 16 

ETA-E 10 10 100 239 9,2 8,2 32 28 

ETA-S 10 o o o 7,7 7,8 28 

*teste invalidado: sobrevivência menor que 80% no controle 
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TABELA A-20 - Número total de neonatas produzidas, percentual de sobrevivência de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das 

características físicas e químicas da água monitoradas durante os testes de toxicidade crônica (7 días) com amostras de água coletadas nas represas do 

Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em maio e emjunho/2001. 

Data Local Número de Sobrevivência Número total pH Conduti vida de Dureza 

orgamsmos (%) de neonatas (!lS/cm) (mg/L CaC03) 

inicial final produzidas inicial final inicial final inicial final 

Maio/2001 Controle 10 10 100 184 7,6 8,0 153,0 156,8 48 40 

Anhumas 10 9 90 229 7,3 7,4 35,2 38,4 12 10 

Cruzes 10 10 100 183 7,3 8,0 50,0 50,8 16 14 

ETA-E 10 7 70 86 9,5 8,5 109,0 112,7 40 36 

ETA-S 10 9 90 155 7,5 8,0 135,0 133,0 40 36 

Junho/2001 Controle 10 10 100 193 7,2 8,2 134,2 152,4 40 44 

Anhumas 10 10 100 207 6,7 7,7 34,1 37,3 12 12 

Cruzes 10 9 90 202 6,9 8,1 45,3 50,4 12 12 

ETA-E 10 9 90 137 9,7 8,2 110,4 101,4 36 32 

ETA-S 10 9 90 182 7,1 7,5 104,2 114,1 32 28 
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TABELA A-21 - Número total de neonatas produzidas, percentual de sobrevivência de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das 

características físicas e químicas da água monitoradas durante os testes de toxicidade crônica (7 dias) com amostras de água coletadas nas represas do 

Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em julho e em agosto/2001. 

Data Local Número de Sobrevivência Número total pH Condutividade Dureza 

orgamsmos (%) de neonatas (1-1S/cm) (mg!L CaC03) 

inicial final produzidas inicial final inicial final inicial final 

Julho/2001 Controle 10 10 100 186 7,5 7,7 162,6 186,2 48 50 

Anhumas 10 10 100 207 6,6 8,6 37,7 42,3 12 12 

Cruzes 10 10 100 216 7,0 8,4 49,1 53,2 16 14 

ETA-E 10 9 90 165 9,5 8,4 112,6 103,7 44 42 

ETA-S 10 5 50 94 7,2 7,3 123,7 130,9 44 46 

Agosto/2001 Controle 10 10 100 214 7,2 7,3 116,4 124,1 44 46 

Anhumas 10 lO 100 252 6,7 7,5 35,7 39,3 12 10 

Cruzes 10 9 90 234 6,8 7,6 43,7 47,9 16 14 

ETA-E 10 9 90 234 7,2 7,8 47,9 61,7 18 20 

ETA-S 10 9 90 225 7,3 7,8 110,1 117,0 40 42 
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TABELA A-22 - Número total de neonatas produzidas, percentual de sobrevivência de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das 

características fisicas e químicas da água monitoradas durante os testes de toxicidade crônica (7 dias) com amostras de água coletadas nas represas do 

Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em setembro e em outubro/2001. 

Data Local Número de Sobrevivência Número total pH Conduti vida de Dureza 

organismos (%) de neonatas (J.LS/cm) (mg/L CaC03) 

inicial final produzidas inicial final inicial final inicial final 

Setembro/200 1 Controle 10 10 100 218 7,2 7,4 163,1 152,1 48 42 

Anhumas 10 l O 100 239 6,2 6,9 38,8 45,6 12 12 

Cruzes 10 lO 100 241 6,6 7,0 56,2 62,0 16 18 

ETA-E 10 9 90 168 10,1 7,8 131,5 119,2 40 44 

ETA-S lO l O 100 189 7,0 7,2 118,4 124,6 38 40 

Outubro/200 1 Controle l O 10 100 267 7,4 7,6 151,9 153,7 44 40 

Anhumas lO 10 100 314 6,9 7,4 37,8 41,0 10 10 

Cruzes 10 10 100 347 7,1 7,5 48,5 53,7 16 18 

ETA-E 10 10 100 253 9,9 7,8 110,3 120,7 50 50 

ETA-S lO o o 5 7,4 7,7 136,9 149,0 50 52 
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TABELA A-23 -Número total de neonatas produzidas, percentual de sobrevivência de Ceriodaphnia silvestrii (Crustacea, Cladocera) e valores das 

características físicas e químicas da água monitoradas durante os testes de toxicidade crônica (7 dias) com amostras de água coletadas nas represas do 

Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada (ETA-E) e na saída (ETA-S) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), em novembro/2001. 

Data Local Número de Sobrevivência Número total pH Condutividade Dureza 

orgamsmos (%) de neonatas (flS/cm) (mg!L CaC03) 

inicial final produzidas inicial final inicial final inicial final 

Novembro/200 1 Controle 10 10 100 252 7,5 8,0 159,0 151,0 48 42 

Anhumas 10 10 100 325 6,6 7,9 40,9 39,3 14 12 

Cruzes 10 10 100 346 7,1 7,9 52,0 54,0 16 18 

ETA-E 10 10 100 352 9,5 7,9 100,8 106,3 42 40 

ETA-S 10 4 40 88 7,4 8,0 98,6 115,0 38 40 
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TABELA A-24 - Valores das concentrações de clorofila-a e de feofitina, em !J,g!L, para as amostras de água coletadas nas represas do Ribeirão das 

Cruzes e Anhumas, e na entrada (após a aplicação de cal) e na saída (após o tratamento) da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de 

dezembro/2000 a novembro/2001 (exceto fevereíro). 

Data Ribeirão das Anhumas Ribeirão das Cruzes Entrada da ET A Agua tratada 

Clorofila-a Feofitina Clorofila-a Feofitina Clorofila-a Feofitina Clorofila-a Feofitina 

(J.lg/L) (J.lg/L) (f.lg/L) (J.lg/L) (J.lg/L) (J.lg/L) (J.lg/L) (f.lg/L) 

21112/00 0,803 1,638 1,326 1,698 2,534 0,538 0,486 0,358 

19/0l/01 o 10,376 4,292 8,875 1,557 5,771 o 4,770 

14/03/01 1,281 2,799 2,392 3,652 5,646 5,126 o 6,251 

16/04/01 4,238 2,693 6,239 11,026 3,113 3,535 o 3,659 

18/05/01 0,508 6,135 4,243 8,193 1,426 2,064 o 2,860 

19/06/01 o 5,538 2,244 6,733 1,319 3,804 o 8,280 

13/07/01 4,242 2,194 5,966 5,399 1,171 3,637 0,119 1,314 

20/08/01 0,511 4,341 2,496 7,291 1,646 4,440 o 2,872 

25/09/01 6,285 o 2,987 8,231 1,114 2,322 o 1,193 

23/10/01 4,893 o 7,968 3,973 2,830 1,330 0,481 0,614 

22/ll/01 7,866 4,277 11,855 1,959 5,499 4,550 0,243 0,409 
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TABELA A-25 - Abundância relativa (%) e densidade (ind/mL) da comunidade 

fítoplanctônica para as amostras coletadas na represa do Ribeirão das Anhumas, Araraquara 

(SP), em 13/07/2001 e 22/11 /2001. 

Grupo 

Bacillariophyceae 

Chlorophyceae 

Zygnemaphyceae 

Cyanophyceae 

Euglenophyceae 

Dinoph yceae 

Total 

13/07/2001 

Abundância 

relativa (%) 

80,20 

10,40 

2, 10 

6,30 

1,00 

100 

Densidade 

(ind/mL) 

3,24 X 105 

0,42 X }05 

0,08 X 105 

0,25 X 105 

0,04 X 105 

4,03 X 105 

22/1l/200 1 

Abundância 

relativa (%) 

72,50 

7,50 

15,0 

2,50 

2,50 

100 

Densidade 

(ind/mL) 

1,30 X 105 

0, 13 X 105 

0,27 x 105 

0,05 X 105 

0,05 X 105 

} ,80 X J 05 

T ABELA A-26 - Abundância relativa (%) e densidade (incl/mL) ela comunidade 

fitop lanctônica para as amostras coletadas na represa do Ribeirão das Cru zes, Araraquara 

(SP), em 13/07/2001 e 2211 1/2001. 

Grupo 13/07/2001 

Abundânc ia Densidade 

relativa (%) (ind/mL) 

Baci lia riophyceae 2 1,60 0,62 X 105 

Chlorophyceae 59,50 I ,7 1 X 105 

Zygnemaphyceae 10,80 0,3 1 X 105 

Euglenopbyceae 5,40 0, 15 X 105 

Dinophyceae 2,70 0,08 X 105 

Tota l 100 2,87 X 105 

22/11/2001 

Abundânc ia 

relativa (%) 

78,40 

14,90 

5,20 

1,50 

100 

Densidade 

(ind/mL) 

1,77 X 10~ 

0,34 X 106 

0, 12 x 106 

0,03 X 106 

2 ,26 X 106 
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TABELA A-27 - Abundância relativa (%) e densidade (ind/mL) da comunidade 

fitoplanctônica para as amostras coletadas na entrada (após a ap licação de ca l) da ETA-Fonte 

Luminosa, Araraquara (SP), em 13/07/2001 e 22/1 1/2001. 

Grupo 13/07/2001 22/11/2001 

Abundância Dens idade Abundância Densidade 

relativa (%) (ind/mL) relativa (%) (ind/mL) 

Bacillariophyceae 12,0 0,29 x 105 76,80 1, 18 X 106 

Chlorophyceae 68,0 1,67 X lO~ 17,90 0,27 X 106 

Zygnemaphyceae 12,0 0,29 X 105 5,30 0,08 X 106 

Eug lenophyceae 8,0 0,20 X J05 

Total 100 2,45 x l05 100 I ,54 X 106 

TABELA A-28 - Abundância relativa (%) da comun idade fítop1anctônica para as amostras 

de água tratada da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), coletadas em 13/07/2001 e 

22/ 11/200 I. 

Grupo 

Bacillariophyceae 

Cblorophyceae 

Zygnemaphyceae 

Cyanophyceae 

Tota l 

Abundância reJa ti va (%) 

13/07/200 I 22/ll/2001 

9,30 24,20 

78,30 46,60 

6,20 4,60 

6,20 24,60 

100 100 
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ANEXO B-1 - Resultados dos testes estatísticos aplicados aos testes de toxicidade aguda ( 48 h) para 

Ceriodaplmia silvestrii (Cmstacea, Cladocera), com amostras de água coletadas nas represas do 

Ribeirão das Cmzes e Anhumas, e na entrada (após aplicação de cal) e na saída (após o tratamento) 

da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de janeiro a novembro/200 I (exceto 

fevereiro). 

l. Janeiro/200 I 

DUNNS l'-1ULTIPLE COMPARI SON - KRUSKAL-~·7ALLIS 

TRANSFORI'-1ED ORIGINAL 

GROUP IDENT I FICATI ON MEAN HEAN 

--------------- ----------- ---------
5 ETA- S 0.000 0 . 000 

2 Anhumas 10 . 000 10 . 000 

3 Cruzes 10 . 000 10.000 

4 ETA-E 10 . 000 10.000 

1 controle 10 . 000 10 . 000 

* = significant diffe r ence (p=0 . 05) 

Tabl e q va lue (0.05,5) = 2 . 807 

2. Março/200 I 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 

TRANSFORI'-1ED 

GROUP IDENTIFICATION MEAN 

-------------------- -----------
1 controle 9 . 667 

2 Anhumas 10 . 000 

3 Cruzes 9 . 667 

4 ETA-E 9 . 667 

5 ETA-S 9 . 667 

TABLE 2 OF 2 (p=0 . 05) 

GROUP 

o o o o o 
5 2 3 4 1 

- - - - -

\ 

* \ 

* \ 

* \ 

* \ 

no significant difference 

SE 2 . 535 

Ho : Contro l<Treatme nt 

HEAN CALCULAT ED IN 

ORIGI NAL UNITS T STATSIG 

9 . 667 

10 . 000 

9 . 667 

9 . 667 

9 . 667 

-0 . 791 

0 .0 00 

0 . 000 

0 . 000 

Dunnett t able value = 2 . 47 (1 Ta iled Value , P=0 . 05, df=1 0 , 4) 
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3. Maio/2001 

DUNN ETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Con trol<Trea tme nt 

TRANS FORMED MEAN CALCULATED IN 

GROUP I DENTIFICATION MEAN ORIGI NAL UN I TS T STATSIG 

-------------------- ----------- ------------------ - --- --

1 control e 10 . 0 00 10.000 

2 Anhumas 10 . 000 10 . 000 0 . 0 00 

3 Cr uzes 10 . 000 1 0 . 000 0. 0 00 

4 ETA- E 10 .000 10.000 0 . 000 

5 ETA- S 9 . 500 9 . 500 1. 225 

6 ETA- S a . a . 9 . 500 9 . 500 1 . 225 

Dunnett table value = 2.83 (1 Ta i led Value , P=0 . 05 , df=6 , 5) 

4. Junho/200 I 

DUNNS HULTIPLE COI'1PARISON - KRUSKAL-I·IALLIS TABLE 2 OF 2 (p=0 . 05) 

GROUP 

TRANSFORNED ORIGINAL o o o o o o 
GROUP IDENTIFICATION NEAN l·IEMI 5 6 3 4 1 2 

--------------- ----------- ---------
5 ETA- S 0 . 000 0 . 000 \ 

6 ETA-S a . a . 9.333 9.333 \ 

3 Cruzes 10 . 000 10 . 000 * \ 

4 ETA-E 10 . 000 10 . 000 * \ 

1 controle 10 . 000 10 . 000 * \ 

2 Anhumas 10.000 10.000 * \ 

* = significant difference (p=0 . 05) = no significant difference 

Table q value (0 . 05 , 6) = 2 . 936 SE = 3 . 162 
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5. JuUw/2001 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Control <Treatment 

GROUP IDENTIFICATI ON 

--------------------

1 controle 

2 Anhumas 

3 Cruzes 

4 ETA- E 

5 ETA-S 

6 ETA-Sa . a. 

Dun ne t t t able value = 2 . 50 

6. Agosto/200 I 

TRANSFOffi-1ED 

MEAN 

---- -------

10 . 000 

1 0 . 000 

10 . 000 

9 . 333 

0 . 000 

3 . 333 

NEAN CALCULATED I N 

ORIGINAL UNITS T STATSIG 

10 .0 00 

10 . 000 

10 . 000 

9 . 333 

0.000 

3 . 333 

0 . 000 

0 . 000 

1 .549 

23 . 238 * 

15 . 492 * 

( 1 Ta i led Val ue , P=0 . 05 , d f =12 , 5) 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Control <Trea tme nt 

TRANSFORMED HEAN CALCULATED IN 

GROUP IDENTIFICATION ~-1EAN ORIGINAL UN ITS T STATSIG 

-------------------- ----- - - ---- ------------- -----

1 controle 10 . 000 10 . 000 

2 Anhumas 9 . 667 9 . 667 1. 000 

3 Cruzes 10 . 000 10 . 000 0 . 000 

4 ETA-E 9 . 667 9 . 667 1. 000 

5 ETA-S 0.000 0 . 000 30 . 000 * 
6 ETA- S a . a . 9 . 667 9 . 667 1 . 000 

Dunnett table value = 2 . 50 (1 Tailed Value , P=0 . 05 , df=l2 , 5) 
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7 . Setembro/200 I 

DUNN S J'.lULT I PLE COHPARI SON - KRUSKAL-~·/ALLIS TABLE 2 OF 2 (p=0 . 05) 

GROUP 

TRANSFORM ED ORIGINAL o o o o o o 
GROU P I DENTIFICATION NEAN N EAN 5 4 3 1 2 6 

----------- ---- ----------- ---------
5 ETA- S 0 . 000 0 . 000 \ 

4 ETA- E 9 . 333 9 . 333 \ 

3 Cr uzes 10 . 000 10 . 000 \ 

1 controle 10 . 000 10 . 000 \ 

2 Anhumas 10 . 000 1 0 . 000 \ 

6 ETA-S a . a . 10 . 000 10 . 000 \ 

* = significan t d i fference (p=0 . 05) no significant difference 

Table q value (0 . 05 , 6 ) = 2 . 936 SE 3 . 430 

8. Outubro/200 l 

DUNNS J'.lULTIPLE CONPARISON - KRUSKAL-1•/ALLIS TABLE 2 OF 2 (p=0 . 05) 

GROUP 

TRAN S FOffi.1ED ORIGINAL o o o o o o 
GROUP IDENTIFICATION MEAN MEAN 5 6 3 4 1 2 

--------------- ----------- --------- - - - -

5 ETA- S 0.000 0 . 000 \ 

6 ETA- S a . a . 7 . 333 7 . 333 \ 

3 Cruzes 10 . 000 10 . 000 \ 

4 ETA-E 10 . 000 10 . 000 \ 

1 controle 10 . 000 10 . 000 \ 

2 Anhumas 10 . 000 10 . 000 \ 

* = signifi cant difference (p=0 . 05) no significant difference 

Table q value (0 . 05 , 6) = 2 . 936 SE 3 . 646 
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9. Novembro/200 I 

DUNNS MULTIPLE COMPARISON - KRUSKAL-{·7ALLIS TABLE 2 OF 2 (p=O . OS) 

GROUP 

TRANSFORMED ORIGINAL o o o o o o 
GROUP I DENTIFICATION MEAN MEAN 5 2 3 4 1 6 

--------------- ----------- --------- - - - - - -

5 ETA-S 0.000 0.000 \ 

2 Anhumas 10 . 000 10.000 * \ 

3 Cruzes 10.000 10.000 * \ 

4 ETA-E 10.000 10.000 * \ 

1 controle 10.000 10 . 000 * \ 

6 ETA- S a . a. 10 . 000 10 . 000 * \ 

* = s i gnifican t difference (p=0.05) no s ignificant d if ference 

Table q va lue (0.05 , 6) = 2 . 936 SE 2 . 81 8 
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ANEXO 8-2 - Resultados dos testes estatísticos aplicados aos testes de toxicidade crônica (7 dias) 

para Ceriodaplmia silvestrii (Cmstacea, Cladocera), com amostras de água coletadas nas represas do 

Ribeirão das Cruzes e Anhumas, e na entrada (após aplicação de cal) e na saída (após o tratamento) 

da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no período de março a novembro/200 l . 

1. Março/200 I 

a) Sobrevivência 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Control <Treatmen t 

TRANSFORNED MEAN CALCULATED IN 

GROUP IDENTIFICATION l'IEAI~ ORIGINAL UNI TS T STATSI G 

-------------------- ----------- ------------------ - -----
1 controle 1.000 1 . 000 

2 Anhumas 0 . 600 0 . 600 2 . 046 

3 Cruzes 0.500 0 . 500 2 . 557 y. 

4 ETA- E 0 . 200 0.200 4 . 092 * 
5 ETA-S 0.700 0 . 700 1 . 534 

Dunnett table value = 2 . 23 (1 Tailed Value , P=0 . 05 , df=40 , 4) 

b) Fecundidade 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Control<Treatment 

TRAN S PORHED MEAI'I CALCULATED IN 

GROUP I DENTIFICATION M~ ORIGINAL UNITS T STATSIG 

-------------------- ----------- ------------------ ------
1 controle 20.200 20 . 200 

2 Anhumas 15 . 600 15 . 600 1.02 1 

3 Cruzes 12 . 100 12 .1 00 1 . 798 

4 ETA-E 3 . 700 3 . 700 3 . 662 * 
5 ETA- S 12 . 800 12.800 1 . 642 

Dunnett table value = 2 . 23 (1 Tailed Value , P=0 . 05 , df=40 , 4) 



161 

TUKEY method of multiple comparison s 

GROUP 

TRANSFORI'-1ED ORI GI NAL o o o o o 
GROUP IDENT IFICATI ON NEAN l'1EAN 4 3 5 2 1 

--------------- ----------- --------- - - - - -

4 ETA-E 3 . 700 3 . 700 \ 

3 Cruzes 12 . 100 1 2 . 1 00 \ 

5 ETA-S 12 . 8 0 0 12 . 800 \ 

2 Anhumas 15 . 600 15 . 600 \ 

1 c on t role 2 0 . 2 0 0 2 0 . 2 00 * \ 

* = s ignificant d ifferen ce (p=0 . 05) no signi f i can t d i ff e r ence 

Tukey va lue (5 , 45) = 4. 0 4 s = 1 0 1. 52 4 

2. Maio/2001 

a) Sobrevivênc ia 

DUNN S l'1U LT I PLE COMPARISON - I< RUSKAL-\•7ALLIS TABLE 2 OF 2 (p= 0 . 05) 

GROUP 
TRANSFORNED ORIGINAL o o o o o 

GROUP IDENTI FI CATION l'IEAN l'IEAN 4 2 5 1 3 

--------------- ----------- ---------
4 ETA- E 0 . 700 0 . 700 \ 

2 An hu rnas 0 . 900 0 . 900 \ 

5 ETA-S 0 . 900 0 . 900 \ 

1 cont r ole 1. 000 1. 000 \ 

3 Cruzes 1 . 000 1. 000 \ 

k = signi fican t d i ffere n ce (p=0 . 05) no s i gni fica nt d i fferen ce 

Tab l e q value (0 . 0 5 , 5) = 2 . 807 SE 5 . 811 
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b) Fecundidade 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Control<Treatment 

TRANSFORNED f'.1EAN CALCULATED IN 

GROUP IDENTIFICATION MEAN ORIGINAL UNITS T STATSIG 

-------------------- ----------- -------- ---------- ----- -

1 controle 18 . 400 18 . 40 0 

2 Anhumas 22.900 22 . 900 -1 . 652 

3 Cruzes 18 . 300 18 . 300 0.037 

4 ETA-E 8 . 600 8 . 600 3 . 597 * 
5 ETA-S 15 . 5 00 15 . 500 1 .064 

Dunnett t able value = 2 . 23 (1 Tailed Value , P=0 . 05, df=40,4) 

TUKEY method of multiple comparisons 

--------------------------------------------------------------------------
GROU P 

TRANSFORJ'.1ED ORIGINAL o o o o o 
GROUP IDENTIFICATION NEAN NEAN 4 5 3 1 2 

--------------- ----------- ---------
4 ETA-E 8 . 600 8 . 600 \ 

5 ETA-S 15 . 500 15 . 500 \ 

3 Cruzes 18 . 300 18 . 300 -r \ 

1 con trole 18.400 18 . 400 * \ 

2 Anhumas 22 . 900 22 . 900 * \ 

* = significant difference (p=0 . 05) no significant difference 

Tuk e y value (5 , 45) = 4 . 04 s = 37 . 118 
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3. J unho/200 I 

a) Sobrevivênc ia 

DUNNS MULTI PLE COHPARI SON - KRUSKAL-~·7ALLIS TABLE 2 OF 2 (p =0 . 05) 

GROUP 

TRANS FORHED ORIGINAL o o o o o 

GROUP IDENTIFICATI ON HEAN NEAN 3 4 5 2 1 

--------------- ----------- ---------
3 Cru zes 0 . 900 0.900 \ 

4 ETA- E 0 . 900 0 . 900 \ 

5 ETA- S 0 . 900 0 . 900 \ 

2 Anhumas 1 . 000 1 . 000 \ 

1 controle 1 . 000 1 . 000 \ 

* = s i gnifican t difference (p=0.05) no signif i cant difference 

Table q value (0 . 05 , 5) = 2 . 807 SE 7 . 196 

b) Fecundidade 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Control<Treatment 

TRANSFORHED MEAN CALCULATED IN 

GROUP IDENTIFICATION t-1EAN ORIGINAL UNITS T STATSIG 

-------------------- ----------- ------------------ - - --- -
1 controle 19.300 19 .300 

2 Anhumas 20 . 700 20 . 700 - 0 . 827 

3 Cruzes 20 . 200 20 . 200 - 0 . 531 

4 ETA-E 13 . 700 13 . 700 3 .306 + 

5 ETA-S 18 . 200 18 .200 0.649 

Dunnett table value = 2 . 23 (1 Tailed Value , P=0 . 05 , df=40 , 4) 
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TUKEY method of multiple cornparison s 

--------------------------------------------------------------------------
GROUP 

TRANSFORNED ORIGINAL o o o o o 
GROUP I DENTIFI CATION NEAN NEAN 4 5 1 3 2 

--------------- ----------- ---------
4 ETA-E 13 .7 00 13 . 700 \ 

5 ETA- S 18 . 200 18.200 \ 

1 controle 19 . 300 19.300 * \ 

3 Cruzes 2 0.200 20.200 * \ 

2 Anhurnas 20 . 700 20. 700 * \ 

* = s i gnificant difference (p=0 . 05) no significant difference 

Tukey value (5 , 45) = 4 .0 4 s = 14 . 344 

4. JuUw/200 I 

a) Sobrevivência 

DUNNS t-1ULTIPLE CONPARISON - KRUSKAL-~·IALLIS TABLE 2 OF 2 (p=0 . 05) 

GROUP 

TRANSFORl'·1ED ORIGINAL o o o o o 
GROUP IDENTIFICATION NEAN t-1EAN 5 4 3 1 2 

--------------- ----------- --------- - - - - -

5 ETA-S 0 . 500 0 . 500 \ 

4 ETA- E 0 . 900 0 . 900 \ 

3 Cruzes 1 .000 1.000 \ 

1 controle 1. 000 1.000 \ 

2 Anhumas 1 . 000 1.000 \ 

* = s ignificant difference (p=0 . 05) no significant difference 

Table q value (0 . 05 , 5) = 2 . 807 SE 5.980 



L65 

b) Fecundidade 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Control<Treatment 

TRANS FORNED 1'1EAN CALCULATED IN 

GROUP IDENTIFICATION NEAN ORIGINAL UNITS T STATSIG 

-------------------- ----------- ------------------ --- - - -

1 controle 18 . 700 18 . 700 

2 Anhumas 20 .700 20 . 700 - 0 .898 

3 Cruzes 2 1. 600 2 1. 600 -1.302 

4 ETA-E 16 . 500 16 . 500 0 . 988 

5 ETA- S 9 . 40 0 9 . 4 00 4 .17 7 * 

Dunnett table value = 2 . 23 (1 Tailed Value, P=0 . 05 , df=40 , 4) 

TUKEY me thod of mu1tiple comparisons 

GROUP 

TRANSFORNED ORIGINAL o o o o o 

GROUP IDENTIFICATION NEAN t·1EAN 5 i) 1 2 3 

--------------- ----------- --------- - - - - -

5 ETA-S 9 . 400 9 . 400 \ 

4 ETA- E 16 . 500 16 . 500 * \ 

1 con trole 18 . 700 18 . 700 * \ 

2 Anhumas 20 . 700 20 . 700 * \ 

3 Cruzes 21. 600 21.600 * \ 

* = significant difference (p=0 . 05) no significant difference 

Tukey value (5 , 45) = 4.04 s = 24 . 789 
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5. Agosto/200 I 

a) Sobrevivência 

DUNNS HULTIPLE COHPARISON - KRUSKAL-í•/ALLIS TABLE 2 OF 2 (p=0 . 05) 

GROUP 

TRANSFORHED ORIGINAL o o o o o 

GROUP IDENTIFI CATION ~-1EAN f'-1EAN 3 4 5 2 1 

--------------- ----------- --------- - - - - -

3 Cruzes 0.900 0 . 900 \ 

4 ETA-E 0 . 900 0 . 900 \ 

5 ETA- S 0 . 900 0 . 900 \ 

2 Anhumas 1. 000 1. 000 \ 

1 cont ro l e 1. 000 1 . 000 \ 

* = s igni ficant differe nce (p =0.0 5 ) no s ignific an t difference 

Tabl e q value (0 . 0 5 , 5) = 2 . 807 SE 7 . 1 96 

b) Fecundidade 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Control <Treatment 

TRANSFORNED NEAN CALCULAT ED IN 

GROUP IDENTIFICATION f'-1EAN ORIGINAL UNITS T STATSIG 

-------------------- ----------- - - - --------------- ------

1 control e 21 . 400 2 1 . 400 

2 Anhumas 25 . 200 25 . 200 - 1.719 

3 Cruzes 23 . 40 0 23 . 400 -0 . 905 

4 ETA- E 23 . 4 00 23 . 400 -0 . 905 

5 ETA- S 22 . 500 22 . 500 -0 . 498 

Dunnett tabl e value = 2 . 23 (1 Tailed Valu e , P=0 . 05 , df=40 , 4) 
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TUKEY method of multiple comparisons 

GROUP 

TRANSFORMED ORIGINAL o o o o o 

GROUP IDENTIFICATION MEAN MEAN 1 5 4 3 2 

--------------- ----------- ---------

1 controle 21. 400 21 .400 \ 

5 ETA-S 22 .500 22.500 \ 

4 ETA-E 23 .4 00 23 . 400 \ 

3 Cruzes 23 .400 23 .400 \ 

2 Anhumas 25 . 200 2 5.200 \ 

* = significant differenc e (p=0 . 05) no s ignificant difference 

Tukey va l ue (5 ,45 ) = 4.04 s = 2 4 . 42 9 

6. Setembro/200 I 

a) Sobrevivência 

DUNNS HULTIPLE CONPARISON - I<RUSKAL- í•/ALLIS TABLE 2 OF 2 (p=0 . 05) 

GROUP 
TRANSFORNED ORIGINAL o o o o o 

GROUP IDENTI FICATION t-1EAN NEAN 4 2 3 1 5 

--------------- ----------- --------- - - - - -

4 ETA- E 0 . 900 0 . 900 \ 

2 Anhumas 1. 000 1 . 000 \ 

3 Cruzes 1 . 000 1 . 000 \ 

1 cont rol e 1. 000 1 . 000 \ 

5 ETA-S 1. 000 1 . 000 \ 

* = s i gnifi cant difference (p=0 . 05) no s i gnificant difference 

Table q value (0 . 05 , 5) = 2 . 807 SE 6 . 862 



,, b) Fecundidade 

DUNN ETTS TEST 

GROUP IDENTIFICATION 

--------------------

1 controle 

2 Anh umas 

3 Cruzes 

4 ETA-E 

5 ETA- S 

TABLE 1 OF 2 

TRANSFORMED 

MEAN 

---------- -

21.800 

23.900 

24.100 

16 . 800 

18 . 900 

l6R 

Ho : Con t rol<Treatment 

NEAN CALCULATED IN 

ORI GINAL UNITS T STATSIG 

2 1 . 800 

23.900 

24 . 100 

16.800 

18.900 

- 1 . 406 

- 1.540 

3 . 348 * 

1. 942 

Du nnet t table value = 2 . 23 (1 Tailed Value , P=0 . 05 , df=40 , 4) 

TUKEY method of mul tiple c omparis ons 

-------------- - ----------- ----- - ------------ -------- ----------------------
GROUP 

TRANSFORMED ORI GINAL o o o o o 
GROUP I DENTIFICATION t-1EAN NEAN 4 5 1 2 3 

--------------- ----------- ---------
4 ETA- E 1 6 . 8 00 16 . 8 00 \ 

5 ETA- S 18 . 9 0 0 1 8 .900 \ 

1 cont r o le 21 . 8 00 21. 8 00 * \ 

2 Anhumas 23 . 9 0 0 23 . 90 0 * * \ 

3 Cru zes 2 4 . 100 24 .1 0 0 * * \ 

* = signi f i can t difference (p=0 . 05) no s ignifi cant dif fe r e nc e 

Tukey va l ue (5 , 45 ) = 4 . 04 s = 11 . 15 3 



7. Outubro/2001 

a) Sobrevivência 

DUNNS MULTIPLE COHPARISON - KRUSKAL-1·/ALLIS 

TRANSFORHED ORIGINAL 

GROUP IDENTIFICATION 1'1EAN MEAN 

--------------- ----------- ---------

5 ETA-S 0.000 0 . 000 

2 Anhumas 0.900 0 . 900 

3 Cruzes 1 . 000 1. 000 

4 ETA-E 1 . 000 1 . 000 

1 con trole 1. 000 1. 000 

* = signifi cant difference (p=0 . 05) 

Table q value (0 . 05 , 5) = 2 . 807 

b) Fecundidade 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 

TRAN S FORl'lED 

GROUP IDENTIFICATION t-!EAN 

-------------------- -----------
1 controle 26 .700 

2 Anhumas 31 .400 

3 Cru zes 34 . 700 

4 ETA-E 25 . 300 

5 ETA-S 0 . 500 

ló9 

TABLE 2 OF 2 (p=0 .05) 

GROUP 

o o 
5 2 

\ 

* \ 

* 

* 

* 

SE 

t-1EAN 

o o o 
3 4 1 

\ 

\ 

\ 

no s ignifi cant difference 

6 . 647 

Ho: Control<Treatment 

CALCULATED IN 

ORIGINAL UNITS T STATS I G 

------------------ ------
26.700 

31 .400 -2 . 113 

34 . 700 - 3 . 597 

25 . 300 0 . 629 

0 . 500 11 . 779 * 

Dunnett table va l ue = 2 . 23 (1 Tailed Value , P=0 . 05, df=40 ,4 ) 
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TUKEY method of multipl e comparisons 

TRANSFORMED ORIGINAL 

GROUP IDENTI FI CATI ON 1'-!EAN t>IEAN 

--------------- ----------- ---------
5 ETA-S 0 . 500 0 . 500 

4 ETA- E 25.300 25.300 

1 control e 26 . 700 26.700 

2 Anhumas 31.400 31.400 

3 Cruzes 34 . 700 34.700 

* = significant difference (p=0 . 05) 

Tukey value (5 , 45) = 4 . 04 s = 

8. Novembro/200 I 

a) Sobrevi vência 

DUNNS 1:>1ULTIPLE CONPARISON - KRUSKAL-~·7ALLIS 

TRANSFORMED ORIGINAL 

GROUP IDENTIFICATION NEAN t·1EAN 

--------------- ----------- ---------

5 ETA-S 0.400 o. 400 

2 Anhumas 1 . 000 1 . 000 

3 Cruzes 1.000 1 . 000 

4 ETA-E 1 . 000 1.000 

1 controle 1 .000 1 . 000 

* = significant difference (p=0 . 05) 

Table q va l ue (0 . 05 , 5) = 2 . 807 

o 
5 

-

\ 

* 

* 

* 

* 

o 
5 

-

\ 

GROUP 

o o o o 
4 1 2 3 

- - - -

\ 

\ 

\ 

* * \ 

no significant difference 

24 . 738 

TABLE 2 OF 2 (p=0.05) 

GROUP 

o o o o 
2 3 4 1 

- - - -

\ 

\ 

\ 

\ 

= no significant difference 

SE = 5 . 980 
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b) Fecundidade 

DUNNETTS TEST TABLE 1 OF 2 Ho : Control<Trea tmen t 

TRANSFORNED NEAN CALCULA TEO IN 

GROUP I DENTIFI CATI ON NEAN ORIGINAL UNITS T STATSI G 

-------------------- ------- ---- ------------------ ------
1 controle 25.20 0 25 . 200 

2 Anhumas 32.500 32 . 500 - 4 . 435 

3 Cruzes 34 . 600 3 4 . 600 - 5 . 710 

4 ETA-E 35 . 200 35 . 200 -6 . 075 

5 ETA-S 8 . 800 8 . 800 9 . 9 63 * 

Dunnett table value = 2 . 23 (1 Tailed Va l ue , P=0 . 05 , df=40,4) 

TUKEY method of multiple comparisons 

--------- ---------------------------- - - ------------ - ----------------------
GROUP 

TRANSFORMED ORIGINAL o o o o o 
GROUP IDENTIFICATI ON MEAN t-1EAN 5 1 2 3 4 

--------------- ----------- ---------
5 ETA-S 8 . 800 8 . 80 0 \ 

1 control e 2 5 . 200 25 . 200 * \ 

2 Anhumas 32 . 500 32 . 500 * * \ 

3 Cruzes 34 . 600 3 4. 600 * * \ 

4 ETA-E 35 . 2 00 35 . 200 * * \ 

* = s ignifi cant d iffere n c e (p=0 . 05} no s ignificant differe nce 

Tukey valu e (5 , 45) = 4 .04 s = 13 . 549 



ANEXO C 



TABELA C-1 -Características físicas e químicas da água bruta e da água tratada da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no ano de 

2001. 

Data Turbidez pH Cloro livre residual (valor Dureza total 

médio mensal) (mg/L) (mg!L CaC03) 

água bruta água tratada água bruta água tratada água tratada água bruta água tratada 

J aneiro/200 1 72,0 0,48 6,90 8,05 0,85 20 100 

F evereiro/200 1 52,0 0,42 6,95 8,21 0,71 20 95 

Março/2001 42,6 0,53 6,90 8,16 0,79 25 100 

Abril/2001 37,0 0,55 6,95 8,52 0,86 25 100 

Maio/2001 34,0 0,83 6,90 8,12 0,83 30 125 

Junho/2001 24,0 0,71 6,95 8,36 0,86 21 76 

Julho/2001 20,0 0,42 6,96 8,29 0,91 30 125 

Agosto/200 1 17,8 0,44 6,85 7,93 0,90 25 95 

Setembro/200 1 31 ,5 0,53 6,90 8,05 0,89 25 100 

Outubro/200 1 50,0 0,45 6,86 8,26 0,89 25 100 

Novembro/200 1 57,0 0,62 6,91 7,89 0,82 20 95 

Fonte: DAAE (2001) 
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TABELA C-2 - Concentrações dos metais cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), manganês (Mn), ferro (Fe), cromo (Cr) e zinco (Zn), em 

mg!L, para a água bruta e a água tratada da ETA-Fonte Luminosa, Araraquara (SP), no ano de 2001. 

Metais Cd (mg!L) Pb (mg!L) Cu (mg/L) Mn (mg!L) F e total ( mg/L) C r total ( mg/L) Zn (mg!L) 

água bruta tratada bruta tratada bruta tratada bruta tratada bruta tratada bruta tratada bruta tratada 

Janeiro/2001 ND ND ND ND ND ND 0,230 0,001 0,185 ND 0,15 0,02 0,05 ND 

F evereiro/200 1 ND ND ND ND ND ND 0,182 ND 0,253 0,002 ND ND ND ND 

Março/2001 ND ND ND ND ND ND 0,133 ND 0,263 0,002 0,02 ND 0,001 ND 

AbriV2001 ND ND ND ND ND ND 0,250 0,030 2,030 0,080 0,02 ND ND ND 

Maio/2001 ND ND ND ND ND ND 0,176 0,001 0,520 0,030 ND ND ND ND 

Junho/2001 ND ND ND ND ND ND 0,270 0,015 0,218 0,020 ND ND ND ND 

Julho/2001 ND ND ND ND ND 0,001 0,133 1--ID 0,100 0,010 ND ND ND ND 

Agosto/200 1 ND ND ND ND 0,010 0,001 0,220 0,001 0,132 ND ND ND ND ND 

Setembro/200 1 ND ND ND ND ND 0,001 0,142 0,001 0,200 0,030 ND ND 0,03 ND 

Outubro/200 1 ND ND ND ND ND 0,001 0, 142 0,001 0,200 0,030 ND ND 0,03 ND 

N ovembro/200 1 ND ND ND ND ND 0,001 0,700 ND 0,650 0,020 ND ND 0,03 ND 

ND = inferior ao limite de detecção 

Fonte: DAAE (2001) 
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